
1  

  



2  

 

 

 

 

 

 

 

INNOVATIONS AND 

PROSPECTS OF WORLD 

SCIENCE 
 

 

Proceedings of IV International Scientific and Practical Conference 

Vancouver, Canada 

1-3 December 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vancouver, Canada 

2021 



3  

UDC 001.1 

 

The 4th International scientific and practical conference “Innovations and 

prospects of world science” (December 1-3, 2021) Perfect Publishing, 

Vancouver, Canada. 2021. 1374 p. 

 

ISBN 978-1-4879-3794-2 

 

The recommended citation for this publication is: 
Ivanov I. Analysis of the phaunistic composition of Ukraine // Innovations and 

prospects of world science. Proceedings of the 4th International scientific and 

practical conference. Perfect Publishing. Vancouver, Canada. 2021. Pp. 21-27. URL: 

https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-

innovations-and-prospects-of-world-science-1-3-dekabrya-2021-goda-vankuver-

kanada-arhiv/. 

 

Editor 

Komarytskyy M.L. 

Ph.D. in Economics, Associate Professor 

 

 
Collection of scientific articles published is the scientific and practical publication, 

which contains scientific articles of students, graduate students, Candidates and 

Doctors of Sciences, research workers and practitioners from Europe, Ukraine, 

Russia and from neighbouring coutries and beyond. The articles contain the study, 

reflecting the processes and changes in the structure of modern science. The 

collection of scientific articles is for students, postgraduate students, doctoral 

candidates, teachers, researchers, practitioners and people interested in the trends of 

modern science development. 

 

e-mail: vancouver@sci-conf.com.ua 

 

homepage: https://sci-conf.com.ua/ 
 
©2021 Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua” ® 

©2021 Perfect Publishing ® 

©2021 Authors of the articles  

https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-innovations-and-prospects-of-world-science-1-3-dekabrya-2021-goda-vankuver-kanada-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-innovations-and-prospects-of-world-science-1-3-dekabrya-2021-goda-vankuver-kanada-arhiv/
https://sci-conf.com.ua/iv-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-innovations-and-prospects-of-world-science-1-3-dekabrya-2021-goda-vankuver-kanada-arhiv/
mailto:vancouver@sci-conf.com.ua
https://sci-conf.com.ua/


4  

TABLE OF CONTENTS 

AGRICULTURAL SCIENCES 
1. Fedelesh-Gladinets M. I., Nahornyi M. M. 

BIOTECHNOLOGY OF OBTAINING INFUSIONS AND 

DECORATIONS OF PLANTS TO REDUCE THE NUMBER OF 

GROUND LEAF ROLLERS IN TRANSCARPATHIA. 

22 

2. Fedelesh-Gladinets M. I., Turovnik A. A. 

BIOTECHNOLOGY OF OBTAINING INFUSIONS AND 

DECORATIONS OF PLANTS TO REDUCE THE NUMBER OF 

GROUND LEAF ROLLERS IN TRANSCARPATHIA. 

24 

3. Бараненко М. 

ПРОДУКТИВНІСТЬ ОЗИМОГО ЯЧМЕНЮ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД 

МІНЕРАЛЬНОГО ЖИВЛЕННЯ В УМОВАХ СТЕПУ УКРАЇНИ. 

27 

4. Кривокульська О. В. 

ВИРОЩУВАННЯ КАЧЕНЯТ КРОСУ «ТЕМП». 

30 

5. Попова Л. М., Федюшина А. С. 

ПРОДУКТИВНІСТЬ НОВИХ ГІБРИДІВ ТОМАТУ В УМОВАХ 

ЗАКРИТОГО ГРУНТУ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ. 

35 

6. Чалий М. О. 

ПРОДУКТИВНІСТЬ НУТУ ЗАЛЕЖНО ВІД СПОСОБІВ СІВБИ І 

ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦИДІВ В УМОВАХ СТЕПУ УКРАЇНИ. 

40 

  

VETERINARY SCIENCES 

 

7. Bogatko N. M., Yatsenko I. V., Sakhnyuk N. I., Utechenko M. V., 

Bogatko A. F., Bogatko L. M. 

CONTROL OF SAFETY OF BUTTER FOR THE ESTABLISHMENT 

OF ITS FALSIFICATION BY VEGETABLE FATS. 

43 

8. Кос’янчук Н. І. 

БЛАГОПОЛУЧЧЯ СВИНЕЙ. 

50 

  

BIOLOGICAL SCIENCES 

 

9. Rudyk-Leuska N. Ya., Khyzhniak M. I., Mazurkevych A. V. 

PECULIARITIES OF ACCUMULATION AND DISTRIBUTION OF 

RADIONUCLIDES IN FISH. 

56 

10. Стасюк М. В., Лозова Г. В. 

ВПЛИВ МІКРОПЛАСТИКУ НА ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ. 

59 

  

MEDICAL SCIENCES 

 

11. Hayevska M. Yu., Poludnyak R. A., Klobushnyak A. R., Onokhina Ya. K. 

AN EFFECTIVE TREATMENT STRATEGY FOR ONYCHOMYCOSIS. 

64 

12. Linovytska O., Dinets A., Lozinskiy V. 

FORMATION OF HEALTH CULTURE IN STUDENTS THROUGH 

THE PRISM OF SCIENTIFIC VIEW. 

68 



5  

13. Ortemenka Ye. P., Mavis Forkuoh 

DIAGNOSTIC AND PREDICTOR ROLE OF SOME PARACLINICAL 

MARKERS IN THE DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF ACUTE 

INFECTIOUS-INFLAMMATORY PROCESSES OF THE LOWER 

RESPIRATORY TRACT IN CHILDREN. 

74 

14. Polyasniy V. O., Mashukov A. O., Vorontsova Ya. Yu. 

PREOPERATIVE FNA AND INTRAOPERATIVE CYTOLOGICAL 

COMPARATIVE EVALUATION IN THYROID BENIGN AND 

MALIGNANT PATHOLOGY. 

79 

15. Sherstiuk S., Zubova Ye., Nakonechna S., Prokchorchuk R. 

COMPETENCE-BASED APPROACH IN TEACHING HUMAN 

ANATOMY. 

83 

16. Tsysar Yu. V., Yuzvyk I. S. 

MANAGEMENT OF MULTIPLE PREGNANCY. 

87 

17. Абдумаджидов А. А., Эркинова Г., Журабоева И., Зокирова К. 

К ВОПРОСУ КРОВООБРАЩЕНИЯ И ИММУННОГО СТАТУСА 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА. 

93 

18. Альхуссейн В. В., Гузенко Н. В., Чубенко О. В. 

СУЧАСНІ ВИДИ УПАКОВКИ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ІНФУЗІЙНОЇ 

ТЕРАПІЇ. 

101 

19. Аскарьянц В. П., Эргашов Камронбек Улугбек угли, Миралимова 

Севара Рустам кизи, Хмраева Ойбегим Рустам кизи 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РОЛИ И ЗНАЧЕНИЯ ЙОДА 

ДЛЯ ОРГАНИЗМА ЧЕЛОВЕКА. 

107 

20. Бродовская Н. Б., Денисенко О. И. 

УРОВЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОКИСЛИТЕЛЬНОЙ МОДИФИКАЦИИ 

БЕЛКОВ У БОЛЬНЫХ КРАСНЫМ ПЛОСКИМ ЛИШАЕМ. 

118 

21. Бобро Л. М., Тимошенко Д. В., Із-Зіг Ю. А. 

МУЗИЧНА ТЕРАПІЯ У ПАЛІАТИВНІЙ ДОПОМОЗІ. 

123 

22. Грицюк М. О., Меленко С. Р. 

COVID-19 ТА ОЖИРІННЯ: ФАТАЛЬНИЙ ЗВ’ЯЗОК. 

127 

23. Деркач С. А., Городницька Н. І., Куцай Н. М., Габишева Л. С., 

Куцина О. М. 

МЕТИЦИЛІНРЕЗИСТЕНТНІ СТАФІЛОКОКИ: ТЕНДЕНЦІЯ 

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТА ФОТОЧУТЛИВІСТЬ. 

131 

24. Завальська К. С., Павловська Ю. О., Печеряга С. В. 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ І ПОЛОГІВ ПРИ 

БАГАТОВОДДІ. 

138 

25. Кривецька І. І., Хованець К. Р. 

ЕТІОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ НЕВРИТУ ЛИЦЕВОГО НЕРВА В 

РОЗВИТКУ СИНДРОМУ РОССОЛІМО-МІШЕРА-МЕЛЬКЕРСОНА-

РОЗЕНТАЛЯ. 

141 



6  

26. Князева М. В., Прокопюк А. В. 

ВЛИЯНИЕ НЕКОТОРЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ НА 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ БИОМЕДИЦИНСКИМ НАУКАМ 

В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ. 

148 

27. Кокора А. С., Агалаков В. С. 

ВПЛИВ ФІЗИЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ НА ЗДОРОВ’Я 

ЖІНОЧОГО ОРГАНІЗМУ. 

158 

28. Колотило Т. Р., Урсакій Д. Д. 

РІВЕНЬ ОХОПЛЕННЯ ЩЕПЛЕННЯМИ ВІД ПОЛІОМІЄЛІТУ 

ДІТЕЙ В УКРАЇНІ. 

163 

29. Копач К. Д., Кащенко В. О. 

ДИСФУНКЦІЯ ЕНДОТЕЛІАЛЬНИХ КЛІТИН, КОАГУЛЯЦІЯ ТА 

АНГІОГЕНЕЗ ПРИ КОРОНАВІРУСНІЙ ХВОРОБІ 2019 (COVID-19). 

167 

30. Локота Є. Ю., Локота Ю. Є., Грицак М. Є., Вовчок Р. В. 

ПЕРЕЛОМИ ЗНІМНИХ ПРОТЕЗІВ, ЇХ ЧАСТОТА І ПРИЧИНИ 

ВИНИКНЕННЯ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ДЕНТАЛЬНИМИ ІМПЛАНТАМИ. 

174 

31. Тихонова Л. В., Феськова А. О. 

ВИЯВЛЕННЯ ТІЛЕЦЬ ЛЕВІ В НЕЙРОНАХ ПРИ ХВОРОБІ 

ПАРКІНСОНА. 

176 

32. Шарапова О. М. 

КРОВОПОСТАЧАННЯ ЯЄЧОК У ФЕТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ЖИТТЯ 

ЛЮДИНИ. 

180 

33. Шупер В. О., Шваб А. М. 

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК МІОКАРДИТУ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО 

COVID-19. 

186 

  

PHARMACEUTICAL SCIENCES 

 

34. Chan T. M., Sheykina N. V., Kozachok A. A., Yaremenko V. V. 

APPLICATION OF MODIFIED COMPOSITES IN NUCLEAR 

MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY. 

190 

35. Reshetniak L. R., Shevchenko R. G. 

FEATURES OF PRODUCTION OF STERILE MEDICAL PRODUCTS. 

194 

  

CHEMICAL SCIENCES 

 

36. Feschenko N. V., Feschenko E. Ya., Balamut S. O. 

PREPARATION OF ZINC COMPOUNDS FROM WASTEWATER 

AND SLUDGES METHOD OF LEVING. 

200 

37. Feschenko N. V., Feschenko E. Ya., Basenko L. O. 

TREATMENT OF WASTEWATER FROM ORGANIC COMPOUNDS 

BY CAVITATION. 

205 

38. Feschenko N. V., Feschenko E. Ya., Belan Yu. M. 

DEVELOPMENT OF WATER TREATMENT SYSTEM ON 

PHARMACEUTICAL PRODUCTION WITH THE USE OF 

OZONATOR INSTALLATION. 

213 



7  

39. Streltsova E., Voliuvach O. 

COLLOIDAL-CHEMICAL PROPERTIES OF AQUEOUS SOLUTIONS 

BINARY MIXES SURFACTANTS OF THE VARIOUS NATURE. 

218 

  

TECHNICAL SCIENCES 

 

40. Babych S., Lazar V., Dihtyaruk M., Zhiguts Yu. 

CONTACT PROBLEMS FOR PRELIMINARY STRIPS REINFORCED 

BY THIN ELASTIC OVERLAYS STRINGERS. 

220 

41. Havenko S., Czubak Jerzy 

SYSTEM ANALYSIS OF GRAVURE PRINTING PROCESSES AND 

THEIR IMPACT ON PRODUCT QUALITY. 

225 

42. Kulbovskyi I., Holub H., Sapronova S., Tkachuk M. 

METROLOGICAL SUPPORT OF INFORMATION AND MEASURING 

SYSTEMS IN TRACTIONS OF TRACTION ROLLING STOCK. 

228 

43. Kuznetsov V., Tugay Yu., Tuhai I. 

TENSOR ANALYSIS OF NON-UNIFORM NETWORK. 

233 

44. Vataman V. V. 

POWER UNIT CONTROL AUTOMATION LIKE A COMPLEX 

DYNAMIC SYSTEM. 

242 

45. Vrakina K., Yeromina N. 

MOBILE GAME DEVELOPMENT ON UNITY IN THE STYLE OF 

IDLE GAME. 

246 

46. Vorobiov B., Pohasii S. 

BUILDING AN ONTOLOGY OF THE SOFTWARE ARCHITECTURE 

OF THE INTERNET OF THINGS. 

252 

47. Аксенова Л. А., Леонов К. В. 

РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАМЕНЫ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ 

СВЕТИЛЬНИКОВ С ЗАДАННОЙ ОСВЕЩЕННОСТЬЮ 

СВЕТОДИОДНЫМИ ЛЕНТАМИ. 

257 

48. Берщанський Є. В. 

РОЗРОБКА ПРОЕКТУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

АДМІНІСТРУВАННЯ МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ. 

262 

49. Бірта Г. О., Бургу Ю. Г., Флока Л. В., Котова З. Я. 

ТОВАРОЗНАВЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ЧАЮ РІЗНИХ 

ВИРОБНИКІВ. 

269 

50. Бисаринова А. Т. 

ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТОПЛИВОИСПОЛЬЗУЮЩИХ 

ОБЪЕКТОВ МЕГАПОЛИСА НА ОСНОВЕ ЭКСЕРГЕТИЧЕСКОГО 

МЕТОДА. 

275 

51. Колосков В. Ю., Гальчук А. О., Трунова І. О., Бова А. О. 

АНАЛІЗ ДЖЕРЕЛ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ НЕБЕЗПЕКИ 

ПІД ЧАС ПОЖЕЖІ НА ПОЛІГОНІ ЗБЕРІГАННЯ ТВЕРДИХ 

ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ. 

282 



8  

52. Комелькова О. С., Бєдунков Г. В. 

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У БУДІВНИЦТВІ ТА ЦИВІЛЬНІЙ 

ІНЖЕНЕРІЇ. 

288 

53. Лапінов А. Д., Мартиненко Д. М. 

СТАН ЖИТЛОВОГО ФОНДУ СУЧАСНОГО МІСТА (НА 

ПРИКЛАДІ МІСТА КИЄВА). 

293 

54. Магомедова М. С. 

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ OFDM СИГНАЛІВ. 

298 

55. Пасько В. П., Майстренко А. Ю. 
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РУХОМ ПІДВОДНОГО РОБОТА. 

302 

56. Пархоменко Л. О., Калашнікова Т. Ю., Прохоров В. М. 

ПІДВИЩЕННЯ ІНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОЇ 

ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ 

ІНТЕРМОДАЛЬНИХ КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ОСНОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ METROCARGO. 

312 

57. Семко Т. В., Наконечний В. В. 

ФОРМУВАННЯ СТРАВ З М’ЯСА ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ 

ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ. 

318 

58. Стефанович П. І., Стефанович І. С., Бобко В. О., Стефанович В. І. 

ПРОГНОЗУВАННЯ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ В УКРАЇНІ ТА 

ЇХ ВПЛИВ НА НАЦІОНАЛЬНУ БЕЗПЕКУ. 

322 

  

PHYSICAL AND MATHEMATICAL SCIENCES 

 

59. Ostapchuk Yu. L., Galichev A. G., Burmistrov A. N., Rudnikov Ye. G. 

CRITICAL VALUES OF CALORIFIC PARAMETERS FOR 

MOLECULAR LIQUIDS FROM PRINCIPLE OF CORRESPONDING 

STATES. 

332 

60. Pliiev A. 

APPLICATION OF OPERATIONS RESEARCH AND NETWORK 

ANALYSIS METHODS IN AIRCRAFT GROUND HANDLING. 

336 

  

GEOGRAPHICAL SCIENCES 

 

61. Ляшок Д. К. 

ГЕОПОЛІТИЧНИЙ КОНТЕКСТ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ. 

340 

  

GEOLOGICAL AND MINERALOGICAL SCIENCES 

 

62. Дерик А. О., Дерик О. В. 

ИСТОРИЯ ОКЕАНА ТЕТИС. 

346 

  

ARCHITECTURE 

 

63. Антоненко І. В. 
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОГО МІСТА. ПЕРСПЕКТИВИ 

ПІДЗЕМНОГО ФОРМУВАННЯ. 

352 



9  

64. Соснова Н. С., Бевзюк К. С. 

ДИЗАЙН ВУЛИЦЬ ТА ПЛОЩ МАЛОГО МІСТА: ЗАСОБИ ТА 

ПІДХОДИ. 

363 

  

PEDAGOGICAL SCIENCES 

 

65. Drozhzhina I. S., Moiseeva E. A. 

INTRODUCTION OF THE RESULTS OF TEXT CORPORA 

RESEARCH AT THE ENGLISH LESSONS IN TECHNICAL 

UNIVERSITIES. 

367 

66. Kormiltsyna S. Yu., Hrechok L. M. 

ESSENTIAL SKILLS IN ESP LANGUAGE ACQUISITION. 

371 

67. Volkova L. V. 

THE COMMUNICATIVE PURPOSE OF EDUCATIONAL 

DIALOGUES. 

375 

68. Yeremenchuk I. V., Todoriko L. D., Obed Effah  

SIMULATION: A TRAINING RESOURCE FOR QUALITY 

TREATMENT AND INCREASING PATIENT SAFETY. 

379 

69. Бондар В. О. 

ЗАСТОСУВАННЯ АВТОМАТИЧНОГО СИНТАКСИЧНОГО 

АНАЛІЗУ АНГЛІЙСЬКОГО РЕЧЕННЯ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ 

ЛОГІЧНИХ ВИСНОВКІВ. 

384 

70. Василіженко А. В. 

ПРОЄКТИВНІ МЕТОДИКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ДІАГНОСТИКИ 

ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ В РОДИНІ, ЩО ОЧІКУЄ 

НАРОДЖЕННЯ ДИТИНИ. 

389 

71. Василина І. М., Петренко С. І. 

ЗАСТОСУВАННЯ ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ 

ТРЕНІНГІВ З БАТЬКАМИ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО 

ВІКУ. 

397 

72. Вікторова Л. В. 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

ДОРОСЛИХ. 

401 

73. Воронова Є. М. 

КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. 

403 

74. Грабовський Ю. А., Абельмазов А. А. 

ВПЛИВ ЗАНЯТЬ РІЗНИМИ ВИДАМИ СПОРТИВНОГО ТУРИЗМУ 

НА ФОРМУВАННЯ ВІДНОШЕННЯ ДО РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ. 

408 

75. Глущенко О. С. 

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА — ВИЩА ПЕДАГОГІКА: ЗАВДАННЯ, 

ПРОЦЕС, ВЗАЄМОДІЯ З ДРУГИМИ НАУКАМИ. 

419 



10  

76. Даценко А. С. 

ОЦІНКА СТУДЕНТАМИ СВОГО ПРОФЕСІЙНОГО ВИБОРУ В 

ПОДАЛЬШОМУ ПЛАНУВАННІ ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ (НА ПРИКЛАДІ 

НОВОМОСКОВСЬКОГО КОЛЕДЖУ ДДАЕУ). 

422 

77. Денисовець Т. М., Кириленко Г. В. 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОСТАВИ У МОЛОДШИХ 

ШКОЛЯРІВ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ. 

428 

78. Дуда Т. І., Підгорний А. В. 

ВІДЕО-КОНСУЛЬТАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ З ХІМІЇ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. 

432 

79. Єфименко Л. М. 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ХУДОЖНЬО-МОВЛЕННЄВОГО 

РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБОМ ХУДОЖНІХ 

ТВОРІВ. 

437 

80. Завітренко Д. Ж., Нагорна О. В., Бабенко Д. А. 

ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ООП ТА 

ЙОГО ЗНАЧЕННЯ У ЖИТТІ УЧНІВ. 

440 

81. Ібайдуллаєва І. М. 

ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ 

У ПРОЦЕСІ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПРИРОДОЮ. 

445 

82. Крамаренко А. М., Бондаренко В. О. 

ФОРМУВАННЯ МІЖПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У 

КУРСІ «Я ДОСЛІДЖУЮ СВІТ». 

453 

83. Кислицина Д. О. 

ЗАСТОСУВАННЯ ДИСКУСІЙ У ФОРМУВАННІ ЗДАТНОСТЕЙ ДО 

КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. 

457 

84. Кізім С. С., Грєвцев А. Ю. 

ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ. 

463 

85. Коваль Т. В., Граб О. Д. 

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ДИСЦИПЛІН МИСТЕЦЬКОГО 

ЦИКЛУ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. 

469 

86. Костіков О. А., Крутенко А. В. 

ЗАСТОСУВАННЯ МОДЕЛІ РАША ДЛЯ ОЦІНКИ ЯКОСТІ 

ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ. 

474 

87. Кощавец І. М., Морозова А. В., Волотка С. С. 

РОЗВИТОК МУЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО 

ВІКУ. 

480 

88. Куземко Л. В., Павловська Л. Ф. 

ПРИЙОМИ ЕЙДЕТИКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-

МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО 

ВІКУ. 

484 



11  

89. Лопатенко Ю. П., Артюхова В. О., Гранкіна І. О., Іванова Д. А. 

ПРОБЛЕМА УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА З 

ВИКОРИСТАННЯМ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА У ВИХОВНІЙ 

ПРАКТИЦІ. 

489 

90. Луців С. І., Витак О. М. 

ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМІВ МНЕМОТЕХНІКИ НА УРОКАХ 

ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. 

497 

91. Любар Р. О. 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА. 

501 

92. Ляска О., Козарійчук Д. 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ АКТИВНИХ МЕТОДІВ 

НАВЧАННЯ ПРИ ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЇ ЗДОБУВАЧАМИ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ. 

504 

93. Мойсеєнко І. М., Сушкова Н. С. 

МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ТА КОРЕКЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ 

ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ 

МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ З ПОРУШЕННЯМ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. 

511 

94. Марчик В. І., Макаренко Н. Г., Переверзєва С. В. 

ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ПЕРШОКУРСНИКІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ. 

516 

95. Мокроменко О. В. 
ПЛАНИ-ПРОЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕЛЕМЕНТАРНОЇ ОСВІТИ У 

ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ У ХІХ СТОЛІТТІ. 

521 

96. Мосякова І. Ю. 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД РОЗВИТКУ 

ОСВІТНЬОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ ДІЯЛЬНОСТІ 

БАГАТОПРОФІЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. 

529 

97. Недєлкова О. Г. 

ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ 

ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ЇХ ВЗАЄМОДІЇ З БАТЬКАМИ. 

539 

98. Ніколенко Л. М., Аністрат О. К. 

ДОНОРСЬКА КУЛЬТУРА ЯК ПРОЯВ СВІДОМОГО СТАВЛЕННЯ 

ДО ЗДОРОВ’Я СУЧАСНОЇ МОЛОДІ. 

544 

99. Ніколенко Л. М., Аністрат О. К. 

ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ЯКОСТІ, ЯКІ ПОЗИТИВНО 

ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ ДОНОРСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. 

551 

100. Новікова І. В. 

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ДО НАВЧАННЯ ІСТОРІЇ В ШКОЛІ. 

555 

101. Новосельська Н. Т., Вакаров Н. Ю. 

СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ. 

560 



12  

102. Новосельська Н. Т., Шевчик С. А. 

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ. 

569 

103. Онофрійчук Л. М., Мисько А. С., Маліновська Л. В. 

РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ МИКОЛИ ЛЕОНТОВИЧА У 

МУЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ШКОЛЯРІВ. 

576 

104. Пасічник С. О., Гніда О. В. 

СУЧАСНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ЯК ЄДИНИЙ 

РОЗВИВАЛЬНИЙ ПРОСТІР. 

583 

105. Прокопова О. П., Мушеник І. М. 

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЯК 

ЗАПОРУКА ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ. 

589 

106. Покровська О. Г. 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

МАЙБУТНЬОМУ ВЧИТЕЛЮ ХОРЕОГРАФІЇ ДО ОПАНУВАННЯ 

ДИСЦИПЛІНОЮ «ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ 

КЛАСИЧНОГО ТАНЦЮ». 

593 

107. Попова Н. В. 

ПЕРЕВАГИ ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У ЗДО В УМОВАХ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ 

ВИКЛИКІВ COVID – 19. 

598 

108. Попович Д. В., Назарук В. Л. 

ОСОБЛИВОСТІ ВИБОРУ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ, 

ЕРГОТЕРАПІЯ». 

604 

109. Пономаренко А. М., Таценко Н. В. 

ІНТЕГРАЦІЙНА МОДЕЛЬ НАВЧАННЯ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО 

ПЕРЕКЛАДУ. 

610 

110. Потеряхин А. А., Матющенко А. Д. 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС И ИТОГИ ВЫСТУПЛЕНИЯ 

КИКБОКСЕРОВ НА РЕГИОНАЛЬНОМ ТУРНИРЕ 2021 ГОДА. 

620 

111. Починок Т. О., Маруш І. В. 

ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ – ЕФЕКТИВНА СКЛАДОВА 

ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ. 

624 

112. Рябокінь С. С. 

МОБІЛЬНІСТЬ – ПРОФЕСІЙНО НЕОБХІДНА ЯКІСТЬ 

МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ. 

631 

113. Сеничак О. Р., Різничук Н. І., Васечко Л. І. 

ПОЗАКЛАСНА РОБОТА ШКОЛЯРІВ З БІОЛОГІЇ ЯК НЕВІД'ЄМНА 

СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ. 

635 

114. Секач К. Д. 

ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ У РІЗНИХ ВИДАХ 

ДІЯЛЬНОСТІ. 

641 



13  

115. Скрипка І. М., Гарінов О. О., Сліпухін А. М. 

ВПЛИВ БАТЬКІВ НА ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ 

У ДІТЕЙ З ВАДАМИ СЛУХУ ДО ЗАНЯТЬ СПОРТОМ. 

646 

116. Сковронська О. М. 

LEGO КОНСТРУЮВАННЯ ЯК ЗАСІБ ВСЕБІЧНОГО РОЗВИТКУ 

ЗДОБУВАЧІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. 

653 

117. Сліпухін А. М., Кравченко І. М., Гладов В. В. 

УДОСКОНАЛЕННЯ СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ ФУТБОЛІСТІВ З 

ВАДАМИ ЗОРУ В РІЧНОМУ ТРЕНУВАЛЬНОМУ ЦИКЛІ. 

658 

118. Сокол Є. В. 

ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ П’ЯТОГО РОКУ ЖИТТЯ НАВИЧОК 

КЕРУВАННЯ ЕМОЦІЯМИ ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА 

ПРОБЛЕМА. 

664 

119 Сухомлин О. А. 

ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ ГРАМОТНОСТІ У СТУДЕНТІВ. 

669 

120. Торчинська Т. А. 

ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ НА 

УРОКАХ ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ. 

673 

121. Фефілова Т. В., Моісеєва М. С. 

РОЗВИТОК ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У 

ПРОЦЕСІ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ НЕСТАНДАРТНИХ ЗАДАЧ НА 

УРОКАХ МАТЕМАТИКИ. 

683 

122. Шевчук І. В. 

РОЗВИТОК ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ 

ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ РОБОТИ НАД СЮЖЕТНИМИ 

СКЛАДЕНИМИ ЗАДАЧАМИ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ. 

693 

  

PSYCHOLOGICAL SCIENCES 

 

123. Baratynska A. V. 

SPECIFICS OF SOME MODERN SOCIAL MEDIA PHENOMENA. 

702 

124. Horielov D. A. 

CONCENTRATION. 

705 

125. Александров Ю. В. 

ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ 

ДСНС. 

709 

126. Вакуліч Т. М., Міловіч Т. В. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ДЕПРЕСИВНИХ ПРОЯВІВ НА ХВОРИХ 

КАРДІОЛОГІЧНОГО ПРОФІЛЮ. 

715 

127. Данильченко О. 

ПСИХОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ДО ЖИТТЯ ЗА КОРДОНОМ. 

722 

128. Жорова С. С., Богуславська Н. М. 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ 

САМОЕФЕКТИВНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ. 

728 



14  

129. Колодяжна А. В. 

СПІЛКУВАННЯ І ЖИТТЄВІ ОРІЄНТАЦІЇ ЛЮДИНИ. 

732 

130. Которович М. Б. 
МУЗИЧНИЙ ТЕКСТ ЯК ОБ'ЄКТ МЕТАКОГНІТИВНОГО 

МОНІТОРИНГУ В ПРОЦЕСІ ЗАПАМ'ЯТОВУВАННЯ. 

736 

131. Любчук О. К., Бойко Є. В. 

ДО ПРОБЛЕМИ ПРОФІЛАКТИКИ АДИКТИВНОЇ ХАРЧОВОЇ 

ПОВЕДІНКИ В ПІДЛІТКОВОМУ ТА МОЛОДОМУ ВІЦІ. 

743 

132. Сорокіна О. А., Тричук Х. І. 

ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ЧИННИК ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО РОБОТИ З НАРКОЗАЛЕЖНИМИ 

ОСОБАМИ. 

753 

133. Уличний І. Л., Донцова Д. В. 

ПРОФАЙЛІНГ ЯК СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ОСОБОВИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ЗЛОЧИНЦЯ У КРИМІНАЛІСТИЦІ. 

760 

134. Шопша О. Л., Бойко О. В. 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОДРУЖНІХ КОНФЛІКТІВ У 

МОЛОДИХ ПАРАХ. 

766 

135. Шопша О. Л., Нечмоглод С. В. 

ОСОБЛИВІСТЬ ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДІ. 

776 

136. Шопша О. Л., Подшивайлова М. В. 

ПСИХОЛОГІЧНІ ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ. 

783 

  

SOCIOLOGICAL SCIENCES 

 

137. Годунок З. В., Іващук М. М. 

МАНІПУЛЯТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МАТЕРІАЛАХ РЕЛІГІЙНОГО 

ВИДАННЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СОБОР». 

790 

  

ART 

 

138. Pailodze N., Liluashvili L. 

GEORGIAN TRADITIONAL CRAFT ART. 

798 

139. Ашрам Хасан, Чаус Д. В. 

ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА НАТЮРМОРТА.РИТМ. 

803 

140. Белянская Е. Д., Морозюк Ю. В. 

ФОРМООБРАЗОВАНИЕ В ПРОЕКТНО-ГРАФИЧЕСКИХ 

РЕШЕНИЯХ ШАХМАТНЫХ ФИГУР. ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ. 

807 

141. Василенко К. О. 

КОРИФЕЇ У ПОРЕВОЛЮЦІЙНОМУ ДЕРЖАВНОМУ ТЕАТРІ. 

817 

142. Гу Цзецзин 

МЕСТО КИТАЙСКИХ ПИАНИСТОВ-ЭМИГРАНТОВ В ДИАЛОГЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ВОСТОКА И ЗАПАДА. 

821 

143. Дуда Л. І., Зітинюк Н. М. 

ЗВУКОЗАПИСИ УКРАЇНСЬКИХ ДУМ: ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ. 

830 



15  

144. Звенігородський Л. А., Єремєєва В. М. 

МАТЕРІАЛИ ТА ПРИЛАДДЯ У ПРОЕКТНО-ГРАФІЧНОМУ 

МОДЕЛЮВАННІ. 

840 

145. Зворська Н. А., Салюкова К. Р. 

ВИДИ ТЕАТРАЛІЗОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШИХ 

ДОШКІЛЬНИКІВ. 

847 

146. Омельченко-Агай Кухі Г. С. 

ФЕНОМЕН МУЗИЧНОЇ ІМПРОВІЗАЦІЇ ТА ЇЇ МЕХАНІЗМИ. 

855 

147. Стонога Д. В., Зінченко А. Г. 

АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПРЕЗЕНТАЦІЇ 

ДИЗАЙНЕРА ЧЕРЕЗ ПОРТФОЛІО. 

858 

148. Шевченко К. С. 

ЕРГОНОМІЧНІ ШАБЛОНИ У 3D-МОДЕЛЮВАННІ. 

863 

  

HISTORICAL SCIENCES 

 

149. Drobina L. M., Halahdina A. A., Gerasym L. M., Migalchan A. I., 

Migalchan T. I. 

HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF THE DENTAL SCHOOL IN 

BUKOVINA 

868 

150. Головко С. Г., Тищенко К. В. 

КОНСТИТУЦІЯ ПИЛИПА ОРЛИКА – ВИДАТНА ПАМ’ЯТКА 

ПОЛІТИКО-ПРАВОВОЇ ДУМКИ УКРАЇНИ. 

874 

151. Качковська Я. О. 

ПРОБЛЕМА ІММІГРАНТІВ У ПРЕЗИДЕНТСЬКІЙ КАМПАНІЇ В 

США 2016 РОКУ. 

877 

  

POLITICAL SCIENCES 

 

152. Захарченко В. В. 

АЛГОРИТМ РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ У 

ПАРЛАМЕНТСЬКОМУ КОМІТЕТІ. 

884 

153. Кінч А. Г. 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОЛІТИКИ «М’ЯКОЇ СИЛИ» 

УКРАЇНИ. 

889 

154. Костюк Т. О., Махоніна А. О. 

РЕВОЛЮЦІЯ ЯК ФОРМА ПОЛІТИЧНОГО КОНФЛІКТУ В 

ПРОЦЕСІ НАЦІЄТВОРЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ). 

901 

  

PHILOLOGICAL SCIENCES 

 

155. Onufrienko O. 

INFLUENCE OF SMS SLANG AS NEW LANGUAGE ON YOUNG 

GENERATION. 

906 

156. Pletenetska Yu., Shapran M. 

TARAS SHEVCHENKO IN THE ENGLISH-SPEAKING WORLD OF 

FAMOUS TRANSLATORS SUCH AS LILIAN VOYNICH, VERA 

RICH, JOHN WEIR. 

913 



16  

157. Ryabokin N. O., Danyliuk L. V., Sichova D. Yu. 

COMPARATIVE AND CONTRASTIVE APPROACH TO TEACHING 

GRAMMAR AT THE BEGINNERS AND ADVANCED LEVELS. 

920 

158. Бриляк К. І. 

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ГРАМАТИКИ НА УРОКАХ ПОЛЬСЬКОЇ 

МОВИ. 

927 

159. Гранкіна Ю. О., Куліш В. С. 

ЛІНГВІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ МАНІПУЛЯЦІЙ (НА 

ОСНОВІ АНГЛОМОВНИХ ПОЛІТИЧНИХ ДЕБАТІВ). 

932 

160. Знась О. Ф., Лозинська А. Р., 

ДИНАМІЧНА ПРИРОДА ВЕРБАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. 

939 

161. Кравчук В. В., Кравчук М. О. 

АНАЛІЗ СПОСОБІВ УТВОРЕННЯ НОВИХ АВІАЦІЙНИХ 

ТЕРМІНІВ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ. 

947 

162. Лисичкіна І. О., Костюк О. В. 

КАТЕГОРІЯ ЗАПЕРЕЧЕННЯ В АСПЕКТІ АНГЛО-УКРАЇНСЬКОГО 

ПЕРЕКЛАДУ. 

951 

163. Лоскутова Н. М. 

ДО ПИТАННЯ ПРО СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ЕТИМОЛОГІЧНИХ ДУБЛЕТІВ У ФРАНЦУЗЬКІЙ МОВІ. 

957 

164. Максименко О. С. 

ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЮРИДИЧНИХ АНГЛОМОВНИХ 

ТЕКСТІВ. 

964 

165. Митяй З. О., Блажеєва Ю. В., Верхоцька В. Ю. 

АВТОРСЬКА МОДАЛЬНІСТЬ ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА КАТЕГОРІЯ 

ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ. 

972 

166. Мургузова Л. 

ВИДЫ ОЦЕНИВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

НА НЕЯЗЫКОВЫХ ФАКУЛЬТЕТАХ ВУЗОВ 

978 

167. Одарчук Н. А., Прядун Т. М. 

ОСНОВНІ ОЗНАКИ ДЕСТРУКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. 

984 

168. Патен І. М., Зинів А. Я. 

РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ «FAMILY» У ФРАЗЕОЛОГІЧНІЙ 

КАРТИНІ СВІТУ. 

990 

169. Пушкар Т. М., Борова В. Д. 

ПЕРЕКЛАД СКЛАДНОЇ КОМПЛЕМЕНТАЦІЇ В ТВОРАХ 

АНГЛІЙСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ НА ПРИКЛАДІ РОМАНУ-

ДИСТОПІЇ «1984» ДЖОРДЖА ОРВЕЛА. 

998 

170. Рижкова В. В., Ніколюк А. В. 

ПРОБЛЕМАТИКА ПЕРЕКЛАДУ ПОЛІКОМПОНЕНТНИХ 

АВІАЦІЙНИХ ТЕРМІНІВ. 

1002 

171. Рудь О. М., Горбатенко І. С. 

МЕТАФОРА У ПОЕТИЧНОМУ МОВЛЕННІ СЕРГІЯ ЖАДАНА. 

1007 



17  

172. Світлична М. О. 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АВІАЦІЙНИХ ТЕРМІНІВ 

УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ. 

1014 

173. Тищенко Т. В. 

ГЕНДЕРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ АНГЛОМОВНОГО ЛЕКЦІЙНОГО 

ДИСКУРСУ. 

1019 

174. Хомік О. Є., Капустянська С. О. 

ВЕГЕТАТИВНИЙ КОД УКРАЇНСЬКИХ ФОЛЬКЛОРНИХ 

ОБРЯДОВИХ ТЕКСТІВ: ЯЛИНА/СОСНА. 

1023 

  

ECONOMIC SCIENCES 

 

175. Lazarieva O., Mas A. 

LAND ASSESSMENT AS A TOOL OF LAND USE MANAGEMENT. 

1032 

176. Pavliashvili S., Gubeladze D. 

ECOSYSTEM AND BIODIVERSITY CONSERVATION STRATEGIES 

AND STRATEGIC VISION TOWARDS GREEN ECONOMY IN 

GEORGIA. 

1037 

177. Prushkivska E., Honcharenko A. 

ESSENTIAL CHARACTERISTICS OF EXPORT AND IMPORT 

OPERATIONS AS A COMPONENT OF FOREIGN ECONOMIC 

ACTIVITY OF THE ENTERPRISE. 

1044 

178. Pokolodna M. M., Teslia D. V. 

DEFINITION OF SPORTS AND EVENTS TOURISM DEVELOPMENT 

STRATEGY IN KHARKIV REGION. 

1051 

179. Puzyrova P. 

THE STRATEGY OF INNOVATIVE DEVELOPMENT: CONCEPT, 

ESSENCE AND SIGNIFICANCE FOR BUSINESS UNITS IN 

CONDITIONS OF CONTINUOUS DEVELOPMENT. 

1060 

180. Баган Н. В. 

ВНУТРІШНІ ТА ЗОВНІШНІ ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ АГРАРНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ. 

1067 

181. Бурєннікова Н. В., Кособуцька А. О., Михайлова М. О. 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ РЕСУРСАМИ В 

ПРОЄКТНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ. 

1071 

182. Завідна Л. Д., Ковбень А. В. 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПРИБУТКОВОСТІ 

ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА. 

1077 

183. Завідна Л. Д., Сенинець М. Ю. 

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ОПЕРАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ РЕСТОРАНУ. 

1084 

184. Зоря О. П., Підставка В. О. 

АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТАНУ ДП «ПОЛОГІВСЬКЕ 

ЛІСОМИСЛИВСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО». 

1092 



18  

185. Карасюк Г. О. 

УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ НА ПІДПРИЄМСТВІ. 

1096 

186. Князєва Т. В., Павлова М. Ю. 

ВПЛИВ COVID-19 НА ГЕНДЕРНУ СКЛАДОВУ ЗАЙНЯТОСТІ НА 

ГЛОБАЛЬНОМУ РИНКУ ПРАЦІ. 

1106 

187. Лановська Г. І., Галлямова Д. В., Темченко А. А. 

РИЗИКИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ АВІАКОМПАНІЯМИ. 

1109 

188. Литвиненко В. С., Юрченко О. А., Шешин В. О. 

МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОБЛІКУ ВИРОБНИЦТВА ТА ПРОДАЖУ 

ПРОДУКЦІЇ У ERP-СИСТЕМАХ. 

1114 

189. Макаренко О. І., Хмельковська Т. В., Хмельковська А. В. 

ІННОВАЦІЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ В 

ЕКОНОМІЦІ. 

1119 

190. Марухно П. А., Могилова А. Ю. 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОНЛАЙН-РЕКЛАМИ ДЛЯ РЕКЛАМОДАВЦЯ ТА 

КОРИСТУВАЧА. 

1124 

191. Олійник О. В., Щербак В. Г. 

МЕТОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ 

РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВА. 

1132 

192. Панова І. О., Вітченко О. В. 

МОТИВАЦІЯ ЯК ЧИННИК ПРОДУКТИВНОСТІ РОБОТИ 

АНІМАТОРА. 

1139 

193. Прохорова М. Е. 

COVID-19 ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТНК. 

1142 

194. Плахотнік О. О., Павленко А. А. 

ІНДУСТРІАЛЬНІ ПАРКИ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ. 

1147 

195. Русин-Гриник Р. Р., Матяш О. В. 

ПЕРЕДУМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЕЛЕКТРОННОЇ 

КОМЕРЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ. 

1151 

196. Савицкая А. О., Макеенко Г. И. 

ЭКСПЕРТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО УЧЕТУ 

РАСЧЕТОВ С ПОДОТЧЕТНЫМИ ЛИЦАМИ. 

1154 

197. Сергєєва О. Р. 

ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА 

БЕЗПЕКИ ДИТЯЧОГО ВЗУТТЯ. 

1159 

198. Степанов В. Н. 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ФЕНОМЕН 

СОВРЕМЕННОГО РАЗВИТИЯ. 

1163 

199. Стойка В. С. 

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА В 

ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНІЙ СФЕРІ. 

1172 

200. Соколовская Л. Д., Асауленко І. Ф. 

БРЕНДИНГ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 

1176 



19  

201. Тєшева Л. В., Демченко М. Г. 

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДІАЛОГУ І ДИСКУСІЇ ЯК ФОРМИ 

БІЗНЕС-КОМУНІКАЦІЙ. 

1180 

202. Ткаченко І. П., Сахненко В. І. 

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ У КРИЗОВІЙ СИТУАЦІЇ: 

НЕОБХІДНІСТЬ РОЗРОБЛЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПІДХОДІВ. 

1184 

203. Циган Р. М., Лижова Є. М. 

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІД ЧАС ТРАНСПОРТУВАННЯ 

ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ У АГРОВИРОБНИЦТВІ. 

1190 

204. Яковенко Р. В., Глущенко В. А. 

УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПКПМ АТ 

«ЕЛЬВОРТІ». 

1195 

  

LEGAL SCIENCES 

 

205. Karakhanian K. M. 

WORLD TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF WIND ENERGY 

LEGISLATION. 

1203 

206. Varych O. 

ON THE QUESTION OF THE AXIOSPHERE OF THE STATE. 

1206 

207. Бачинська Н. О. 

МОНОПОЛІЯ АДВОКАТУРИ. 

1210 

208. Віткова С. В., Іванченко А. О., Примаков К. Ю. 

ВПЛИВ КОРУПЦІЙНИХ ПРОЯВІВ НА РОЗВИТОК УКРАЇНИ ЯК 

СУЧАСНОЇ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ДЕРЖАВИ. 

1215 

209. Гакало І. Г., Скиба В. М. 

ОСОБЛИВІ ПРИЙОМИ ВИСТУПУ ПЕРЕД СУДОВОЮ 

АУДИТОРІЄЮ. 

1219 

210. Гіль В., Сало Є., Наливайко О. І. 

ЗНАЧЕННЯ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА В ПІДГОТОВЦІ 

МАЙБУТНЬОГО ЮРИСТА. 

1223 

211. Дзюба А. С., Савенко В. П. 

ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ ВАГІТНИХ 

ЖІНОК І ЖІНОК, ЯКІ МАЮТЬ ДІТЕЙ ВІКОМ ДО ТРЬОХ РОКІВ. 

1227 

212. Домантович В. В., Грицай І. О. 

ПРИНЦИП ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В СЕКТОРІ БЕЗПЕКИ І 

ОБОРОНИ УКРАЇНИ. 

1233 

213. Єсіна П. С., Ільков В. В. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАКРІПЛЕННЯ ЕТИЧНИХ ПРАВИЛ 

ПОВЕДІНКИ СУДДІВ. 

1236 

214. Захарченко А. А., Федорук С. С., Рибалкін А. О. 

ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ. 

1240 



20  

215. Ковальський А. В. 

ОБ’ЄКТ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ: ДЕЯКІ 

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ТА РОЛІ В 

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІЙ КВАЛІФІКАЦІЇ. 

1244 

216. Кузніченко О. В., Уткіна К. С., Ручка І. В. 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ ЩОДО ПРАЦІ ВАГІТНИХ ЖІНОК. 

1249 

217. Лантух І. С., Тупотіна Д. А., Дума А. А. 

ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ СТАТУС І ЗАХИСТ ОСІБ, ЯКІ 

ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК МІЖНАРОДНИХ ЗБРОЙНИХ 

КОНФЛІКТІВ. 

1255 

218. Малик І. М. 

РОЗВИТОК ОСНОВНИХ ІНСТИТУЦІЙНИХ ФОРМ 

НАРОДОВЛАДДЯ. 

1261 

219. Матвійчук А. Р. 

ПІДПРИЄМСТВО ЯК ЄДИНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС: 

ПОНЯТТЯ, СПЕЦИФІКА ОБОРОТУ. 

1269 

220. Орєхова А. Д. 

НЕЗАРЕЄСТРОВАНИЙ ПРОМИСЛОВИЙ ЗРАЗОК В 

УКРАЇНСЬКІЙ ІНДУСТРІЇ МОДИ: НЕОБХІДНІСТЬ ЧИ ПРИМХА? 

1275 

221. Олійник А. Ю., Коваль О. М., Хміль В. В. 

ПІДСУДНІСТЬ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ. 

1280 

222. Опішняк С. О., Кучинська О. П. 

КРИТЕРІЇ РОЗУМНОСТІ СТРОКІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ 

ПРОЦЕСІ: ПРАКТИКА ЄСПЛ. 

1284 

223. Павлюк А. Ю., Заморська Л. І. 

АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ КАРАНТИННИХ ОБОВ’ЯЗКІВ 

ЯК ПРАВОВИХ НАСЛІДКІВ ПОШИРЕННЯ COVID-19. 

1292 

224. Перунова О. В., Журавльов В. Д., Храмцов О. М. 

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВІКОВОЇ 

НЕОСУДНОСТІ. 

1297 

225. Петраков А., Гурєєв А., Корогод С. В. 

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ 

АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОКУРАТУРИ ВІДПОВІДНО ДО 

ЧИННОГО КПК. 

1304 

226. Сахно А. А., Задаля Д. К. 

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ОФОРМЛЕННЯ ДОРОЖНЬО ТРАНСПОРТНОЇ 

ПРИГОДИ. 

1308 

227. Сідельніков І. О., Лимар О. А., Войтенко В. А., Свіщева Д. А. 

ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ЗАНЯТЬ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОЇ 

ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ 

ПОЛІЦІЇ. 

1313 

228. Сірак С. А. 

МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА УЧАСТІ 

ПРОКУРОРА У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕНІ. 

1319 



21  

229. Сухорабський Д. К. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ: 

ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ. 

1326 

230. Твердохліб Я. О., Мінакова Є. В. 

ЗАКОНОДАВЧI IНIЦIАТИВИ ЩОДО ГЕНДЕРНОЇ ПОЛIТИКИ В 

КРАЇНАХ ПIВДЕННОГО КАВКАЗУ. 

1333 

231. Усатенко В. В., Магда Б. В., Корогод С. В. 

СУЧАСНІ ЗАСАДИ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ. 

1337 

232. Фастовець Н. В. 

ПРАВОВИЙ ЗВИЧАЙ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ. 

1340 

233. Федченко В. М., Ахтирський В. М. 

ПРОВЕДЕННЯ ДОПИТУ МАЛОЛІТНЬОЇ ТА НЕПОВНОЛІТНЬОЇ 

ОСОБИ. 

1346 

234. Федченко В. М., Махтура К. С. 

ПРОБЛЕМИ ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ СТАНДАРТІВ, 

ЯКІ ПЕРЕДБАЧЕНІ У РІШЕННЯХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З 

ПРАВ ЛЮДИНИ У КРИМІНАЛЬНЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ 

ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ. 

1351 

235. Фролов О. О. 

КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ-

ПІДТРИМКИ Й ГАРАНТУВАННЯ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ. 

1357 

236. Хвіц В. В. 

ПОНЯТТЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТА ЗАХИСТУ ЛІСІВ В УКРАЇНІ. 

1366 

237. Шинкар Т. І. 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОБМЕЖЕНЬ ПРАВ ГРОМАДЯН НА 

ІНФОРМАЦІЮ В СИСТЕМІ СУБ’ЄКТНО-ОБ’ЄКТНИХ ЗВ’ЯЗКІВ У 

СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ. 

1370 

 

  



22  

AGRICULTURAL SCIENCES 

 

UDC 606:632.7/.95 

BIOTECHNOLOGY OF OBTAINING INFUSIONS AND DECORATIONS OF 

PLANTS TO REDUCE THE NUMBER OF GROUND 

LEAF ROLLERS IN TRANSCARPATHIA 

 

Fedelesh-Gladinets Maria Ivanovna 

associate Professor, 

candidate of Agricultural Sciences, 

National University 

of Life and Environmental Sciences of Ukraine, 

Kiev city, Ukraine 

Nahornyi Maksym Maksimovich, 

student 

National University 

of Life and Environmental Sciences of Ukraine 

Kiev city, Ukrainе 

 

Abstract. One of the important industries for Ukraine's economy is viticulture. 

Every year there is a growing interest in biologically insecticidal technologies and 

scientifically sound methods of protecting crops from pests. Grape leafhopper - a 

dangerous pest of grape plantations, can destroy about 25-30% of the crop, and in 

some years the entire crop. 

There are few plants growing on the territory of our state that can be 

considered promising in the fight against pests and diseases. We studied the 

insecticidal effect of some of them on the bunch of leafhoppers in experiments 

conducted in the laboratory at the university in 2021. For the preparation of aqueous 

decoctions of vegetable raw materials were dried, crushed into pieces the size of 0.3-

2 cm or ground into a powder, and used fresh tops. The ratio of dry matter and water 

is 1:10, fresh - 1: 4. Tested 5 plants of the Carpathian region showed different degrees 
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of effectiveness of plant decoctions for caterpillars. Thus, the death of the caterpillar 

pest in the laboratory for aqueous decoctions was: tomato tops -75%, Aconite - 70%, 

Poppy red -66%, Insegar - 67%, Decis - 79%, Control - 5% [2]. 

An agricultural plot of 3 ha was selected for the experiment. 100 bushes from 

three generations were processed. The estimated dose for 300 vines was 1 liter of 

infusion per 10 vines [1]. The first spraying was carried out on May 26, 2021 at the 

beginning of the mass revival of the caterpillar bunch. The second treatment on July 

13 against the second generation. The third spraying on August 21 and 31, 2021 

when the first caterpillars are detected in bunches of grapes. 

According to our research, it was found that the death of the first generation 

from water decoction ranged from 53% to 60%, the second 57-62%, the third 67-

74%. At the time of damage, the clusters did not exceed 1.9%, ie below the threshold 

of harmfulness. At the control sites, the damage was in the range of 21-25%. During 

the experiment, it was noted that the decoction of selected plants provoked pathogens 

of bacterial diseases, which is in the latent caterpillars. 

Conclusions: We found that environmentally friendly technologies in the form 

of a decoction have the effect of reducing the number of bunch of twists in three 

generations, depending on the control. Biologically insecticidal action of the 

decoction has an effect on reducing the development of caterpillars, which inhibits 

the growth of bunches of grapes. 
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Abstract. The natural conditions of Transcarpathia are favorable for growing 

heat-loving plants, among which grapes have long occupied a prominent place. 

Viticulture is of great importance in the national economy of the region. Fresh grapes 

are a highly nutritious food. Along with this is a valuable raw material for the canning 

industry. Wine vinegar, tartaric acid, valuable oil from grains and compost for 

fertilizer are made from production wastes. 

About 80 species of various bacteria parasitize on plants, are affected by viral 

diseases and pests. Every year there is a growing interest in organic farming and 

scientifically sound methods of protecting crops from pests. One of the dangerous 

pests of grape plantations is the grape leafhopper. This pest can destroy 25-30% of 

the crop, and in some years could destroy the entire crop [1]. 

Key words: ground leaf rollers, tomato tops, grapes, viral diseases, water 

decoctions. 

 

Studies on the insecticidal action of the pest in the field. The experiments were 

conducted in the Carpathian region in 2021. of 5 plants that showed a high degree of 
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effectiveness of plant decoctions for their application to the caterpillars of the bunch 

of three generations [2]. 

Thus, the death of the pest in the field by water decoctions was: potato tops - 

74%, burdock - 68%, tobacco -65%, Demilin - 67%, Cymbus - 55%, control - 8%. 

But the most economical were the infusions of potato tops. 

The crushed dry tops were diluted with water at the rate of 200 g in 50 l of 

warm water. When spraying, an adhesive was added [2]. The first spraying was 

carried out by us on May 22, 2021 at the beginning of the mass revival of the 

caterpillar of the bunch of leaves. The second treatment on July 9 against the second 

generation. The third on August 17 and 27, 2021, when the first caterpillars were 

found in bunches of grapes. 

The death of caterpillars of the first generation from the infusion was 53 -61%, 

the second - 56-62, the third -67 -74%. Cluster damage in our experiments did not 

exceed 1.9%, was below the threshold of harmfulness. Damage in the control areas 

was in the range of 21-25%. Potato tops do not adversely affect predators and 

parasites of grape leafhopper. 

Phytoncide provoked the development of pathogens, especially bacterial. For 

harvesting the tops, the losses for its preparation, for the processing of the vine were 

2.5-3.0 times less than with the use of organophosphorus and peritroid drugs [1]. We 

also used the drug Demilin as a growth regulator, the drug was quite effective. 

Conclusions: Ecologically clean technologies in the form of plant decoction 

have shown that the biosectic insecticidal effect of plant decoction on the growth and 

development of vines when changing existing insecticides infusions of plants cause 

aftereffects, the process of self-regulation in agrocenoses, with modern intensive 

cultivation technologies. 
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Анотація: Аналіз результатів спостережень та обліків свідчить про 

значне підвищення урожайності озимго ячменю в залежності від мінерального 

живлення. При умові вирощування ячменю на фоні азотного живлення дає 

приріст по урожайності при удобренні нормою N45P60K60 + N30 + N15, приріст 

сягає 22,2 ц/га. 

Ключові слова: озимий ячмінь, південь України, мінеральне живлення, 

доза добрив, норма добрив. 

 

Озимий ячмінь має багато позитивних якостей. Він дає зерно нового 

врожаю на 10-14 днів раніше за озиму пшеницю, ярий ячмінь та інші зернові 

культури. Зерно містить 12% білка, понад 75% вуглеводів, 2,1% жиру. В 1 кг 

зерна міститься 1,2 к.о. і 100 г перетравного протеїну [1]. Використовують його 

на корм худобі, для виробництва круп, у пивоварній промисловості. Проте 

виведені сорти озимого ячменю ще не зовсім задовольняють потреби харчової 

промисловості за якістю зерна. Посівна площа в 1996 році становила 300 тис. 

га. Однак 90% його посівних площ розміщені в південному регіоні - в Криму, 

Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. 

Глобальні кліматичні зміни зумовлюють у східних та південних регіонах 

України перманентні весняні посухи, які істотно зменшують ефективність 

азотних підживлень посівів озимих зернових культур у період відновлення 

вегетації. На нашу думку актуальним будуть дослідження впливу мінерального 
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живлення на продуктивність озимого ячменю в умовах Степу України, зокрема 

вивчення питання перенесення частини запланованої норми азотних добрив у 

підживлення [2]. 

Польові досліди проводили на базі ФГ «Родничок», яке розташоване у с. 

Молога Білгород-Дністровського району Одеської області. Компанія 

спеціалізується на вирощуванні зернових культур, вирощуванні овочів і 

баштанних культур, вирощуванні однорічних і дворічних культур, вирощуванні 

винограду, вирощуванні зерняткових і кісточкових фруктів, вирощуванні ягід, 

горіхів та інших фруктів та олійних плодів. 

Територія господарства знаходиться в межах Південного Степу України. 

Схема досліду передбачала 5 варіантів, 4 повторності, варіанти розміщені 

систематичним способом послідовно. Форма ділянок прямокутна, облікова 

площа по 42 м 2, із шириною 4,2 м. Попередником ячменю озимого була 

кукурудза. Норма висіву складала  38-42 шт. насінин/га (110 кг/га). Технологія 

вирощування ячменю озимого загальноприйнята в умовах Південного Степу 

України. Дослідження проводили загальноприйнятими методиками, 

статистичну обробку отриманих результатів дослідження проводили за 

допомогою відповідного програмного забезпечення. Азотні добрива під ячмінь 

озимий, як і під пшеницю, вносять роздрібно впродовж вегетаційного періоду. 

Доцільним є внесення азоту напровесні у дозі 30 кг/га та у фазі виходу в трубку 

— 60 кг/га. Ячмінь відновлює вегетацію навесні дуже рано. Мікробіологічні 

процеси в ґрунті в цей час відбуваються досить слабо і мобілізація азоту значно 

відстає від зростаючих потреб у ньому рослин. Тому підживлення ячменю 

невисокою дозою азоту навіть за достатнього внесення добрив з осені і доброго 

попередника дає високий ефект [3]. 

В результаті проведених досліджень було встановлено, що азотне 

живлення в нормі N90 кг/га д. р. на фоні основного внесення мінеральних 

добрив Р60К60 кг/га д. р., сприяло підвищенню кількості врожаю озимого 

ячменю. Суттєве збільшення врожаю спостерігається при внесенні азоту у 

кількості 90 кг/га д. р., яке вносилось різними дозами в основне, припосівне 
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удобрення та підживлення (табл.1). 

Таблиця 1 

Урожайність озимого ячменю в залежності 

від мінерального живлення, ц/га 

Варіант досліду 1 2 3 Середнє 

значення 

N0P0K0 22,5 23,5 23,8 23,3 

N90P60K60 30,2 32,4 33,4 32,0 

N60P60K60+N30 36,1 33,5 38,8 36,1 

N45P60K60 + N30 + N15 45,8 46,2 43,9 45,3 

Урожайність контрольного варіанту становить 23,3 ц/га, при удобренні 

нормою N90P60K60 приріст врожаю складає 8,7 ц/га, при удобренні N60P60K60+N30 

підвищення врожайності становить 12,8 ц/га. Значне зростання врожайності 

спостерігається при удобренні нормою N45P60K60 + N30 + N15, приріст сягає 22,2 

ц/га. 

Отже, урожайність контрольного варіанту становить 23,3 ц/га, при 

удобренні нормою N90P60K60 приріст врожаю складає 8,7 ц/га, при удобренні 

N60P60K60+N30 підвищення врожайності становить 12,8 ц/га. Значне зростання 

врожайності спостерігається при удобренні нормою N45P60K60 + N30 + N15, 

приріст сягає 22,2 ц/га. 
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Анотація: Одним із провідних у світі виробників біологічно повноцінних 

продуктів харчування для людини є птахівництво. Дана галузь забезпечує 

людство яйцями і м’ясом. Завдяки скоростиглості та високій якості харчових 

яєць у всіх країнах воно посідає основне місце в галузі тваринництва, тому 

робота на дану тему є актуальною. Вирощування каченят проводиться на основі 

підлогової системи утримання з використанням глибокої незмінюваної 

підстилки. 

Ключові слова: крос, лінія, утримання, каченята, технологія, 

вирощування.  

 

Високоефективний напрямком у сільськогосподарському виробництві 

посідає качківництво. Дана галузь може бути перспективною і 

конкурентноспроможною. Однією із основною проблемою качківництва є 

відсутність стандартного ланцюга, а саме: вирощування забійної птиці, 

переробка і  продаж продукції [6, 7]. 

Основним видом продукції промислового качківництва є м’ясо, яке 

виробляють, головним чином, у спеціалізованих господарствах із 

застосуванням інтенсивної технології. М’ясу качок притаманні високі смакові 

властивості. Враховуючи селекційні досягнення з приводу показників м’ясної 

продуктивності сучасних кросів і порід качок, птиця може бути конкурентом 

кросам м’ясних курей та індиків, які нині є основними при виробництві м’яса 

птиці. [2, 3, 4]. 
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При промисловому вирощуванні качок використовують клітковий спосіб 

утримання або, що є більш поширеним, утримання у пташниках (без вигулів 

або з обмеженими вигулу) на глибокій підстилці, на решітчастій підлозі, на 

комбінованій підлозі [4]. 

Об’єктом дослідження є технологія вирощування каченят на м’ясо. 

Метою наших досліджень було оцінити вирощування каченят кросу «Темп». За 

зазначеню метою виконувалися такі завдання: проаналізувати створення кросу 

«Темп», а також оцінити системи утримання каченят. 

Крос «Темп» створений на основі батьківської лінії 102 кроса «Х-11» 

фірми «Черрі Веллі», яка є світовим лідером у створенні та удосконаленні 

кросів м’ясних качок пекінської породи.  

Селекційна схема одержання кросу така: 

Крос «Темп»        ♂Т1 х ♀Т2 

 

                                гібрид 

Отже, крос «Темп» складається із двох ліній: батьківської Т1  і 

материнської Т2 і характеризується такими стандартними показниками:  

1. Батьківська лінія: несучість та початкову несучку за 36 тижнів 185 

яєць; запліднюваність яєць – 80 %; вивід каченят – 60%; жива маса у віці 7 

тижнів : селезні – 3,0 кг, качки – 2,6 кг; збереженість каченят за 7 тижнів – 98%. 

2. Материнська лінія: яйценосність за 36 тижнів – 200 яєць; заплідненість 

яєць – 90%, вивід каченят – 68%. При схрещуванні отримують гібридний 

молодняк, який у 7-тижневому віці має живу масу: селезні – 3,2 кг, качки – 2,8 

кг, збереженість каченят за 7 тижнів складає 97%. Затрати корму на 1кг 

приросту становлять 2,9-3,0 кг, а вихід м’яса в розрахунку на одну качку-

несучку батьківського стада – 330 кг [1]. 

Вирощування каченят – найвідповідальніший і найскладніший процес у 

качківництві. Для того, щоб одержати добре розвинений молодняк з міцною 

конституцією необхідно дотримуватись відповідних умов утримання і годівлі 

каченят [5]. На рисунку 1 представлено утримання добових каченят. 
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Рис. 1. Добові каченята 

Добові каченята утримуються у пташниках розмір яких 96х12м² на 

глибокій підстилці. Підстилка при вирощуванні каченят має не тільки гігієнічне 

значення. Вона утеплює підлогу, поглинає рідку частину посліду, 

попереджуючи підвищену вологу в приміщенні. Для молодняку в якості 

підстилки використовують лушпиння соняшнику, різану солому. Підстилку 

підсипають регулярно 1-2 рази на день, щоб вона постійно була сухою. 

Каченят утримують на підлозі з щільністю 20-25 голів на 1 м2 підлоги, 

після 20-денного віку щільність поголів’я знижують до 10-13 голів. До посадки 

молодняку на підлогу спочатку посипають вапно-пушонку з розрахунку 0,5-0,6 

кг/м², а м’якої різки  товщиною 10-15 см.  

Важливою умовою вирощування каченят є температурний фактор, 

особливо в ранньому віці. У перші дні життя добовий молодняк сильно 

чутливий до перепадів температури, тому з 1-5 дня в приміщенні постійно 

підтримують температуру від 28…30 ºС, а з шостого дня поступово знижують 

до 26…25 ºС по 10 день, з 11 по 15 день температура складає від 19…16 ºС. 

Потім її знижують до оптимальної 12…16 ºС і тримають до кінця вирощування. 

Рівень температури контролюється кімнатними термометрами, що вивішуються 

в різних зонах приміщення на висоті спини каченя.  
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Приміщення обладнане боковою вентиляцією з таким розрахунком, щоб 

на кожний кілограм живої маси каченят поступало 0,65 м³/час свіжого повітря в 

холодну пору року, а в теплу – 5 м³/час. Перші 3 тижня пташник поділяють 

повздовжнім, службовим проходом шириною 1 м на дві рівні частини, які 

розгороджуються на секції місткістю по 300 голів в кожній. Обігрівають 

добових каченят під брудером, один на секцію. Після 3-х тижневого віку 

каченят вирощують групами по 100-150 голів в одній секції. 

Відносна вологість у приміщенні складає 65…70% влітку і не більше 80% 

– взимку. Параметри температурно-вологого режиму в пташнику наведені в 

таблиці 1. 

Таблиця 1 

Температурно-вологий режим для каченят 

Вік каченят, 

тижнів 

Температура повітря, ºC Відносна вологість 

повітря, % в приміщенні під брудером 

до 1 26-22 35-26 65-75 

2-4 20 25-22 65-75 

5-7 16 - 65-75 

Світло і режим освітлення є діючим стимулятором росту, розвитку, 

статевого дозрівання і продуктивності птиці, тому в господарстві для 

вирощування добового молодняку у перший тиждень світло підтримують 

цілодобово, з 2-го тижня – світловий день скорочують до 16 годин на добу, а з 

3-го – до 10 годин. Інтенсивність освітлення на рівні годівниць і напувалок 

складає не менше 20 лк, потім знижують до 3 лк. Годують молодняк із 

напільних годівниць і вакуумних напувалок з розрахунку одна напувалка на 50 

голів, а потім переводять на жолобкові напувалки з фронтом напування 0,8 

см/гол. Так, як каченята у перші дні життя дуже швидко ростуть і 

розвиваються,  корм у годівницях знаходиться постійно. Годують каченят 

сухими комбікормами досхочу впродовж періоду вирощування. 

Каченятам корм дають у таких розрахунках (на одну голову за добу): у 

перший тиждень – 40г, на другий – 70г, третій – 115г і на четвертий – 185 г, 

п’ятий – 215 г, шостий – 230 г, сьомий – 250 г. Розвиток каченят постійно 

контролюють шляхом зважування у кількості 30 голів.  
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Таким чином, система утримання каченят, в основному, відповідає 

необхідним параметрам вирощування. 
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Анотація: За останні 5 років в Україні спостерігається тенденція 

зменшення об’ємів виробництва томату. Вітчизняні ринки останнім часом все 

більше стають залежними від імпортного виробника. Особливо гостро стоїть 

питання забезпечення внутрішнього ринку ранньою продукцією. За вказаний 

період поставки в нашу країну імпортних ранніх томатів збільшилися вдвічі. 

На фоні зменшення площ зайнятих під вирощування томату у відкритому 

грунті та зниження урожайності культури, нарощування об’ємів вітчизняного 

виробництва цієї цінної овочевої культури, особливо в ранні строки, можливе 

за рахунок збільшення об’ємів вирощування продукції томату в тепличному 

секторі та успішного  впровадження у виробництво нових високопродуктивних 

гібридів. 

В статті висвітлено результати вивчення особливостей росту і розвитку, 

продуктивності та економічної ефективності вирощуваня нових іноземних 

гібридів томату в плівкових теплицях. Встановлено скоростиглісь гібридів, 

продуктивність листкової поверхні рослин, урожайність та  якість їх продукції.  

Ключові слова: томат, гібрид, плівкова теплиця, урожайність, товарні 

плоди, економічна ефективність. 

 

Томат сьогодні є лідером овочевого ринку. Площа, зайнята в світі під 

вирощування цієї культури складає більше 5 млн. га. Кожна сьома тонна 
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зібраного врожаю овочів на земній кулі – томат. Річний світовий ринок томатів 

сьогодні сягає 150-170 млн. тонн.   

У вітчизняному агровиробництві, особливо в південних регіонах країни, 

томат є однією з основних овочевих культур. Проте, під впливом ряду факторів, 

до яких відносяться, як зміна клімату, так і високі енергозатрати виробництва 

аграрії, які займаються цим напрямком, скорочують об’єми виробництва. 

Особливо гостро стоїть сьогодні проблема  вирощування в Україні томату у 

закритому грунті. Так, за останні 5 років обсяги виробництва цієї культури в 

країні є на рівні 2,2 – 2,4 млн. тонн і лише 10% з них складає томат тепличний. 

За цей період поставки в нашу країну імпортних тепличних томатів 

збільшилися вдвічі. В 2020 році Україна встановила новий рекорд з закупівлі 

імпортних тепличних томатів, який виріс порівняно з 2019 роком на 21%  і 

досяг рекордних 87 тис. тонн [1].  

Починаючи з 2018 року, на фоні зменшення площ під томатами 

спостерігається і зниження його урожайності. У світовому рейтингу наша 

країна за валовими зборами томату займає 14 місце (1 492 тис. т), а за 

врожайністю - 110-те [2 - 4]. 

Істотному підвищенню урожайності культури та зменшенню ризиків 

виробництва на фоні значних змін клімату та здорожчання ресурсів сприятиме 

розширення тепличного виробництва томату  та впровадження у виробництво 

нових високопродуктивних гетерозисних гібридів. Тому, метою нашої роботи 

було проведення порівняльної оцінки та підбір нових іноземних гібридів 

томату для вирощування в плівкових теплицях в умовах Південного Степу 

України. Дослідження нових гетерозисних гібридів томату для закритого 

грунту проводилися протягом 2020 – 2021 років на дослідній ділянці компанії 

«Ісіда 2012» с. Великий Дальнік, Біляївського району, Одеської області. Розмір 

облікової ділянки 10м2. Повторність досліду - трикратна. Розміщення варіантів 

та повторень у досліді системне. Рослини вирощували розсадним способом у 

плівковій теплиці. Попередник - огірки весняного строку садіння. В досліді 

вивчалися гібриди томату іноземної селекції: Махітос  F1 (контроль), Бодерін 
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F1,  Етерей F1,  Гравітет F1,  Антелайзі F1. 

Дослідження проводилися відповідно до «Методики дослідної справи в 

овочівництві і баштанництві» (Бондаренко Г.Л., Яковенко К.І., 2001) [5, с.184 - 

193]. В процесі досліджень проводили: фенологічні спостереження, біометричні 

вимірювання, визначення величини і якості врожаю та визначення економічної 

ефективності вирощування нових гібридів томату в плівковій теплиці. 

Проведені фенологічні спостереження дали можливість встановити певні 

відмінності між досліджуваними гібридами за темпами росту і розвитку та 

встановити їх скоростиглість. Аналіз  отриманих даних показав, що  гібриди 

Махітос F1, Бодерін F1, Гравітет F1 та Антелайзі F1  - з довжиною вегетаційного 

періоду  98 – 102 дні відносяться до групи ранньостиглих, а гібрид Етерей F1 – з 

вегетаційним періодом 106 днів  до групи середньоранніх [6, с.75]. Найдовшим 

періодом плодоношення – 40 днів характеризуються гібриди Гравітет F1 та 

Антелайзі F1.  

Отримані дані біометричних вимірювань показали суттєву різницю в силі 

росту рослин досліджуваних гібридів. Так, найвищі рослини, висота яких в 

середньому склала  194,5 см формує гібрид Антелайзі F1. Рослини з найбільшою 

кількістю листків - 24,2 штук та найбільшою площею листкової поверхні - 11,5 

тис. см2 формує гібрид Гравітет F1. Найкомпактніші рослини з найменшою 

висотою – 156,6 см, дуже короткими міжвузлями, найменшою – 15,6 штук  

кількістю та розмірами листків формує гібрид Етерей F1. Проте, рослини саме 

цього гібриду характеризуються найвищою продуктивністю листкової 

поверхні, яка в середньому за роки досліджень склала 1845,5 см2/кг. 

Урожайність рослин – одна з основних характеристик сорту чи гібриду 

будь - якої сільськогосподарської культури і томату зокрема. Саме величина та 

якість продукції визначають його економічну привабливість для виробництва. 

Результати визначення продуктивності гібридів показали, що з групи 

досліджуваних лише гібрид Гравітет F1 перевищив контрольний гібрид Махітос 

F1 за величиною товарного врожаю. Так, в середньому за два роки товарна 

урожайність його була найвищою і склала 9,06 кг/м², що на 1,05 кг/м² 



38  

перевищує контроль. 

Аналіз структури товарного врожаю показав, що найбільшу кількість 

товарних плодів 45,3 та 43,5 штук, що на 13,1 та 11,3 штук більше контролю 

формують рослини гібридів Бодерін F1 та Гравітет F1 відповідно. При цьому, 

найбільшою масою товарних плодів - 248,4 г характеризується контрольний 

гібрид Махітос F1. Жоден з досліджуваних гібридів не перевищив контрольний 

гібрид за цим показником. Встановлено, що усі досліджувані гібриди формують 

плоди округло - плескатої форми і відрізняються високими смаковими 

властивостями. При цьому, плоди гібридів Бодерін F1 та Гравітет F1 відносяться 

до групи малокамерних (4 камери), а гібридів Махітос F1 (к), Етерей F1 та 

Антелайзі F1  - до групи  середньокамерних (6 - 8 камер) [6, с.74]. 

Визначення економічної ефективності вирощування досліджуваних 

гібридів показало, що найнижчою собівартістю продукції 8,96 грн., найвищим 

прибутком – 100 грн/м² та найвищим рівнем рентабельності - 123,2 %  

характеризується вирощування гібриду Гравітет F1. 

Висновки. З метою отримання високо товарного врожаю, розширення 

періоду постачання продукції, забезпечення отримання високого прибутку та  

рівня рентабельності вирощування томату в плівкових теплицях в умовах зони 

Півдня Степу України  фермерам варто віддати перевагу гібридам Гравітет F1 та 

Махітос  F1. 
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Анотація: Наведені результати польових досліджень впливу способів 

сівби та застосування гербіцидів на урожайність нуту. Встановлена можливість 

підвищення врожайності за рахунок збільшення ширини міжрядь та 

застосування гербіцидів Пульсар, Базагран, та бакової суміші Пульсара і 

Базаграну з половинними дозами кожного препарату. 
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урожайність. 

 

Нут як культура, відомий ще з часів єгипетських фараонів. Він в Україні й 

досі вважається екзотичною культурою. Як бобова культура нут здатний 

залишати в землі біля 80 кг/га азоту. Рослина нуту являє собою гарного 

попередника щодо зернових та кормових рослин. Тобто, дана культура є 

економічно і екологічно доцільною з боку росту родючості ґрунтів, а тому 

зайняті під нею посівні площі цілком виправдовують себе. 

Метою роботи було проаналізувати особливості вирощування нуту в 

умовах Степу України та розробити методичні рекомендації щодо підвищення 

його врожайності в залежності від способів сівби та використання гербіцидів. 

Для проведення досліджень упродовж 2019–2021 рр., було проведено 

двохфакторний польовий експеримент. 

До схеми досліду було включено наступні фактори: 

- способи сівби (фактор А): рядковий – з шириною міжрядь 15 см 

(контроль); широкорядний – з шириною міжрядь 45 см. 
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- Гербіцидний фон (фактор В) – Пульсар® 40, КР (1 л/га); Базагран®, 

ВР (2 л/га); бакова суміш Пульсара і Базаграну з половинними дозами кожного 

препарату. 

Досліджуваний сорт нуту Буджак. У Реєстрі сортів рослин України з 2008 

року, рекомендований для вирощування в степовій зоні країни. 

Дослідження, закладені способом розщеплених ділянок у відповідності із 

методикою польових досліджень із аналізу агротехнічних методів зрощування 

с.-г. культур. Під час процесів планування та в ході досліджень керувались 

загальновизнаними методичними рекомендаціями та посібниками [1]. 

Гербіциди по сходах треба застосовувати з обов’язковим урахуванням 

специфіки забур’яненості посівів, тобто можна реально вибрати препарати 

відповідно до специфіки видового складу бур’янів у посівах нуту [2]. У зв’язку 

із цим, у посівах нуту ми вивчали ефективність і вибірковість таких 

післясходових препаратів як Базагран, 48% в. р., Пульсар, 40% в. р., та їх 

бакову суміш. Вносили гербіциди у фазу 2–5 справжніх листків культури.  

Наші спостереження за засміченістю посівів нуту показали, що кількість 

бур’янів значно змінювалася в залежності від технології захисту посівів. 

Чисельність бур’янів до обробки посівів нуту гербіцидами була в межах 

113–162 шт./м2. У середньому за 2019–2021 роки, у період через два тижні після 

використання гербіцидів, число бур’янів на 1 м2 скоротилося на 92–127 шт./м2 

та складало 22–38 шт./м2  в залежності від гербіцидного фону. Різні препарати 

виявляли неоднакову технічну ефективність, що в свою чергу, обумовлювало 

різний ступінь конкуренції за фактори життя між ними та рослинами нуту. Так, 

при внесенні гербіциду Пульсар 40, в.р. у кількості 1,0 л/га забур’яненість 

знижувалася на 79% при внесенні гербіциду Базагран, в.р. – на 75%, 

високоефективним було застосування бакової суміші Пульсара 40 (0,5 л/га) та 

Базаграну (1,0 л/га) – забур’яненість при цьому зменшувалася на 81%. Дана 

бакова суміш майже повністю знищувала гірчак березкоподібний, щирицю 

звичайну, берізку польову та частково мишій сизий і куряче просо. 

Період досліджень охоплював різні за погодними умовами роки: від дуже 
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сприятливих для росту і розвитку нуту (2021 р.) до вкрай посушливих (2020 р.) 

та типових для зони (2019 р.). Це дозволило об’єктивно оцінити вплив 

досліджуваних факторів. Найвищий врожай нуту у середньому по варіанах 

досліду сформований у 2021 році – 1,63 т/га, що на 0,12 т/га більше, ніж у 2019 

році та на 0,53 т/га більше, ніж у 2020 році У 2019 р. різниця по врожайності 

між звичайним рядковим та широкорядним посівами становила 0,13 т/га на 

користь широкорядного. Як уже зазначалося вище, у 2020 році склалися досить 

складні агрометеорологічні умови, значний вплив на зниження урожайності 

нуту мали відсутність опадів та високі температури повітря, а різниця між 

способами сівби на ділянках досліду була досить невеликою. Так, за сівби нуту 

з шириною міжрядь 45 см рослини сформували урожай у середньому 1,12 т/га, 

а за сівби з шириною міжрядь 15 см він був меншим на 0,05 т/га. У 

найсприятливішому 2021 році різниця між звичайним рядковим та 

широкорядним посівами за врожайністю склала 0,14 т/га. 

Найвищу урожайність, у середньому за три роки досліджень, було 

отримано у варіанті із застосуванням бакової суміші Пульсара та Базаграну як 

при рядковому способі сівби – 1,53 т/га, так і при широкорядному – 1,63 т/га, 

порівняно з внесенням окремо тільки Пульсара – 1,49 т/га та 1,61 або тільки 

Базаграну – 1,45 т/га та 1,53 т/га, відповідно. Отримані дані досліджень 

демонструють, що найбільш ефективним у незрошуваних умовах півдня нашої 

держави є використання у посівах нуту бакової суміші гербіцидів Пульсара та 

Базаграну у фазу 2–5 справжніх листків культури. 
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butter has a reliability of 99.9 %. This method is based on the use of a saturated 

solution of resorcinol in benzene and hydrochloric acid, using a test sample of molten 

oil in the amount of 2.0−2.1 cm3, to which was added a graduated pipette of a 

saturated solution of resorcinol in benzene with a mass concentration of 5.0 % in the 

amount 2.0–2.1 cm3 and 2.0–2.1 cm3 of concentrated hydrochloric acid, gently 

shaking and after 2–3 minutes establishing the presence of violet color of different 

intensity depending on the amount of vegetable fat added: up to 1.5 % − light -purple, 

from 1.6 to 5.0 % − bright purple, more than 5.1 % − red-purple. 

It was established by the developed express method that out of 38 investigated 

samples of butter from different manufacturers of Ukraine − 24 samples were 

falsified vegetable fatss. 

Key words: control, safety, butter, falsification, vegetable fats. 

 

One of the tasks of veterinary medicine specialists who carry out state risk-

oriented control is to identify unscrupulous producers who produce dairy products, 

namely butter, the composition of which differs from traditional, or changed 

intentionally [1]. 

In recent decades, cases of intentional contamination of dairy products and 

their counterfeiting have been recorded, which is not prevented by the HACCP 

system, as it is designed to prevent unintentional contamination [2, 3]. One of the 

requirements to prevent the release of counterfeit butter is the introduction of the 

VACCP and TASSR systems at the dairy production facilities [4, 5]. VACCP and 

TAССР go hand in hand in an attempt to demonstrate the authenticity of the product. 

Both approaches are designed to prevent deliberate falsification of food. VACCP is 

designed to identify threats of economically motivated counterfeiting, TAССР 

determines how various stages in the food supply chain are vulnerable to harmful 

threats such as sabotage, extortion or terrorism [6]. 

In order to carry out risk-based control at butter production facilities, it is 

necessary to develop express and optimized test methods to establish the safety and 

quality of food data. When falsification of butter is detected, veterinary specialists 
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conduct a forensic examination based on the materials of the pre-trial investigation of 

the criminal proceedings [7]. 

Scientists are developing rapid and optimized methods for testing the safety 

and quality of food, including the detection of adulteration [8, 9, 10]. 

Therefore, the issue of developing effective and reliable methods of controlling 

the falsification of butter with vegetable fats is relevant. 

The purpose of the work is to analyze the safety of butter according to the 

developed express method for establishing its falsification with vegetable fats. 

Materials and methods. The research was carried out on 38 samples of butter 

of different capacities of Ukraine for the production of dairy products. Used the 

developed patented express method for the determination of adulteration with 

vegetable fats using a saturated solution of resorcinol in benzene with a mass 

concentration of 5.0 % and concentrated hydrochloric acid in the formation of purple 

color of different intensity depending on the amount of vegetable fat: up to 1.5 % − 

light violet color, from 1.6 to 5.0 % − bright purple, more than 5.1% − red-purple. 

And in the absence of falsification, a light yellow color was formed [11]. 

Results and discussion. Most often, manufacturers use hydrogenated 

vegetable fats or mixtures with other fats to replace milk fat. The counterfeits 

themselves are divided into two groups: in one case, the content of milk fat 

substitutes is more than 20 %, in another − when the share of the latter is less than 20 

%. 

In order to establish the presence of adulteration of dairy products using 

vegetable oils, it is necessary to examine product samples in laboratories using 

chromatographic methods of analysis, in particular the method of gas-liquid 

chromatography. During the research of such samples, different types of tests are 

used: analysis of native glycerides, analysis of fatty acid composition, analysis of 

sterols. But these techniques are expensive and require the use of highly sensitive 

expensive devices in the presence of testing laboratories accredited in accordance 

with DSTU ISO 17025: 2018. 

Therefore, our research has developed a method for establishing the 
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falsification of butter with vegetable fats. 

To develop the method, a molten sample of butter in the amount of 2.0–2.1 cm3 

was used, to which a 2.0–2.1 cm3 solution of resorcinol in benzene with a mass 

fraction of 5.0 % and 2.0–2.1 cm3 was added with a graduated pipette of concentrated 

hydrochloric acid and gently shook the contents of the tube and after 2−3 minutes 

established the absence or presence of purple color of varying intensity from the 

amount of addition of vegetable fats (table 1).  

Table 1 

Evaluation of the results of determining the falsification 

of butter with vegetable fats 

Indicators Components of the method 

Sample of melted butter, cm3 2,0–2,1 

Adding reagent: 

Resorcinol solution in benzene, amount, cm3 

Concentration, % 

Solution of concentrated hydrochloric acid, cm3 

 

2,0−2,1 

5,0 

2,0–2,1 

Exposure to color appearance, minutes 2–3 

Intensity of color in the presence of vegetable fats purple of varying intensity 

Intensity of color in the absence of vegetable fats light yellow 

The speed of determining the experiment, minutes 6–7 

Stability of color intensity indicators, % 99,9±0,3 

The ratio of research results to the fat content in 

butter, % 

 

99,4±0,2 

The ratio of research results to the mass fraction of 

water in butter, % 

 

99,6±0,2 

The data in Table 1 show that the reliability of indicators of different intensity 

of violet color in establishing the presence of falsification of butter with vegetable 

fats, and in the absence of falsification − light yellow, was the highest according to 

the developed method − 99.9±0.3 %. Also more reliable data − in 99.4±0.2 % were 

obtained in comparison with the method of determining the fat content in butter [12] 

and in 99.6±0.2 % in the method of determining the mass fraction of water in butter 

[13]. Using the developed rapid method, the falsification of butter from different 

manufacturers with vegetable fats was determined by the intensity of color in 38 

samples (Table 2). 
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Таble 2  

Indicators of falsification of butter with vegetable fats by color intensity, n = 38 

The total number of 

samples of butter, 

n=38 

Indicators of color intensity according to the developed 

method of determination of falsification of butter by 

vegetable fats, (positive reaction) 

The number of 

samples of forged 

butter, 

n=24 

the presence of 

light purple 

color 

(up to 1.5%), 

n=13 

the presence of a 

bright purple color 

(from 1.6 to 5.0%), 

n=5 

the presence of 

red-purple color 

(more than 5.1%), 

n=6 

The number of 

samples of butter is 

not adulterated, 

n=14 

absence of violet color of various intensity (light yellow − 

negative reaction), n=14 

Studies have shown that the falsification of butter with vegetable fats in the 

amount of addition to 1.5 % was marked by the presence of light purple color 

(positive reaction) in 13 studied samples; with falsification of butter with vegetable 

oils in the amount of addition to the container from 1.6 to 5.0 % was marked by the 

presence of bright purple color (positive reaction) in 5 test samples; falsification of 

butter with vegetable fats in the amount of addition of more than 5.1 % and more was 

noted by the presence of red-violet color (positive reaction) in 6 studied samples. 

It was also found that in the absence of falsification of butter with vegetable 

fats, there was no purple color of different intensity (light yellow − negative reaction) 

in 14 studied samples. 

The developed express technique is offered by us as a qualitative way for 

definition of falsification of butter by vegetable fats along with other methods of 

definition of quality and safety (fat content, protein content, dry matter content, 

organoleptics) [12, 13].  

Conclusions. The developed express method has an advantage over the 

existing methods of determining the falsification of butter by vegetable fats in that the 

results have specific, reliable quality indicators of 99.9 % in the presence of purple 

color of different intensity. It was established by the developed express method that 

out of 38 studied samples of butter from different manufacturers of Ukraine − 24 
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samples were falsification vegetable fats. 
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Анотація. За сучасних систем вирощування свиней необхідно 

дотримуватись наступних підходів: аналізувати рівень добробуту тварин з 

точки зору п’яти свобод; вивчати механізм розвитку стресів та здатність тварин 

до адаптації; усвідомлювати  основні особливості поведінки свиней; 

Підтримання достатнього рівня добробуту тварин потребує проведення 

профілактики і лікування захворювань, забезпечення належного утримання, 

менеджменту, годівлі, гуманного ставлення та гуманного забою. 
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Вступ. Сучасне свинарство є провідною галуззю тваринництва, оскільки  

свинина – це традиційний продукт харчування в Україні. У зв’язку з цим 

свинарство є другою, після птахівництва, за масштабами та інтенсивністю 

використання, галуззю тваринництва.  

Світовий досвід свідчить, що в умовах ринку відбувається жорстка 

конкуренція. Щоб вижити й ефективно працювати, свинарським підприємствам 

потрібно мати високопродуктивних тварин, повноцінні збалансовані корми, 

використовувати ресурсоощадні технології одержання племінної та товарної 

продукції за оптимальної собівартості. 

Основний текст. Відповідно зо Закону України «Про безпечність та 

гігієну кормів» розділу III, статті 9  оператори ринку, які здійснюють 

реалізацію кормів, зобов'язані здійснювати їх періодичні дослідження 
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(випробування) в акредитованих лабораторіях на предмет вмісту речовин, 

наявність яких у кормах є обмеженою або забороненою, що забезпечує 

формування та реалізацію державної політики у сфері ветеринарної медицини. . 

Потужності, на яких утримуються тварини, повинні бути сконструйовані у 

спосіб, що дозволяє забезпечити їх належне чищення та прибирання, з метою 

запобігання появі будь-якого небезпечного фактора (Ст.44). 

Інтенсифікація тваринницької галузі неможлива без створення 

відповідної кормової бази, здатної задовольнити потреби тварин у повноцінних 

кормах. По мірі удосконалення та розвитку ринкових відносин повинні 

розвиватися і вдосконалюватися форми виробництва та використання кормових 

засобів, як товарної продукції [1]. Рентабельні тільки свинокомплекси і 

свиноферми з сучасними інтенсивними технологіями, з закінченим циклом 

виробництва та використанням власних кормів [2]. Прибутковість також 

залежить від повноцінності раціону – основного фактору ефективного 

використання кормів. 

У рамках питання щодо гарантування безпечності та якості свинини ФАО 

та Асоціація свинарів України (АСУ) уклали договір про спільну роботу над 

впровадженням даної системи, спираючись на впровадженні 

компартменталізації – підтвердження найвищого статусу біобезпеки 

свиногосподарства та простежуваності всіх процесів виробництва. Підтримання 

такого статуса допоможе вирішити три основні загрози, які несе африканська 

чума свиней: ризик втратити свинарський бізнес, ізоляцію від зовнішніх ринків, 

підрив довіри споживача до безпечності продукції свинарства, [3]. 

Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 

харчових продуктів» [4] і нововведенні новаторства передбачають 

впровадження в Україні європейської концепції управління безпечністю та 

якістю продукції, яка базується на підході «від лану – до столу» та містять 

вимогу щодо простежуваності (Регламент (ЄС) № 178/2002). Закон встановлює 

терміни поступового переходу до застосування виробниками процедур, які 

базуються на принципах системи аналізу ризиків, небезпечних чинників і 
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контролю критичних точок HACCP [5].  

18 лютого 2021 року, Мін’юст зареєстрував наказ Мінекономіки «Про 

затвердження Вимог до благополуччя сільськогосподарських тварин під час їх 

утримання» Документом встановлюються вимоги до благополуччя 

сільськогосподарських тварин під час їх утримання, включаючи відгодівлю та 

догляд за ними і відповідальність покладається на їх власників і утримувачів. 

Власники і утримувачі мають вживати всіх необхідних заходів, 

передбачених законодавством України, для забезпечення благополуччя 

сільськогосподарських тварин, та не завдавати їм невиправданого болю, 

страждань або травм. 

Згідно Наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України «Вимоги до благополуччя свиней під час їх утримання» 

застосовують до свиней, яких утримують із метою розведення, вирощування та 

отримання продуктів тваринного походження. 

Приміщення для свиней мають бути спроектовані і побудовані у спосіб, 

що забезпечує свиням:вільний доступ до зони відпочинку (лігва), що дає 

можливість всім свиням лежати одночасно, можливість спокійно відпочивати і 

вставати; можливість бачити інших свиней. 

Для практичного засвоєння принципів добробуту свиней за 

інтенсивними технологіями ведення свинарства необхідно дотримуватись 

наступних підходів. 

• аналізувати рівень добробуту тварин з точки зору п’яти свобод;  

•  вивчати механізм розвитку стресів та здатність тварин до адаптації;  

•  усвідомлювати основні особливості поведінки свиней;  

В господарствах не завжди дотримуються гігієнічних норм, добробутних 

і ветеринарно-санітарних вимог утримання окремих технологічних груп свиней.  

За сучасних систем вирощування свиней більшість тварин утримують у 

напівтемних приміщеннях, в переповнених клітках без доступу свіжого повітря 

і сонячного світла; свині не мають солом’яної підстилки і змушені проводити 

своє життя на холодному бетоні або решітчастій металевій підлозі, що підвищує 
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схильність тварин до розвитку пневмонії, дерматитів, хвороби кінцівок, травми  

респіраторні та шлунково-кишкові розлади та інших захворювань 

Для того, щоб зрозуміти, як впливає дизайн загонів та умови утримання 

на тповедінку свиней на дорощуванні-відгодівлі, були проведені спостереження 

на одному з свинарських господарств Київської області. Тварини утримувались 

у групових станках металевої конструкції з комбінованою підлогою (металева 

решітка та бетон), обладнані сосочковим поїлками та годівницями. 

Було встановлено, що свині уникають ділянок із решітчастою підлогою, 

біля стін та в кутках станка, біля огорожі, що межує з сусіднім загоном, ділянок 

навколо поїлок та годівниць.  

Досліджуючи вподобання свиней щодо місця відпочинку, виявили, що в 

середньому 68% свиней лежали на суцільній підлозі, 17,8% – на бетонній і 

14,20% – на металевій решітчастій підлозі. 

Тварини 80% часу лежать, тому важливо забезпечити комфорт у зоні 

відпочинку (зазвичай лягають там, де суцільна підлога та сухо), щоб не було 

мокро та брудно. Обмеження в русі тварин, скупчене утримання, раннє 

відлучення поросят, неможливість дослідження навколишнього середовища, 

відсутність підстилки, неможливість задовольнити фізіологічні потреби, ритись 

та відшукувати корм, вплив стрес-факторів, незбалансована годівля, призводять 

до зниження імунної системи організму тварин та вад поведінки. 

У свиноматок, кнурів та свиней на відгодівлі, що утримуються в 

індивідуальних станках, стереотипна поведінка проявляється у вигляді 

безцільного тертя носом та рилом, гіперактивності, гри язиком, жуванні повітря 

та кусання перетинок станка. У малих поросят, особливо за раннього 

відлучення, коли згруповують поросят від різних свиноматок в один станок, 

найчастіше можуть проявлятися скушування хвостів та вушних раковин, 

канібалізм, смоктання пупка, гра язиком, тертя носом і рилом. За збідненого 

зовнішнього середовища (без можливості ритися, відсутність гілок, підстилки, 

трави, простору тощо) об’єктами гри та активного проводження часу стають 

слабші співмешканці. 
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Першопричиною цього є не агресія, а мотивація дослідницької поведінки 

і коли жування і кусання хвоста викликає кровотечу – це у свою чергу може 

спричинити масові атаки на спливаючу кров’ю тварину й призвести до загибелі. 

Гіподинамія та безпідстилкове утримання є однією з причин 

захворюваності кінцівок, наслідком чого може бути задушення свиноматками 

поросят,залежування маток перед родами стає причиною затягування опоросів, 

а звідси – зростання числа мертвонароджених поросят. 

Надзвичайно важливо забезпечити фуражування за групового утримання 

поросят, глибоко поросних свиноматок, шляхом надання достатньої кількості 

солом’яної підстилки, куди можна було б закидати гранульований корм.  

Міжнародне епізоотичне бюро визначає добробут тварин як «здатність 

тварин справлятися з умовами, в яких вони проживають». Рівень добробуту 

тварин вважається задовільним за умови, що вона є здоровою, забезпеченою 

кормами, водою, почуває себе комфортно і безпечно, здатна виражати 

вроджену поведінку і не страждає від таких неприємних станів, як біль, страх та 

стрес. Підтримання достатнього рівня добробуту тварин потребує проведення 

профілактики і лікування захворювань, забезпечення належного утримання, 

менеджменту, годівлі, гуманного ставлення та гуманного забою. 
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Abstract: the level of accumulation of radionuclides in fish depends on factors 

of different nature - habitat, chemical composition of water, dynamics and 

composition of radionuclide contamination of the reservoir, the processes of self-

purification of the reservoir from radionuclides. 

Key words: fish, radiation background, accumulation, environmental factors. 

 

During their life, fish are exposed to external and internal radiation due to the 

natural radiation background, as well as due to radioactive contamination of the 

hydrosphere with radionuclides. The lifestyle and nature of nutrition is the main 

criterion that determines the entry of radionuclides into the body of fish. It is known 

that with the prolongation of the food chain in the hydrobiocenosis, the concentration 

of 137Cs increases, there is an effect of trophic levels, as a result of which predatory 

fish accumulate more radioactive cesium than fish of mixed nutrition and 

phytophages. 

The results of the study of the distribution of 90Sr, 137Cs and 32Р in the organs of 

goby fish (Rutilus rutilus L.) and perch (Perca fluviatilis L.) showed that 90Sr is 
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deposited mainly in the scales, fins, and bones; 137Cs is relatively evenly distributed 

throughout the organs - its highest concentrations are found in the gills, muscles, 

spleen, kidneys, intestines, and heart; 32Р is found in tissues in approximately equal 

amounts. A study of fish from FWZ ponds also showed that the main organs and 

tissues in which 90Sr accumulates are bones and scales. These organs and tissues, 

which make up no more than 40% of the total body weight of fish, can account for up 

to 97% of the total 90Sr in the body. 

The dependence of 90Sr and 137Cs accumulation on age, sex, the physiological 

condition of fish, season, and other factors was investigated in the works. It is shown 

that the accumulation of 90Sr and 137Cs by freshwater fish in natural conditions is 

determined by the biological characteristics of fish (primarily their nutrition), as well 

as the trophic nature of the reservoir and related water composition, in particular the 

content of trace elements - chemical analogs of certain radionuclides. Back in the 60s 

and 70s of the last century, in radioecology of aquatic organisms, it was found that 

the content of 137Cs in fish organs and tissues is inversely proportional to the content 

of potassium ions, and the content of 90Sr is inversely proportional to the content of 

calcium ions. Studies have shown the effect of the degree of saturation of water with 

CaCO3 and cations K + and Na + on the entry of radionuclides from the water into 

the body of fish. No significant effect of K + content in water on the rate of excretion 

of radiocaesium from the body of carp was registered. 

The metabolism of radionuclides and, accordingly, the formation of the dose 

load in the body of fish is also influenced by the stage of ontogenesis, which is an 

individual exposed to radiation. Studies of the fish population in the Chernobyl 

Exclusion Zone have shown that the radiation doses received by the fish depend 

primarily on the substrate where the eggs develop, as well as on the duration of 

embryogenesis. In experimental studies of fry of carp (Cyprinus carpio) and oatmeal 

(Leucaspius delineatus), it was found that two-week-old fry of these species can 

accumulate 90Sr ten times faster than annuals. 

Studies conducted at the Kyiv Reservoir, Lake Kozhanovske, and the Teteriv 

River have shown that the content of radionuclides in the body of fish increased 
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during the spring period, which is due to changes in the diet of fish during this period. 

Laboratory studies have shown that aquatic organisms are able to accumulate 

artificial radionuclides in quantities that are 10, 100, and even 1000 times higher than 

the existing background levels in the relevant water bodies. Observation of the 

content of 137Cs in the body of fish at the Chernobyl NPP in the post-accident period 

showed that, despite an almost threefold decrease in the content of dissolved 137Cs in 

the water of the reservoir, the decrease in this radionuclide in fish muscles is much 

slower, and in high trophic fish levels of decline are almost not registered. 

Thus, the level of radionuclide accumulation by fish is influenced by a set of 

factors of different nature - those are, first of all, the dynamics and composition of 

radionuclide contamination of the reservoir and the ecological niche, taken by species 

in the aquatic ecosystem, as well as physicochemical characteristics of the aquatic 

environment and the speed of its self-purification processes from radionuclides. 
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Анотація:  Мікро- та нанопластик утворюється із полімерів і здійснює 

негативний вплив на навколишнє середовище через його високий рівень 

фрагментації(подрібнення). Він може утворюватися механічно з різних 

структур, таких як уламки , пластикові волокна та піна. Велика кількість 

відходів та довгий період розкладу означає, що мікро- та нанопластик став 

серйозною глобальною екологічною проблемою, але досі існує небагато 

досліджень щодо його потенційного негативного впливу для здоров’я людини. 

Людина в основному може піддаватися впливу мікропластику перорально та 

шляхом вдихання. Токсична дія пластикових частино обумовлена потенційною 

токсичністю самих пластмас та їх комбінованою токсичністю з лужними та 

адсорбційними домішками. Ймовірність ризиків для здоров'я людини 

найбільша в органах шлунково -кишкового тракту та печінці. Токсичні 

механізми можуть спричинити окислювальний стрес, запальні реакції та 

порушення обміну речовин. 

Ключові слова: пластик, мікропластик, наночастинки, цитотоксичний 

ефект, здоровֹ’я 

 

Станом на сьогодні людство щороку виробляє 380 мільйонів пластику.  

При цьому пластикові відходи становлять близько 10 відсотків від загального 

обсягу відходів. Кількість пластмаси, яка була виготовлена за весь час 
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становить 3,8 мільярда тонн.  

Пластик може розпадатися на мікро- та наночастинки різними способами, 

серед яких розрізняють шлях біологічного і небіологічного подріблення. Такі 

процеси, як термічний розпад, механічна фрагментація, фоторозпад, 

термоокисна деструкція та гідроліз є прикладами небіологічного подріблення. 

Термічна або теплова деградація є неприродним процесом, тоді як фізична 

деградація через вивітрювання призводить до того, що великі пластмаси 

фрагментуються на менші частини. З іншого боку, гідроліз та фотодеградація є 

природними хімічними процесами, в яких використовується вода, світло та 

видиме ультрафіолетове випромінювання для руйнування хімічних зв’язків у 

пластмасах, перетворюючи їх у мономери. Небіологічні процеси  розкладають 

полімерні структури, змінюючи їх механічні властивості та збільшуючи їх 

питому площу поверхні, що призводить до посилення фізико-хімічних реакцій 

на рівні взаємодії з мікроорганізмами.[1,с.229] 

Основними шляхами потрапляння мікропластику в організм є вдихання, 

ковтання та контакт зі шкірою. Усі три джерела проникнення є ключовими для 

врахування абсолютного впливу мікропластику на людину. 

Хоча шкіра людини запобігає проникненню мікропластику та інших 

забруднювачів безпосередньо, деякі можливі шляхи потрапляння - це через 

потові залози, відкриті пошкодження шкіри або волосяні фолікули. [2,с.1601] 

Вдихуваний повітряно мікропластиковий матеріал надходить переважно 

із синтетичного текстилю, синтетичного каучуку та міського пилу. 

Ймовірність накопичення мікропластику в організмі від споживання мідій 

менша, ніж  від вдихання домашнього пилу. Мікропластик переноситься вітром 

або атмосферними опадами, а також може бути результатом ерозії 

сільськогосподарських та удобрених земель, висохлого мулу та продуктів 

очищення стічних вод, синтетичних тканин одягу, промислових викидів, 

дорожнього пилу, морського бризу. Це поширення може призвести до 

респіраторного дистресу, цитотоксичних та запальних ефектів та аутоімунних 

захворювань у людини. Крім того, легені людини мають досить велику 
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альвеоляційну площу бл. 150 м2, з дуже тонкою клітинною мембраною, менше 

1 мікрометра, і що дозволяє наночастинкам проникнути в кровообіг. Частинки 

полістиролу розміром 50 нм призвели до мугагенної та цитотоксичної дії на 

епітеліальні клітини легенів. Різна реакція на вдихання частинок, залежно від 

індивідуальних відмінностей метаболізму, може виражатися як інфекційно-

алергічна бронхіальна астма, дифузний інтерстиціальний фіброз та зовнішній 

алергічний альвеоліт, хронічна пневмонія. [3,с.1] 

Мікропластик виявлено у продуктах харчування, які людина вживає 

щоденно: у цукрі виявлено концентрацію 0,44 мікрочасток/г нано- та 

мікропластику, у солі – 0,11 мікрочасток /г, у спирті – 0,03 мікрочасток /г, у 

воді в пляшках – 0,09 мікрочасток /г. Люди також можуть споживати 80 г 

мікропластику на день через рослини (фрукти та овочі), які накопичують 

мікропластик за рахунок поглинання із забрудненого ґрунту.[4,с.7068] 

Проте оцінка споживання мікропластику людиною залежить екологічного 

стану, регіону проживання та харчових звичок. Наприклад,  підраховано, що 

середньостатистичний кореєць вживає 212 частинок щорічно за рахунок 

споживання устриць, мідій, одностулкових молюсків і гребінців, а житель 

Європи щорічно споживає до 11 000 частинок безпосередньо від самих 

молюсків. Отже, вплив мікропластику на людей у різних регіонах світу значно 

відрізняється.[5,с.65] 

Одним з поширених домішок в пластику є бісфенол А, який 

використовується як антиоксидант або стабілізуючий матеріал. Бісфенол А 

може викликати ендокринні порушення. Ця сполука здатна потрапляти в 

організм із полімерів обгорток їжі чи напоїв . Дослідження  виявили бісфенол А 

в тунці, м'ясі та у воді з крану. Дослідження вчених показали, що концентрація 

цієї сполуки сечі 167 чоловіків обернено пропорційна до рівня інгібіну В та 

співідношення естрадіолу до тестостерону, що вказує на негативний вплив 

мікропластику на вироблення гормонів. Бісфенол А також може сприяти 

розвитку ожиріння, порушуючи альфа- та бета -рецептори в жирових тканинах, 

впливаючи на рівень гормонів жирової тканини та перешкоджаючи активності 



62  

регуляторів ліпопротеїнової ліпази, ароматази та ліпогенезу. Це може 

викликати рак молочної залози та рак простати у ссавців,і можливо, впливає на 

розвиток тих самих видів раку у людей. Дослідження показали, що інші хімічні 

сполуки, присутні в пластмасі, такі як залишкові стироли з низькою 

молекулярною масою, мономер полівінілхлориду, поліетилентерефталату, та 

фармацевтичні препарати, а також їх продукти розкладу, можуть стати 

канцерогенними і мутагенними факторами.[6,с.943] 

Використання металевих наносполук (AgNP and AuNP, ZrO2NPs, 

CeO2NPs, TiO2NPs, and Al2O3NPs), вуглецевих наноматеріалів (фуллерен C60, 

графен), поліетилену і полістиролу у виготовленні мікропластику 

продемонстрували, що цитотоксичні ефекти індуковані на клітинні культури  

T98G і HeLa (мозок людини та епітеліальні клітини). Крім того, використання 

частинок поліпропілену продемонструвало різний, але шкідливий вплив на 

деякі культури клітин залежно від розміру (20 мкм і 25–200 мкм) і 

концентрацій. Таким чином, взаємодія мікропластику з людським організмом є 

цитотоксичним, і може викликати гіперчутливість, небажані імунні реакції та 

гострі реакції, такі як гемоліз, що представляє потенційний ризик для здоров’я 

людини.[7,с.1] 

Отже, кількість пластику на планеті надзвичайно велика, крім того кожна 

людина взаємодіє з пластиковими виробами щодня. Тому неможливо 

ігнорувати вплив мікропластику на здоров’я людини. Існують різні шляхи 

проникнення пластику в організм, зокрема пероральний, через повітря або 

через контакт зі шкірою. В будь-якому випадку накопичення мікро- та 

нанопластику в тканинах і органах має негативний ефект, спричиняє 

канцерогенну і цитотоксичну дію. 
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Аnnotation: There were inspected 86 patients with onychomycosis, which 

damages from 25% up to 75% of the square of at least one big toe‘s nail.  

This research was made to estimate the early clinical effects of the curing by 

varnish Amoderm neo for patients with onychomycosis. 

Key words: Onychomycosis, treatment, Amoderm neo, clinical 

manifestations. 

 

Actuality: Onychomycosis is one of the most common disorders in 

dermatology and accounts for 78% cases of dermatophytosis and 24% cases of skin 

disorders [1, 3]. The num-ber of patients with mycosis and onychomycosis increases 

at the rate of 4 - 5% every year. The major (85% of cases) causative agents of 

onychomycoses are dermatophytes, yeast-like and mold fungi are less common.   

In Ukraine more than 31% of the citizens suffer from the fungal diseases [1]. 

The results of the numerous researches in the field of the athlete‘s foot in the whole 
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world show that, the sickness rate has been arose in last 10 years in 2,5 times and 

accession of the sickness rate constitutes 5% each year [2].  

Onychomycosis causes the destruction of the nails, pain of the different 

intense, makes them looking ugly, what in its turn, causes the psychological, esthetic 

and functional problems [3]. The most popular place for onychomycosis is the toes. 

The onychomycosis curing depends on the clinical image, the number of the damaged 

nails and the complexity of the damage. The systemic curing is necessary while 

proximal subungual onychomycosis and distal-lateral onychomycosis with the 

damaging of the nail‘s matrix. The combination of the systemic and current treatment 

increases the rate of the curing [4].  

Topical monotherapy of the onychomycosis is placed on when: interfacial 

onychomycosis and distal-lateral onychomycosis in case when there‘s no 

involvement to the pathological process of the nail‘s matrix; when 1 or 2 nails are 

damaged; in the cases when systemic therapy is contraindicated (deep-rooted 

systemic diseases, liver disease, oncological diseases, etc); in the case of the refuse 

from the systemic therapy.  

Topical therapy of the onychomycosis is a good alternative in the cases of the 

restriction of the systemic curing, it gives the opportunity to the active element to 

conduct right in the focus of the damage, it has minimal collateral damage and 

adversed medical interactions. 

Aim: To investigate the clinical effectiveness of Amoderm neo varnish in the 

complex treatment of patients with onychomycosis. 

Materials and methods: There were inspected 86 patients with 

onychomycosis, which damages from 25% up to 75% of the square of at least one big 

toe‘s nail. (51 men and 35 women, aged from 20 to 60 years old). The whole complex 

of the investigation contained: anamnesis, general surveying, general and common 

laboratory tests. All patients‘ pathological aspirate was microscopically evaluated 

(nail‘s section) and culture-based investigated (inoculation for Sabouraud 

environment). After the first visit, there were explained to the patients how to use the 

investigated medicine. Thin layer of the liquid was applied onto the all damaged nails 
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before sleep every day. The thumb or the big toe were chosen to be targetoriented for 

all further investigations. The patients came back after the first visit in 2, 4 or 6 weeks 

to estimate the effectiveness of the investigated medication. The mechanism of work 

of the study medication: Amoderm neo slows down the procreation and further 

spreading of the nail‘s funguses, the mechanism of the influence is following. The 

physical destruction of the cell‘s walls and the cell‘s membranes, what stimulates the 

salt action and further destruction of the fungal cells. Ectylotic effect - the elimination 

of the needless keratinized nail‘s tela, which is damaged by the fungal infection.  

Results: The part of the patients who admitted getting better with the goal-

oriented nail was 94,2% in comparison with the input number (72/86) patients. After 

2 weeks of curing, the part of the patients who had been getting better was 68,0% 

(58/86). After 4 weeks this Index had raised. After 6 weeks there had been raising the 

part of the patients, who had admitted that goal- oriented nail had been becoming less 

thick, less crimp, softer and had a less changed color. After the 6 weeks of curing 

there were documented the visual improvement of the nail‘s catastasis as in the 

patients with primary moderate intensity of the infection, as in the patients with 

primary difficult infection. During the curing period the visual characteristics of the 

fungal infection were regressing, the nails were becoming congenerous and smooth. 

Conclusions: This research was made to estimate the early clinical effects of 

the curing by Amoderm neo for patients with onychomycosis. The effectiveness was 

estimated by the improvement of the look of the damaged nail in comparison with the 

primary situation. The continuation of the curing gave the retrogression of the typical 

characteristics of the nail‘s fungal infection: especially the surface of the nail became 

softer and the color less changed. In the course of the evaluation of the nail‘s 

condition (thickness, change of color, fragility, softness) more patients admitted the 

improvement after the 2,4 and 6 weeks in comparison with the primary situation. The 

appliance of this topical liquid also guaranteed the high compliance, thanks to the 

excellent acceptability and application one time per day. The prospects for further 

researches: The prospective is to investigate the distant results of the application of 

the Amoderm neo medication in the complex therapy of the patients who suffer from 
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onychomycosis.  
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Abstract. The essence and features of the problem of forming a culture of 

health in students are determined. The process of forming a student's health culture is 

considered as a purposeful, managed and multifaceted pedagogical activity, in the 

process of which optimal conditions are created for active assimilation of special 

valeological knowledge, education of positively active and valuable attitude to one's 

health, application of valeological knowledge, skills and skills in the practice of 

maintaining a healthy lifestyle and awareness of the culture of health as an important 

component of future professional activity of the future specialist. According to the 

authors, the effective implementation of a certain provision in the practice of physical 

education is aimed primarily at ensuring the appropriate level of health culture in 

students. 

Key words: health culture, students, working capacity of student youth, 

criteria of health culture, Concept of humanitarian development of Ukraine. 

 

Introduction. In the current conditions of development of our country, the 

scale and pace of scientific and technological progress, the intensification of the 

national economy depend largely on the health, skills, competence of staff and their 
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high civic responsibility. The modern system of Ukrainian education is focused on 

the development of young people's perceptions of health, as well as the formation of 

strategies and technologies in the field of health, but schools do not pay due attention 

to the development of pupils «necessary» attitude to health reflecting the harmony 

and integrity of man as a person, the adequacy of his interaction with the world and 

people, as well as the ability to creative self-expression and active life. 

The formation of a culture of health, which is an important pedagogical 

problem, is widely studied by scientists. The literature [3-5] discusses the search for 

ways to make a healthy lifestyle a leading, organic need of student youth. 

Aim. The purpose of the study is to determine the essence and features of the 

current problem of forming a culture of health in students. 

Research results. The Concept of Humanitarian Development of Ukraine for 

the period up to 2020 states: «In the globalized world of the third millennium, the 

chance for success for Ukraine is opened only by the effective realization of its 

human potential» [1, p. 1]. The National Doctrine of Education Development has 

defined a strategy of state policy in the field of education, which «aims to ensure 

human health in all its components: spiritual, social, mental, physical. The priority of 

the education system is to teach people a responsible attitude to their own health and 

the health of others as the highest individual and social values, which is carried out 

through the development of effective valeological education, full medical care, 

optimization of the educational process, creating environmentally friendly living. 

space, involvement in physical culture and sports of all participants in the educational 

process» [2, p. 1]. Priority is given to the dissemination and promotion of healthy 

lifestyle skills, including nutrition, improving hygiene, physical activity, prevention 

of unhealthy habits, optimistic outlook, rational stereotypes of behavior in different 

life situations, ensuring awareness of community and individual responsibility for 

preservation. and improving their health and the health of family members, the 

development of sports, physical culture and prevention in order to meet the needs of 

the population in health, disease prevention, recovery of physical and spiritual 

strength. 
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According to L. Baikova, «indicators of social health are the degree of human 

mastery of social experience, self-awareness in society, self-vision in other people, 

willingness to act responsibly and participate in public relations» [3, p. 41]. 

According to A. Khalaitsan, «components of a person’s health culture are also: 

physical, mental, social and spiritual health. The formation of a culture of personal 

health is determined by the level of health development, health-preserving methods of 

personality, the ability to care for and improve the health of oneself and the 

environment and to perceive it as the highest value. The culture of personal health 

contributes to the formation of the individual as a full member of society, adapted to 

life in this environment and able to adapt to changes in society» [5, p. 79]. Exploring 

the structure of health culture, G. Kapranova identified the following content 

components: «cognitive (knowledge of the basics of health – medical, biological, 

environmental and psychological, as well as the peculiarities of a healthy lifestyle), 

motivational and value (guidelines for a healthy lifestyle , attitude to health as a value 

of human life, nation, country, population of the planet as a whole, readiness to act to 

strengthen it), activity-behavioral (conscious observance of a healthy lifestyle, 

volitional activity and mastery of skills and abilities to form, maintain , strengthening 

health, forming an active creative position). The criteria for the health culture of high 

school students are: valeo-education, vale-awareness, vale-behavior» [4, p. 11]. 

It is the level of health culture that can have both positive and negative effects 

on all spheres of her life, in particular, «characterize the degree of self-realization, 

work efficiency, etc». The basis for achieving a high level of health culture is the 

spiritual element of understanding one's purpose, the meaning of life, because every 

culture is a culture of the spirit; every culture has a spiritual basis – it is the product of 

the creative work of the spirit on the natural elements. 

Successful solution of problems on improvement of preparation of highly 

skilled shots is closely connected with strengthening and preservation of their health, 

increase of working capacity of student's youth. It is the high dynamism and low 

predictability of the current reality that give grounds for separating student youth as 

the bearer of human potential of tomorrow's Ukraine into a special social group. The 
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combination of Ukrainian specifics with new general civilizational tendencies creates 

for young people, as insufficiently socially and psychologically protected, an 

increased threat of various risks, the main of which are related to their health. 

One of the ways to improve the health of young people is to instill in young 

people a culture of health, which will allow them to make active efforts to strengthen 

it, to get rid of those habits that do not correspond to a healthy lifestyle. In this 

context, the problem of forming a culture of personal health is today the focus of not 

only health professionals but also sociologists, psychologists and educators. Trying to 

systematize and evaluate many factors that affect the culture of health, various 

authors create their own classifications and identify the following principles of 

forming a culture of health: the mechanism of «health» is manifested in social 

security, which guarantees his relative material well-being , medical services, social 

security, etc .; «increasing health reserves» should be associated with social activity 

of the individual, with the rights of citizens to free expression and implementation of 

biological and social opportunities; attitude to health is formed as a result of a certain 

pedagogical action, so in the structure of valeological support of life of special 

importance is the pedagogical or educational component, the essence of which is 

«teaching health from an early age». 

Modern scientists, studying the problem of forming a culture of personal 

health, identify such areas of the educational process as: physical education 

(contributes to the formation of physical culture), environmental education 

(contributes to the creation of environmental culture), spiritual and ethical education, 

cultural education, and – biological education, medical and hygienic and valeological 

education and upbringing, which form the basis of spiritual and ethical, valeological 

and medical culture of man.  

The most important aspects of valeological training of students include the 

following: 

- the problem of forming motivation for a real commitment to the ideals of 

health and a healthy lifestyle; 

- development and testing of the most effective methods of forming resilience, 
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immunity to the negative impact of the environment, including the microsocial 

environment; 

- development of effective methods of active, effective valeological 

educational work, especially in conflict, aggressive youth microsocial environment, 

which rejects the idea of recovery; 

- the need to educate the younger generation of independent, critical type of 

thinking with the development of their own life and professional position on 

spontaneously formed social psychological and spiritual and ethical values, which are 

formed spontaneously, social, psychological and spiritual and ethical values; 

- formation of a professional psychological and pedagogical attitude based on a 

personality-oriented approach to teaching and education. 

Conclusions. Thus, summarizing the scientific views of scientists in the 

context of the research problem we understand the process of forming a culture of 

health in students as a purposeful, managed and multifaceted pedagogical activity, 

which creates optimal conditions for active learning of special valeological 

knowledge, education of positive and active attitude to their health, the application of 

valeological knowledge, skills and abilities in the practice of maintaining a healthy 

lifestyle and awareness of health culture as an important component of future 

professional activity of the future specialist. The effective implementation of a certain 

provision in the practice of physical education is aimed primarily at ensuring the 

appropriate level of health culture in students. 

Presenting the content of student health culture as a set of values and individual 

positions that are important for society as a whole and for each individual, from all 

the diversity we highlight, above all, those that are most important for students in 

forming a healthy lifestyle life. The key paradigm is personality orientation. Given 

the incentive to humanize the process of physical education, it requires a radical 

renewal and restructuring of established methodological approaches for the effective 

formation of a culture of student health. 
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Annotation: The research has been condused with the aim to study diagnostic 

value of some paraclinical indices for a verification of community-acquired 

pneumonia and acute obstructive bronchitis in children of different ages in order to 

optimize the treatment of the acute pathology of the respiratory system.  
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Diseases of the respiratory system remain the most socially significant in 

pediatrics due to the high prevalence and mortality, and, as well, the growing rate of 

morbidity among the children and the need for inpatient treatment and supervision 

[1, р. 66].  

Verification of the diagnosis of acute respiratory pathology (bronchitis or 

pneumonia) and justification of antibiotic therapy are always based on the results of 

paraclinical research, namely on biomarkers of the acute phase of inflammation 

(blood leukogram, C-reactive protein levels (CRP), interleukin-6 and procalcitonin, 

etc) [2, p. 29; 3, p. 372] and the results of radiological examination (X-ray 

examination, computed tomography of the chest, etc. [4, p. 1363; 5, p. 38]. 

It should be noted that most studies about the differential diagnosis of the 

https://www.multitran.com/m.exe?s=supervision&l1=1&l2=2
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etiology and severity of community-acquired pneumonia (CAP) suggest that the 

identification of viral or bacterial pneumonia is possible only with a combination of 

different clinical and paraclinical markers [2, p. 29; 6, p. 372]. Diagnosis of acute 

infectious-inflammatory processes of the lower respiratory tract with a respect to 

justify etiotropic therapy is often based on evaluation of the activity of blood 

inflammatory markers and data of lungs’ X-ray examination, but scientific evidence 

of their informativity in the differential diagnosis of community-acquired pneumonia 

and acute bronchitis is conflicting [4, p. 1363; 7, p. 1318]. 

The aim of research was to study the predictor role of some paraclinical indices 

in the verification of infectious and inflammatory diseases of the lower respiratory 

tract (community-acquired pneumonia and acute obstructive bronchitis) in children of 

different ages in order to optimize the treatment. 

To achieve the goal of the study, a cohort of patients with acute infectious-

inflammatory pathology of children with different ages (75 patients) who received 

inpatient treatment at the pulmonology department of the Regional Children's 

Clinical Hospital in Chernivtsi has been formed by the method of simple random 

sampling. The first (I) clinical group was formed by 51 patients with a verified 

diagnosis of community-acquired pneumonia (CAP), acute course, and the second 

(II) clinical group included 24 children, in which the infiltrative acute process in the 

lungs was excluded, but who had broncho-obstructive syndrome (BOS). According to 

the main clinical characteristics, the comparison groups have been comparable. The 

results of the study have been analyzed by parametric (“P”, Student’s criterion) and 

non-parametric (“Рφ”, Fisher’s angular transform method) calculation methods, and 

methods of clinical epidemiology with an evaluation of the diagnostic value of the 

tests has been performed taking into account their sensitivity (Se) and specificity 

(Sp), as well as attributive (AR) and relative (RR) risks, and the odd ratio (OR) of the 

event, taking into account their 95% confidence intervals (95% CI). 

The analysis of the obtained dada has showed that in the patients with CAP 

such common inflammatory blood markers (leukocytosis, relative neutrophilosis, 

shift of leukocyte formula to the left, elevation of erythrocyte sedimentation rate 
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(ESR) or high level of CRP are characterized by low sensitivity (Se in range between 

11% and 63%) indicating that they are inadvisable for use as the screening tests for 

the verification of pneumonia. At the same time, it has been shown that these 

inflammatory blood markers are characterized by sufficient specificity (in the range 

from 75% to 93%) in the verification of pneumonia only under their significant 

increase (total leukocyte count> 15.0 x10⁹, ESR> 10 mm/h and CRP level in blood > 

6 mg/ml), indicating that they are relevant enough, but only for confirming 

inflammation of the lung parenchyma. 

From the standpoint of clinical epidemiology, it has been proved that the 

asymmetry of findings at lung radiographs (asymmetry of pulmonary vasculature 

enhancement, asymmetric changes of lung roots and, especially, the presence of 

infiltrative changes at lung parenchyma) are the most informative diagnostic tests in 

pneumonia verification (ST=90-95%) and have a statistically significant predictor 

role in the final diagnosis (OR= 11.6-150). 

When assessing the hemogram in children of the II clinical group it has been 

found that only the relative number of band neutrophils ≤ 5%, as a diagnostic test, 

had an insignificant amount (16%) of false-positive results, which allows to use this 

marker in confirming the diagnosis of acute obstructive bronchitis, but not as its 

predictor (OR= 2.21; 95% CI: 0.69-7.06) or screening test (Se = 29%). 

At the same time, a significant diagnostic and predictor role of the chest X-ray 

examination in the differential diagnosis of acute BOS with pneumonia has been 

established. Namely, symmetrical alteration of the lung root architecture at chest 

radiographs in the absence of infiltrative changes in the pulmonary fields was 

characterized by few false-negative results (10%), which allow the use of this feature 

as a screening pattern in the diagnosis of acute obstructive bronchitis. The absence of 

changes of pulmonary vasculature at chest radiographs should be used to confirm the 

diagnosis of acute obstructive bronchitis (Sp = 98%), but not as a screening sign due 

to the significant number of negative results in the presence of the disease (Se=48%). 

In general, the low diagnostic and predicting role of the common blood 

inflammatory markers for the diagnosis of acute inflammation of the lung 
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parenchyma in children of different ages, as well as in the differential diagnosis of 

pneumonia and acute obstructive bronchitis have been confirmed. 

At the same time, it has been found that such radiological features as 

asymmetry of pulmonary pattern enhancement and the presence of asymmetric 

infiltrative changes of the lung parenchyma are the most informative diagnostic tests 

in the verification of pneumonia (Se= 80-88% and Sp= 90-95%), and have a 

statistically significant predictor role in the final diagnosis (OR= 38.95-150). 

It has been shown that symmetrical changes of lung roots (their deformation, 

widening or infiltration) at chest radiographs in the absence of infiltrations in the 

pulmonary fields, as well as the absence of changes in the pulmonary pattern, have a 

statistically significant predictor role in the diagnosis of acute obstructive bronchitis 

(OR=20,78-55,0). 
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Annotation. Background: The study aimed at the issue of treatment tactics in 

thyroid pathology, after morphological examination specimen given after surgical 

intervention.  

Methods. The widely used method of preoperative FNA [1, p. 14-19] is not so 

often implemented in comparison with intraoperative cytological examination. Tasks: 

to study the diagnostic accuracy of these methods and the comparative evaluation of 

the data obtained.  

Purpose: solving the issue of the expediency of application of these methods 

based on the obtained results.  

Conclusions: Based on the results of a comparative analysis of the methods, 

we can claim that preoperative cytological examination is supposed not to be an 

exclude intraoperative cytology procedure. Given diagnostic approach can potentially 

increase the diagnostic accuracy of whole algorithm. This understanding might plays 

an significant role in coming developing methodology of making accurate surgical 

decision. 

Keywords: Thyroid gland, FNA, intraoperative cytological examination, 

thyroid nodules, thyroid cancer. 
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Given in the paper diagnostic approach can potentially increase the diagnostic 

accuracy of whole algorithm. This understanding might plays significant role in 

coming developing methodology of making accurate surgical decision. Taking into 

our attention that the accuracy of intraoperative morphological method increases our 

ability in getting valuable results. Due to this fact, implementing listed below 

diagnostic manure let clinicians to carry out surgical treatment in curative mode by 

single procedure. Hopefully, this can potentially reduce risk of unnecessary 

thyroidectomy and spare hormonal function of our patients. 

In the research conducted in head and neck oncological department of Odessa 

regional oncological dispensary have been obtained biopsy samples of 30 patients. 

Women - 26 (86.7%); men - 4 (13.3%); the median age of the studied patients at the 

time of the diagnosis was 50 years, the average age was 50.1 years. 

Research methods. Researchers obtained liquid punctate material by carrying 

out preoperative FNA with next cytological examination of those native smears. 

Because such approach guaranties that obtained specimen is more accessible than 

urgent, meant less detailed intraoperative pathological examination. The classification 

of the obtained specimen examination results was carried out according to The 

Bethesda System for Reporting Thyroid Cytopathology [2], [3, 1341–1346]. 

By performing comparative analysis of those presented results of cytological 

examination of preoperative FNA and pathological examination of surgical material 

has been revealed that the results have the strong correlation in 20 of 29 cases. 

Counting the overall percentage of coincidences of those results, the data allowed us 

to make conclusion that the diagnostic accuracy of the experiment [4, p. 3-4] was 

69%. 

The sensitivity (truly positive portion) of the research method was 30.8%. The 

study specificity (true negative portion) - 100%. 

At the same time, the frequency of strict correlation between the results of both 

methods shows that diagnostic accuracy of presenting method was 93.1%. The 

performed calculations has been revealed that the sensitivity novel method was 

83.3%, which allow to emphasizes the importance of the algorithm in identifying of 
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truly positive portion of postsurgical specimens. This is quite important for future 

methodology how to achieve correct choice in routine surgical tactics in case of the 

detection suspecting on malignant pathology. The specificity of intraoperative 

cytological examination revealed as 100%. 

There were no false positives data reported by any site of implementation of 

the method. 

The difference in the sensitivity level of the methods was 52.5% in favor of 

intraoperative cytology. It is important to underline that both methods have shown 

rather good sensitivity in the sight of diagnosis verification and establishing of 

papillary modification given malignancy [5, 109-127]. 

The specificity indicators were found to be equal and amounted to 100%, 

which underlines comparatively good specificity of  presented method. 

Comparing the presented above novel results, the diagnostic accuracy of 

intraoperative cytology was 24.1% that was comparatively higher than the diagnostic 

accuracy of preoperative cytological examination. 

Conclusions: Based on the results of a comparative analysis of the methods, 

we can claim that preoperative cytological examination is supposed not to be an 

exclude intraoperative cytology procedure.  

It is important to emphasize that both of these methods are not mutually 

exclusive, but complement each other, and combining various kinds of morphological 

examination surgeon would make right decision in a rather short time.  
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Summary: At the present stage of development of higher education, the 

priority is the problem of improving the quality of graduates. The article deals with a 

combination of classical methods of education and a modern approach to teaching 

students in the highest medical school. A description of the methods and 

methodological approaches to the presentation of educational material available for 

its perception by students is given. 
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Currently, in the higher medical school there is a question of developing 

optimal ways of training that guarantee the formation of deeper knowledge among 

students that will allow them to qualitatively perform the professional activities of a 

generalist. At the present stage of development of higher education, the priority is the 

problem of improving the quality of graduates. The introductions of new educational 

standards implies a transition to competence-oriented education, when as a result of 

the integration of the concepts of knowledge-understanding-skills, the ability and 
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readiness for professional activity, designated as competencies, are formed. However, 

before talking about the optimal methods of training, it is necessary to realize and 

deeply analyze the ultimate goal of training, i.e. the professional competence of the 

graduate formed in the university. In this regard, the following list of educational 

technologies can be determined: the technology of a modular approach; technology 

for the development of critical thinking; technology of reflective learning; technology 

of project-based learning; technology of pedagogical support. The expansion of forms 

and technologies of teaching fundamental disciplines, which undoubtedly include 

human anatomy, is aimed at forming professional motivation for students to carry out 

their subsequent professional activities, consolidating and concretizing the knowledge 

and skills gained. 

At the Department of Human Anatomy and Physiology of the Faculty of 

Medicine of V.N. Karazin Kharkiv National University, great importance is attached 

to the formation of a competence-based approach in teaching students of 1st and 2nd 

courses. When reading lectures and conducting practical classes on human anatomy 

in the work on the formation of the motivational component, much attention is paid to 

the development of key educational competencies: value-semantic, general cultural, 

educational and cognitive, informational, communicative, social and labor, self-

improvement. With all the variety of tasks facing modern higher education, the most 

important task for us was to overcome the "motivational vacuum" among students of 

higher education, create a system for forming the motivation of learning during 

classroom and extracurricular independent work of students, the formation of a 

positive motivation of learning, the construction of the motivational process, as the 

basis for mastering the content of the subject of human anatomy. Individual approach 

to students in combination with the use of a variety of pedagogical technologies 

translates the teaching of morphological disciplines into a new format, where 

classical and modern teaching methods are rationally combined. Competent 

methodological support in combination with sufficient material and technical support 

increase the interest of students in the results of training, form clinical and anatomical 

thinking, allow you to acquire and apply practical skills and abilities in the 
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morphological diagnosis of pathological processes, form personal qualities necessary 

for orientation in the professional sphere and further growth in professional and 

personal terms. 

One of the important components of the competence approach is the formation 

of motivations for further professional activity of a student of a medical university. 

Acquaintance of students with the laws of mental activity should be carried out at the 

first stages of training in a medical university at introductory lectures on subjects, and 

during independent work with methodological manuals containing a description of 

the principles of mental activity and logical schemes of mental activity for solving 

various professional problems. For the formation of professionally directed 

motivations, it is necessary in the learning process to direct the student's mental 

activity to solve problematic and therapeutic problems.  

In the higher medical school there is a contrast of the tasks of the research type 

used in preclinical and clinical departments.  

When solving problems at these departments there are different goals: in 

preclinical departments, the leading goal of solving research problems is the 

formation of separate mental techniques among students. In clinical departments, the 

leading goal of solving research-type problems is the formation of generalized ways 

of thinking, which are used as pre-writings for solving professional problems. It is the 

situational tasks of a problematic nature that bring students closer to understanding 

the issues that they will have to solve in their senior years and in the process of future 

professional activity, to form motivation for obtaining a future profession, as well as 

to contribute to the formation of clinical thinking. At the same time, the work of 

students should be productive, so that the knowledge and skills learned in the 

learning process the student can transfer to a new situation that requires him to 

transform knowledge and skills in the course of solving the task, independently 

building a solution method. Undoubtedly, professional tasks contribute to a deeper 

assimilation of the material, develops curiosity, interest and love for the future 

profession of a doctor practitioner.  
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Abstract: both monochorial, and bichorial - constitutes a high - risk factor of 

perinatal complications. The incidence of revealing pathological alterations in 

neurosonography was observed to also drastically depend upon the choriality. A 

thorough follow-up of the female patients with multiple pregnancy in the antenatal 

period, prevention of the most common complications of multiple pregnancy 

(premature delivery, anaemia, gestoses, intrauterine foetal growth retardation), 

ultrasonographic monitoring from the early terms of gestation make it. 
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ultrasonographic diagnosis. 

 

Introduction. In recent years, the world has increased the number of multiple 

pregnancies. The ability to foresee issues and the know how to respond to the 

complications that develop are main to the correct management of women  multiple 

gestations. Over the past years, the number and rate of multiple births have 

dramatically increased in the United States. The rise in multiple births  attributable to 

the increased use of ovulation-inducing drugs and assisted reproductive technologies 

such as in vitro fertilization. 

Presentation of the main material. Pregnancy of twins can differ in zygote 

and chorionicity. Zygosity reflects the genetic structure of pregnancy and, as such, 

determines whether the fetus has the same risk of genetic abnormalities. 

Monozygotic twins occur in 4 of every 1000 deliveries and are the result of one 
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ovum and one sperm creating one zygote, which splits into two genetically identical 

twins. The stage of development at which spliffing occurs determines the 

chorionicity. 

Dizygotic twins result from the fertilization of two separate eggs by a sperm, 

forming two zygotes. They are also known as twins and can be of one sex or the 

other. The incidence of dizygotic twins is influenced by many factors, including the 

mother's age, medication for hopelessness, and family history. Each fetus has an 

independent risk of aneuploidy [1].Dizygotic twins will develop as a dichorionic-

diamniotic (DCDA) pregnancy as a result of fertilization of two eggs, creating two 

separate placentas. Monozygotic twins can be monochorionic (MC) or dichorionic 

(DC), depending on the stage at which one zygote splits. 

Pregnancy is called multiple when fertilization occurs: two or more eggs 

(dizygotic (non-identical) twins are formed) or one egg that divides (monozygotic 

(identical) twins are formed). If the pregnancy is dizygotic, then each fetus has a 

separate placenta (single or fused), chorion and amnion. The situation is more 

complicated in monozygotic multiple pregnancies - it all depends on the time of 

ovulation, when fertilization occurred:  

 in 3 days there is a splitting of an embryo on 2 amnions and 2 chorions. 

 in 4-7 days there is a splitting of an embryo on 1 placenta, 1 chorion, 2 

amnions. 

 in 8-12 days there is a splitting of an embryo on 1 placenta, 1 chorion, 1 

amnion. 

 At splitting of an embryo pathology of multiple pregnancy - the Siamese 

twins is possible. [1]. 

If the twin pregnancy is monochorionic, then one of the fetuses may have a 

decrease in blood supply and, accordingly, growth retardation (transfusion by twins). 

Possible option is the death of one of the fruits and turning it into a mummified paper 

fruit. In early studies, it is important to assess the state of amniotic fluid and 

chorioticity, which affect the risks of multiple pregnancies and, accordingly, the 

management of such pregnancies. 
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It is important to diagnose chorionicity, as MC twins can develop unique and 

potentially fatal complications through the common placenta. 

The risk of prematurity, both spontaneous and iatrogenic, as well as congenital 

anomalies, monochorionicity and growth retardation contribute to increased perinatal 

morbidity and mortality. Maternal complications such as hyperemesia of pregnant 

women, hypertensive pregnancy disorders, anemia and gestational diabetes are also 

increasing [2]. Ultrasound is the final diagnostic tool to confirm the presence of 

multiple pregnancies. A twin pregnancy can be diagnosed as early as the fifth stage of 

pregnancy by observing one gestational sac containing several yolk sacs or two 

gestational sacs, each containing a yolk sac. At six weeks of pregnancy, twin 

pregnancies can be diagnosed by detecting a single gestational sac. 

Ultrasound performed in the first trimester can determine chorionicity. Two 

separate gestational sacs, containing one yolk sac and fetal pole in each sac, indicate 

pregnancy DCDA. The presence of one gestational sac containing two yolk sacs and 

two fetal poles indicates pregnancy MCDA, whereas the presence of one yolk sac and 

two fetal poles indicates MCMA pregnancy [2].First-trimester screening. First-

trimester screening combined with nuchal translucency measurement and serum 

pregnancy-associated plasma protein A and human chorionic gonadotrophin (HCG). 

Diagnostics. Now almost all multiple pregnancies are diagnosed in the first 

trimester with ultrasound. However, some twins die and are absorbed in the first half 

of pregnancy ("disappearing twins" syndrome), and early scanning raises awareness 

of this phenomenon. Early symptoms may include redness and other exaggerated 

pregnancy-related symptoms. The uterus can be palpated up to 12 weeks of 

pregnancy. In the second half of pregnancy, there may be a large uterus, weight gain 

than expected, more than two fetal poles on palpation and two or more fetal 

heartbeats on auscultation. [3]. 

Determining Gestational Age and Chorionicity Offer women with twin and 

triplet pregnancies a first trimester ultrasound scan when crown–rump length 

measures from 45 mm to 84 mm (approximately 11 weeks 0 days to 13 weeks 6 

days) to assess gestational age, determine chorionicity and screen for Down 
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syndrome (ideally, all this should be done in one scan) *. Determine chorionicity in 

the detection of twin and triple pregnancies by ultrasound examination of the number 

of placental tumors, lambda or T-sign and membrane thickness. Assign nomenclature 

to infants (eg, upper and lower, or left and right) during twin pregnancies and clearly 

document this in the woman's notes to ensure consistency throughout the pregnancy. 

Networks should agree care pathways for managing all twin pregnancies to ensure 

that each woman has a care plan in place that is appropriate for the chorionicity of her 

pregnancy. Monitoring for Intrauterine Growth Restriction. Evaluate the fetal weight 

mismatch using two or more biometric parameters at each ultrasound scan from 20 

weeks. Try to scan at intervals of less than 28 days. Consider a 25% or more 

difference in size between twins or triplets as a clinically important indicator of 

intrauterine growth restriction and suggest referral to a third-level fetal medical 

center. Also in the 2nd trimester conduct routine screening (a-fetoprotein, p-HCG, 

unconjugated estriol and inhibin-A) [3, 4]. 

Cell-free fetal DNA screening. Studies evaluating the use of cell-free fetal 

DNA screening (cffDNA) to detect aneuploidy in twin gestations are limited. Due to 

the excess placental tissue, the fetal fraction of DNA detected in maternal serum is 

higher than that of singletons. A higher fetal fraction may be required to differentiate 

between euploid and aneuploid pregnancies, and zygosity can affect the fraction 

obtained. Monozygotic twins contribute equally to the fetal fraction because they 

have identical DNA, whereas dizygotic twins do not and a euploid twin may mask the 

excess genetic maternal of an aneuploid twin. If an abnormality is detected, cffDNA 

alone cannot predict which twin is affected. Due to the lack of evidence to support the 

use of cffDNA in multiple pregnancies, ACOG does not currently recommend 

referring women with multiple pregnancies for cffDNA testing [4]. 

Doppler. At multiple pregnancy note the lowered indicators of peripheral 

vascular resistance in uterine arteries. The study of blood flow in the vessels of the 

umbilical cord makes it possible to diagnose dissociated fetal development, and 

Doppler study of the fetoplacental complex - transfusion syndrome [4]. 

Amniocentesis. Amniocentesis for genetic analysis is performed in the middle 
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of the second trimester. The risk of loss associated with the procedure during twin 

pregnancies is difficult to assess due to the heterogeneity in the definition of loss in 

studies. It is recommended that women be informed that the risk of amniocentesis 

loss in singleton pregnancies is 1 to 300-500, but the risk in twin pregnancies remains 

unclear. Collection of chorionic villi Collection of chorionic villi is carried out 

between 10 and 14 weeks of pregnancy. It should not be performed earlier than 10 

weeks due to the risk of limb reduction defects and oromanibular hypogenesis.8 In 

pregnant women with MS, a single sampling site may be used. During pregnancy 

with DC it is necessary to take a sample from each placenta. Ultrasound. Ultrasound 

is an integral part of the diagnosis of multiple pregnancies, the study of chorionic villi 

and the diagnosis of structural abnormalities. In twins, the frequency of congenital 

anomalies is six percent, and structural abnormalities in monozygotic twins are two 

and a half times higher than in dizygotic twins. [5].  

It is also necessary to determine the location of the placenta and umbilical cord 

because of the increased risk of umbilical cord insertion and vaginal presentation in 

multiple pregnancies. Cardiac abnormalities increase both in monozygotic 

pregnancies and in pregnancies conceived using assisted reproductive methods. 

Embryonic echocardiography is recommended for these pregnancies and will detect 

most serious cardiac abnormalities. Prenatal care. Due to the increased risk to the 

mother and fetus associated with multiple pregnancies, twins should be treated by 

specialists. Women should be advised to take folic acid (1 mg per day), iron 

supplements (60-120 mg per day) and daily multivitamins before childbirth [5]. 

Ultrasound examination for MS twins from 16 weeks, for DC from 18 weeks 

of pregnancy. With the help of this you can detect abnormalities in the development 

and growth of the fetus, abnormalities around the amniotic fluid and many different 

complications that are for multiple pregnancies. Ultrasound examination to assess 

fetal growth should be performed every 3-4 weeks during twin pregnancies. 

Monochrome growth charts can be used. Discordance of growth is expressed as a 

percentage; most ultrasound reports automatically generate a percentage of 

discrepancies. Discordant growth of twins is associated with a higher probability of 
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fetal and perinatal death compared to twins who grew concordantly [5]. 

Conclusions. Dual pregnancies require close monitoring during the prenatal 

period to diagnose and treat both the increased risk of common obstetric 

complications and those rare or unique twin complications. 
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Напряженная деятельность органов пищеварения возможна лишь при 

интенсивном их кровоснабжении. При относительном функциональном покое 

пищеварительного тракта натощак в него поступает 15—20 % общего 

кровотока. После приема пищи кровоток в пищеварительном тракте может 

увеличиваться в несколько раз. 

Как отмечено литературных источниках ,что кровоток в желудке и 

тонкой кишке примерно одинаков (30 мл/мин/100 г ткани), в толстой кишке он 

ниже. В стенке пищеварительного тракта преобладающая часть кровотока в 

соответствии с энергетическими затратами и функциональной активностью 

направляется в слизистую оболочку. После приема пищи ее кровоснабжение 

увеличивается в большей мере, чем в подслизистой основе и мышечном слое. 

Фильтрационная проницаемость капилляров пищеварительного тракта, 

особенно кишечника, примерно в 10 раз больше, чем в скелетных мышцах; 
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после приема пищи в условиях вазодилатации фильтрационный коэффициент 

резко нарастает, что способствует транскапиллярному транспорту веществ. 

Для пищеварительных желез характерен еще более высокий уровень 

кровотока. В состоянии относительного покоя кровоток в слюнных железах 

составляет 30—50 мл/мин/100 г ткани, в поджелудочной железе — 50—180 

мл/мин/100 г, а при секреции и вазодилатации — 400 мл/мин/100 г. 

Соответственно в железах повышается и капиллярная проницаемость. 

Реакция сердечно-сосудистой системы на прием пищи происходит в две 

фазы. В первую, длительностью 5—30 мин, рефлекторно повышаются 

минутный объем крови и артериальное кровяное давление, перераспределяется 

кровоток: уменьшается в скелетных мышцах и увеличивается в брыжеечной 

артерии. Вторая фаза в основном обусловлена местными и гуморальными 

механизмами, начинается через 30—90 мин после приема пищи и длится —7 ч. 

Во время второй фазы кровоток в скелетных мышцах снижен, а 

кровоснабжение органов пищеварения существенно увеличено. 

Специалистами установлено ,что сопряжение уровня функциональной 

активности с величиной кровоснабжения органов пищеварения осуществляется 

с помощью нескольких механизмов: стимуляторы секреции и моторики 

являются и вазодилататорами (например, гистамин) или эти стимуляторы 

высвобождают из ткани сосудорасширяющие факторы (например, кинины); в 

результате стимуляции пищеварительных функций в органах образуются 

местно-действующие вазодилататоры, например калликреин; снижение Р02 и 

увеличение РС02, всасываемые пищевые вещества также обладают 

вазодилататорным действием (например, глюкоза в отношении сосудов 

кишечника и печени); освобождающиеся от секретов и уменьшающиеся в 

объеме железы снижают сопротивление в них кровотоку, и он нарастает. 

В стенке пищеварительного тракта действует местный ауторегуляторный 

механизм обеспечения местного кровотока — способность сосудистого ложа 

поддерживать относительно постоянный кровоток, независимо от изменения 

системного кровяного давления, способность органа регулировать 
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кровоснабжение в соответствии с функциональной активностью. Однако 

значительное снижение общего и регионального кровотока существенно 

уменьшает ее. Сокращения желудка и кишечника приводят к фазовым 

изменениям кровотока в них. 

Регуляторные механизмы обеспечения местного кровотока в железах в 

основном те же, что и регуляции секреции желез. Это относится к большинству 

вегетативных нервов, регуляторных пептидов и аминов. Существенную роль в 

обеспечении местного кровотока желез играют вазодилататоры, образование 

которых в усиленно функционирующих железах повышается. 

В пищеварительном тракте условно выделяют несколько ритмов: 

базальные (секундные) ритмы с частотой 3—30 и более циклов в 1 мин; ритмы 

частотой 7—14 и 1 —14 и более циклов в сутки, приуроченные к темновому и 

световому периодам и связанные со временем приема пищи. 

В лаборатории И. П. Павлова в хронических опытах на фистульных 

собаках В. Н. Болдыревым (1902) были открыты ритмы, названные 

периодической моторной деятельностью желудка. У человека через каждые 

45—90 мин покоя — отсутствия сокращения желудка, наступает период его 

работы — сокращения, длящийся 20—50 мин. В моторной периодике принято 

различать 3 периода, или фазы: I — покоя; II — нерегулярных сокращений; III 

— регулярных сокращений (фронтальная активность). 

Зарубежными и отечественными авторами утверждено, что в последние 

годы под термином «мигрирующий миоэлектрический (или моторный) 

комплекс» понимают перемещение миоэлектрической, или сократительной, 

активности от желудка и двенадцатиперстной кишки до терминальной части 

подвздошной кишки . 

Периодическая деятельность органов пищеварения проявляется не только 

в моторной активности пищеварительного тракта, но и секреции слюнных, 

желудочных, поджелудочных и кишечных желез, усилении желчеотделения и 

желчевыделения. 

Синхронно с периодической деятельностью пищеварительного тракта 
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изменяются интенсивность обмена веществ организма, температура тела, 

количество форменных элементов крови, концентрация гормонов и 

ферментативная активность крови, электроэнцефалографические показатели. 

Это свидетельствует о вовлечении в данный ритм периодической деятельности 

пищеварительного тракта всего организма. 

Физиологическая роль периодической деятельности пищеварительного 

тракта полностью не установлена. Согласно одной из ранних гипотез, фазы 

работы периодической деятельности — сокращения желудка — вызывают 

чувство голода, поэтому ее назвали голодной периодикой. В классическом виде 

моторная периодика регистрируется только натощак. Прием пищи тормозит и 

существенно трансформирует ее, однако синхронность чувства голода и фазы 

работы периодики необязательна. 

Допускают также, что физиологическим назначением периодической 

деятельности является транспорт из пищеварительных желез в кровь 

ферментов, изменяющих метаболизм организма. Еще одна гипотеза отводит 

периодической деятельности роль выведения из крови в полость 

пищеварительного тракта продуктов метаболизма. Достаточно популярна 

гипотеза о том, что периодическая деятельность своими перистальтическими 

волнами очищает пищеварительный тракт от остатков пищи и эндогенных 

веществ. Моторная периодика рассматривается как механизм предотвращения 

распространения кишечной микрофлоры в оральном направлении. 

Надо принять во внимание и то, что в ходе периодической секреции в 

пищеварительный тракт поступает значительное количество ферментов, 

которым затем предстоит осуществлять полостное и пристеночное 

пищеварение. Периодическая активность желез поддерживает их в состоянии 

некоторого оперативного покоя — готовности ответить выраженной 

секреторной реакцией на стимулы приема пищи. 

В пищеварительный тракт в составе секретов и слущивающихся 

эпителиоцитов поступает много веществ (в том числе белков), представляющих 

большую пластическую и энергетическую ценность для организма. В 
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пищеварительном тракте эти вещества подвергаются гидролизу, всасываются и 

утилизируются организмом. В связи с этим выдвинута гипотеза, согласно 

которой периодическая деятельность направлена на обеспечение эндогенного 

питания организма в условиях физиологического голода. 

Перечень основных возможных назначений периодической деятельности 

пищеварительного тракта свидетельствует, что она осуществляет 

пищеварительные и не пищеварительные функции в период между приемами 

пищи, но в несколько измененном виде. Она является одним из проявлений 

цикличности деятельности всего организма и участвует в обеспечении его 

гомеостаза. В основе периодической деятельности лежат периферические и 

центральные, рефлекторные и гормональные механизмы. 

А также в литературе отмечен тот факт, что пищеварительный тракт 

имеет ряд защитных механизмов против патогенных антигенных факторов. 

Среди них уже назывались антибактериальные свойства слюны, сока 

поджелудочной железы, желчи, протеолитическая активность секретов, 

моторная деятельность кишечника, характерная ультраструктура поверхности 

слизистой оболочки тонкой кишки, препятствующая проникновению через нее 

бактерий. К этим неспецифическим барьерным механизмам следует добавить 

специфическую иммунную систему защиты, локализованную в 

пищеварительном тракте и составляющую важную часть общей 

многокомпонентной иммунной системы человека. 

Физиологами отмечен тот факт, что в пищеварительном тракте имеется 

три группы иммунокомпетентных элементов лимфоидной ткани: лимфоидные 

фолликулы на всем протяжении пищеварительного тракта; в подвздошной 

кишке и червеобразном отростке эти фолликулы образуют большие скопления 

в виде групповых лимфоидных узелков (пейеровы бляшки);плазматические и 

Т-лимфоидные клетки слизистой оболочки пищеварительного тракта; малые 

неидентифицированные лимфоидные клетки. 

К органам местной иммунной системы пищеварительного тракта, где 

локализованы эти элементы, относятся миндалины глоточного кольца в устье 
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дыхательного и пищеварительного трактов; солитарные лимфатические 

фолликулы, расположенные в стенке кишки на всем ее протяжении, крупные 

лимфоидные образования — пейеровы бляшки в наибольшем количестве 

расположены в подвздошной кишке, встречаются в двенадцатиперстной и 

тощей кишке; червеобразный отросток; плазматические клетки слизистой 

оболочки желудка и кишечника. Местная иммунная система пищеварительного 

тракта обеспечивает две основные функции: 1) распознавание и индукцию 

толерантности к пищевым антигенам; 2) блокирующий эффект по отношению к 

патогенным микроорганизмам. 

Миндалины осуществляют местную защиту путем выделения в полость 

глотки иммуноглобулинов, интерферона, лизоцима, лимфоцитов, макрофагов и 

простагландинов. Они способствуют формированию иммунной памяти путем 

образования клона лимфоцитов, которые подготавливают иммунную систему к 

повторной встрече с антигенами. 

Групповые лимфоидные узелки, или пейеровы бляшки, являясь 

иммунокомпетентными элементами тонкой кишки, участвуют в распознавании 

пищевых антигенов химуса и формировании местного иммунного ответа. 

Червеобразный отросток является важнейшим компонентом местной иммунной 

системы. Вследствие поступления в него антигенов пищевого и микробного 

происхождения развивается иммунный ответ. 

Плазматические клетки свободно располагаются в слизистой оболочке 

и строме ворсинок кишки под эпителием. Они синтезируют и секретируют 

иммуноглобулины всех известных в настоящее время классов (G, М, A, D, Е). 

Различные отделы пищеварительного тракта в норме содержат различное 

количество плазмоцитов, продуцирующих соответственно разное количество 

иммуноглобулинов (Ig) разных классов с преобладанием IgA. При 

напряженном иммуногенезе его секреция многократно возрастает. 

Секреторный иммуноглобулин A (slgA) — особая форма данного класса 

глобулинов; он не разрушается протеолитическими пищеварительными 

ферментами. Нормальная кишечная микрофлора человека имеет большое 
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значение в развитии секреторной иммунной системы и особенно в синтезе и 

секреции slgA. Он находится на апикальной части эпителиальных клеток и в 

межэпителиальном пространстве, на поверхности слизистых оболочек, в смеси 

с секретированной слизью. Она вместе с антигенами и микроорганизмами 

удаляется в полость пищеварительного тракта. Способность отталкиваться от 

эпителиальных клеток проявляется у slgA после соединения его с антигеном. 

slgA осуществляет защитную функцию, непосредственно действуя на 

бактерии, связывая их и препятствуя внедрению в глубь слизистой оболочки. 

slgA дезактивирует токсичные продукты деятельности бактерий, 

небактериальные продукты и способствует последующему их разрушению 

протеолитическими ферментами. 

Органы местной иммунной защиты пищеварительного тракта 

обеспечивают защитный иммунный ответ на контакт с антигенами, перорально 

поступающими в организм человека из внешней среды. Выраженность 

ответной реакции зависит не только от силы антигенной стимуляции, но и от 

функционального состояния макроорганизма, его нервной и эндокринной 

регуляторных систем, в том числе и от влияний регуляторных пептидов 

пищеварительного тракта. При всей своей автономности местная иммунная 

система пищеварительного тракта, тем не менее, состоит в сложной связи с 

общей иммунной системой и другими местными иммунными системами 

человека. 

Таким образом, в конце литературного анализа можно отметить о 

ценности дальнейшего изучения этой проблемы в медицине в целом. 
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Анотація: На сучасному етапі розвитку виробництва інфузійних розчинів 

у світі спостерігається тенденція постійного підвищення вимог до їхньої якості 

та вдосконалення промислових технологій. Особлива увага приділяється 

первинній упаковці інфузійних розчинів. Упаковка з полімерних матеріалів має 

цілу низку переваг перед скляними флаконами, що є стимулом для переходу 

фармацевтичних виробничих ліній на її використання та зростання асортименту 

інфузійних розчинів, що випускаються в ній. 

Ключові слова: інфузійні розчини, первинне пакування, полімерне 

пакування, технологія BFS (Blow-Fill-Seal), контейнери з ПВХ, плівки на основі 

поліпропілену. 

 

Останнім часом на світовому фармацевтичному ринку дедалі більше 

зростає асортимент інфузійних препаратів у полімерній упаковці. Це дозволяє 

обійти проблеми деструкції та крихкості скла, великої ваги флаконів, 

додаткових циклів перед виробництвом (мийки, сушіння, стерилізації та ін.), 

уникнути впливу фізико-хімічної нестійкості гумової пробки. 

Значна частина полімерних упаковок виготовляється із поліолефінів. 

Вартість багатошарових поліолефінових плівок і комплектуючих для пакетів 

постійно знижується, а кількість виробників вихідних матеріалів зростає. 
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Розрахунки показали відсутність принципової різниці між собівартістю 

вихідних пакувальних матеріалів для виробництва пакетів (які поки що в 

Україні не виробляються та закуповуються за імпортом) та вартістю матеріалів 

іноземного виробництва для випуску інфузійних розчинів у скляних флаконах 

(флакони, гумові пробки, алюмінієві ковпачки) при аналогічному. обсяг 

наповнення упаковки. При цьому виробництво інфузійних розчинів у пакетах 

значно виграє за рахунок меншої енергоємності та трудомісткості виробництва, 

а також меншого споживання дорогої води для ін'єкцій [1, с. 632]. 

Важливо й те, що з виробництві розчинів у багатошарових 

поліолефінових пакетах потрібно набагато менше виробничих площ, що 

зумовлює принциповим відмінностям у інвестиційних витратах створення 

чистих приміщень в організацію виробництва [2, С. 66-67]. 

Тенденція переходу до нових полімерних упаковок також обумовлена 

перевагами технології виробництва розчинів у багатошарових поліолефінових 

пакетах, оцінених компаніями-виробниками. Йдеться насамперед про 

можливість виробництва на одній автоматичній лінії повністю готових до 

вживання пакетів. Такі лінії мають високу продуктивність (до 5000-6000 

упаковок / год.) і можливість швидкої переналагодження при переході з одного 

формату пакетів на інший [3, С. 14-16]. За цими показниками дана технологія 

перевершує і технологію випуску розчинів у скляних флаконах та технологію 

bottelpack. 

Технологія BFS (Blow-Fill-Seal) «видування - наповнення - запайка» 

(bottelpack) використовується переважно у фармацевтичній промисловості 

для стерильної упаковки рідких фармацевтичних продуктів [4, С. 269-207]:  

 антибіотиків,  

 очних крапель,  

 інфузійних розчинів,  

 розчинів для діалізу та гемодіалізу,  

 розчинів для промивання, штучних кровозамінників. 
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До основних переваг технології BFS слід віднести: 

 екологічну безпеку самої технології, яка полягає у відносно низьких 

викидах вуглекислого газу та використання у виробництві придатних до 

подальшої переробки матеріалів; 

 високу безпеку у використанні в порівнянні з упаковками зі скла; 

 зниження маси кінцевого продукту, що знижує витрати на 

транспортування; 

 гарантія справжності ЛП, оскільки препарати у такій упаковці 

складно піддаються фальсифікації через специфіку виробничого процесу; 

 зменшення витрат, збільшення продуктивності; 

 мінімальне втручання персоналу в процес виробництва, що 

забезпечує високий рівень стерильності готового продукту (виключення 

можливості потрапляння сторонніх предметів та мікроорганізмів у розчин) та, 

як наслідок, високий рівень безпеки для пацієнта, що є головною перевагою 

застосування цієї технології у сучасній фармацевтичній промисловості; 

 часто упаковка розрахована на одну дозу або пристрій вбудованого 

наконечника або ковпачка (наприклад, для очних крапель) дозволяє 

контролювати кількість крапель; 

 упаковка може виготовлятися з різних матеріалів (поліетилен 

низької щільності, поліетилен високої щільності, поліпропілену та ін), що дає 

можливість підбирати матеріал залежно від виробленого лікарського 

препарату; 

 універсальність процесу дозволяє виготовляти контейнери різних 

розмірів, місткістю від 0,5 мл до 13 л. 

На сьогоднішній день загальні технічні, економічні та організаційні 

проблеми, з якими доводиться стикатися при організації виробництва 

інфузійних розчинів у полімерних упаковках (як у пляшках, так і в пакетах), 

значною мірою зумовлені відсутністю вітчизняного обладнання [5, С. 82-83]. 

Імпортне обладнання, характеризується високою вартістю та необхідністю 

використання імпортних комплектуючих. 



104  

Однією з сучасних та зручних форм упаковок для інфузійних розчинів є 

контейнери (пакети) із ПВХ матеріалу. Вони дедалі більше витісняють скляні 

пляшки над ринком готових лікарських форм. Спочатку такі пакети 

застосовувалися для розчинів в умовах воєнних дій та надзвичайних ситуацій. 

Однак, надалі вони набули широкого поширення і у звичайній медичній 

практиці. Контейнери із ПВХ виготовляються методом зварювання струмами 

високої частоти, при цьому автоматично в одному технологічному циклі 

протікають процеси зварювання контуру ПВХ-контейнера, зварювання трубки 

для наповнення та зварювання порту типу TWIST OFF [6, С. 66-67]. 

Позитивні риси контейнерів на основі ПВХ мають об'єктивні техніко-

економічні обґрунтування, які полягають у прозорості та гнучкості цього 

матеріалу, технологічності зварювання, невисокій собівартості. Недоліками є 

необхідність додавати пластифікатори (які потім екстрагуються розчином) і 

можлива екстракція лікарських речовин. Але, незважаючи на всі ці недоліки, 

контейнери на основі ПВХ ще довгі роки будуть використовуватися у 

виробництві інфузійних розчинів, оскільки, наприклад, зберігання людської 

крові та її компонентів, виробляється виключно в них [7, с. 68]. 

На сьогоднішній день фармацевтичною промисловістю використовується 

ще один вид сучасного матеріалу для пакування інфузійних розчинів – 

багатошарова плівка на основі поліпропілену Propyflex фірми Kobusch-

Sengewald (Німеччина). 

Позитивні сторони цих плівок: 

1. Полімер не містить пластифікаторів та хлористих компонентів. 

2. Високий рівень прозорості. 

3. М'якість, еластичність. 

4. Гарні фізичні властивості. 

5. Тонкість, легкість проти ПВХ. 

Плівки на основі поліпропілену (ПП) – це композиції зі змішаного 

матеріалу без ПВХ та, відповідно, без пластифікаторів [8, С. 24-25]. Як 

правило, ПП модифікуються за рахунок додавання термопластичних 
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еластомерів. Внаслідок чого вони набувають властивостей, схожих з ПВХ, але 

без шкідливих характеристик звичайних м'яких ПВХ-матеріалів. 

Технічні властивості не-ПВХ матеріалів відрізняються багато в чому від 

ПВХ: типова товщина ПВХ плівки становить 0,35 мм, тоді як для м'яких ПП 

цілком достатньо товщини від 0,19 до 0,2 мм. Пакети з інфузійними розчинами 

(первинна упаковка) упаковуються у вторинну стерилізовану пластикову 

вакуумну упаковку. Пакет упаковується таким чином, що при розкритті 

вторинної упаковки первинний пакет із розчином залишається стерильним, що 

дає можливість використовувати пакет із розчином без ризику. 

Вторинна упаковка повинна легко зніматися. 

На полімерних контейнерах допускається не нанесення інформації про 

міжнародні непатентовані назви (МПН), умови зберігання та дати виробництва. 

Якщо вторинна упаковка – це прозорий полімерний пакет, він може 

маркуватися за умови, що вся інформація наведена на первинній упаковці або 

додається до неї. Для інфузійних розчинів вказуються назви всіх допоміжних 

речовин та їх кількість. На упаковці з інфузійними розчинами, до складу яких 

входить більше активного компонента, вказується значення величини 

осмолярності. 

Висновки. Виробництво інфузійних розчинів є важливим сектором 

фармацевтичної промисловості. Проте більшість вітчизняних підприємств, що 

виробляють інфузійні розчини потребує серйозної модернізації та створення 

нових потужностей, що відповідають вимогам GMP. 
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Йод, будучи одним из главных микроэлементов, обеспечивающих 

нормальное формирование и функционирование организма, широко, но 

неравномерно распространен в окружающей среде в составе йодидов. 

Неравномерное распределение йода в почвах некоторых регионов 

характеризуется низким его содержанием, что связано с неблагоприятными 

природными условиями, такими как засуха, наводнения, оледенения. По этой 

причине растительные и животные продукты питания на этих территориях 

обеднены йодом, и люди, потребляющие такие продукты, закономерно 

страдают от йододефицита (ЙД). При этом ЙД часто утяжеляется такими 

неблагоприятными экологическими факторами как рост аутоиммунных и 

вирусных заболеваний, радионуклиды, струмогенное действие микроэлементов 

и т.д. 

По данным ВОЗ около 2 млрд. жителей Земли живут в условиях йодного 
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дефицита, при этом больных эндемическим зобом (ЭЗ) около 740 млн., а у 40 

млн. имеется умственная отсталость вследствие йодного дефицита.  

В 1980 г. по данным ВОЗ около 60% человечества страдало от дефицита 

йода. Даже когда доля домашних хозяйств, использующих йодированную соль, 

возросла с 20 до 70% , около 2 миллиардов человек, треть из которых - дети 

школьного возраста, живут в условиях дефицита йода . 

Понятие «йододефицитные заболевания» было введено относительно 

недавно - в 1983 г. (ВОЗ) для объединения всех видов патологий, связанных с 

дефицитом йода в питании . Но сама йодная недостаточность была известна 

миру ещё с древних времен. Упоминание о зобе описано еще в древних 

культурах Китая и Индии, Древней Греции и Рима, зоб изображали на иконах и 

портретах. В 1275 г. путешественник Марко Поло сообщил о зобе у жителей 

Центральной Азии и России. В 1813 г. французский ученый Куртуа выделил 

йод из морских водорослей и уже в 1820 Коиндет впервые рекомендовал 

препараты йода для лечения зоба, а в 1896 г. Бауманн обнаружил йод в 

щитовидной железе.  

В 1917 г. ученым из США Девидом Мариным была открыта связь зоба и 

йододефицита. Он показал эффективность йодной профилактики 

эндемического зоба, в результате чего частота появления зоба снизилась с 20 % 

до 5 %. Также он впервые определил тесную взаимосвязь между 

насыщенностью йодом ЩЖ и степенью ее увеличения . Марин писал: 

«Предупредить эндемический зоб легче, чем какое-либо другое заболевание. 

Зоб можно вычеркнуть из списка заболеваний, как только общество сделает 

усилие в этом направлении».  

После попадания с продуктами питания в ЖКТ йод быстро всасывается в 

кровоток и циркулирует в виде йодида. У человека с достаточным количеством 

йода щитовидная железа забирает ~ 10% йода из кровотока, тогда как при 

хроническом дефиците йода поглощение йода щитовидной железой может 

составлять больше 80%. Йод включается в тирозиновые остатки молекулы 

тиреоглобулина и хранится в коллоидном просвете. Во время секреции 
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гормонов йодированные тирозины удаляются из тиреоглобулина путем 

протеолиза, а Т4 и Т3 высвобождаются в кровоток. ТТГ стимулирует все стадии 

йодного обмена в щитовидной железе, включая транспорт йода в щитовидную 

железу и синтез и секрецию гормонов щитовидной железы. Йод, потребляемый 

сверх нормы, легко выводится с мочой (~ 90%), при этом с фекалиями и потом 

выделяются лишь небольшое его количество. Интересно, что при этом между 

йодом, поступающим, и йодом экскретирующимся с мочой, достигается 

равновесие. Основная часть суточной потребности йода покрывается такими 

продуктами как мука, морепродукты и йодированная соль. Для 98-99 % 

здоровых взрослых людей рекомендуемый суточный прием йода с пищей 

составляет 150 мкг. Суточная норма потребления йода увеличивается у 

беременных и кормящихженщин и составляет 220-290 мкг. 

Снижение поступления йода с пищей вызывает нарушения функций 

щитовидной железы (ЩЖ). Так, снижается синтез и секреция тироксина (Т4) и 

трийодтиронина (Т3), что по механизму обратной отрицательной связи (ООС) 

приводит к увеличению выработки тиреотропного гормона (ТТГ) гипофиза, 

который запускает адаптацию ЩЖ к условиям йододефицита, направленные на 

максимально эффективное использование йода. Адаптация ЩЖ заключается в 

повышенном захвате йода железой из кровеносного русла, увеличении синтеза 

и секреции Т3. Важно отметить, что при йододефицитных состояниях 

снижается уровень Т4, а Т3 ещё некоторое время остаётся в пределах нормы, 

поэтому клинически диагностируют эутиреоидное состояние. 

ЩЖ содержит приблизительно 70–80% от общего количества йода в 

организме здорового взрослого человека (~ 15–20 мг) 

Спектр йододефицитных осложнений довольно широк, и зависит от 

возраста, в котором проявились заболевания. Наиболее опасные последствия 

йододефицита отмечается во внутриутробном периоде и раннем детском 

возрасте . 

Тиреоидные гормоны (ТГ) имеют огромное количество функций и роль 

их важна в жизнедеятельности организма в любом возрасте. Так, например, в 
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детском возрасте является наиболее важным эффектом ТГ является 

анаболический, но по сравнению с другими анаболическими гормонами ТГ не 

столько контролируют линейный рост, сколько регулирует процессы 

дифференцировки. Поэтому ТГ обеспечивает не только рост и взросление 

детей, но и созревание. Во внутриутробном периоде ТГ обеспечивают процессы 

эмбриогенеза, дифференцировки и созревания практически всех органов и 

систем.  

Особое влияние, которым характеризуется, в отличие от остальных 

гормонов лишь ТГ, оказывается на формирование и рост мозга. Благодаря ТГ 

на ранних этапах внутриутробного периода закладываются и формируются 

основные функции ГМ. Известно, что сроки дифференциации ГМ четко 

разграничены во времени и нехватка ТГ на любом из этих этапов приводит к 

остановке развития ГМ, и его дегенеративным изменениям . Именно гормоны 

ЩЖ матери обеспечивают полноценную анатомо-морфологическую закладку 

основных компонентов ЦНС в I триместре беременности. К этим компонентам 

можно отнести кору, подкорковые ядра, мозолистое тело, полосатое тело, 

субарохноидальные пути, а также улитки слухового анализатора, глаз, лицевой 

скелет, легочную ткань и др. Со II триместра беременности на фетальном этапе 

у плода начинает функционировать ЩЖ, ТГ которой обеспечивают созревание 

межнейрональных связей, миелиногенез и миелинизация нервных окончаний. 

Между нейроцитами устанавливается порядка одного квадриллиона связей, что 

составляет основу будущего интеллекта. Интересен тот факт, что 90% общего 

количества нейронов взрослого человека и 2/3 от массы его ГМ формируются в 

интервале между 3 пренатальным месяцем и 3 постнатальным годом жизни. 

Говоря о роли йода и ТГ в развитии нервной системы ребенка можно 

сказать так, что какой бы гениальной наследственностью не обладал бы 

ребенок, при их недостатке потенциал ребенка не будет реализован в полной 

мере по причине задержки развития. 

В широком плане Т4 это прогормон, который после дейодирования 

является ключевым фактором, поддерживающим уровень активной формы 
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локального Т3. 

Объяснить вышесказанное можно лишь зная молекулярные механизмы 

действия ТГ, которые в первую очередь заключается в регуляции экспрессии 

генов нейронов, что осуществляется через связывание со специфическими 

хроматин-сцепленными рецепторами. Во-вторых, ТГ связываются и с другими 

внутриклеточными структурами, участвующими в регуляции поступления Т3 к 

ядерным рецепторам . После связывания с ядерными рецепторами клеток-

мишеней ТГ регулируют экспрессию определенных нейрональных генов, 

ответственных синтез изотубулина-4 (основа миелина), микротубулин-

связанных белков, миелин-ассоциированного гликопротеина, RC-3, синапсина 

I, фактора роста нервов и др. . 

Таким образом огромный вклад в изучение роли и механизмов действия 

йода и ТГ в организме человека, внесло понимание молекулярных механизмов 

их метаболизма, среди которых – открытие разных типов ядерных Т3-

рецепторов, местно-специфическая (мозг, гипофиз) экспрессия изоферментов 

дейодиназы, молекулярный анализ тироид-зависимых генов в головном мозге 

плода, новорожденного и взрослого. 

Концентрация ТГ должна быть адекватной в нужное время и в нужном 

месте, что регулируется специальной сетью рецепторов, дейодиназами и 

тиреоид-зависимыми генами, которые контролируют эффект Т3 в различных 

типах клеток. Последнее направлено на регуляцию экспрессии определенного 

фенотипа в нужное время и на определенных этапах развития, т.о. можно 

говорить о ТГ, как о «таймере», который обеспечивает поэтапность развития, 

формирования, созревания и функционирования нервной системы и головного 

мозга.  

ТГ, как было показано в одном западном исследовании, оказывают 

влияние на нейрональную миграцию, митоз нейробластов, созревание и 

дифференциацию нейронов и олигодендроглиоцитов, выработку нейротофинов 

и образование рецепторов к ним, пролиферацию нейрональных отростков, 

формирование цитоскелета астроцитов, дифференциацию питуитарных 
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лактотрофов, и соматотрофов, процессы апоптоза, синаптогенез, 

миелинизацию. 

От уровня сывороточного Т4 в основном зависит развитие головного 

мозга. Это объясняется тем, что нейроны мозга примерно 80% необходимого 

им Т3 получают при дейодировании Т4 под действием 5-дейодиназы 2-го типа 

в глиальных клетках, таниоцитах III желудочка и астроцитах, которые 

захватывают Т4 из крови и выделяют Т3 для использования его нейронами. 

Действие Т4 регулируется активностью дейодиназы-2, которая увеличивается 

при недостатке Т4. Т.о. происходит контроль концентрации Т3 в ГМ. 

При отсутствии ферментопатий в условиях легкого и даже средне-

тяжелого йододефицита вероятность развития гипотиреоза невелика. 

Последний возможен только при длительном и крайне выраженном йодном 

дефиците (менее 20-25 мкг/сут). Отсюда следует важное положение: 

йододефицитные заболевания не всегда связаны с развитием гипотиреоза, 

поэтому эти два понятия не следует отождествлять.  

В условиях йододефицита, отсутствие клинических или биохимических 

признаков гипотиреоза у беременных и их потомства, не исключает 

повреждения ЦНС у ребенка, что объясняется тем, что головной мозг раньше 

других тканей испытывает недостаток Т3. Действие ТГ матери и плода в 

развитии НС можно поделить на три периода. 

Период до синтеза ЩЖ плода собственных ТГ.  

Беременность усиливает влияние йододефицита на организм матери и 

плода. При этом множество факторов прямо или косвенно стимулирует ЩЖ: 

хорионический гонадотропин, увеличение экскреции йода с мочой, отвлечение 

йода на фетоплацентарный комплекс и др. Это происходит больше в первой 

половине беременности, когда ЩЖ плода еще не функционирует, а весь 

эмбриогенез обеспечивается ТГ матери . 

Сама ЩЖ закладывается на 3-4 неделе, примерно одновременно с 

нервной пластинкой, которая даёт начало ЦНС: начинаются процессы 

дендритного и аксонального роста, нейрональная миграция и миелинизация, 
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которые, кстати, полноценно не развиваются при низком уровне ТГ. Тогда же 

под влиянием ТГ дифференцируется улитка и формируется слух, а также 

церебральные структуры, отвечающие за двигательные функции. С 10-12 

недели беременности ЩЖ плода начинает захватывать йод, но синтезировать и 

секретировать ТГ начинает только с 15 недели. 

Период действия ТГ и плода, и матери – в основном на продолжающиеся 

процессы созревания нейронов, синаптогенеза. нейрональной миграции, при 

этом увеличивается количество Т3 – рецепторов в ткани ГМ. 

Постнатальный период характеризуется тем, что уровень ТГ зависит 

только от функционирования ЩЖ новорожденного. Продолжаются такие 

процессы как созревание нейронов, миелинизация, глиогенез. 

Примером важности ТГ являются данные о том, что у женщин с «низким 

нормальным» уровнем Т4 чаще рождаются дети с легкими психомоторными 

нарушениями. У 35% таких детей в возрасте до 7 лет уровень интеллекта в 2-3 

раза ниже показателей детей контрольной группы. У этих женщин 

зарегистрирован высокий процент осложнений беременности в связи с 

гипотиреозом: осложнения в родах, преждевременные роды, спонтанные 

аборты, врожденные пороки развития, перинатальная смертность. В целом у 

здоровых беременных женщин продукция ТГ увеличивается на 30 – 50%, а 

потребность в йоде – в 1,5 раза . 

Таким образом, большое значение имеет создание и совершенствование 

стандартов ведения физиологических и осложненных беременностей и родов у 

жительниц йодэндемичных территорий, способствующих улучшению 

перинатальных исходов. 

Именно с целью улучшения показателей репродуктивного здоровья, 

уменьшения материнской, перинатальной заболеваемости и смертности 

необходима ликвидация йоддефицитных заболеваний. 

Недостаток йода и ТГ неблагоприятно влияет на созревание организма во 

все возрастные периоды, и, тем более опасен, чем младше ребенок. 

По данным собранным от проспективного психоневрологического и 
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психометрического наблюдения за 9-11 лет итальянскими исследователями в 

зоне ЙД за детьми матерей, имевших на 5-20 неделе гестации низкие значения 

Т4 при нормальных показателях ТТГ, сформулирована концепция (F. Vermiglio 

et al., 1999) о новом клиническом индикаторе гестационной гипотироксинемии 

- синдром дефицита внимания с гиперактивностью у детей младшего возраста. 

Антенатальный дефицит йода приводит к низким показателям интеллекта 

и снижению слуха у школьников, снижению внимания и образного мышления, 

нарушениям речи, затруднению социальных контактов со сверстниками и 

эмоциональной неустойчивостьи. Тяжелыми проявлениями дефицита йода 

является также эндемический кретинизм. Так Наполеон Бонапарт заметил 

непригодность горцев к военной службе по причине слабоумия и тугоухости, в 

виду наличия у них зоба.  

В эндемичных по зобу регионах на фоне ЙД отмечаются более низкий 

уровень внимания, памяти, восприятия, оперативности, аналитико-

синтетических процессов, мелкой моторики. ЙД снижает познавательные 

функции у дошкольников на 8 – 44%, и на 11-38% - у школьников. ЙД у 

подростков характеризуется астенизацией, отклонениями в поведении, 

нарушением социальной адаптации. 

Хотя легкая степень ЙД не имеет ярких манифестаций, существуют 

специальные тесты для диагностики той или иной степени нарушений 

психофизиологических функций и снижения интеллекта. В условиях ЙД у 

детей первого года жизни отмечается задержка психомоторного развития до 2-х 

эпикризных сроков. Ранний перевод ребенка на искусственное питание или 

наличие хронической патологии может усугубить пагубный эффект ЙД на 

интеллект может. 

Основным проявлением дефицита йода в окружающей среде и 

недостаточного поступления в организм является развитие зоба, 

сопровождающегося йододефицитными заболеваниями (ЙДЗ). По данным Л.А. 

Щеплягиной заболеваемость детей эндемическим зобом до 14 лет 

манифестируется в увеличении ЩЖ у 1030,0 детей, при том, что у 46,9 детей 
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таких проявлений не наблюдается. Это ставит болезни эндокринной системы, 

расстройства питания, нарушения обмена веществ и иммунитета на второе 

место после инфекционных и паразитарных заболеваний в списке общей 

заболеваемости детей. 

Эутиреоидный (нетоксический, эндемический) зоб – это диффузное 

увеличение ЩЖ без нарушения её функции, что является компенсаторной 

реакцией, направленной на адаптацию железы к синтезу достаточного 

количества ТГ в условиях недостатка йода. Другим признаком ЙД у взрослых 

является развитие узлового зоба. 

Недостаток селена заметно увеличивает манифестации йододефицита, 

выражающиеся в зобной эндемии, кретинизме, гипотиреозе, нарушении 

физического и психического развития. Исследования показали, что метаболизм 

йода и селена связан, т.е. йод в организме не функционален без селена, что 

объясняется неспособностью 5-тирониндейодиназы участвовать в синтезе 

тиреоидных гормонов без селена, т.к. этот энзим является селен-зависимым. 

Превращения Т4 в ТЗ и обратно не произойдет без селен-содержащих белков. 

Параллельно с вышесказанным было выявлено, что селен, как и йодид калия 

подавляют апоптоз клеток.  

Хотя вопрос о роли недостаточного или избыточного уровня 

микроэлементов как этиологического фактора далек от окончательного 

разрешения, повышение эффективности йодной профилактики при обогащении 

рациона в питании недостающими в них микроэлементами было точно 

продемонстрировано автором. 

Таким образом, суммируя вышесказанное, можно с точность сказать, что 

массовое распространение йододефицита определяется как абсолютной, так и 

относительной йодной недостаточностью. При этом под абсолютной йодной 

недостаточностью следует понимать то содержание йода в рационе питания, 

которое не достигает нижних границ норм, а под относительной - наличие 

дополнительных факторы снижающих утилизацию йода и приводящих к 

массовому распространению зоба, несмотря на то, что его потребление 
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превышает нижние пределы нормы. В эпидемиология ЙДЗ формируется т.н. 

феномен айсберга.  

Также важно отметить ключевую роль циркулирующего в кровотоке Т4 

для развития и функционирования нервной системы, потому что при 

йододефицитах, даже при отсутствии клинических признаков гипотиреоза, 

ЦНС уже испытывает “тиреоидный голод”, который директор детского фонда 

ООНД Гранд назвал «скрытым голодом», который может не иметь ярко 

выраженных проявлений. 

Таким образом, подводя итог литературного анализа можно отметить ,что 

несмотря на очевидные успехи в профилактике ИДЗ, , что эта проблема в мире 

еще не решена, а йододефицит является одной из важнейших медико-

социальных проблем современности. 
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Аннотация: Красный плоский лишай является важной медицинской и 

социальной проблемой, учитывая распространенность заболевания, а также 

увеличение в последние годы количества больных с более тяжелым 

клиническим течением, резистентным к лечению. Все это обосновывает 

актуальность изучения патогенетических звеньев красного плоского лишая, в 

частности – состояния процессов свободнорадикального окисления белков, с 

целью усовершенствования лечения таких пациентов. Целью работы было 

изучить и проанализировать показатели окислительной модификации белков у 

больных красным плоским лишаем с разным клиническим течением дерматоза. 

Установлено достоверное повышение уровня продуктов свободнорадикального 

окисления белков у больных красным плоским лишаем, особенно с тяжелым 

клиническим течением дерматоза, что нужно учитывать при назначении таким 

пациентам комплексной терапии. 

Ключевые слова: красный плоский лишай, патогенез, показатели 

окислительной модификации белков. 

 

Красный плоский лишай – распространенный хронический 

воспалительный дерматоз, проявляющийся папулезной сыпью на коже и 

слизистых оболочках, часто сопровождающийся интенсивным зудом [1, 2]. 
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Согласно клиническим наблюдениям, в последние годы дерматоз 

характеризуется отягощенным клиническим течением с распространенным 

поражением кожи, развитием атипичных форм, а также частым формированием 

у больных резистентности к средствам стандартной терапии, что является 

причиной снижения работоспособности, качества жизни и социальной 

активности таких пациентов. Все это определяет медицинскую и социальную 

значимость проблемы красного плоского лишая, а также актуальность научных 

исследований, направленных на изучение патогенетических факторов и 

усовершенствования лечения этого дерматоза [3, 5]. 

Как установлено научными исследованиями, важную роль в развитии 

патологических процессов, в том числе и в коже, играют процессы 

свободнорадикального окисления биологических структур, приводящие к 

нарушениям их функциональной активности [4, 6, 7]. Учитывая важную роль 

белков в обменных и репаративных процессах в коже, актуальным является 

изучение у больных хроническими дерматозами состояния процессов 

свободнорадикального окисления белковых структур, а именно – показателей 

окислительной модификации белков (ОМБ) с целью оценки их роли в развитии 

патологических процессов в коже, в том числе – при различных формах 

красного плоского лишая [8-10], что позволило бы усовершенствовать 

комплексное лечение таких пациентов. 

Цель работы Изучить и проанализировать показатели окислительной 

модификации белков у больных красным плоским лишаем с разным 

клиническим течением дерматоза. 

Материалы и методы Проведено обследование 87 больных красным 

плоским лишаем (58 женщин, 29 мужчин) в возрасте от 19 до 76 лет. У 26 

(29,9%) пациентов сыпь на коже локализовалась преимущественно на 

дистальных отделах конечностей, а у большинства – у 61 (70,1%) больного 

имела распространенный характер с локализацией на коже туловища, 

конечностей и слизистых оболочках ротовой полости. У 34 (39,1%) пациентов 

дерматоз длился от 1 до 6 месяцев, у 29 (33,3%) больных – в течение года, а у 
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24 (27,6%) пациентов – имел хроническое рецидивирующее течение от 1 до 6 

лет. Группу контроля составили 25 практически здоровых лиц (доноров) того 

же возраста. 

Для оценки состояния процессов свободнорадикального окисления 

белков у больных красным плоским лишаем определяли в сыворотке крови 

содержание фракций продуктов окислительной модификации белков по уровню 

альдегидо- и кетонопроизводных нейтрального (ОМБ Е370) и основного      

(ОМБ Е430) характера согласно общепринятой методике. Статистическую 

обработку результатов исследования проводили на персональном компьютере с 

использованием пакетов лицензионных программ “Microsoft Excel” и 

“STATISTICA 6.0”, используя критерий Стьюдента (t), достоверной считали 

разницу средних при р < 0,05. 

Результаты и обсуждение Согласно результатам исследований, у 

больных красным плоским лишаем установлено достоверное (p<0,001) по 

сравнению с показателями лиц контрольной группы увеличение в сыворотке 

крови содержания обеих фракций продуктов окислительной модификации 

белков: ОМБ Е370 – в 1,58 раза (у больных красным плоским лишаем – 3,12±0,11 

ммоль/г белка, у лиц контрольной группы – 1,98±0,07 ммоль/г белка) и ОМБ 

Е430 – в 1,76 раза (соответственно: 25,7±0,9 о.о.г./г белка и 14,6±0,7 о.о.г./г 

белка), что свидетельствует об активации процессов свободнорадикального 

окисления белковых структур с формированием состояния окислительного 

стресса в островоспалительный период дерматоза. 

Анализ исследуемых показателей у больных красным плоским лишаем с 

разной площадью поражения кожи выявил более существенные их изменения у 

пациентов с распространенными формами дерматоза – в 1,23 раза выше 

уровень ОМБ Е370 (p < 0,05) и в 1,32 раза выше сывороточный уровень ОМБ 

Е430 (p < 0,05) по сравнению с больными с локализованным поражением кожи. 

Сравнительный анализ показателей фракций окислительной 

модификации белков у больных красным плоским лишаем в зависимости от 

длительности дерматоза выявил тенденцию к повышению содержания в 
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сыворотке крови ОМБ Е370 и ОМБ Е430 у пациентов с длительностью дерматоза 

более одного года по сравнению с больными с продолжительностью 

заболевания до 6 месяцев (соответственно: на 9,1% и 12,4%, p > 0,05), однако 

без существенного отличия этих показателей у больных с длительностью 

дерматоза от 6 месяцев до одного года. 

Выводы У больных красным плоским лишаем установлено достоверное 

повышение содержания в сыворотке крови показателей фракций продуктов 

окислительной модификации белков, что свидетельствует о формировании у 

таких пациентов состояния окислительного стресса, более выраженного у 

больных с распространенным поражением кожи и длительным течением 

дерматоза. Установленные изменения показателей окислительной 

модификации белков у больных красным плоским лишаем обосновывают 

назначение в их комплексной терапии средств антиоксидантного действия. 
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Анотація. У роботі проведено аналіз літературних джерел, де 

розглядались клінічні випадки  рандомізованих контрольованих дослідженнь 

психологічного та фізіологічного впливу музичної терапії в рамках програм 

паліативної допомоги важкохворим. Коваріаційний аналіз показав, що музична 

терапія була ефективнішою, ніж контрольна, у плані поліпшення релаксації та 

благополуччя. Цей ефект підтверджувався значно більшим збільшенням 

високочастотних коливань серцевого ритму. Музична терапія не відрізнялася 

від контрольної терапії щодо зменшення больового синдрому, але вона 

призвела до значно більшого зниження оцінки стомлюваності за шкалою якості 

життя. 

Ключові слова: музична терапія, паліативна допомога, больовий 

синдром. 

 

Актуальність.  З того часу, як у 1970-х роках у Канаді були відкриті 

перші палати паліативної допомоги, музичні терапевти зробили важливий 

внесок у догляд за тяжкохворими пацієнтами [1, с.1152 ]. Водночас оглядові 

статті вказують на відсутність якісних досліджень, які б дозволили дати 

засновані на фактах рекомендації щодо використання музичної терапії в цій 

галузі [1, с.1160, 2., с. 98 ]. 

Музична терапія - це «систематичне використання музики в 

терапевтичних відносинах, спрямоване на відновлення, підтримку та 
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покращення емоційного, фізичного та психічного здоров'я». Розрізняють 

активні техніки, в яких пацієнт бере участь у створенні музики, 

використовуючи свій голос або інструмент, та рецептивні техніки, які 

включають лише уважне слухання музики та звуків Мета музичної терапії при 

наданні паліативної допомоги - підтримувати чи покращувати якість життя 

пацієнта. Це досягається за допомогою втручань, що включають розслаблення 

та образи, пісні й техніки імпровізації [2, с.79 ]. 

Мета роботи: представити огляд наукових публікацій, які присвячені 

вивченню психологічного та фізіологічного впливу музичної терапії в рамках 

програм паліативної допомоги тяжкохворим. 

Матеріали та методи: аналіз літературних джерел, де наводилися дані 

про вплив музичної терапії на якість життя паліативних пацієнтів.  

Результати та обговорення. Аналіз наукових джерел показав, що 

музична терапія може розглядатися як ефективний метод музичного 

терапевтичного лікування.  

Так, у рандомізованому контрольованому дослідженні, проведеному у 

2014 році, 84 пацієнти, які отримували  паліативну допомогу у госпіталі, були 

розподілені в одну з двох груп лікування - музичну терапію та контрольну 

групу. Музична терапія складалася із двох сеансів розслаблюючих вправ на 

основі живої музики; пацієнти контрольної групи слухали словесну вправу 

розслаблення. Обидва втручання були представлені учасникам як однаково 

ефективні вправи на розслаблення протягом усього дослідження. Учасники 

були не обізнані про гіпотези дослідження. Основними кінцевими точками було 

самооцінювання релаксації, самопочуття та гострого болю, оцінені з 

використанням візуальних аналогових шкал. Варіабельність серцевого ритму та 

якість життя, пов'язаної зі здоров'ям, розглядалися як вторинні результати. 

Основна гіпотеза цього дослідження була підтверджена результатами: 

музична терапія покращила суб'єктивну оцінку релаксації та благополуччя у 

пацієнтів, які отримували паліативну допомогу. Поліпшення загальної якості 

життя, що спостерігалося в обох групах, можна пояснити ефективною 
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паліативною допомогою в цілому. Ефекти більші у групі музичної терапії, але 

різниця не була статистично значимою Гіпотеза про те, що музична терапія 

сприяє зменшенню болю, не підтвердилася. Вивчення вихідних значень 

показує, що багато учасників вже добре лікувалися від болю до початку 

дослідження. [3, с.6 ]. 

По підшкалі стомлюваності відмінності, що спостерігалися, були 

статистично значущими, що узгоджується з результатами пілотного 

дослідження за участю пацієнтів із раком грудей [3, с.7, 4, с. 280]. 

В дослідженнях, які дійсно знайшли докази аналгетичного ефекту 

музичної терапії, набір був націлений на пацієнтів із гострими симптомами 

болю [5, с. 830 ]. 

Для опису впливу на глобальну змінну, таку як якість життя, можуть 

знадобитися ширші втручання. У деяких попередніх дослідженнях, де доведено 

поліпшення якості життя, не використовувався стандартизований опис 

конкретних втручань, а використовувалися як активні, так і рецептивні методи 

[6, с. 920]. 

Висновки. Музична терапія була ефективною у плані поліпшення 

релаксації та благополуччя. Музична терапія не відрізнялася від контрольної 

терапії щодо зменшення болю, але вона призвела до значно більшого зниження 

оцінки стомлюваності за шкалою якості життя. Отже, музична терапія може 

використовуватися як додатковий метод лікування з метою підтримки 

управління симптомами, покращення регуляції емоцій та покращення 

спілкування й духовних переживань. 
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Анотація: В даній статті наведені дані про взаємний вплив ожиріння та 

но-вої коронавірусної інфекції. Патологічні процеси, пов'язані з надлишком 

вісцера-льної жирової клітковини, посилюють імунологічну дисрегуляторну 

відповідь та роблять таких пацієнтів більш уразливими до розвитку 

інфекційного захворювання. Актуальною є розробка комплексних програм, 

направлених на лікування хворих з ожирінням та інфекцією викликаною SARS-

CoV-2. 

Ключові слова: COVID-19, SARS-CoV-2, коронавірус, пандемія, 

ожиріння, дихання, цитокіни, запалення, тромбоз, смертність. 

 

Ожиріння в сучасному суспільстві є одним з найбільш поширених 

неінфек-ційних захворювань, та як відомо, служить причиною або сприяє 

розвитку цук-рового діабету 2-го типу, захворювань серцево-судинної та 

дихальної систем.[1, с.169]  

Пандемія COVID-19 виявилась серйозною проблемою для ВООЗ. Дані, 

отримані з різних країн, свідчать про те, що коронавірусна інфекція може 

перебігати в декількох варіантах – від безсимптомного носійства до важких 

пневмоній, зі значним пошкодженням легеневої тканини. Похилий вік, 

наявність супутньої патології серцево-судинної системи, цукровий діабет 

виявились основними факторами важкого перебігу захворювання. Що 

стосується ожиріння, то з'являється все більше нових даних, які вказують його 
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вплив на важкість перебігу COVID-19. 

Британські вчені запропонували ймовірні механізми впливу ожиріння на 

ва-жкість перебігу COVID-19. Це зниження захисного кардіореспіраторного ре-

зерву та порушення імунної регуляції, за рахунок яких захворювання прогресує, 

до розвитку критичного стану та поліорганної недостатності. 

При ожирінні в основному відмічають рестриктивні порушення дихання 

зі зниженням залишкового об'єму і ЖЄЛ. Крім того, прямий вплив ожиріння на 

фізіологію дихання обумовлене збільшенням маси та зниженням здатності до 

ро-зтягнення стінок грудної клітки при відкладанні жиру навколо ребер, а 

також по-в'язані з цим труднощі у збільшенні об'єму грудної клітки під час 

вдиху та види-ху. Відкладання жирової тканини в середостінні обмежує 

рухливість легень, при надлишковому відкладанні жиру в черевній порожнині 

обмежується екскурсія діафрагми.[2, ст.86-92] Також не варто забувати і про 

високу частоту синдрому апное уві сні серед пацієнтів з ожирінням, що вносить 

свій вклад в розвиток гіпоксії.[3, ст.158] Таким чином, і резерви дихальної 

системи, і перспективи ШВЛ при її необхідності у пацієнтів з ожирінням менш 

ефективні, ніж у па-цієнтів з нормальним індексом маси тіла. 

Важливим фактором підвищеної захворюваності вірусною інфекцією осіб 

з ожирінням вважають підвищену секрецію прозапальних цитокінів, адипокінів 

та збільшення кількості білків гострої фази. Відомо, що при ожирінні рівні 

лептину (прозапальний адипокін), фактору некрозу пухлин α (ФНП-α), 

інтерлейкіну-6 (ІЛ-6) підвищені, а концентрація адипонектину (протизапальний 

адипокін) зни-жена, внаслідок чого виникає порушення регуляції імунної 

відповіді.[4, ст.85-97] Порушення Т- та В-клітинного компоненту імунітету 

призводить до більшої сприйнятливості та сповільненню розрішення вірусних 

інфекцій, а також меншої ефективності вакцинопрофілактики у цієї групи 

пацієнтів.[5, ст.1071] 

 Ще одним небезпечним процесом є "цитокіновий шторм", суть якого 

поля-гає в безконтрольній активації цитокінами імунних клітин у вогнищі 

запалення, та вивільненням останніми нової кількості цитокінів з розвитком 
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системної реак-ції. Жирова тканина людини – головне джерело ІЛ-6 та його 

рецептора, тому во-на здатна забезпечувати резервуар для активації ІЛ-6 та 

каскадної передачі сиг-налів при вірусній інфекції. У пацієнтів з ожирінням 

дана гіперактивація проза-пальних цитокінів може мати летальні наслідки.  

Ще одним фактором, що сприяє збільшенню смертності від COVID-19 є 

тро-мбози та тромбоемболії. Також відомо, що ожиріння, як самостійне 

захворюван-ня збільшує ризик тромбоемболії легеневої артерії.[6, ст.376-379] 

Доведено, що хвoрі ожирінням мають більш високі рівні факторів згортання 

крові, підвищення співвідношення тромбін/антитромбін, а також 

гіперактивацію тромбоцитів. У хворих ожирінням ризик артеріальних 

тромбозів та тромбоемболій підвищений у 2-4 рази. Аналіз згортаючої системи 

показав, що при коронавірусній інфекції значно збільшуються рівні D-димеру 

та антифосфоліпідних антитіл, що по-в'язано з активацією коагуляції. 

Важливу увагу слід приділити питанню про підвищення профілактики та 

стійкості до інфекції SARS-CoV-2 серед хворих з ожирінням. 

Найефективнішим нефармакологічним методом імуномодуляції є аеробне 

фізичне навантаження, що знижує вироблення прозапальних цитокінів, 

підвищує рівень адипонектину та позитивно впливає на 

інсулінорезистентність.[7, ст.3709-3722] Найбільш ймо-вірним клітин-ним 

механізмом дії фізичної активності в даному випадку є акти-вація АТФ-

залежної протеїнкінази.  

Висновки: Таким чином, ожиріння є додатковим фактором тяжкого пе-

ребігу і смертності при COVID-19. Хворі ожирінням вимагають уваги збоку 

сис-теми охорони здоров'я, особливо в умовах пандемії. Дана група населення 

одна з найбільш вразливих, і у відношенні перебігу самої інфекції, і у 

відношенні наг-ляду за цими пацієнтами в умовах ізоляції. 
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Анотація: метою даного дослідження було визначення інтенсивності 

циркуляції MRSA штамів в результаті ретроспективного аналізу проведених 

досліджень та оцінка фаголітичної активності існуючих препаратів 

бактеріофагів. Досліджені 125 штамів регіональних стафілококів протягом 2021 

року засвідчили про зростання кількості метицилінорезистентних штамів, які 

майже у 80,0% були і фагостійкими. У світі продовжується пошук 

альтернативних стратегій етіологічної терапії гнійно-запальних захворювань, 

серед яких особливо перспективним вважається застосування бактеріофагів, 

адаптованих до циркулюючих регіональних штамів-збудників. 

Ключові слова: гнійно-запальні захворювання, метіцилінорезистентні 

стафілококи, фагочутливість, антибіотикочутливість, бактеріофаги. 
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Основним напрямком лікування захворювань інфекційного генезу 

залишається антибіотикотерапія. Кількість антибіотиків в аптечній мережі 

досить різноманітна, всі вони доступні до придбання без рецептів, без 

лабораторного підтвердження етіологічної ролі штаму та його чутливості до 

конкретних препаратів. За таких умов все більшого значення набуває зростання 

антибіотикорезистентності циркулюючих штамів умовнопатогенних 

мікроорганізмів (УПМ), які домінують при цілому ряді гнійно-запальних 

захворювань. Особливою проблемою у боротьбі зі стафілококовою інфекцією 

стало формування метицилінорезистентності у штамів-збудників [1, 2, 3]. 

Згідно даних різних авторів, частота виявлення метицилінорезистентних 

штамів S.aureus (MRSA) складає від 20,0 до 87,0% [3].   

Такі штами володіють стійкістю як до всіх беталактамних антибіотиків, 

так і до більшості препаратів інших класів. Тенденція до зростання 

розповсюдження УПМ з резистентністю до антибіотиків зумовлює організацію 

дієвого моніторингу цього явища з одного боку, та пошук нових підходів до 

лікування хворих з іншого. 

Одним із перспективних напрямків є застосування таких 

антибактеріальних засобів як бактеріофаги. Більшість дослідників вважають, 

що специфічні бактеріофаги є альтернативою антибіотиків [1, 2, 4]. 

Чисельні дослідження підтверджують перспективність застосування 

існуючих препаратів-бактеріофагів, хоча вказують на їх недостатню 

універсальність та можливість постійно удосконалювати їх склад, адаптувати 

до конкретних штамів-збудників в тих чи інших регіонах, тощо [1, 2, 4]. 

Метою даного дослідження було визначення інтенсивності циркуляції 

MRSA штамів в результаті ретроспективного аналізу проведених досліджень та 

оцінка фаголітичної активності існуючих препаратів бактеріофагів. 

Визначення чутливості до антибіотиків здійснювали диско-дифузійним 

методом на середовищі Мюллера-Хинтона відповідно діючих 

регламентаційних документів, фагочутливість штамів визначали 

загальноприйнятим крапельним методом, інтерпретацію результатів 
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визначення чутливості до фагів здійснювали по чотирибальній системі [5]. 

До розряду “чутливих” були віднесені штами з оцінкою літичної 

активності Ch, SCh та +++, до помірночутливих - на ++ та +, до стійких - при 

повній відсутності зон лізину. 

Для дослідження використовували комерційні препарати бактеріофагів, 

до складу яких входить фаг стафілококу: “Стафілококовий бактеріофаг” та 

“Піобактеріофаг полівалентний очищений” (виробник ФДУП НВО 

“Микроген”, Росія) і “Піофаг”та «Інтестіфаг», виробником якого в Україні є 

ТОВ «Фармаксгруп»(для НеоПробіоКеар Інк, Канада). Дослідження були 

проведені на базі ДУ «ІМІ НАМН» та в лабораторії ТОВ Медичний центр МТМ 

“Діагностика”. 

З метою визначення тенденції формування антибіотикорезистентності у 

поза лікарняних штамів стафілококів, вилучених із різних біотопів хворих, був 

проведений порівняльний аналіз метицилінорезистентності S.aureus, виявлений 

8 років тому та на сьогодні. 

Маркером наявності стійкості штамів до бета-лактамів є стійкість до 

метициліну або оксациліну. Термін “метицилінорезистентність” і 

”оксацилінорезистентність” є повними синонімами [5]. 

Слід звернути увагу на той факт, що сам термін 

“метицилінорезистентність” - не відображає природу такої стійкості, яка може 

бути генетично зумовленою, що виявляється методом ПЛР (пряме виявлення 

гена meg A або білка ПЗБ2а) та фенотиповозумовленою, яка може мати 

зворотній характер.Результати досліджень, проведених у 2013-2014 роках, 

свідчили про наявність оксалінорезистентності у близько третини (31,3%) 

вилучених  штамів стафілококу. Пояснити це, до певної міри, можна наявністю 

у них фенотиповоїметицилінорезистентності, яка формується в результаті 

широкого, безконтрольного застосування антибіотиків без визначення 

чутливості до них збудника. 

Значна кількістть MRSA штамів характеризувалась резистентністю 

добільшості існуючих антибіотиків. Інформація про наявність 
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полірезистентності вилучених штамів S.aureus була проаналізована за 

допомогою комп’ютерної програми WHONET [6]. 

Профіль резистентності бактерій відображає набір притаманних та набутих 

генів конкретної клональної популяції. Аналіз отриманих профілів показав 

наявність значної різноманітності, яка пояснюється тим, що вивчені штами не є 

епідеміологічнопов’язані між собою, тобто антибіотикорезистентність є 

набутою, фенотиповозумовленою. Порівнюючи показники циркуляції в 

позалікарняних умовах метицилінорезистентних штамів у нашому регіоні 

протягом останніх 8 років засвідчив про невпинне, достовірно значиме їх 

зростання (31,3% у 2013 році та відповідно 49,8% у 2021 році). 

Головний недолік даної ситуації відсутність ефективності терапії хворих, 

інфікованих MRSA штами, беталактамними антибіотиками, які широко 

впроваджені у схеми лікування більшості захворювань. При такому становищі 

актуальним стає пошук нових підходів до лікування хворих.  

Одним із перспективних напрямків є «реанімація» фаготерапії, та 

вдосконалення таких антимікробних засобів, як бактеріофаги [1, 2, 5] 

Історія відкриття і терапевтичного застосування бактеріофагів охоплює 

період з 30-х років минулого століття. За цей час була проведена значна 

кількість різнопланових досліджень, отримані різні, іноді протилежні, висновки 

щодо ефективності фаготерапії, від оцінки в якості "панацеї" до відсотності 

лікувальної можливості. 

Аналіз історії потребує окремого вивчення, але той факт, що застосування 

на практиці існуючих по законах природи "ворогів наших ворогів", якими є 

"пожирателі бактерій" - бактеріофагів, може бути високоефективним і 

перспективним, не викликає сумнівів. 

На території України мало місце широке застосування імпортованих із 

Росії як моно-, так і комплексних препаратів бактеріофагів. 

В останні роки на фармацевтичному ринку країни з’явились вітчизняні 

препарати фагів - "Піофаг" та "Інтестіфаг". Попередні дослідження їх літичної 

активності відносно референс-штамів бактерій у порівнюванні з препаратами 
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від "Мікрогену" показали достатньо високий рівень фаголізису усіх вивчених 

препаратів (без достовірної різниці показників, х2>0,05). 

Нами визначена фагочутливість S.aureus, виділених з різних біотопів 

хворих на гнійно-запальні захворювання, до різних комерційних препаратів 

фагів. Згідно отриманих результатів фагостійкими були 21,3% штамів 

стафілококу, 40,4% - володіли помірною чутливістю, а 38,3% були чутливими.  

Отримані результати пыдтверджують наявність достовірно вищої 

фагочутливостіметициліночутливих штамів (MSSA) у порівнянні з MRSA 

штамами. Середні показники до різних препаратів фагів були 62,4% та 21,3% 

відповідно (х2<0,05) [7]. 

Дослідження 125 штамів регіональних стафілококів протягом 2021 року 

засвідчили про зростання кількості метицилінорезистентних штамів, які майже 

у 80,0% були і фагостійкими. Ці тривожні тенденції вказують на наявність 

гострої потреби пошуку нових шляхів боротьби зі стафілококовою інфекцією та 

удосконалення існуючих засобів - антибактеріальних препаратів та 

специфічних високо вірулентних бактеріофагів. 

Порівняльне вивчення літичної активності препаратів-бактеріофагів 

різних виробників засвідчує перспективність їх застосування у боротьбі з 

стафілококовою інфекцією, особливо при наявності у штама-збудника 

антибіотикорезистентності. Було показано, що кожний п’ятий штам MRSA 

володів чутливістю хоча б до одного із комерційних препаратів-бактеріофагів, 

що вказує на можливість їх виняткового значення  для майже 20 % хворих. 

Отже, у світі продовжується пошук альтернативних стратегій етіологічної 

терапії гнійно-запальних захворювань, серед яких особливо перспективним 

вважається застосування бактеріофагів. 

Специфічність і вузький спектр активності бактеріофагів дозволяє 

уникнути характерних для антибіотиків ускладнень, пов’язаних, перш за все, з 

нищівною дією на нормофлорута формуванням дизбіозів. Не менш важливим є 

відсутність протипоказань до їх призначення. 

Ефективність фаготерапії буде очікуваною лише після обов’язкового 



136  

тестування вилучених збудників на чутливість до відповідних фагів, що 

входять до тих чи інших комерційних препаратів [8]. 

Для їх отримання потрібне налагодження випуску вітчизняних 

препаратів, до складу яких буде включено фаги, адаптовані до регіональних 

(нозокоміальних та позалікарняних) штамів-збудників, з періодичним 

поповненням музею фагів та моніторингом їх фаголізатної активності. 
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Вступ. Багатоводдя (полігідрамніон) – надлишкове накопичення 

амніотичної рідини. Патологія спостерігається приблизно в 1-1,5% вагітних 

жінок. Діагноз «багатоводдя» виставляють, коли індекс амніотичної рідини 

перевищує 25 см. Частіше зустрічається хронічний гідрамніон, коли 

надлишкова амніотична рідина накопичується поступово. При гострій формі 

об'єм навколоплідних вод різко збільшується (за декількох годин або діб).  

Ведення вагітних жінок з багатоводдям є актуальною проблемою на 

данний час, оскільки багатоводдя відноситься до  серйозних ускладнень 

вагітності, що порушує гомеостаз і зумовлює високий ризик перинатальної 

патології та смертності. До цього часу немає чіткого уявлення про етіологію 

багатоводдя, але є декілька вагомих причин: материнські причини 

(захворювання серця, нирок, цукровий діабет, багатоплідна вагітність, запальні 

захворювання органів малого таз); причини плода (нездатність ковтати 

навколоплідну рідину при вадах розвитку ШКТ (атрезія стравоходу та 

дванадцятипалої кишки); вади розвитку ЦНС (гідроцефалія, аненцефалія); 

діафрагмальні грижі; фетальні ниркові порушення, хромосомні аномалії, такі як 

синдром Дауна та синдром Едвардса). 

Частота виявлення багатоводдя в різні терміни вагітності становить від 

0,15 до 3% і коливається у великих межах у різні терміни гестації: 16-19 тижнів 

- 1,5%; 20-23 тижні - 8,9%; 24-27 тижнів - 12,2%; 28-32 тижні - 28,4%; 33-38 
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тижнів - 19,6%. 

В залежності від кількості навколоплідних вод багатоводдя 

класифікують: легкий ступінь (1500-3000 мл); середній ступінь (3100-5000 мл); 

важкий ступінь (> 5000 мл). Залежно від швидкості наростання кількості 

амніотичної рідини: гостре (важкого ступеня); хронічне (помірного та легкого 

ступеня). Залежно від часу виникнення терміну гестації: первинне (18-25 

тижнів); вторинне (після 25 тижнів). 

Мета дослідження. Провести ретроспективний аналіз медичної 

документації вагітних з багатоводдям. 

Матеріали та методи дослідження. Проведено клініко-статистичне 

дослідження 26 вагітних з багатоводдям у термінах - 18-40 тижнів вагітності. 

Загальний стан всіх досліджуваних пацієнток на момент настання вагітності 

був задовільним. Діагностика багатоводдя проводилася за допомогою 

зовнішнього акушерського дослідження та ультразвукового дослідження. При 

УЗД вираховувався індекс амніотичної рідини. 

Результати та обговорення. Ретроспективний аналіз показав, кількість 

першонароджуючих становило 61% вагітних, повторнонароджуючих - 39% 

жінок. Багатоводдя було діагностовано до 35 тижнів гестації у 15 (58%) до 40 

тижнів - у 11(42%) випадків. 

Багатоводдя І ступеня діагностувалося у 10 (38,4%), ІІ ступеня - у 7 

(26,9%), III ступеня - у 9 (34,6%) пацієнток. Ультразвукові методи оцінки 

об’єму навколоплідних вод припускають лише якісне визначення кількості 

навколоплідних вод, тобто дають оцінку наявності багатоводдя. При цьому 

нормативних значень об’єму навколоплідних вод в різних термінах гестації 

немає. Діагностичним показником є кількісне визначення об’єму 

навколоплідних вод. 

Аналізуючи перебіг вагітності при багатоводді, було відмічено, що 

вагітність протікала на фоні загрози переривання вагітності у різні терміни 

гестації в 19,9 % випадків. Загроза переривання вагітності у жінок з хронічним 

багатоводдям в II триместрі зустрічалася в 1,4 разу частіше, ніж в I триместрі. 
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Вагітність у жінок з I ступенем багатоводдя ускладнювалася загрозоливим 

абортом в ранні терміни і надалі протікала без ускладнень. Пацієнтки з II 

ступенем мали безліч ускладнень під час даної  

вагітності. У I і II триместрах вагітність ускладнювалася загрозливим абортом і 

анемією, плацентарною дисфункцією, загрозою передчасних пологів в III 

триместрі. Звертає на себе увагу той факт, що у жінок з III ступенем 

багатоводдя вагітність протікала на тлі постійної загрози переривання, 

супроводилася ознаками раннього токсикозу, а в пізніші терміни одним з 

ускладнень була загроза передчасних пологів. 

Хронічна плацентарна дисфункція була діагностована у 37,9 %. У  25,8 % 

вагітність закінчилася передчасними пологами та у 74,2% - пологорозрішення 

відбулося в терміні доношеної вагітності. 

Висновок. Таким чином, багатоводдя є серйозним ускладненням 

вагітності і пологів, отже потребує профілактики, лікування, що дозволить 

знизити частоту акушерських ускладнень, а також поліпшити перинатальні 

результати.  
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Вступ. Синдром Мелькерсона-Розенталя – це хронічне захворювання, яке 

характеризується рецидивуючим парезом лицевого нерва, набряком обличчя та 

губ, й складчастістю (скротальність) язика. Висока частота ураження лицевого 

нерва обумовлена низкою факторів. Першим, з яких є складне анатомо-

топографічне розташування n. facialis [1, 2].  

Ключові слова: лицевий нерв, запалення, невралгія, набряк, парез. 

 

Невропатією лицевого нерва (ЛН) називається поліетіологічне ураження 

ЛН, що зумовлює, в основному, компресійно-ішемічні трансформації в сегменті 

нерва, який проходить через піраміду скроневої кістки, і виявляється гострим  

характером ураження ЛН, такими як парез або параліч мімічних м‘язів [3]. 

Дослідженню розташування гілок лицевого нерва присвячено велику 

кількість наукових робіт, які свідчать, що топографія n. facialis надзвичайно 

мінлива, а гілки часто анастомозують один з одним. При цьому, не 

простежується чіткої закономірності як у кількості, так і в локалізації гілок 

досліджуваного нерва. Загальноприйнятим вважають виділення п'яти основних 

гілок n. facialis: скронева, вилична, щічна, крайова нижньощелепна та шийна. У 

той же час, при проведенні діагностичних та лікувальних заходів на сучасному 

етапі більшість дослідників традиційно представляє дані з урахуванням трьох 

гілок: верхньої, середньої та нижньої [4-7].  
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Другим фактором є особливості пухлинного росту в основі черепа. 

Статистичні дані та відомості спеціальної літератури вказують на те, що 

дотепер більшість пацієнтів із новоутвореннями щелепно-лицевої ділянки та 

шиї оперуються у стадії виражених клінічних проявів, коли пухлина досягла 

значних розмірів і збереження лицевого нерва є складною, а в деяких випадках 

- нездійсненне завдання. В окремих спостереженнях, коли спеціалістам 

вдається зберегти анатомічну цілісність n. facialis, функція його після операції 

порушується [8, 9].  

Цікаво, що пацієнти з травматичним невритом лицевого нерва, що 

розвинувся в результаті проведення отологічних операцій складають значну 

групу. За даними літератури, частота таких ушкоджень становить 0,2-10% [10]. 

Прикро те, що лікарями частіше всього не встановлюється причина, якою 

зумовлено запалення лицевого нерва. Зазвичай усі апелюють на 

переохолодження і негативний зовнішній вплив навколишнього середовища. 

Проте фахівцями виділено і ряд інших чинників, здатних зумовити неврит 

лицевого нерва:  інфекційні чи вірусні хвороби; вірус герпесу, який здатний 

зумовити набряклість і запалення лицевого нерва; високий артеріальний тиск; 

важке травмування черепа чи тріщина, перелом щелепи [11, 12]; порушення 

метаболічних процесів; низький рівень імунітету; хвороби ЛОР-органів: отити, 

риніти, гайморити, синусити тощо;  злоякісні пухлини мозку; цукровий діабет; 

хворобливість суглобів і судин; стреси і часті нервові потрясіння; надмірне 

вживання алкогольних напоїв; вагітність, яка може зумовити в організмі 

майбутньої матері серйозну гормональну трансформацію, що вплине на 

нервову систему.Дуже часто, основним етіологічним чинником (43-49%) при 

цій хворобі є переохолодження, до того ж більша частка недуг (62-68%) 

фіксується восени та взимку. Холод викликає подразнення рецепторів шкіри 

обличчя і судин краніо-цервікального відділу, чим зумовлюються рефлекторні 

судинні збої, зокрема судинний спазм, що зумовлює порушення 

кровопостачання стовбура лицевого нерва [13, 14]. 

Наступним по частоті етіологічним фактором (12 - 30%) є інфекція. 
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Гострі НЛН розвиваються через різні інфекції, як місцевого, так і загального 

походження, зокрема таких, якими вражаються краніо-цервікальні структури. В 

більшості випадків хвороби ЛН виникають при ангінах, отитах, синуситах, 

захворюваннях привушної залози, одонтогенних процесах, а також при 

туберкульозі, сифілісі, малярії, дифтерії [15, 16]. Етіологічну роль відіграють і 

деякі віруси, зокрема грипу, кору, кашлюку, поліомієліту, ЕСНО, коксакі, 

герпесу. Щодо вірусу герпесу, то у 13,8% причину захворювання ЛН 

пояснюють герпетичними висипаннями в області обличчя та тулуба [17]. 

У пацієнтів із даним синдромом було виявлено мутації в гені FATP1, що 

підтверджує спадкову теорію його виникнення. Про алергічну етіологію 

говорить той факт, що більшість пацієнтів з цією патологією мають супутній 

атопічний дерматит і підвищені рівні IgE. У літературних джерелах описується 

початок цього синдрому після контакту з металами (особливо кобальтом та 

золотом), вживання кориці, ментолу, деяких медикаментів [18-20]. 

Викликати набряк ЛН і його стиснення  може і запалення лімфовузлів 

шийного та привушного сектору внаслідок утруднення відтоку лімфи з 

подальшою появою вторинної судинної дисфункції, зокрема як функціонально-

динамічних збоїв судинної роботи у стовбурі лицевого нерва та його сергентах, 

так і глибоких, органічних змін у паренхімі нерва [21]. Вагоме значення у 

зародженні патологій ЛН мають і генетичні важелі. Література містить опис 

досліджень 117 осіб з 6 поколінь, яких було вивчено завдяки анамнестичних 

відомостей, аналізу фотокарток, візуального огляду. При цьому з 28 

обстежених 14 мали НЛН з природженою аномалією та прямою спадковою 

передачею недуги між поколіннями [22, 23]. 

Відносно сучасних уявлень сутність ішемічної теорії НЛН заключається у 

тому, що внаслідок впливу багатьох факторів з’являється спазм судин, які 

беруть участь у кровопостачанні ЛН, що зумовлює ішемію нерва. Внаслідок 

довготривалої ішемії відбувається подальше погіршення мікроциркуляції, 

набряк нерва, стиснення його у вузькому ложі, чим зумовлюються порушення 

провідності по нерву, появі вторинних судинних збоїв, можливо, некрозу та 
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фіброзу нерва [24]. Можливими є різні ступені ураження ЛН: здебільшого,  

з’являється невраксія – демієлінізація, якою зумовлюється блокада провідності 

імпульсу, проте залишається аксон збереженим, що є характерним для повного 

і відносно швидкого відновлення. Коли порушення цілісності аксонів, тобто 

аксонотмезис, виникає позитивне переродження, що характеризується доброю, 

але повільною реабілітацією, яка часто буває неповною. При порушенні 

цілісного аксона і його оболонки створюється невротмезис, для якого 

характерне погане відновлення [25]. 

Ще одним варіантом ураження лицевого нерва є родова травма n. facialis, 

яка констатується з частотою 0,3-1 на 1000 малюків з великим поширенням у 

новонароджених з великою масою тіла. Клінічно вказана патологія 

проявляється периферичним парезом мімічної мускулатури різного ступеня 

тяжкості, як правило, односторонньої. При цьому, відзначається переважання 

ураження у місці виходу нерва з шилососкоподібного отвору або кінцевих гілок 

попереду від зовнішнього слухового проходу. При надмірному тиску край 

нижньої щелепи травматизації може піддаватися крайова гілка лицевого нерва з 

розвитком парезу тільки нижніх – периоральних мімічних м'язів [26]. 

Незалежно від етіології та рівня ураження n. facialis одним з 

найважливіших факторів, що визначають прогноз захворювання, навіть за 

умови застосування найбільш ефективних на сьогоднішній день методик 

хірургічного та консервативного лікування, є рівень васкуляризації ділянки на 

якому відбувається патологічний процес. Слід пам'ятати, що судинна 

недостатність та набряк, що призводить до компресії лімфатичних, венозних та 

артеріальних судин сприяє як розвитку, так і прогресуванню ураження 

лицевого нерва [27].  

Висновки. Таким чином, на даний момент на підставі факторів та 

частоти розвитку всі травматичні ушкодження лицьового нерва можуть бути 

поділені на три групи. До першої можна віднести  ураження зумовлені тиском 

або інфільтраційним ростом пухлини; до другої групи слід зарахувати всі 

ятрогенні ушкодження, що розвиваються в результаті хірургічних втручань з 
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приводу видалення пухлин, проведення первинної хірургічної обробки 

інфекційно-запальних вогнищ щелепно-лицевої області та шиї, втручань на 

СНЩС тощо; до третьої групи – справжні травматичні пошкодження, що 

розвинулися в результаті дії факторів, що ушкоджують (поріз, розтин, розрив, 

опік, компресія) периферичні гілки n. facialis. 

Резюме. Ураження лицевого нерва на сучасному етапі представляють 

одну з найчастіше діагностованих патологій периферичної нервової системи, і 

посідає друге місце за частотою з усіх захворювань периферичної нервової 

системи і перше місце – по ураженнях черепних нервів. На даний момент, 

частота уражень n. facialis у країнах по всьому світу становить приблизно 20 

випадків на 100 тис. населення, а Японії цей показник дорівнює 30 випадкам на 

100 тис. населення, а в Україні цей показник ще вищий. У середньому частота 

цієї патології варіює не більше 11,5-53,3 випадка на 100 тис. населення на рік у 

різних в різних країнах. В представленій статті ми окреслюємо основні 

положення ураження лицевого нерва при так званому синдромі Россолімо-

Мішера-Мелькерсона-Розенталя. 
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Аннотация: обсуждение на 45 Конгрессе FEBS 2021 стратегий активного 

обучения биомедицинским наукам студентов университетов, получающих 

степень бакалавра, показало эффективность использования педагогических 

инноваций, таких как включение кликеров, распределение групп сверстников в 

пространстве лекционного зала, мониторинг влияния некоторых изменений в 

педагогической практике на успеваемость, оценка обратной связи и др. 
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Введение. Современные тенденции в педагогике высшего образования 

включают постоянное обсуждение стратегий активного обучения, различные 

модели которого обсуждались в материалах 45 Конгресса FEBS (Федерации 

Европейских Биохимических Обществ) в июле 2021 года в Любляне в рамках 

секции «Образование» [3]. Особое внимание было уделено педагогическим 

инновациям в области преподаванию биомедицинских наук в ходе получения 

учащимися степени бакалавра, их влиянию на интерес студентов к обучению и  

успеваемость [1]. В числе таких инноваций можно назвать использование 

кликеров, формирование групп сверстников для успеваемости и использования 
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учебного пространства лекционного зала, наблюдение за влиянием изменений в 

педагогической практике на успеваемость и интерес к предмету, разработка 

новых показателей оценки успеваемости для первого семестра студентов-

первокурсников, выявляющих студентов, которым грозит неудача в начале 

курса, чтобы внедрить образовательные стратегии, повышающие успеваемость; 

разработка инструментов получения обратной связи и др. 

Материал и методы исследования. Проведено исследование 

материалов, представленных на 45 Конгрессе FEBS 3-8 июля 2021 года, в 

рамках секции «Образование», ведущими специалистами университетов 

Европы и Америки в области преподавания биомедицинских наук в высшей 

школе [1-6]. 

Результаты и обсуждение. В работе [1]  о том, что включение кликеров в 

курс энзимологии улучшает успеваемость студентов, авторы отмечают, что 

система реакции аудитории (ARS) была включена в учебный компонент курса 

энзимологии в малых группах. Студенты сообщили, что они стали лучше 

понимать содержание курса. Средний балл за промежуточное задание и 

заключительный экзамен увеличивался в год использования ARS. Студенты 

отметили лучшее запоминание лекций и учебных материалов. Использование 

кликеров для стимулирования обсуждения и передачи знаний привело к 

умеренному улучшению оценок на экзаменах. Студенты были более 

подготовлены к экзаменам благодаря большему отражению экзаменационных 

вопросов. Системы реагирования аудитории (ARS) или «кликеры» - это 

педагогические инструменты, которые исследуют уровень знаний студентов и 

предоставляют обратную связь студентам и преподавателям во время учебной 

сессии [1, 2]. Кликеры создают среду, в которой студенты работают и учатся 

друг у друга. Это взаимодействие является основой «активного обучения», 

направленного на содействие совместной работе учащихся. Авторы считают, 

что существует прямая связь между использованием кликеров и активным 

обучением. 

В этом исследовании представлены данные, полученные от группы 
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студентов-биологов, изучающих курс энзимологии в течение второго года 

трехлетней программы на получение степени бакалавра в Университете Бордо. 

Студенты считают этот предмет трудным для понимания из-за использования 

математических уравнений, таких как гиперболы и экспоненты. Считалось, что 

студенты постоянно хуже успевают по курсу энзимологии по сравнению с 

другими курсами биологии. Внедрение кликеров в качестве ARS должно 

мотивировать студентов учиться и взаимодействовать с содержанием курса. 

Исследование было инициировано с тремя основными целями: улучшить 

практику преподавания за счет использования новых и устойчивых технологий 

обучения, поставить ученика в центр своего обучения путем развития 

дальнейшего взаимодействия между учениками и их учителями и для 

повышения внутренней мотивации студентов и стимулирования группового 

обсуждения. 

Для этого исследования кликеры использовались в учебных занятиях в 

малых группах, где теоретические материалы по энзимологии передавались 

большим группам в лекционной среде без использования кликеров. В рамках 

обучающей программы кликеры использовались в ключевые моменты, чтобы 

удерживать внимание студентов, анонимно оценивать приобретение знаний на 

лекциях и разрешать анонимное участие студентов при одновременном 

поощрении совместной работы. Преимущества заключались в том, что 

студенты получали немедленную обратную связь об их уровне понимания и 

позволяли инструкторам адаптировать содержание преподавания в данный 

момент для улучшения понимания. Впоследствии данные кликера будут 

направлять индивидуальное изучение студентами материала курса и помогать 

преподавателям при необходимости изменять содержание курса. Успех 

исследования оценивался количественно как значительное улучшение 

результатов экзаменов и снижение количества отказов, а качественно - как 

удовлетворенность студентов использованием кликеров в качестве инструмента 

обучения. Выводы авторов основаны на положительных отчетах об 

использовании ARS в других сложных дисциплинах, таких как физика, 
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математика и биология. В работе впервые представлен отчет об использовании 

кликеров для обучения энзимологии. Кроме того, новизна этого исследования 

связана с первым описанием использования ARS в малых группах для 

поддержки традиционного обучения в больших группах. Важным аспектом 

вопроса является экономия средств, которую можно отнести к уменьшенному 

количеству кликеров, необходимых для обучения в малых группах. 

В работе [3] о важности групп сверстников для успеваемости и 

использованию студентами пространства лекционного зала исследуются 

причины, по которым учащиеся предпочитают сидеть в определенном месте, и 

их влияние на окончательную успеваемость. Результаты показывают, что 

формирование группы сверстников оказывает наибольшее влияние на выбор 

рассадки, и что учащиеся с аналогичными способностями размещаются в 

учебном пространстве. Понимание того, как студенты взаимодействуют и 

учатся в лекционной среде, является ключевым фактором успешных 

результатов обучения. Предыдущие исследования использования учебного 

пространства в лекционном зале показали, что студенты сидят в определенных 

местах из-за ряда факторов; к ним относятся: быть замеченным, справляться с 

тревогой или способность сосредотачиваться. Это исследование дополнительно 

исследует личные и социальные факторы, влияющие на выбор студентами 

места в лекционном зале, и их влияние на успеваемость. Интересно, что было 

обнаружено, что студенты физически объединяются в кластеры групп дружбы 

и что эти кластеры достигли аналогичного уровня успеваемости в задачах 

решения проблем, при этом наблюдались группы как высоко, так и низко 

успевающих студентов. Также было отмечено, что изолированные студенты 

показали худшие результаты. Эти данные указывают на то, что формирование 

группы сверстников оказывает сильное влияние на достижения и 

вовлеченность. Результаты этого исследования позволят академическому 

персоналу лучше понять студенческий состав и проинформировать о том, как 

учебные занятия проводятся в лекционном зале. Большая часть 

университетского обучения происходит в этой среде, что указывает на 
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необходимость постоянного исследования использования этого пространства 

как сотрудниками, так и студентами.  

По данным литературы существует два направления мысли относительно 

факторов, определяющих предпочтения студентов в размещении в лекционном 

зале: Факторы окружающей среды включают размер комнаты, плотность, ряд, в 

котором сидит ученик, и его положение в этом ряду. Личность студента: было 

высказано предположение, что студенты, которые мотивированы и хотят 

участвовать, с большей вероятностью будут выбирать центральное место в 

непосредственной близости от лектора. И наоборот, студенты, которые менее 

уверены в себе и не хотят заниматься, выбирают место в задней части 

лекционного зала, чтобы избежать внимания лектора. Учащиеся предпочитают 

сидеть там, где им комфортно физически, умственно или социально. Диапазон 

учебных пространств, в которых может оказаться студент, огромен. Не 

предполагается, что наблюдаемые здесь точные закономерности будут 

воспроизводиться в любой данной среде; скорее, модель расположения ученика 

будет определяться желанием сидеть в дружеских группах и / или там, где 

ученик чувствует себя комфортно. Если кто-то сел сзади, чтобы избежать 

беспокойства, вызванного прямым взаимодействием, или для четкого обзора 

экрана, принуждение этих людей двигаться вперед может не принести им 

пользы, и следует изучить альтернативные способы взаимодействия. 

Предоставление ученикам возможности сидеть там, где они хотят, 

использование занятий, которые позволяют без опасений взаимодействовать с 

преподавателем, и средства самопроверки в различных группах сверстников 

могут привести к более активному взаимодействию с материалом. 

В работе [4] о мониторинге влияния изменений в педагогической 

практике в вводном курсе по биохимии в Faculté des Sciences, Université d'Artois  

на интерес студентов и их успеваемость отмечается, что биохимия позволяет 

студентам понять, как живые организмы функционируют на молекулярном 

уровне. В то же время, результаты освоения предмета за 2013-2014 годы были 

очень низкими- только 2,13% студентов поучили средний балл ≥ 10/20. 
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Студенты «боялись» и даже «ненавидели» биохимию в начале учебной 

программы. Многие студенты заявили, что провалили семестр из-за биохимии. 

Авторы работы решили повысить интерес студентов к биохимии, 

способствовать успехам в учебе. Следует отметить, что французская система 

оценок отличается от других стран, поскольку низкие оценки, полученные в 

одном учебном блоке, могут быть компенсированы высокими оценками в 

другом блоке. Учащиеся разрабатывают стратегии оптимизации рабочей 

нагрузки в пользу выбранного количества учебных модулей, и, таким образом, 

они меньше интересуются другими. Изменения в практике начались в 2014–

2015 гг. с определения целей обучения для каждой главы, выбора мероприятий, 

которые способствуют обучению, и объяснения стиля итоговых оценок. Эти 

изменения позволили членам группы преподавателей глубоко 

проанализировать содержание, чтобы достичь согласованного набора учебных 

целей, содержания, действий и оценки обучения. Введение обучающих 

последовательностей в лекционном зале способствовало превращению 

студентов в активных участников с помощью  последовательных инструкций 

сверстников - ответьте на вопрос, затем обсудите с соседними студентами, 

затем со всем классом - которые способствуют взаимодействию между 

студентами и педагогическим коллективом. Была также расширена онлайн-

деятельность с помощью moodle. Постепенно размещались новые учебные 

ресурсы, такие как вопросы с несколькими вариантами ответов (MCQ) для 

формирующей оценки, сводные таблицы, мини-видео по конкретным сложным 

концепциям, упражнения для подготовки учебных пособий и сборник итоговых 

оценочных вопросов. Ключевыми словами стали - «быть активным» и 

«взаимодействовать». В план выставления оценок была включена отметка за 

активное и эффективное участие в мероприятиях (PA). В конце этого учебного 

года впервые удалось опубликовать контракт на обучение в целом. В 

следующем учебном году студентов попросили принять условия контракта на 

обучение в отношении общей организации и объема работы. Вопросы-кликеры 

использовались для формирующего оценивания во время курсов в лекционном 
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зале, после завершения определенной главы и в конце семестра. Синхронное 

обсуждение в реальном времени проводились с помощью moodle, 

позволяющего студентам задавать вопросы, чтобы пересмотреть курс. Когда 

MCQ используются в лекционном зале или в учебных пособиях, они не 

касаются уровня фактического запоминания (что поощряет поверхностное 

обучение), а поощряют плодотворный обмен в классе. 

Для изучения влияние изменений в педагогической практике на обучение 

авторы провели мониторинг успеваемости учащихся и их восприятия. Курс 

считается пройденным, если средний балл по аттестационному плану 

составляет ≥ 10/20. Показатель успешности - это процент студентов, 

прошедших курс. Кроме того, пересчитали степень успешности учащихся, 

вовлеченных в учебный процесс (количество вовлеченных учащихся 

рассчитывается с помощью компонента PA плана выставления оценок, а 

именно учащихся с оценкой PA 10/20 и 20/20). Показатели успешности 

увеличились с 2,13% до 33,5% за 4 года наблюдения. 

Чтобы еще больше повысить вовлеченность студентов и облегчить 

изучение биохимии, по мнению авторов, необходимо повышать 

осведомленность студентов о взаимосвязях биохимии с другими 

дисциплинами, связать преподавание  с реальной жизнью. Перспективы работы 

состоят в том, чтобы продолжить исследование по измерению воздействия 

новых реализованных методов обучения, попытаться понять, что происходит с 

точки зрения преподавателей, которые трансформируют свою практику, лучше 

понять восприятие студентов с помощью индивидуальных и коллективных 

интервью, и проследить за изменениями показателей успешности студентов в 

течение 3 лет лицензионного учебного плана. 

В работе [5] представлен новый показатель успеваемости первокурсников 

наук в университете Ла Лагуна в Испании за первый семестр (API), с которым 

связан средний балл в старшей школе - показатель предыдущей успеваемости. 

Это позволяет выявлять студентов с риском неуспеваемости в начале учебного 

года и реализовать стратегии для повышения успеваемости таких студентов, 
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сократив отсев. Для определения предикторов академической успеваемости 

использовались модели множественной линейной регрессии. На первом году 

обучения в университете число бросающих учебу выше, чем в последующие 

годы. Удержание студентов считается ключевым показателем эффективности 

систем высшего образования. Поэтому важно, чтобы студенты получали 

хорошее академическое руководство до поступления в высшее учебное 

заведение. При оценке академической успеваемости в данной работе считается, 

что ученик имеет низкую успеваемость, если он не сдает ни одного предмета 

или сдает только один, что является новым подходом, который должен 

учитывать новый индикатор.  

Все степени, проанализированные в настоящем исследовании, включают 

пять предметов в первом семестре первого года обучения, которые являются 

обязательными для всех студентов. В Испании оценки за академическую 

успеваемость варьируются от 0 до 10 с проходной оценкой 5. 

В частности, успеваемость учащегося определяется как 0, если учащийся 

не сдал все предметы, или как сумму оценок, полученных по сданным 

предметам, в противном случае; то есть как сумма оценок, превышающих или 

равных 5 баллам. Если ученик не сдает все предметы, тогда API = 0, а если 

ученик сдает только один предмет, то API будет не более 10. Новый показатель 

можно рассматривать как гибридный, поскольку он учитывает пройденные 

предметы, а также оценки, полученные по этим предметам. 

 Второй вклад настоящего исследования заключается в том, что, 

используя модели прямой множественной линейной регрессии, удалось 

определить наиболее важные предыдущие академические факторы для 

прогнозирования ценности нового API - это эффективность среднего балла в 

средней школе в отношении прогнозирования академической успеваемости на 

первом году обучения. В работе установлено, что нет существенных различий в 

академической успеваемости учащихся женского и мужского пола. В будущих 

исследованиях можно было бы включить социальные и демографические 

переменные, а также шкалы для измерения самооценки учащихся в отношении 
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их собственных академических способностей, уровень образования родителей, 

самоэффективность, воспринимаемый стресс и восприятие переходного 

периода. Однако углубленное изучение этого вопроса все еще отсутствует. 

В работе [6] отмечается, что обратная связь может быть важным 

элементом обучения, но только в том случае, если учащиеся с ней 

взаимодействуют. В этом исследовании использовалась комбинация 

смешанных методов (на основе четырех источников данных: анализ обратной 

связи, анкета, интервью и фокус-группа) для определения характеристик 

хорошей обратной связи на основе восприятия учащихся. Это позволяет 

предложить список рекомендаций для сотрудников, желающих составить 

письменный отзыв о заданиях, которые студенты считают полезными. Работа 

показала, что для того, чтобы студенты воспринимали обратную связь как 

положительную, качество важнее количества. Работа способствует развитию 

моделей обратной связи, представляя те аспекты, которые ценятся учащимися: 

хороший отзыв должен быть подробным, ясным и относиться к конкретным 

областям работы; говорить студентам, как именно улучшить ее,  объяснить 

причину необходимости улучшения; быть честным и конструктивным; 

включать положительное подкрепление- похвалу за хорошо выполненную 

работу, что облегчает критику; обосновывать отметку, т.к. знание того, как 

маркер попал в их оценку, помогает учащимся понять, что означает 

выставление оценок и как добиться более высоких оценок. Возможность 

обратной связи на этапе разработки позволяет им прояснить задачу и 

убедиться, что они на правильном пути. 

Выводы. В области преподавания биомедицинских наук в ходе 

получения студентами университетов степени бакалавра для стимуляции 

активного обучения очень эффективным является использование систем 

реагирования аудитории (кликеров), формирование групп сверстников во время 

лекции в лекционном зале, мониторинг влияния изменений в педагогической 

практике на успеваемость студентов и интерес к предмету, разработка новых 

показателей оценки успеваемости студентов-первокурсников для раннего 
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выявления студентов с низкой успеваемостью и профилактики отчислений, 

разработка критериев улучшения обратной связи между студентами и 

преподавателями. 
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Жінок називають слабкою статтю і це факт, але мало хто замислюється 

над тим, що "слабкий"  він саме не через те що жінки не здатні виконувати ряд 

фізичних навантажень, приміром: піднімати тяжкість або по повній мірі качати 

м'язи. Саме ці навантаження суперечать жіночій анатомії, викликаючи 

слабкість "тазового дна" (т. е. системи м'язів і зв'язок, що утримують внутрішні 

статеві органи в правильному положенні). [1] 

Якщо порівнювати жіночий організм з чоловічим, то можна помітити що 

їх відрізняє цілий ряд морфологічних та функціональних ознак. І тому щоб не 

завдати шкоди організму існує безліч особливостей при зайнятті фізичною 

культурою і спортом особам жіночої статі. Можна розглянути декілька 

особливостей жіночого тіла. [2] 

Розпочнемо з того, що внутрішні органи менші в порівнянні з органами 

протилежної статі. У жінок зазвичай слабше розвинені кісткова і м'язова 

системи. Серце менше за обсягом та величиною своїх камер. При кожному 

скороченні воно викидає меншу кількість крові та серцебиття частіше, ніж у 

чоловіків. Також обсяг легень значно поступаються об'єму легень протилежної 

статі. 

Якщо розглядати саму статуру, то можна помітити, що як правило у 

жінок тулуб довший, талія відрізняється стрункістю, а м'язи не повинні дуже 

різко виділятися. Розвиток та формування організнма закінчується до 20-22 

років. Вага м'язової тканини по відношенню до ваги тіла у жінок становить 
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32%, а жирової тканини - 28%, тим часом у чоловіків ці показники відповідно: 

40% і 18%.[3] 

Природа нагородила особин прекрасної статі даром - бути матір'ю. Саме 

тому у них більш розвинений тазовий пояс і стегна, також відрізняється за 

своєю будовою і кістки таза, і тазове дно, тобто м'язи таза. І навіть сам центр 

тяжкості жіночого тіла розташований відносно нижче, ніж у чоловіків. Тільки 

жіночому організму притаманні гормональні процеси, які щомісяця 

відбуваються, обумовлені оваріально-менструальним циклом. У зв'язку з цим 

часто ставлять питання, чи можна в цей період займатися спортом і фізичною 

культурою.  

При вирішенні питання про допуск до занять фізичною культурою у дні 

менструацій слід знати наступне. Насамперед має значення стійкість 

менструального циклу. Якщо терміни менструального циклу постійні, однакова 

їхня тривалість, відносно стабільні крововтрати, і дівчина добре почувається, то 

немає необхідності прагнути звільнення від занять фізкультурою чи тренувань. 

Якщо є скарги на нездужання, краще зменшити навантаження, а також 

виключити стрибкові вправи. 

Які види спорту дозволені для жінок? 

Для початку потрібно зрозуміти, які види фізичних навантажень 

найбільше підходять для жінок, а яких краще уникати. На відміну від чоловічої, 

жіноча фізіологія від природи не призначена для виконання складних фізичних 

випробувань, тому будь-які надмірні навантаження та інтенсивні силові 

тренування не бажані для представниць прекрасної статі. Причиною тому є те, 

що: по-перше, жінки значно більше схильні до травм опорно-рухового апарату: 

суглобів, хребта, кісток, по-друге, при постійних надмірних навантаженнях і 

силових вправ відбувається зростання м'язової маси і заміщення нею жирових 

тканин організму. Може здатися, що в цьому немає нічого поганого і це 

виглядає досить привабливо, але насправді це не так райдужно, як здається, бо 

через недостатній відсоток жирових тканин в організмі жінки може початися 

порушення гормонального фону, а отже, призводить до проблем з 
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фертильністю, шкіри та нервової системи. 

Тому жінкам не варто займатися такими видами спорту як: 

-Важка атлетика 

-Бодібілдінг 

-Бойові єдиноборства 

Займаючись екстримальними видами спорта з великими навантаженнями 

жінка ризикує своїм здоров'ям. 

Найкращий вид спорту для прекрасної статі: Жіночий фітнес 

Також, для жіночого організму корисними є такі види фітнесу: 

-Аеробні навантаження низької та середньої інтенсивності (ранкова 

пробіжка, заняття на велотренажері, аеробіка та швидка ходьба) 

-Комплекси на розтяжку (йога, пілатес, стретчинг, плавання та 

акваеробіка) 

-Силові блоки легкого та середнього навантаження (наприклад 60 хвилин 

тренування 20 хвилин з них можна приділити силовим вправам для зміцнення 

м'язів) 

-Піші прогулянки, їзда на лижах, танці, ранкова гімнастика – це піде на 

користь організму. 

Вплив спорту на захворювання 

Спорт може загострити наявні захворювання. Це залежить від виду 

спорту. Насамперед це стосується силових вправ, при яких жінка робить те, 

чого робити вона в принципі не повинна. Наприклад, вправи на прес можуть 

спровокувати розрив кісти яєчника, якщо вона є. Обережно слід виконувати 

вправи, які дають великий тиск на нижні ділянки живота. Всі інші види спорту 

навпаки покращують стан жінки, зокрема її емоційний фон, який сильно 

впливає на жіноче здоров'я. [4] 

Але спорт може виступати як профілактика жіночих захворювань. А 

особливо якщо вправи спрямовані на покращення кровообігу. Деякі з 

перерахованих видів фітнесу сприяють тому, щоб не було застою крові у венах 

малого тазу та зменшення можливості загострення хронічних захворювань. 
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Ще варто звернути увагу, що існує така річ як ЛФК – лікувальна фізична 

культура. Як говорилося раніше у жінок більше можливо пошкодження 

суглобів і хребту. Найчастіше при пошкодженні хребта лікарі призначають ряд 

спеціальних вправ сприяють розтягування м'язів щоб вони не атрофувалися , 

оскільки це може призвести до повного знерухомлення. Можна відзначити, що 

разом з ЛФК при таких проблемах також призначають плавання. У разі 

пошкодження хребта лікарі категорично забороняють займатися будь-яким 

видом спорту та фізичною культурою, крім названих вище. 

Для жінок, які хочуть захоплюватися спортом, фізіологічними вправами - 

безліч, і кожна може вибрати ті з них, які відповідають віку, стану здоров'я та 

власним смакам. Наприклад як кожна жінка - це майбутня мати, можуть бути 

корисні і вижни дихальні вправи, можуть бути корисні вправи для м'язів 

тазового дна. Вижні вправи для зберігання еластичності тазостегнових 

суглобів, крижово-клубових зчленувань, поперекового відділу хребта. Наступна 

мати повинна мати сильний черевний прес. 

Незважаючи на те, що для жінок є обмеження і не рекомендується 

займатися чоловічими видами спорту і навіть існує дискриминація з цього 

приводу, вони все одно йдуть і руйнують всі стереотипи. Ще з давніх давен 

вважалося, що представницям прекрасної статі не місце у спорті, навіть 

залишилися ті хто вважає так і по нині. У сьогоденні багато жінок приймають 

участь у багатьох змаганнях і навіть у Олімпійських іграх та займають призові 

місця. Саме це доводить їм саме місце у такому великому спорті. 

Хокей, регбі, пауерліфтинг, MMA – це ті види спорту, про які ми звикли 

чути, що у них «виступають лише справжні чоловіки». Проте, парадокс у тому, 

що саме тут українки показують «золоті» результати і вважаються сильнішими 

у світі. Ці чемпіонки, як і інші жінки – тендітні, гарні, мудрі та ніжні. Вони 

лише на змагальній арені стають по-спортивному агресивні та продовжують 

боротися, перемагаючи біль. Самі дівчата кажуть, що не поступаються 

чоловікам – ні морально, ні фізично.[5]  

Насправді, жінка – це дуже тонка істота, і в першу чергу спорт для неї – 
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це саме елемент настрою, джерело добрих емоцій. А це вже, у свою чергу, 

пов'язане з жіночим здоров'ям, із сприйняттям себе як жінки, що дуже 

важливо.[4] 
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Поліомієліт — це гостре інфекційне захворювання. Поліовірус 

поширюється від людини до людини через фекалії та слину, найчастіше — 

через брудні руки, заражену їжу та воду. 

Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована людина — і дитина, і 

дорослий. Але найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти у віці до 

п’яти років. Перебіг хвороби характеризується ураженням ЦНС, виникненням 

паралічів.  

В більшості випадках хвороба спершу протікає непомітно, що погіршує 

шанси хворого на одужання, потім з’являються ознаки, які носять різний 

характер, що залежить від форми вірусу. Інкубаційний період хвороби 

становить 2–35 діб, частіше 7–14 діб. 

Першими симптомами є лихоманка, втома, головний біль, блювота, 

слабкість м'язів шиї і біль у кінцівках. Поліовірус вражає нервову систему і за 

лічені години може призвести до загального паралічу. Близько 5 % хворих  

помирають через ураження дихальних м’язів. У одного з 200 хворих 

розвиваються деформації хребта і кінцівок, що стають причиною інвалідності. 

Інші небезпечні ускладнення поліомієліту – пневмонія, міокардит, важкі 

шлунково-кишкові розлади з кровотечею, проривом, виразками, кишкова 

непрохідність. 

Незважаючи на досягнуті успіхи та той факт, що на-тепер ендемічними 
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залишаються лише 3 країни світу (Пакистан, Афганістан, Нігерія), проблема 

поліомієліту не тільки не втрачає актуальності, а, навпаки, потребує ще більшої 

уваги у зв’язку, з одного боку, з припиненням циркуляції «дикого» поліовірусу 

на більшій частині земної кулі, необхідністю ретельного вірусологічного 

моніторингу, пов’язаного з ризиком його завозу на вільні території, з іншого 

боку, - з виникненням нових питань, що потребують вирішення. 

Станом на 2013 рік небезпечними щодо поширення поліомієліту 

залишалися три країни - Афганістан, Нігерія та Пакистан, після 2013 були 

зафіксовані кілька десятків випадків у Сирії. Для порівняння: у 1988 році число 

таких країн перевищувало 125. 

У зв’язку зі спалахом поліомієліту в Україні у 2015 р., натепер 

індикаторний показник для нашої країни повинен дорівнювати 3 випадки ГВП 

на 100 тис. дитячого населення. На 14.06.2016 р. (тобто менше, ніж за пів-року) 

в Україні було зареєстровано 124 випадки ГВП (3,05 на 100 тис.) 

Станом на січень – жовтень 2021 року в Україні зареєстровано 66 

випадків ГВП (гострого в'ялого паралічу, індикатор якості епідеміологічного 

нагляду за поліомієлітом). Найбільше випадків у Дніпропетровській області — 

9 випадків, а також у Київській та Одеській областях - по 6 випадків.  

Нещодавно в Закарпатській області було підтверджено параліч у 12-

річної дитини. Ще 13 вересня у школярки розвинулися гострі кишкові розлади. 

За три дні у дитини підскочила температура, 17 вересня до симптомів додався 

біль у попереку та лихоманка з температурою у 39 градусів. Наступного дня 

дитина вже не могла встати на ногу. Результат дослідження - позитивний. 

Згодом поліовірус І типу (вакциноасоційований) підтвердили у лабораторії у 

Гельсінкі. Біологічні зразки на наявність поліовірусу відібрали й у двох інших 

дітей з родини занедужалої. Початкові симптоми у вигляді розладів травлення 

спостерігалися в усіх малюків, проте поліовірус у них не підтвердився. 

Згідно з календарем профілактичних щеплень дітям проводять 

вакцинацію у віці 2, 4 та 6 місяців, ревакцинацію проводять у віці 18 місяців, в 

6 та в 14 років. 
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Рівень охоплення щепленнями від поліомієліту дітей першого року життя 

за 8 місяців 2021 року — 53,0 %, що є недостатнім для досягнення потрібного 

для колективного імунітету показнику в 95 %. 

Охоплення щепленнями в інших вікових категоріях: 18 місяців — 63,7%, 

6 років — 64,2%, 14 років — 63,3% 

Низькі рівні в наступних областях України: в Херсонській- 40,7 %, Івано-

Франківській — 42,2 %, Закарпатській — 43,1 %, Запорізькій — 46,2 %, 

Харківській — 46,5 %, в Одеській та Київській областях — 47,5 %. У 

Чернівецькій та Львівській — по 48,5 %, у Рівненській — 48,9 %. 

Висновки: Незважаючи на незаперечні успіхи щодо реалізації Глобальної 

ініціативи ерадикації поліомієліту (зниження захворюваності більш ніж на 99 

%, припинення циркуляції «диких» поліовірусів типів 1 та 3, зменшення 

кількості ендемічних країн із 125 до 3 тощо), залишається низка проблем, яка 

заважає досягненню кінцевої мети. Критична ситуація, що склалася в останні 

роки в Україні з вакцинопрофілактикою, зокрема й поліомієліту, потребує її 

негайного вирішення. Для повернення Україні статусу країни з низьким 

ризиком передачі «дикого» поліовірусу в разі його завозу та збереження 

статусу вільної від поліомієліту території необхідним є відновлення в повному 

обсязі і на постійній основі рутинної імунізації та досягнення 

несприйнятливості тих дітей, хто не отримав щеплення за віком у попередні 

роки. 
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Анотація За повідомленням Всесвітньої організації охорони здоров’я в 

лютому 2020 р. (на основі попередніх даних), час від початку до клінічного 

одужання при легких випадках COVID‑19 становить приблизно 2 тиж, у разі 

тяжких або критичних – від 3 до 6 тиж. 

Однак у багатьох пацієнтів певні симптоми зберігаються протягом тижнів 

або навіть місяців. Наявні документально підтверджені стійкі ушкодження 

багатьох органів і систем (легені, серце, мозок, нирки та судинна система, 

тощо) в пацієнтів, які перенесли COVID‑19. Вивчаються різні механізми 

розвитку цих станів. 

Ключові слова: COVID-19, ендотеліальна дисфункція, ендотеліїт, 

коагуляція, ангіогенез, запалення. 

 

Такі ушкодження, можливо, спричиняються вираженими запальними 

реакціями, тромботичною мікроангіопатією, венозною тромбоемболією, 

кисневою недостатністю, автоімунними процесами, патологічними наслідками 

після гострого періоду (пневмофіброз) або персистенцією збудника. 

Однак останні дослідження виявили нові шляхи, що мають принаймні 

схожий рівень важливості, як цитокіновий шторм, при якому дисфункція 

ендотеліальних клітин (ЕК) є одним із них. У COVID-19 внаслідок порушення 
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функції ЕК спостерігались два основні патологічні явища: стан гіперкоагуляції 

та патологічнийангіогенез. Індукований дисфункцією ЕС стан гіперкоагуляції, 

здається, спричинений зміною рівнів різних факторів, таких як інгібітор 

активатора плазміногену 1 (PAI-1), антигенфактора Віллебранда(vWF), 

розчинний тромбомодулін та інгібітор шляху тканинного фактора(TFPI). 

Як показують дані, ці тромбоемболічні події пов'язані з тяжкістю 

захворювання або навіть смертю у пацієнтів з COVID-19. Окрім 

тромбоемболічних випадків, патологічний ангіогенез є одним із останніх 

результатів.  

Крім того, надмірна експресія, вищі рівні різних проангіогенних факторів, 

таких як судинний фактор росту ендотелію (VEGF), індукований гіпоксією 

фактор 1 α (HIF-1α), IL-6, ангіотензин перетворюючий фермент 2 (ACE2) були 

виявлені в біоптатах / сироватках легенів як у виживаних, так і у непережилих 

пацієнтів з COVID-19. 

Також існують деякі гіпотези щодо ролі оксиду азоту в дисфункції ЕК та 

гострому респіраторному дистрес-синдромі (ГРДС) при інфекції ГРВІ-CoV-2. 

Було продемонстровано, що різні шляхи, що беруть участь у запаленні, 

зазвичай є загальними при дисфункції ЕК та ангіогенезі.  

Вступ Ендотеліальні клітини вкривають усю внутрішню поверхню судин 

і складають 600–700 г, від загальної маси тіла дорослої людини, що дозволяє їх 

розглядати як залозу. Окрім загальновідомих обов'язків, таких як регулювання 

обміну між внутрішньою та зовнішньою сторонами судин, ЕК беруть участь у 

багатьох інших фізіологічних процесах. 

Виконує функцію судин для підтримання текучості крові, бере участь у 

регулюванні у запальних реакціях, попередження патологічних крововиливів, 

утримання тканинного гемостазу та попередження небажаних судинних 

оклюзійних станів (тромбоз). 

Як було описано раніше, COVID-19 може спричинити запальний процес, 

який негативно впливає на ендотелій, також опосередковано, приводячи до 

його дисфункції. Щодо SARS-CoV-2, було підтверджено, що вірус може 
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заразити ЕС через ангіотензинперетворюючий фермент 2 (ACE2) і погіршити їх 

функцію, відому як прямий шлях. 

Ендотелій та COVID-19 Ендотелій судин є активним паракринним, 

ендокринним й автокринним органом, який бере участь у регуляції судинного 

тонусу та підтриманні судинного гомеостазу 

Ендотелій судин утворює важливу межу між кровоносною системою та 

підлеглими тканинами і виконує життєво важливу та провідну роль у серцево-

судинному гомеостазі, регулюючи транспорт клітин, поживних речовин та 

метаболітів між кровоносними та підлеглими тканинами.  

Кілька факторів ризику серцево-судинних захворювань, включаючи 

діабет, ожиріння, дисліпідемію, куріння та порушення кровотоку, можуть 

спричинити дисфункцію ЕК, яка характеризується спектром фенотипів. 

Сюди входять: 

- втрата цілісності (наприклад, через апоптоз), що пов’язано з 

підвищеною проникністю;  

- індукція цитокінів і молекул адгезії для захоплення клітин 

запалення з кровообігу;  

- метаболічні зміни;  

- протромботичний фенотип 

- дедиференціація 

Це наводиться на прикладі численних досліджень, які показують, що 

кількісна оцінка функції ЕК є корисним маркером для раннього виявлення 

захворювання та стратифікації пацієнтів із серцево-судинними 

захворюваннями.  

Нові докази вказують на те, що дисфункція ЕК є основною ознакою 

COVID-19. Про це свідчить критична роль ендотелію судин у запаленні, який є 

ключовим фактором порушення регуляції цитокінів при ГРДС, а також 

багатьох серцево-судинних патологій. Крім того, протромботичний фенотип та 

дисемінована внутрішньосудинна коагуляція, що спостерігаються при COVID-

19, відображають дисфункцію ЕК, що посилює тромбоз за рахунок зниження 
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цілісності, що призводить до впливу протромботичного субендотеліального 

матеріалу, захоплення тромбоцитів та регуляції каскадів згортання крові, 

активації тромбіну та виробництва фібрину. [4] 

Існує кілька інших рядків доказів, які підтверджують роль ендотелію в 

COVID-19 (рис. 1). 

 

Рис 1. Дисрегуляція ендотелію за допомогою ГРВІ-CoV-2. 

Здоровий ендотелій (зліва) характеризується спокоєм, інтактними 

переходами, антикоагулянтним протизапальним фенотипом та інтактним 

фенотипом вазодилатації. Клітина в центрі (ендотеліт) інфікована ГРВІ-CoV-2, 

тоді як клітини праворуч активувалися в результаті вивільнення цитокінів та 

активації протромботичних шляхів. Інфікування ГРВІ-CoV-2 відбувається через 

АПФ2, який згодом ендоцитується, потенційно знижуючи опосередковану 

АПФ2 регуляцію судинного тонусу. Інфекція SARS-CoV-2 викликає 

дисфункцію ендотелію на багатьох рівнях, включаючи запальну активацію, 

бурю цитокінів, лейкоцитарну інфільтрацію, підвищену проникність, тромбоз, 

агрегацію тромбоцитів, звуження судин, вироблення активних форм кисню 
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(АФК) та апоптоз. 

Характерний гіперзапальний та прокоагуляційний стан COVID-19 

передбачає критичну роль ендотелію як ефектора, що сприяє запаленню та 

тромбозу, так і органу-мішені, порушення функції якого може сприяти 

поганому результату. [1] Особливо слід зазначити, що є також дані про 

інфікування SARS-CoV-2 судинних ендотеліальних клітин (ЕК). 

Ендотеліїт Ендотеліїт – один із ключових синдромів при COVID‑19, а 

надалі й пусковий механізм постковідного синдрому. На сьогодні наявні докази 

прямого інфікування вірусом SARS-CoV‑2 ендотеліальних клітин і 

спричиненого цим дифузного запалення ендотелію. Добре відомо, що вірус 

використовує для проникнення в клітину рецептор 

ангіотензинперетворювального ферменту-2 (АПФ2), експресований на 

пневмоцитах альвеол, зумовлюючи тим самим пошкодження легень. Утім, 

рецептор АПФ-2 також широко експресується на ендотеліоцитах, які 

вистилають судини багатьох органів. [3] 

Ендотеліальна дисфункція, що розвивається при COVID‑19, призводить 

до порушень мікроциркуляції, вазоконстрикції з подальшим розвитком ішемії 

органів, запалення та набряку тканин, прокоагуляції. Ендотеліїт може пояснити 

системні порушення мікроциркуляторної функції в різних судинних руслах та 

їх клінічні наслідки в пацієнтів із COVID‑19. [4] 

Ендотеліальна дисфункція обґрунтовує необхідність застосування 

лікувальних методів для стабілізації ендотелію під час боротьби з реплікацією 

вірусів, особливо терапії протизапальними протицитокіновими препаратами, 

інгібіторами АПФ і статинами. Така стратегія особливо актуальна для 

пацієнтів, які мають фактори ризику ендотеліальної дисфункції, як-от 

артеріальна гіпертензія, цукровий діабет, ожиріння та діагностовані серцево-

судинні захворювання, куріння. [4] 

Ендотелій і тромбоз При дисфункції тромботичні та коагуляційні 
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властивості ендотелію змінюються. Зокрема, зменшення вироблення 

антиагрегаційного простацикліну з ЕК та посилений синтез проагрегаційного 

тромбоксану з активованих тромбоцитів можуть перекосити гомеостатичну 

ситуацію у бік протромботичного та прозапального фенотипу.  

Цікаво, що при деяких запальних станах ЕК експресують на своїй 

поверхні рецептори адгезії, такі як фактор фон Віллебранда.  

Як in vitro, так і in vivo, ці умови продемонстрували підтримку 

вербування та активації тромбоцитів до інтактних ендотеліальних моношарів. 

Це, в свою чергу, може призвести до залежного від тромбоцитів вторинного 

набору циркулюючих лейкоцитів, або шляхом взаємодії лейкоцитів з 

тромбоцитами, що приєднуються до ЕК, до набора циркулюючих 

гетеротипових агрегатів тромбоцитів і лейкоцитів, або через передачу 

тромбоцитарних рецепторів, таких як як глікопротеїн Ib (GPIb) до мембрани 

лейкоцитів мікровезикулами, що походять з тромбоцитів. [5] 

Висновки Отже, підсумовуючи вище сказане COVID-19 - є глобальною 

проблемою, і, незважаючи на досить помітні дослідження, проведені дотепер, 

наших знань з патофізіології цієї хвороби поки що недостатньо. 

Зрештою, наявність SARS-CoV‑2 в ендотеліальних клітинах свідчить про 

те, що прямі вірусні ефекти, так само як периваскулярне запалення, можуть 

призвести до пошкодження ендотеліальних клітин. Цілком імовірно, що 

ендотеліїт, ушкодження ендотелію, дисфункція ендотеліальних клітин і 

порушення мікроциркуляції в різних судинних руслах грають неабияку роль у 

розвитку загрозливих для життя ускладнень COVID‑19, зокрема венозної 

тромбоемболії та поліорганної недостатності 
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Вступ. Одне із найбільш поширених ускладнень у ортопедичній 

стоматології, як показує практика, повні знімні пластинчасті протези на 

імплантатах мають підвищений ризик переломів. 

Мета роботи: Визначити частоту та причини, які призводять до 

переломів у пацієнтів, даних протезів .  

Матеріали та методи. Було проведено спостереження за групою з 87 

пацієнтів. Час спостереження: від 1 до 4 років. Середній вік пацієнтів: 65 років. 

Основу склали жінки (59,4%) та чоловіки (40,6%). 

Пацієнтам було встановлено імплантат на нижній щелепі .Перелом 

визначали методом повного відокремлення деталей протезу і класифікували, як 

перелом середньої лінії, або іншого місця. 

Результати та обговорення. Переломи повних протезів мали місце у 25 

пацієнтів, при повторних переломах - у 10 пацієнтів. Більшість переломів були 

пов'язані з функцією, або через випадання повного знімного протеза. 

Ризик переломів був пов'язаний з тривалістю використання зубного 
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протезу. 

Висновки. Після проведеного дослідження було визначено, що 

нижньощелепні одиночні імплантати мають високий ризик переломів середньої 

лінії. Використання металевої арматури дозволить  зменшити показники 

повторних переломів. 
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Анотація: Публікація актуалізує питання патогенезу хвороби 

Паркінсона. Розглянуто причини та механізми формування білкових включень, 

що порушують функційонування нервової системи та викликають відповідні 

симптоми. Робота містить огляд включень за формою та локалізацією. 

Ключові слова: хвороба Паркінсона, неврологічне захворювання, тільця 

Леві, альфа-синуклеїн, синаптофізин. 

 

Вперше хворобу Паркінсона було описано Джеймсом Паркінсоном у 1817 

році, але тільки через 40 років після публікації її було визначено як самостійне 

захворювання. З того часу наука почала займатися вивченням цього стану для 

виявлення морфологічних, молекулярних та функціональних змін у вражених 

структурах для розуміння механізмів розвитку захворювання[1, с. 730]. 

Хвороба Паркінсона - це повільно прогресуюче хронічне неврологічне 

захворювання, що є другим за розповсюдженістю після хвороби Альцгеймера. 

Кількість хворих людей 7-10 мільйонів (майже кожен 200-й). Кількість 

зареєстрованих хворих в Україні складає 59,6 на 100 000 населення. У 95% 

випадків хворіють люди у віці старше 50 років, також хвороба зустрічається в 

1.5 рази частіше в чоловіків, ніж у жінок. 

Основні симптоми: ригідність або підвищений тонус м`язів, тремор 

спокою, брадикінезія, постуральна нестійкість, акінезія, невиразність мови, 
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сповільненість мислення[2, с. 40-48]. 

Вважають, що факторами ризику для розвитку цього захворювання є вік, 

вплив навколишнього середовища та генетична схильність, але наразі не 

ідентифіковано гени, що відповідають за його розвиток. 

Порушення обумовлені загибеллю нейронів чорної субстанції середнього 

мозку, які секретують медіатор дофамін, шляхом дегенерації, пошкодження або 

апоптозу. При загибелі 60-80% нейронів цього анатомічного утворення 

виникають характерні симптоми хвороби Паркінсона. Дофамінергічні нейрони 

мають у своєму складі меланін, тому їх загибель супроводжується 

депігментацією чорної речовини, активується мікроглія та гинуть астроцити[3, 

с. 1-2]. Крім того, в нейронах чорної субстанції з`являються характерні 

внутрішньоклітинні включення - тільця Леві. Фрітц Генріх Леві був першим 

лікарем, хто в 1910 році помітив незвичайні білки в структурах клітин 

головного мозку, що порушують його функційонування. 1923 року Леві 

опублікував книгу «Дослідження м'язового тонусу та рухової функції. Включно 

з системними дослідженнями клініки, фізіології, патології та патогенезу 

тремтячого паралічу», де ці тільця було описано. Тільця Леві - сферичні, 

еозинофільні, цитоплазматичні включення, що складаються з агрегатів білка 

альфа-синуклеїну, який виконує функцію синаптичної передачі[4, с. 28-32]. 

Поява тілець Леві є однією з діагностичних ознак хвороби Паркінсона, 

виявлено, що вони починають формуватися за 15-20 років до появи симптомів. 

Вважається, що альфа-синуклеїн змінює свою конформацію, що індукує 

формування кластерів фібрил, які, у свою чергу, викликають дисфункцію 

нервових клітин шляхом порушення деградації білків та аксонального 

транспорту. Також активуються стрес, запалення, порушення роботи 

мітохондрій та дисфункція синапсів. Включення цього білку можна 

спостерігати при нормальному процесі старіння організму та інших 

нейродегенеративних захворюваннях, але вони мають різну локалізацію та 

структуру. Пацієнти з хворобою Паркінсона часто мають амілоїдні бляшки, 

хоча нейрофібрилярні сплетіння, які виявляють при хворобі Альцгеймера, 
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менш поширені для пацієнтів з хворобою Паркінсона. Було проведено 

дослідження за допомоги методів імуногістохімії, метою якого біло оцінення 

морфологічних характеристик тілець Леві. Була досліджена локалізація альфа-

синуклеїну, білків нейрофіламентів та синаптофізину. Синаптофізин – білок 

синаптичних везикул нейронів ЦНС. Його функція: формування везикул та 

виділення медіатора. Також він є маркером синаптичних контактів[5, с. 567]. 

Результати аутопсійних зразків чорної речовини пацієнтів з хворобою 

Паркінсона порівнювали з даними комп`ютерної морфометрії. 

У всіх досліджених зразках було знайдено включення, що мали різну 

форму та локалізацію елементів: Було виділено 3  групи синуклеопозитивних 

агрегатів. До 1 та 2 груп  було віднесено відповідно великі та маленькі округлі 

агрегати, що знаходяться в перікаріоні та відростках нейронів[6, с. 434-441].  До 

3 групи віднесли веретеноподібні включення та нейрити Леві (деформовані 

відростки), що склало 17% включень. З них виділили зрілі тільця Леві, що мали 

округлу форму, а ядро слабо фарбувалось на альфа-синуклеїн. Порівняння 

локалізації альфа-синуклеїну, нейрофіламентів та синаптофізину показало, що 

знаходження синаптофізину і альфа-синуклеїну у 3 групах співпадає, а 

імунозабарвлення на нейрофіламенти в зрілих тільцях Леві зміщене ближче до 

ядра. Наразі вивчення морфології ТЛ триває, але є гіпотеза, що бліді тільця та 

нейрити Леві є їх попередниками[7, с. 896–912]. 

Таким чином комплексне дослідження синуклеїн-позитивних включень 

при хворобі Паркінсона виявило їх неоднорідність за формою та структурою. 

Дослідники пов`язують це з різними етапами формування. Певна локалізація в 

тільцях Леві синаптофізина та білків нейрофіламентів свідчить про порушення 

цитоскелету та транспорту синаптичних везикул в нейронах чорної субстанції. 

Описані особливості тілець Леві дозволяють оцінювати розвиток 

патологічних процесів при хворобі Паркінсона. Аналіз будови тілець Леві може 

бути базисом для нових способів діагностики, симптоматичного лікування та 

механізмів блокування розвитку цього захворювання. 
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Введення. Однією з актуальних задач, поставлених перед медико-

біологічної наукою, є проблема продовження повноцінного творчого періоду 

життя людини. 

В перебігу фізіологічних змін репродуктивної системи окреме місце 

занімають чоловічі сім’яні залози, які відіграють важливу роль в житті 

чоловічого організму, забезпечуючи процеси його розвитку, розмноження, 

росту та старіння. За останні роки збільшилась кількість робіт по вивченню 

кровопостачання чоловічих статевих залоз, оскільки часто гостра і хронічна 

ішемія тестикул є однією з причин  гіпогонадних станів, безпліддя та статевого 

безсилля [1; 2; 3]. 

Особливий інтерес до даного питання пояснюється також і в зв’язку з 

оперативним лікуванням багатьох захворювань, травматичних пошкоджень та 

новоутворень яєчка, а також аномаліями та порушенням природної міграції, 

при якій яєчкові судини зберігають риси фетального періоду [4]. 

Разом з тим, на теперішній час в опублікованих працях основна увага 

приділялася вивченню топографії яєчкових артерій у дорослої людини  [5; 6].  

Відомості ж про особливості формування яєчкових судин, розвиток їх 

анастомозів та потенційних властивостей, а також про функціональні  

порушення живлення яєчка вкрай суперечливі. 

Тому питання про можливість перетину яєчкових судин та шляхи 

реваскуляризації  яєчка до сих пір залишаються дискусивними.  
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сім’явивідні протоки. реваскуляризації яєчка до сих пір залишаються 

дискусивними. 

 

Мета дослідження: Вивчити особливості артеріального русла яєчка на 

етапах його переміщення. 

Завдання дослідження: 

1. Шляхом диференційованої перев’язки визначити значення окремих      

судин цього органу. 

2. Надати порівняльно-анатомічну оцінку кровопостачання яєчок деяких 

лабораторних тварин у різні періоди їх статевого розвитку. 

3. Вивчити функціональні порушення в ендокринній системі у зв’язку з 

порушенням кровопостачання яєчок на етапах статевого дозрівання. 

4. Користуючись отриманими показниками, знайти конкретні шляхи 

васкуляризації яєчка при хірургічному лікуванні аномалій, травматичних 

пошкоджень, тромбозу судин та запальних його захворювань. 

Матеріали та методи дослідження. Представлена  праця складається з 

двох частин: морфологічної та експериментальної. 

Топографо-анатомічні дослідження кровопостачання чоловічих статевих 

залоз були проведені на 260 препаратах-комплексах від 130 трупів плодів 

людини у віці від 2,5 місяців до кінця внутрішньоутробного періоду.  На 180-х з 

них проводився анатомічний експеримент із диференційованою перев’язкою 

основних чи допоміжних джерел живлення яєчка, на 150-х  - вивчався розвиток 

внутрішньоорганних артеріальних розгалуджень. 

Експериментальна частина роботи полягала у проведенні 4-х серій 

дослідів на нестатевозрілих та статевозрілих морських свинках та кролях із 

пробною лапаротомією, перерізкою тестикулярних, протокових та одночасно 

тих та інших артерій. Окрім цього, на 8 кролях та 18 морських свинках були 

вивчені топографічні особливості формування сім’яних артерій, починаючи з 

фетального періоду та до перiоду статевої зрілості. 
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При анатомічному дослідженні використані методи препарування, 

ін’єкції артерій контрастними масами, рентгеновазографія, виготовлення 

гістологічних препаратів, забарвлених гематоксиліном та еозином за Ван- 

Гізоном. Судження про функціональний стан статевих залоз при їх ішемії 

проводилось на 1, 2, 3, 14, 30, 240 доби після операції по екскреції окремих 

фракцій 17-кетостероїдів. Причому, враховувалось, що 11окси-17- кетостероїди 

та дегідроепіандростерон являються метаболітами андрогенів наднирникового 

ряду, та андростерон та етіохоланолон викидаються переважно яєчками. 

Фракції 17-кетостероїдів виявились методом тонкошарової хроматографії за  

М.А.Креховою. 

Одержані результати. На підставі морфологічних та ангіографічних 

досліджень встановлено, що яєчкова артерія у плодів, як і у дорослих в 88,04% 

випадків була гілкою черевної аорти, в 9,5% - ниркової і в 2,46% - середньої та 

нижньої надниркової. В 90,8% випадків вона відходила одним стовбуром і в 

9,2% - двома. 

Діаметр тестикулярної артерії збільшувався стрибкоподібно від 0,07 мм 

до 0,7 мм. Найбільш інтенсивне їх зростання відзначено до 4-5 і 6-7 місяців, 

тобто до періоду переміщення їх із черевної порожнини в мошонку. Одночасно 

кут відходження її зменшувався від тупого до гострого, а рівномірно звивистий 

та дугоподібний хід змінювався до прямого. Звивистість же його зберіглася 

лише в дистальних відділах. Не менш важливим є питання про рівень ділення 

тестикулярних артерій на яєчкові та придаткові гілки. При розташуванні яєчка 

в черевній порожнині ділення тестикулярної артерії частіше відбувалося 

поблизу самого органу, при переміщенні його в мошонку - то та протязі 

сім’яного канатика, то у нижнього полюса нирки. 

Нами вперше проведена спроба систематизувати варіанти розгалуження і 

анастомозування між собою яєчкових артерій, оскільки вони мають велике 

значення в розвитку колатерального кровообігу при ішемії яєчка. Виявлені 18 

варіантів розгалуження тестикулярних артерій об’єднані в 2 групи: розподільчу 

та змішану. При розподільчій формі розгалуження яєчкова гілка живила лише 
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яєчко, а над’яєчкова - над’яєчко, не анастомозуючи між собою. 

Тому, виключення яєчкової артерії нижче відходження від неї 

над’яєчкової приводило в таких випадках до повної ішемії органу. При 

змішаній формі, яка зустрічається лише в 20% випадків, обидві гілки 

тестикулярної артерії живили і над’яєчко, і яєчко, утворюючи між собою 

чисельні внутрішньоорганні анастомози, які є додатковими шляхами 

відновлення колатерального кровообігу. 

Проникаючи під білкову оболонку гілки яєчкової артерії розподіляються 

в паренхімі залози на підоболонкові, міжоболонкові та внутрішньооболонкові 

артерії та артеріоли. У сім’яних канальцях яєчок судинна сітка побудована як і 

в трубчастих органах, утворюючи подовжні перитубулярні артеріоли та 

капіляри. Поперечні їх гілки охоплювали сім’яний каналець, частково 

проникаючи в його просвіт. Формування зовнішньоорганного артеріального 

русла яєчка закінчується вже до періоду диференціації статі, 

внутрішньоорганного - лише до 6-7 місяців утробного життя плоду. 

З 2,5 місяця окрім основного джерела живлення яєчко набуває і 

додаткового, також змінюючись в процесі його міграції. Так діаметр 

кремастерної артерії та протокової збільшився стрибкоподібно. Кут 

відходження кремастерної артерії від нижньої надчеревної збільшувався до 

тупого. Слід відзначити, що, прямуючи по задній стінці пахового тяжу, 

кремастерна артерія живила 2-3 гілками статеву гілку стегново-статевого нерву, 

який забезпечує реципрокні відносини між мускулатурою пахового тяжу та 

черевної стінки. Отже, цілістність кремастерної артерії важливо не лише для 

живлення яєчка, але і для його іннервації при мігруванні. 

Що ж стосується артерії сім’явиносної протоки, то поряд з посиленням 

звивистості дистальних її ділянок відзначалося збільшення просвіту основного 

анастомозу між висхідною її гілкою та над’яєчковою артерією у хвоста 

придатку. Вказані анастомози були вже виявлені з 3-х місяців. Однак, в 

анатомічному експерименті з перев’язкою яєчкової артерії, їх потенційні 

можливості стали проявлятися лише до моменту переміщення яєчка в мошонку. 
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При вивченні особливостей розвитку сім’яних артерій  яєчок  морських 

свинок та кролів виявлені ті ж самі закономірності, що і у людини. Тому ці 

тварини були використані нами при проведенні експерименту з перерізкою 

сім’яних сосудів з метою уточнення результатів анатомічних досліджень. 

Вивчення екскреції 17- кетостероїдів у контрольної групи тварин дало 

змогу зробити висновок, що починаючи з періоду новонародженості  і до 

статевої зрілості андрогенна функція посилювалась особливо к періоду 

переміщення яєчок в пахові ходи в 1,5 місяця і до статевої зрілості у 5-6 

місяців. При вивченні гістологічної структури цієї серії яєчок виявилось, що 

через 20 хвилин після операції яєчка дещо збільшувалися у розмірах, судини їх 

розширені, виявлений набряк клітин сперматогенного епітелію. На другу - 

третю добу з’являлися зони, які були позбавлені судин, скупчень 

інтерстиціальних клітин Лейдига, злущення сперматогенного епітелію. Через 

місяць після операції - виявлення проростання судинною сіткою паренхіми 

яєчка, гибель сперматогенного епітелію. Однак клітини Лейдига були 

збережені. 

У більш віддалені терміни, к 3-4 місяцям, настає загибель паренхіми 

яєчок та заміщення її жировою чи сполучною тканиною. Над’яєчка при цьому 

практично не пошкоджувалися. 

Висновки.  

1. Вимкнення артерії сім’явивідних протоків не впливає на функцію та 

будову яєчок як у статевозрілих, так і у нестатевозрілих тварин. 

2. Одночасна перев’язка тестикулярних та протокових артерій, незалежно 

від віку тварини, призводить до некрозу та загибелі яєчок, а також до атрофії 

над’яєчка.  

3. Отже, яєчка нестатевозрілих тварин при перерізці сім’яних артерій 

піддаються більш значній деструкції, ніж у статевозрілих, що, вірогідніше, 

позв’язано з менш розвиненими потенційними можливостями колатерального 

кровообігу, а також високою чутливістю недиференційованого епітелію до 

ішемії. 



185  

4. Окрім теоретичної значущості вищенаведені факти мають прикладне 

значення, оскільки дають підставу при оперативних втручаннях на неопущеній 

статевій залозі з метою її мобілізації пересікати паховий тяж у поверхневого 

пахового кільця. Рівень же перерізки основного джерела живлення яєчка 

необхідно обрати у відповідності до варіантів та груп розгалуження 

тестикулярних артерій. 

Оцінка функціональних порушень в системі ендокринних залоз як до, так 

и після оперативних втручань на них потребує ще подальшої розробки. 
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Анотація. В роботі представлений клінічний випадок міокардиту у 

пацієнтки молодого віку після перенесеного вірусного захворювання SARS-

Cov-2 з легким перебігом. Зазначені основні діагностичні критерії та напрями 

патогенетичного лікування асоційованого із Covid-19 запального ураження 

міокарду. 
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Актуальність. Covid-19 має багато потенційних наслідків, вторинних 

станів, які безпосередньо є результатом вірусної чи поєднаної бактеріальної 

інфекції, метаболічних чи гемодинамічних розладів [1, c. 5]. Одним з 

небезпечних асоційованих станів, особливо в осіб молодого віку, є міокардит, 

який визначається як запалення серцевого м'яза і зазвичай пов'язаний з 

вірусною інфекцією, згідно сучасних рекомендацій світових та вітчизняних 

кардіологічних асоціацій [2, c. 499]. У зоні ризику опиняються пацієнти із 

безсимптомним перебігом SARS-Cov-2 або легким ступенем важкості, в яких 

ураження міокарду діагностується через 10-30 днів після перенесеної хвороби 

[3, c. 1229]. 

Мета: на прикладі клінічного випадку міокардиту внаслідок перенесеного 

Covid-19 продемонструвати особливості його перебігу, сучасні методи 

діагностики та лікування. 

Клінічний випадок. Пацієнтка, 22 роки, звернулась зі скаргами на 
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давлячий біль в ділянці серця без іррадіації, серцебиття, задишку при 

звичайному фізичному навантаженні, відчуття перебоїв в серці, загальну 

слабкість. Вперше симптоми з’явились через 1 місяць після перенесеного 

Covid-19. Об`єктивно: загальний стан середньої важкості, свідомість ясна. 

Шкірні покриви блідо-рожеві. Нормостенічна будова тіла. АТ -100/70 мм рт. 

ст., пульс задовільного наповнення і напруження, регулярний, частота 98уд./хв. 

Температура 37,1°С. Дихання ритмічне з частотою 18/хв. Периферичних 

набряків немає. Перкуторно: межі відносної тупості серця дещо збільшені 

вліво. Аускультативно: ослаблення І тону, систолічний шум на верхівці, ритм 

галопу. За даними ЕхоКГ: при зниженій фракції викиду (ФВ-52%) ознаки 

незначного пролапсу мітрального клапана (МК), стулки МК і АК незначно 

ущільнені, ліве передсердя збільшене незначно (3,9 см), скоротлива здатність 

міокарду ЛШ знижена, гіпокінезія міжшлуночкової перегородки. 

На ЕКГ ритм синусовий, правильний, сплощення зубця Т, депресія 

сегменту ST, блокада ПНПГ, синусова тахікардія. 

При проведенні загальноклінічних методів обстеження (загальний аналіз 

крові та сечі, біохімічний аналіз крові) патологічних змін не було виявлено. 

Виконані визначення ревматоїдного фактору, антистрептолізину-О, С-

реактивного протеїну. Відзначається підвищення С-реактивного протеїну до 7 

мг/л (при нормі до 3,1мг/л). Результати УЗД дослідження щитоподібної залози 

та визначення тиреоїдних гормонів відповідали референтним значенням. 

Для діагностики міокардиту використовували наступні критерії, за 

рекомендаціями NYHA [4, c. 79]: 

 великі критерії: 

1) ознаки серцевої недостатності, 

2) зміни ритму і автоматизму серця на ЕКГ (синусова тахікардія, блокада 

ПНПГ), 

3) зменшення скоротливості міокарду ЛШ, зменшення ФВ (52%) на 

ЕхоКГ; 

 малі критерії:  
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1) збільшення в крові С-реактивного білка (7мг/л), 

2) тахікардія (98 уд./хв.), 

3) ослаблення І тону. 

За результатами комплексного обстеження виставлено діагноз: Гострий 

міокардит, неуточнений( 140.9), середнього ступеня важкості, СН ІІА, ФК ІІ, 

ФВ 52%. 

Стратегія лікування міокардиту включає: 

- усунення запального процесу, 

- нормалізацію імунологічної реактивності пацієнта, 

- ліквідацію серцево-судинної недостатності, 

- усунення метаболічних змін у міокарді. 

Даній пацієнтці призначено наступне лікування:  

Патогенетичне лікування: глюкокортикоїди - дексаметазон 8мг/добу в/в 

крапельно протягом 10 днів; інгібітори АПФ – каптоприл 6,25 мг 3 р/добу, 

поступово (протягом 3 - 4 тижнів) збільшувати до цільових доз (25 – 50 мг  3 

р\добу); контроль ЧСС - блокатор If-каналів кораксан 5 мг 2 рази на добу; 

кардіометаболічна терапія: тризипин (мельдоній) 250 мг 2 рази на добу 

протягом 4 тижнів; вітамінно-мінеральний комплекс Корамаг по 2 капс. 2 рази 

на добу протягом 2 місяців. Рекомендації: ліжковий режим протягом 7-10 днів, 

уникнення значних фізичних навантажень протягом 6 місяців, раціональне 

харчування зі зменшенням споживання кухонної солі та рідини. В результаті 

проведеного лікування пацієнтка відмічає суттєве покращення самопочуття, 

зменшення задишки, підвищення толерантності до фізичних навантажень, 

зникнення епізодів серцебиття. На ЕКГ зафіксована нормалізація ритму, 

повернення сегменту ST на ізолінію. Хворій повторно проведено Ехо-КГ, після 

лікування  відзначається збільшення фракції викиду (ФВ-70%) та збільшення 

скоротливості міокарду ЛШ в порівнянні з показниками на початку 

захворювання. 

Висновки. Отже, гострий запальний процес у разі COVID-19 на тлі 

цитокінового шторму відіграє провідну роль у патогенезі серцевої 
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недостатності за рахунок запального ушкодження міокарда. Попри сучасні 

наукові та практичні досягнення у діагностиці та лікування, міокардит 

вважається однією із найбільш складних та актуальних проблем кардіології. 

Проблематика захворювання обумовлена багатьма причинами, численними 

етіологічними чинниками, різноманітністю проявів і вираженістю клінічних 

симптомів, складністю діагностики і відсутністю чітких алгоритмів лікування 

таких пацієнтів [5, c. 169]. Проблема поглиблюється через брак інформації 

щодо міокардиту, асоційованого із SARS-CoV-2. Враховуючи зростаючу 

кількість випадків міокардиту після перенесеного Covid-19, своєчасний 

скринінг пацієнтів та патогенетичне лікування мають велике значення для 

запобігання розвитку ускладнень. 
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Two types of biomedical applications are in demand: excitation of controlled 

thermal effects in given areas of the body (hyperthermia) [1] and the use of NP as 

contrast agents in nucleus magnetic resonance tomography (NMRT) to enhance the 

contrast of specific type cells. 
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Purpose. An overview of the main modern nucleus magnetic resonance 

contrast media (MRCM), indications for use, safety issues and their features, as well 

as the analysis of promising developments of experimental drugs is presented in this 

work [2]. 

Materials and methods. The use of hyperthermia in medicine makes it 

possible to localize tumors from the inside, especially those that are large, to make 

them chemo- and surgically-therapeutically suitable, or to avoid surgery in hard-to-

reach places. 

In the case of NMRT application, which is one of the leading methods of non-

invasive diagnosis of internal organs diseases, contrast agents obtained on the basis of 

magnetic NP are used. MRCM by changing the parameters of protons in tissues and 

organs, significantly increase the contrast of images on tomograms and diagnostic 

informativeness of NMRT. The first MRCM introduced into clinical practice were 

substances containing gadolinium. However, many scientists have reviewed and 

published a study of the negative affects of gadolinium in kidney disease. The process 

of its half-elimination can be slowed down and lead to the free gadolinium ions 

accumulation in the tissues and the development of serious pathology - nephrogenic 

systemic fibrosis and some other inflammatory processes. 

In this regard, the development of alternatives to gadolinium MRCM is a very 

important modern task. In particular, the magnetite NP application  modified with 

contrast agents can be a promising development; moreover, the particles of nanosized 

magnetite have low toxicity and stability of magnetic characteristics, and 

modification of their surface with a contrast agent improves the imaging signal to 

establish the disease center [3]. 

Contrast agents based on superparamagnetic NP [2] magnetite are ideal for MR 

angiography. They can improve the visualization of the renal, coronary arteries, aorta, 

inferior vena cava and collar vein. They can detect ischemic lesions of the brain and 

myocardium in the early stages, assess the hemodynamics of the kidneys. NP 

modified with magnetite can be used to label stem or cancer cells. Therefore, they can 

be applied to monitor the migration of stem cells introduced into the body, and 
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metastasis. 

In an article published in Nano Letters, ACS Publications, scientists 

investigated and predicted the possibility of using human transferrin (Tf) proteins to 

create a contrast NMRT nanoprobe [4]. 

Researchers from the PSG College of Technology (India) studied gadolinium 

oxide nanorods doped with europium, which was synthesized by the method of co-

deposition. To improve the biocompatibility, the woofer was coated with silica. The 

in vitro cytotoxicity results have shown that the developed contrasts are not toxic at 

lower concentrations [5], but many more issues need to be considered regarding their 

application in humans. 

Modern sources report the development of superparamagnetic magnetite and 

platinum woofer (SIPPs), which had a significantly better ability to accelerate T2 

relaxation compared to known magnetite woofer. SIPPs were coated with 

phospholipids to create multifunctional SIPP stealth immunomyceles that were 

specifically targeted to human prostate cancer cells. However, they have not been 

tested on humans yet. Multifunctional SIPP micelles were synthesized and 

conjugated to a monoclonal antibody against prostate-specific membrane antigen. 

The complex was specifically attached to human prostate cancer cells in vitro, these 

results suggest that SIPP may further play a role as tumor-specific contrast agents [6]. 

Therefore, the urgent problem of practical NMRT diagnostics is the creation of 

mass, cheap and effective MRCs. The future of contrast agents for NMRT is opened 

in the development and reduction of the cost of synthesis technologies, as well as in 

the creation of fundamentally new modified drugs for responses to diagnostic 

imaging. The development of theoretical approaches to modeling compounds with 

MR-contrast properties will create a practical alternative to classical contrast agents. 

In terms of imaging should be highly effective and without adverse effects on the 

patient's body. 

Modern developments and research should choose a new approach to the 

creation of pharmaceutical magnetically controlled compositions for application in 

NMRT, which is a comprehensive solution for therapeutic and diagnostic problems 
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by creating drugs that will be both means of early diagnosis and therapeutic agent. 
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Microorganisms are microscopic living beings that can only be seen with a 

microscope. The definition includes bacteria, viruses, fungi and protozoa. Some 

bacteria can form spores. In adverse living conditions, the bacterium forms a capsule 

around itself and thus experiences unacceptable conditions. Bacteria that can form 

spores are called sporogenic bacteria. Under normal conditions, microorganisms can 

be found everywhere in nature. 

However, those medical devices that penetrate the skin or mucous membranes, 

come into contact with the wound or are used for blood and blood products, as well 

as those products that are intended for human administration of drugs must be sterile 

in use (such medical devices are critical according to and with the classification of the 

Institute. Robert Koch - IRC) [1]. 
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The manufacture of medical devices requires the adherence to the norms and 

concepts of GMP EC (European Commission Guide to Good Manufacturing 

Practices) or USP (United States Pharmacopoeia), as well as the application of certain 

parts of the international standard ISO 14644-1 (Cleanrooms and associated 

controlled environments). 

This means that buildings, surfaces, equipment and personnel must meet very 

strict conditions in accordance with these instructions, guidelines and standards, and 

the main duty of personnel is to ensure the maintenance of high standard conditions 

not only during the process but also after its completion. To make this possible, 

trained personnel must have a properly monitored program on an ongoing basis, and 

when determining the above permissible contamination, appropriate action must be 

taken immediately to restore the levels of cleanliness necessary to ensure the primary 

goal of patient and user safety. The production of sterile medical devices is subject to 

special requirements in order to minimize the risk of microbial contamination, 

contamination by particulate matter and pyrogens [2].  

The only way to control pollution is to control the total consumption of the 

environment and air flow, pressure, temperature, humidity, specialized filtration, so 

all these sources of pollution are subject to careful control. 

According to an article by Joseph Fox and Kevin McCann [3], clean rooms 

provide control of particles entering the air to levels appropriate to production 

measures that depend on pollution. A clean environment is a room in which the 

concentration of contaminants, in particular particles in the air, is controlled to 

predetermined limits, while the sterile environment does not contain microorganisms 

and their spores. 

The classification of clean rooms, defined by various standards, is given in 

Table 1 below. 
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Table 1 

Classification system of clean rooms in the production of sterile products 

Federal 

Standard 209E 

(FED-STD-

209E) 

ISO 

14644-1 

EU GMP, 

Annex 1. 

Maximum concentration limits (part / m 3 floor.) for particles 

equal to and greater than the following sizes 

0.3 μm 0.5 μm * 1 μM 5 μm 

 
ISO Class 5 

*** 
Grade A - 

3,520 th most 

common 
- 20 

100 ISO Class 5 Grade B 10 200 
3,520 th most 

common 
832 29 

1,000 ISO Class 6 - 102 000 
35,200 th most 

common 

8,320 th most 

common 
290 

10000 ISO Class 7 Grade C - 352,000 83,200 2900 

100000 ISO Class 8 Grade D - 3,520,000 832,000 (29,000) 

Note: * Annex 1 to the EU GMP and Annex 1 ISO 14644-1 are identical in 

determining the particle size of 0.5 μm «at rest» [8]; 

** EU GMP, requirements of Annex 1 for 5 μm particles. Virtually every 

pharmaceutical monitor contains 5 μm particles in purity class 5 as a key indicator of 

biopollution and risk assessment; 

*** For class A, the classification of particles in the air is set to ISO 4.8 as the 

limit for particles ≥5.0 μm [2]. 

The classification of purity by the number of particles is usually determined 

using a discrete particle counter (DPC). Air purity is achieved by passing air through 

HEPA class filters. The volume of air filtered in one hour, divided by the volume of 

the room, gives the number of air changes per hour. The flow of filtered air in a clean 

room is characterized as unidirectional (laminar), multidirectional (turbulent) or 

mixed (combination of laminar and turbulent) flow. A certain class of cleanliness of 

the room corresponds to the standardized number of changes in air volumes per hour 

(Table 2) [4]. 

Table 2 

Recommended changes of air and ceiling covering according to the ISO class of 

clean room 

ISO class Number of air changes / hour Ceiling coverage,% 

ISO Class 1 500-750 80–100% 

ISO Class 2 500-750 80–100% 

ISO Class 3 500-750 60-100 

ISO Class 4 400-750 50 to 60 

ISO Class 5 240-600 35-70 
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ISO Class 6 150-240 25–40 

ISO Class 7 60-150 15–25 

ISO Class 8 5-60 5/15 

Recommendations on the number of air changes are not based on scientific 

findings and do not have a clear consensus on the optimal rate of air changes. The 

choice is solely for the manufacturer [5].  

Most medical devices from molds take place in rooms classified according to 

ISO 6, 7 and 8, which usually use unidirectional or mixed airflow with average air 

change rates, which can be from less than 15 to more than 100 changes rpm 

Unidirectional (laminar) air streams are commonly used in pharmaceutical and 

microelectronic production, with air change rates often exceeding 600 rpm / hour [3]. 

The main structural elements of a clean room 

Four main components define a controlled environment: 

1) Architecture of a clean room - construction materials and finishes are 

important in establishing the level of cleanliness and minimizing internal 

contamination of surfaces. 

2) HVAC system - the integrity of the environment of a clean room is created 

by a system of pressure drops with neighboring rooms by heating, ventilation and air 

conditioning (heating, ventilation and air conditioning system). HVAC system 

requirements include:  

• Supply airflow in sufficient volume and cleanliness to maintain the 

cleanliness class of the room. 

• Introduce air in such a way as to prevent stagnant areas where solid particles 

could accumulate. 

• Filtration of outside and re-circulating air through high-efficiency air filters 

(HEPA class). 

• Air conditioning in accordance with the requirements of the classroom clean 

room (temperature, humidity). 

• Provision of air conditioning for the ascending flow, which maintains the 

required positive pressure. 

3) Interaction technology - includes two elements: (1) movement of materials 
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into the area and movement of people and (2) maintenance and cleaning. 

Administrative instructions, procedures and actions need to be considered when 

building logistics, operating strategies, maintenance and cleaning.  

4) Monitoring systems - contain means of indicating that clean rooms are 

functioning properly. The variables being monitored are the pressure difference 

between the environment and the clean room, temperature, humidity, and in some 

cases, noise and vibration. Monitoring requires continuous documentation for 

traceability [6]. Applying only the standardized requirements for the design of clean 

rooms, described in ISO 14644, it is impossible to achieve product sterility, as 

medical devices require final sterilization after their production. Therefore, the 

manufacturer must apply a certain approach to sterilization, which is primarily 

determined by the volume of production, technological features, equipment, sterility 

requirements, its final purpose and so on.  

The main requirements for the development, validation and current control of 

the sterilization process of medical devices are set out in international standards 

harmonized with national ones. Among them: ISO 11134, ISO 11138, ISO 11140, 

ISO 13409, ISO 13683, ISO 14937, ISO 17665, ISO 20857, ISO 25424, as well as 

EN 556-1, etc. [7]. When choosing a sterilization method, it is also necessary to take 

into account the efficiency of sterilization and the minimum environmental damage. 

In this regard, it is necessary to know the characteristics of the materials from which 

the sterilized products are made, and the compatibility of these materials with the 

intended method of sterilization. For full sterilization of all medical devices, it is 

necessary to use a set of methods, because there is no universal method of 

sterilization. Cold sterilization methods are used for thermolabile products, and 

thermal sterilization methods are used for heat-resistant ones. 

Conclusion: Sterilization and sterility of a medical device depend on the entire 

cycle of decontamination or production, including cleaning, packaging, sterilization, 

storage / transportation, or ensuring production under sterile conditions. The choice 

of method of ensuring the sterility of medical devices also depends on economic 

feasibility. Whatever method of sterilization is chosen by the Manufacturer, it is first 
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important to choose the right sterilization process that will not damage the medical 

device or endanger its sterility.  
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There are well-founded concerns about compliance with the conditions of their 

collection and storage. The main sources of pollution are sewage treatment plants and 

sewerage networks of production departments of housing and communal services, 

industrial enterprises and factories. Due to the lack of landfills for industrial waste 

disposal and measures for processing and storage of solid waste are carried out on the 

territory of enterprises. 

Large areas of sludge accumulate the risk of contamination of soil, 

groundwater and, accordingly, crops, pose a significant danger to humans and other 

living organisms, because the heavy metals accumulated in plants are included in 
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food chains and enter food with humans. At the same time chernozem lands are used 

irrationally. Over time, sludge accumulators overflow, causing the need to build new 

buildings. The introduction of sludge processing technologies will make it possible to 

free up the area occupied by sludge accumulators, eliminate the cost of building new 

ones and make a profit from the extraction of valuable components. These are, for 

example, zinc, the content of which in natural raw materials is 1 - 3%, and in the 

waste of viscose fiber production 6.5 - 40% (depending on the range of products and 

reagents used for wastewater treatment). Stocks of zinc-containing sludge at medium-

capacity enterprises amount to 1,000,000 tons, which will allow processing this 

amount of sludge with a productivity of 10 t / h for 10 - 15 years. [1, p. 17]. 

The purpose and objectives of the study: the extraction of zinc ions from zinc-

containing sludge The object of research is the technology of processing zinc-

containing waste from the production of viscose fiber, namely solid zinc-containing 

sludge. 

To identify the effect of reagent concentration, temperature, contact time of the 

raw material on the rate of the process of these parameters planned and conducted a 

series of experiments on the leaching of zinc from waste production of viscose fiber. 

The sample for the study was taken personally with a spatula and drill 

Nekrasov at 3 points on the horizon diagonally. Samples were taken from each 

section at a depth of 0 - 0.2 m and 1 - 2 m, weighing at least 1 kg. The primary 

samples were scattered on a tarpaulin, mixed, leveled in the form of a rectangle and 

divided diagonally into 4 parts in the form of triangles (envelope method). The two 

opposite parts were removed, and the rest were mixed again and leveled to select the 

other two parts. This was done until there was a sample weighing 1 kg. This sample 

corresponds to the actual composition of the sludge site. To prepare an air - dry 

sample from the average sample was taken 100 - 200 g of sludge, distributed in a thin 

layer and dried in diffused light in a well ventilated room. Then the sample was 

ground in a mortar, sifted through a sieve with holes with a diameter of 1 mm and 

stored in a clean jar with a ground stopper [2, p.122]. 

For leaching, a portion of sludge 100 g was placed in a reactor with a jacket 
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(Fig. 1), which was heated by circulating water from a thermostat. 

 

Pic. 1 Installation for leaching 

1 - reaction vessel with a shirt; 2 - stirrer; 3 - thermometer; 

4 - tripod, 5 - electric motor with automatic adjustment of the stirrer speed; 

6 - thermostat. 

Sodium hydroxide solution was fed to the reactor. The mixture in the reactor 

was stirred with a stirrer with an electric motor. The temperature of the mixture was 

measured with a thermometer. The undissolved precipitate is filtered off on a 

Buchner funnel. The filtered zinc-containing solution from the reactor was fed into a 

vessel, where it was neutralized with nitric acid to pH 8.5‒9. The resulting precipitate 

was filtered off and quantitatively transferred to a porcelain cup, to which was added 

sulfuric acid based on the ratio of precipitate: sulfuric acid 1: (0.5-1). A porcelain cup 

was placed on a sand bath to evaporate the solution to a dry residue [3, p. 347]. The 

precipitate was triturated and analyzed for zinc sulfate content. 

To completely extract zinc and obtain an additional product of calcium and 

potassium nitrate, an acid leaching process was performed. Acid leaching was also 

performed on this laboratory setup. The sludge, after treatment with alkali, was 

placed in a reactor to which nitric acid was added. The mixture in the reactor was 
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stirred with a stirrer with an electric motor. The insoluble precipitate was filtered off 

on a Buchner funnel. The filtered zinc-containing solution had a pH = 6.5 - 7. 

When mixing is used, the best conditions are created for the supply of the 

substance to the reaction zone, to the phase boundary. Increasing the degree of 

turbulence of the system, which is achieved by mixing, leads to a decrease in the 

thickness of the boundary layer, increase and continuous renewal of the surface of the 

interacting phases. The effect of the number of revolutions of the stirrer on the 

completeness of the extraction of Zn2+ ions are presented in table 1. 

Table 1 

Influence of the stirrer speed on the completeness of ion extraction Zn2+ 

Stirrer speed, 

rpm 100 200 300 500 700 

Re  
668,92 1674,81 2514,74 4189,56 5864,37 

The degree of 

leaching, % 

 

5 minutes. 53,65 
54,43 54,8 58,53 51,37 

15 minutes. 55,2 59,39 60,97 64,22 56,09 

30 minutes. 62,43 64,87 66,24 69,27 64,39 

Analyzing the obtained data, we can state that by increasing the interaction 

time we achieve an increase in concentration Zn2+ in solution, at the same time the 

increase in the number of revolutions reaches a critical value of 500 rpm, after which 

we observe a decrease in the degree of leaching (Pic. 2). 

Acid methods of utilization allow to achieve a fairly high degree of leaching of 

Zinc ion, are simple in technological implementation. However, together with Zinc 

under the action of acid from the sludge other components are removed, such as iron, 

calcium, magnesium, sodium and others, the process takes place with the release of 

hydrogen sulfide. This complicates the extraction of Zinc ion from solutions and 

causes a high cost of acid regeneration methods; 
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Pic. 2. Dependence of the degree of ion leaching  Zn2+  from time. 

When using alkaline reagents, these disadvantages are absent, because Zinc, 

exhibiting amphoteric properties, goes into solution, and substances such as iron, 

magnesium, and calcium remain in the solid residue. The pH of the sludge 9, so an 

increase to pH = 12 is more rational than a decrease to pH = 4. Caustic soda can be 

used as a cheap alkali. The optimal parameters of the leaching process are 

determined. The maximum extraction of 85.44% occurs under the following 

conditions: NaOH ratio:Zn2+ = 3,29; temperature 67,7 0С; duration of the leaching 

process 32.5 minutes; the stirrer speed is 489.8 rpm [3 р. 297].   
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Abstract: wastewater and liquid-phase waste generated in the chemical, 
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usually poorly biodegradable, leads to low efficiency of traditional biological 

wastewater treatment. Discharge of insufficiently treated wastewater into natural 

reservoirs leads to the accumulation of harmful organic compounds, which negatively 

affects natural ecosystems, necessitates more complex technological processes of 

water treatment for their use as domestic and in various industries. 
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Analysis of information sources and exploratory research give reason to 

believe that a significant practical interest in the treatment of wastewater from 

aromatic compounds is the use of cavitation methods. They make it possible to 

introduce energy into the environment to be cleaned in the so-called concentrated 

form, ie they involve the introduction of significant amounts of energy into the local 

areas of this environment. As a result of the excitation of cavitation and the course of 

its accompanying phenomena, changes in the physicochemical properties of the 
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components of the liquid-phase medium and, as a consequence, their chemical 

transformations occur. 

The studies used imitations of wastewater and real averaged wastewater 

generated during the technological process of pyrolysis of petroleum products in the 

production of olefins. Wastewater contains aromatic compounds - mainly benzene 

and toluene, as well as linear saturated (alkanes) and unsaturated (alkenes) 

compounds. As such wastewater treatment at local treatment plants is required, the 

main purpose of the research, as mentioned in section 1, was to dispose of it by 

cavitation. 

Imitations of wastewater were prepared by vigorous stirring on a magnetic 

stirrer of distilled water with a 5-fold excess (relative to their solubility) of the 

aromatic compound (benzene or toluene) in water at a given temperature. It was 

experimentally established that the equilibrium in the system "water - aromatic 

compound" was reached up to 20 minutes. Thus, the maximum solubility in water 

(mol / m3) is equal to: - benzene: 303 K - 8.37; 313 K - 7.26; 323 K - 6.63; toluene: 

283 K - 4.02; 293 K - 5.32; 303 K - 6.3. The resulting aqueous-organic phase was 

separated from the organic (excess aromatic compound) in a separatory funnel. The 

concentration of benzene or toluene in the aqueous medium was determined 

spectrophotometrically. 

Wastewater from the pyrolysis section of olefin plant oil products was taken 

from the line of their discharge to treatment facilities. 

The total content of organic compounds in water-organic media (simulated and 

real wastewater) was expressed by the value of HSC. 

Studies of cavitation neutralization (decomposition) of aromatic compounds 

were performed on installations that differ in the principle of cavitation excitation and 

power, namely, using an ultrasonic emitter and a hydrodynamic jet cavitator. 

The efficiency of cavitation neutralization of aromatic compounds, which was 

established under the action of ultrasonic radiation, was tested on an installation with 

a hydrodynamic type cavitator (pic. 1), the power of which was much higher than the 

ultrasonic emitter - 1.1 kW. The main element of this installation was a 
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hydrodynamic jet cavitator of original design [1, p. 295-303].   

 

Pic.1 Scheme of installation with jet cavitator of hydrodynamic type 

1 - circulating capacity; 2 - stirrer; 3 - cooling circuit; 4 - pump; 

5 - bypass; 6 - manometer; 7 - working body (cavitation element); 8 - cavitator 

housing; 9 - manometer; 10 - compressor; 11 – control thermometer; 

12 - hydrophone; 13 - PC 

It consisted of a cylindrical vertical body 8 with a diameter of 120 mm and a 

volume of 8 dm3, made of transparent polymethyl methacrylate, which is necessary 

for visual observations and photofixation of the phenomenon of cavitation. In the 

lower part of the cavitator is mounted a cavitation element 7, made as a system of 

nozzles located at an angle of about 1100. The wastewater containing benzene was 

fed to the hydrodynamic cavitator by a centrifugal pump 4 from the circulating tank 

1.  

The pressure at the inlet to the cavitator, and accordingly the amount of energy 

introduced into the cavitation zone, was regulated by bypass 5 with a system of 

valves installed on the main and bypass 5 lines. To average the composition of the 

aqueous phase, the circulating tank 1 is equipped with a paddle stirrer 2. The 

isothermal process was provided by a cooling circuit 3 placed in the tank 1. 

To intensify the excitation of cavitation in the aqueous medium in front of the 
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centrifugal pump 4 compressor 10 through the rheometer 9 with a given flow rate 

(1… 3% vol.) Injected air. With this introduction of air, the intensity of dissolution of 

air components, especially oxygen, is the highest. 

To evaluate the cavitation processes occurring in the cavitator 8, we used a 

system of sonochemical analysis, which included a hydrophone 12. switched via an 

ADC with a laptop 13. 

Waste water imitate containing benzene and subjected to cavitation was 

prepared in tank 1. To do this, a measured volume of water was poured into it and 

pump 4 was turned on; the system of taps fluid flow was regulated so that the 

pressure at the inlet to the cavitator does not exceed 0.2 MPa, at which cavitation is 

not excited. A volume of benzene was then introduced into the lower part of the 

circulation tank 1, which corresponded to its maximum solubility in water at room 

temperature. Circulation of the aqueous-organic medium with simultaneous stirring 

in the circulation tank 1 was carried out until a constant concentration of benzene was 

reached in the medium, which was periodically determined spectrophotometrically. 

After reaching a constant concentration of benzene set the set pressure of the liquid at 

the inlet to the cavitator. Air with a given flow into the aqueous medium was supplied 

through a fitting located in front of the pump 4. 

Periodically, samples of the aqueous-organic medium were taken from the 

circulating tank for analysis for benzene content. 

Determination of the concentration of aromatic compounds (benzene and 

toluene) and sodium hypochlorite in aqueous media (simulations, real industrial 

wastewater and reaction media during the study) was performed by UV / Viz 

spectroscopy on a two-beam spectrophotometer SPECORD M40 (UVVIS Car) 

cuvette 10 mm thick in the wavelength range 200… 900 nm (reference medium - 

distilled water). Previously built a calibrator graph of the dependence of the optical 

density of a given aqueous medium on the content of organic compounds (benzene or 

toluene) or NaClO for wavelengths corresponding to the maximum absorption, nm: 

benzene - 255; toluene - 261; sodium hypochlorite - 292. Calibration solutions were 

prepared by diluting pre-saturated aqueous solutions of benzene or toluene and 
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commercial concentrated sodium hypochlorite solution with distilled water.  

Photometry of the reaction medium in the visible optical region was performed 

using a photometer photoelectric KFK-3 in the range of 320… 900 nm (cuvettes - 

quartz with a thickness of 10… 30 mm; reference medium - distilled water). 

The content of organic compounds was also determined by the value of HSC. 

The value of chemical oxygen demand (CHC) was determined according to 

DSTU ISO 6060: 2003. The method is based on the oxidation of the organic part of 

the aqueous phase by a strong oxidant - potassium dichromate in an acidic 

environment. 

The efficiency of cavitation oxidation of aromatic compounds depends on the 

nature of the development of cavitation phenomena in the studied media. They 

obviously depend on the method of cavitation excitation (acoustic (ultrasonic) or 

hydrodynamic) and on the composition of the medium. To compare the development 

of cavitation fields in 2 reaction systems (water and imitation wastewater containing 

benzene) was performed by the method of sonochemical analysis. To do this, during 

the excitation of cavitation using a spherical hydrophone type 8105 (fixed frequency 

range - 0.1 Hz… 160 kHz; sensitivity - -205 dB per 1V / μPa; directional 

characteristics: at 100 kHz exactly the direction is not less than 2700 in the axial plane 

and 3600. - in radial), which was switched to a personal computer via an analog-to-

digital converter, recorded the main characteristics of audio signals - their 

oscillograms and frequency spectra. Analysis and graphical interpretation of the 

obtained signals was performed using a standard specialized program for recording 

and editing audio files "Adobe Audition 1.5" [2]. 

Based on the results obtained during experimental studies of the intensity of 

cavitation fields in generators of different types, processes of cavitation-flotation 

separation of water environments, as well as analysis of information sources, the 

design of GDSC was developed, which allows (nozzle diameter, number of nozzles, 

angle of attack of jets) parameters, to provide optimum conditions of a course of 

technological processes in cavitation fields, even at temperature changes and, 

accordingly, rheological properties of these environments. A positive feature of the 
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developed design of GDSK is the ability to control the efficiency of the process of 

cavitation-flotation separation directly during its implementation, which ensures the 

continuity and flexibility of the process. Technological schemes of processes are 

offered: cavitation-flotation enrichment of sulfur ore; cavitation-flotation separation 

of the suspension formed during the regeneration of the spent absorption solution in 

the production of pigment titanium (IV) oxide; dissolution of langbeinite ore and 

flotation of insoluble residue.  

A significant disadvantage of most cavitator designs is the inability to provide 

optimal conditions for various technological processes (physico-chemical, heat and 

mass transfer) directly during the cavitation treatment of aqueous heterogeneous 

media. Developed GDSK design, in which the introduction of new elements 

(hydrophone, microprocessor, reversible motor, articulated and reciprocating 

mechanisms) allows you to change the spatial location of cavitation elements 

(nozzles) and automatically adjust the angle between the axes of adjacent nozzles and 

the longitudinal axis optimal conditions for the flow of technological processes in 

cavitation fields, even with changes in temperature and, accordingly, rheological 

properties (viscosity, density, etc.) of aqueous heterogeneous media in which these 

fields are generated. A positive feature of the developed design of GDSK is the 

ability to control the efficiency of cavitation processing directly during the 

implementation of a certain technological process, which ensures its continuity and 

flexibility [3, p.29]. 

The schematic diagram of the design of GDSK (longitudinal section), 

developed during experimental studies of the development of cavitation fields in 

aqueous heterogeneous media, is shown in (pic.2).  
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Pic.2 Schematic diagram of the design of GDSK 

1 - reversible motor; 2 - coupling; 3 - seals; 4 - supply pipe; 5 - collector; 6 - 

hose; 7 - guide; 8 - reciprocating mechanism; 9 - movable nut; 10 - hinged 

mechanism; 11 - nozzle mounting; 12 - nozzle; 13 - housing; 14 - not a movable nut; 

15 - support bearing; 16 - branch pipe; 17 - hydrophone; 18 - microprocessor 

GDSK works like this. The aqueous heterogeneous medium, which is subjected 

to cavitation treatment, is supplied under pressure through the supply pipe 4 to the 

collector 5, and from there by means of hoses 6 to the nozzle 12. At the outlet of each 

nozzle 12 a jet with high kinetic energy is formed. During the collision of jets at some 

distance from the nozzles 12 in the aqueous medium, cavitation is excited and a 

cavitation region is formed inside the housing 13. Due to the flow, this region extends 

along the axis of the cavitator to the entire housing 13. Components as a result, 

chemical processes, mass and heat transfer, and heat generation are intensified. The 

angle between the axes of the nozzles 12 and the longitudinal axis of the housing 13 

of the cavitator is changed due to the reversible motor 1, the shaft of which is 

connected to the reciprocating mechanism 8 during the coupling 2. mechanism 8. 

This is the movement of the elements of the hinge mechanism 10, to which the 

nozzles 12 are attached, and, as a consequence, the change of the angle between their 

axes and the axis of the cavitator. After treatment in the cavitation field, the aqueous 

heterogeneous medium is discharged from the cavitator through the discharge pipe 
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16.To automatically adjust the angle between the axes of the nozzles 12 and the axis 

of the body of the cavitator 13 hydrophone 17 fix the value of the acoustic signal of 

the generated cavitation fields. The signal is converted by a microprocessor 18, which 

drives the reversing motor 1. The reversing motor 1 by means of reciprocating 8 and 

hinged 10 mechanisms changes the spatial location of the nozzles 12 until the 

maximum values of the amplitude of the acoustic signal are reached. 
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Abstract: water is one of the main products used by the pharmaceutical 

industry. It can be present as an excipient, or used to prepare drugs for use, in the 

synthesis of active pharmaceutical ingredients (APIs), in the manufacture of finished 

products or as a cleaning agent for washing containers (tanks), equipment, primary 

packaging materials and the like. 
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Depending on the purpose of use in pharmacy, water of different quality levels 

is required. Water quality control, in particular its microbiological purity, is an 

important aspect, and the pharmaceutical industry allocates significant resources for 

the development and maintenance of water treatment systems. 

Purified water is water for the manufacture of drugs, in the production of which 

the water does not require sterility and pyrogen-free. 

Water for injections is water used as a solvent in the preparation of medicines 

for parenteral use or for dissolution, or for diluting substances or medicines for 

parenteral use before use (sterile water for injections). meets the requirements of SP-

08.03-069 Water for injections "inbulk". Water for injections is part of the infusion of 

70% to 99% [1, p. 27]. 
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To maintain microbiological indicators of the quality of highly purified water, 

it is proposed to use ozonation as a method of disinfection. Ozonation of water has a 

number of advantages over other reagent methods of disinfection. Disinfection of 

water by ozonation is fast (in a few minutes). Ozone does not give water any smell or 

taste, it is not affected by temperature, pH, turbidity and other properties of water. 

A number of studies have been conducted on the disinfection of water by 

ozone treatment. The work was carried out on an experimental plant, the raw material 

for ozone in this case was oxygen. The investigated water was treated by bubbling 

ozone through a layer of highly purified water. 

The main task was to determine the optimal, effective ozone concentration, 

volumetric ozone consumption per unit volume of water and water treatment time. 

The conditions of application of ozone for disinfection of purified water in 

order to achieve the required norms of microbiological load were studied at the 

experimental installation, in accordance with the requirements of ST-N MOH 42-4.0: 

2013 [2, p. 12]. 

The scheme of the experimental installation for disinfection of purified water 

by ozonation is presented in Ріс.1 It combines three main stages: purification and 

drying of air, ozone electrosynthesis, treatment with ozone-air mixture of purified 

water. 

Ozone was obtained in an ozone generator unit with a system for drying the 

supplied gas stream. The generator operated on dehumidified air. 

The ozone generator is a discharger consisting of two parts. The main elements 

of the arrester are the electrodes, which are located at a short distance from each 

other. Structurally, the electrodes are made in the form of two concentric cylinders. If 

the electrodes are connected to a high-voltage AC source, a quiet discharge is formed 

between them, through which atmospheric air is passed, which must undergo deep 

cleaning, as well as drying to a moisture content of not more than 0.05 g / cm3. The 

ability to produce ozone at the point of consumption from the environment is a great 

advantage over other chemical reagents. 

The air dehumidification and purification system contains four series-



215  

connected vessels filled with absorbers. The first of them - silica gel, which allows 

you to clean the gas stream from moisture. 

The dried gas mixture is sent to the ozonator, where the electrodes through the 

transformer, a voltage of 11 kV. 

The obtained ozone was fed through the porous plate to the lower part of the 

bubble column. 

 

Pic. 1. Scheme of the experimental ozonator installation 

1 - gas blower; 2 - crane; 3 - manostat; 4-7 - absorber; 8 - rotameter; 

9 - ozonator, 10 - spectrophotometer; 11 - ozone absorber; 12 - water supply; 

13 - UV; 14 – spectrophotometer After the ozonation process, the samples of the 

tested water were taken and the samples were inoculated on the nutrient medium. 

Sowing of samples on the nutrient medium was performed in laminar cabinets, the 

second class of protection. The samples were thermostated, and after the incubation 

period, the results were analyzed [3, p. 21]. 

The results of research on all Petri dishes met the requirements for highly 

purified water, at this stage work is underway to select the optimal ozonation regime. 

In order to simplify the method of determination of ozone in the gas phase, 

reduce the time of determination, increase the accuracy of the analysis at work 

technological cascade scheme, control over the ozone content was carried out 

spectrophotometrically. The possibility of constructing a calibration graph for the 

determination of ozone in the gas phase on a spectrophotometer SF-16 by correlating 

the results of determining the optical density of the gas mixture and the actual ozone 



216  

content determined by the iodometric method was investigated. 

Table 1 

Change in ozone concentration depending on the optical density 

U 11kV 

Q 0 20 40 60 80 100 

V, l / min 1,8 3,0 4,08 5,2 6,4 7,84 

V0, milliliters 1674 2790 3795 4836 5952 7292 

0 1,45 1,35 1,26 1,05 0,97 0,81 

Na2SO3, milliliters 2,8 3,0 3,0 3,0 3,2 3,4 

C, % revolutions 0,187 0,12 0,089 0,069 0,06 0,052 

C0, grams/ m³  4,0 2,57 1,91 1,48 1,29 1,11 

V, m³ / hour 0,108 0,18 0,2448 0,312 0,384 0,47 

G, grams per hour 0,432 0,463 0,468 0,462 0,495 0,522 

To carry out this work, the ozone-air gas mixture from the ozonator was sent to 

the gas cuvette of the spectrophotometer, and then passed through Drexel glasses, 

prepared for the study of ozone content by the iodometric method. 

Sampling was performed after the ozonator went to a constant mode of 

operation at different air flow rates. At the same time, the optical density of the gas 

mixture was measured. The optical density was measured at a wavelength of λ = 254 

nm. The time of passing the mixture through the glasses of Drexel was 1 minute. 

Table 2  

Time required for water treatment with ozone, at different ozonation modes 

The concentration of О3 

in the ozone-air mixture 

80% destruction of 

microorganisms 

100% destruction of 

microorganisms 

1 g / m³ 26 minutes 30 minutes 

1.5 g / m³ 23 minutes 29 minutes 

1.65 g / m³ 18 minutes 25 minutes 

1.8 g / m³ 18 minutes 25 minutes 

2.0 g / m³ 15 minutes 20 minutes 

2.25 g / m³ 12 minutes 20 minutes 

When using ozonation due to the synthesis of oxygen-containing radicals, the 

time of complete destruction of microorganisms and the time of complete oxidation 
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of organic compounds is reduced by about two times. The dose of ozone remains 

constant [4, p. 15]. Thus, it has been experimentally established that the 

microconcentrations of ozone supplied with air to the contact chamber suppress the 

development of microorganisms and provide the required level of microbiological 

contamination of purified water. 
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Last decades the attention of many researchers is involved in studying colloid-

chemical properties of water solutions of mixes of surfactants. Theoretical and 

practical interest to such systems is caused by that mixes of surfactants frequently 

possess the properties which are sharply distinct from properties of components 

making them. It allows to use effectively them for management of the processes 

proceeding in disperse systems (adsorption, wetting, flotation, solubilization, etc.) 

[1]. 

In this report the results of systematic study of surface properties of water 

solutions of ionic surfactants (anionic – sodium dodecylsulfate, cationic – chloride 

dodecylammonium and dodecylpyridinium) are presented in presence nonionic 

surfactants in connection with the fundamental problem of thermodynamics of 

adsorption in water solutions of ionic surfactants and applied problem of isolation 

surfactants from sewages. Water solutions of cationic and anionic surfactants are in-

process utilized.  

Studies of the surface properties of aqueous solutions of binary Tweens 

mixtures with cationic and anionic surfactants have shown that the components of the 

mixtures mainly exhibit synergism of surface tension at the boundary of the solution - 

air phase unit. Thus the effect depends by nature ionic surfactants and is maximal for 

the diluted solutions of mixes anionic - Tweens. This effect manifests itself in a 

decrease in the experimental values of the total concentration required to achieve a 

certain value of surface tension in comparison with the corresponding calculated 
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values for an ideal system, in an increase in the adsorption values of the studied 

binary mixtures of anionic surfactants - nonionic surfactants (~ 1.5 times) and the 

valuesof the standard free energy Gibbs adsorption at the solution - air interface (≈ 

30-33 kJ / mol). Calculation of structure adsorption layers has shown that at the big 

maintenance ionic surfactants the mixed layers of the structure close to equimolar are 

formed. 

The behavior of the studied mixtures of surfactants was analyzed within the 

framework of the Rosen [2] approach. The manifestation of the intensive interaction 

between the Twins and the surfactants (at n (Тweens) ≥ 0.5) was established, it is 

simple to assign a negative value to the parameter of the intermolecular component in 

the mixtures, but the value of β varies from 2 to 12, in the mixed adsorption layer, 

which contains mainly more surface-active nonionic ((Tweens) = 0.5-0.7). 

Dependences of parameter of interaction and free energy of the Gibbs of adsorption 

from mole shares ionic surfactants in a solution carry symbate character. Their 

maximal values are observed at the small maintenance ionic surfactants in mixes with 

the Tweens.  

On the basis of experimental and calculated data, a probable mechanism of 

interaction between ionic surfactants and Tweens is proposed. A scheme of the 

structure of mixed adsorption layers at the solution-air interface is proposed. 
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Аннотация: The linearized theory of elasticity for bodies with initial stresses 

(prestressed strips) used for solving the flat problem of horizontal load transfer from 

elastic periodically placed pads of finite or infinite length to two clamped on the same 

side by the same strips and developed conditions and the solution of the plane 

problem of transferring the horizontal concentrated load from a weakly 

inhomogeneous infinite stringer to a single-faceted elastic infinite band with initial 

stresses is obtained. 

Ключевые слова: linearized theory, contact problems, strips, stringers, 

stresses characteristic, integro-differential equations. 

 

Introduction. The relevance of contact problems taking into account the initial 
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stresses is not in doubt, because the initial stresses are present in almost all bodies 

and structural elements [1,2]. Their origin is described in sufficient detail and 

thoroughly in [3,4]. For two main problems: the flat problem of transferring the 

horizontal load from elastic periodically placed pads of finite or infinite length to two 

clamped on one side by the same strips and the flat problem of transferring the 

horizontal concentrated load from a weakly inhomogeneous infinite stringer clamped 

by one non-end face stresses characteristic and generalizing is that, first, all elastic, 

considered in the tasks of the body – stripes; secondly, they are reinforced with 

elastic pads. Additional initial conditions that the authors introduced to solve these 

problems: the initial stresses in the elastic pads are absent, the modulus of elasticity 

of the lining material E and the Poisson's ratio are determined under conditions of 

plane deformation. 

The goal of the work. Based on the linearized theory of elasticity for bodies 

with initial stresses (prestressed strips) to develop conditions and a method for 

solving the flat problem of horizontal load transfer from elastic periodically placed 

pads of finite or infinite length to two clamped on the same side by the same strips. In 

addition, obtain a solution of the plane problem of transferring the horizontal 

concentrated load from a weakly inhomogeneous infinite stringer to a single-faceted 

elastic infinite band with initial stresses. 

An additional problem is, based on the linearized theory of elasticity, to obtain 

a solution of the plane problem of transferring a horizontal concentrated load from a 

weakly inhomogeneous infinite stringer to a one-faceted elastic infinite band with 

initial stresses. 

Theoretical research. To solve the problems specified in the goal, it is 

necessary to find the influence of initial stresses in elastic bands on the law of 

distribution of normal and tangential contact stresses in the area of contact of strips 

with strips when they are subjected to horizontal periodic load with period and 

intensity. 

Since this problem is periodic, the effect of the initial stresses under each of the 

elastic thin plates will be the same. Thus, you can limit yourself to only one of them. 
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It should be noted that the elastic lining is bent in the vertical direction like a normal 

beam, and in the horizontal direction the axis is compressed or stretched like a normal 

rod with finite stiffness, which is in a uniaxial stress-strain state. The research is 

carried out in general for the theory of large (finite) initial deformations and several 

variants of the theory of small initial deformations, proposed for the first time in the 

works of Academician of the National Academy of Sciences of Ukraine Guzj O.M. 

with an arbitrary structure of the elastic potential separately for equal and unequal 

roots of the characteristic (determining) equation [2]. The solution of the problem for 

the band with respect to normal and tangential contact stresses is reduced to a system 

of recurrent systems of integro-differential equations, which are solved by the small 

parameter method. The zero approximation of the solution of the inhomogeneous 

problem is constructed by means of the integral Fourier transform. As a result, the 

contact stresses can be described by Fourier integrals. 

The problem of two bands is reduced to the solution of a singular integral 

equation, which is solved by using a series of Jacobi polynomials. After a series of 

cumbersome and rather complex transformations, a quasi-regular infinite system of 

linear algebraic equations is obtained, which is ultimately solved by known numerical 

methods. Based on the calculations (according to the licensed Maple-8 program) for 

the simplest elastic potentials (harmonic type potential for compressible bodies, 

Treloir and Bartenev-Khazanovich potentials in the case of incompressible bodies) 

numerical results are obtained, which indicate the quantitative and qualitative 

influence of initial stresses on basic parameters contact interaction, for the tasks 

considered in the work.  

In fig. 1 shows only a graph of the distribution of contact stresses for the 

Treloir potential (incompressible band).  

The value of the elongation coefficients 11   (solid line on the graph) 

corresponds to the classical theory of elasticity [in a body without initial stresses [5]; 

9,0;8,0;7,01   correspond to the initial compressive stress; 3,1;2,1;1,11   

correspond to the initial tensile stress; ζ-dimensionless coordinate of the initial stress 

state in the pre-stress band. 
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Conclusions. Based on the obtained numerical calculations (fig. 1), the 

following conclusions can be drawn. 

 

Fig. 1. Graph of the distribution of contact stresses for the Treloar potential, 

where ρ – the distance from the point to the boundary point of the contact area, 

ζ – the dimensionless coordinate of the initial stress state 

in the pre-stressed band 

1. Contact stresses on the line of contact with the elastic pad depend on the 

initial stresses; moreover, the initial (residual) stresses have a more significant effect 

(quantitative) in the case of highly elastic materials (incompressible bodies) in 

comparison with rigid materials (compressible bodies); qualitative impact on research 

results – identical. 

2. The presence of compressive initial stresses in the elastic band leads to a 

significant reduction in contact forces and an increase in displacement under the pads; 

tensile stresses are characterized by an increase in contact stresses and a decrease in 

displacement under the pads. 

3. On the basis of the obtained results it is possible to choose such initial 

(residual) state at which characteristic operational stresses in the field of contact will 

accept the minimum values, ie initial stresses give the chance to regulate contact 

forces at calculation of designs on durability and by that to make optimum decisions. 

4. The peculiarity of stresses at the ends of the pads is similar to the features 

that occur in the classical case (for the absence of initial stresses). In other words, in 
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linearized problems for elastic bands with initial stresses supported by elastic 

overlays (stringers) and in the classical case (without initial stresses) there is a power 

dependence   1О , where ρ is the distance from the point to the boundary point of 

the contact area. 

5. When directing the initial (residual) stresses to the values corresponding to 

the loss of surface stability ( кр 1 ) of the band, there are phenomena of the 

"resonant type", which were first discovered by Guzj O.M. in the mechanics of brittle 

fracture of materials with initial stresses, and then confirmed in many monographs 

and professional publications of his students on rigid and elastic dies for contact 

problems of prestressed bodies. From an engineering point of view, the initial stresses 

are close in magnitude to the appearance of surface instability "resonance 

phenomena" ( кр 1 ) are quite dangerous, because it leads to a sharp change in the 

stress-strain state of structures. 
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Abstract: Today, gravure printing owes its existence to electronic means of 

manufacturing printing plates, automated control systems for the printing process. 

The introduction of electronics advances in printing has given impetus to the 

improvement of gravure printing, which is perfectly automated. Gravure printing is 

most often used to print color images on a variety of papers, cardboard, films, cotton 

fabrics. 

System analysis of gravure printing technology confirms that product quality is 

determined by subsystems of form and printing processes, that have a significant 

impact on it. The built model of product quality has shown that it is characterized by 

a multilevel hierarchy, which covers important factors of influence that characterize 

the quality indicators of form and printing processes. 

Key words: quality, system analysis, gravure printing, printing form, imprint. 

 

The priority parameters that determine the quality of the forms are: printing 

speed, color reproduction accuracy on imprints, high circulation resistance of printing 

forms, which is their main performance characteristic. High circulation resistance of 

printing forms allows to increase the utilization rate of printing machines, to make the 

printing process more stable, and thus to reduce the cost of printed products. 

Important in the process of gravure printing is the complexity and cost of forms 

manufacturing, which are cylinders of multilayer structure formed by galvanic 

https://teacode.com/online/udc/65/655.35.html
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coating of copper or zinc. The modern material for the working layer of the laser 

engraving printing plate is zinc, which, compared to copper, has a lower thermal 

conductivity and, accordingly, does not require high-power lasers for image 

engraving. It is known that the cylinder-base must have high rigidity and provide 

minimal deformation, including deflection. Image recording on gravure printing 

forms is possible using electromechanical and laser engraving technologies. To assess 

the quality, it is important to control the image recording quality on the form.  

The most popular method of recording images on modern forms of gravure 

printing is laser engraving, which has a number of advantages: high speed (70,000 

cells/s); reducing ink consumption when printing through the hemispherical shape of 

the printing element/cell and adjusting the depth and area of the cells. 

The subsystem of print quality assurance indicators includes control of the 

main components of the machine structure: forming cylinder, squeegee device, 

printing cylinder, ink supply system, drying system (drying power is determined by 

the required printing speed, ink type (solvent or water-based) and ink volume). 

Printing machines equipped with automated remote-control systems for ink and 

printing devices, paper-carrying system. The stability of printing and the identity of 

imprints throughout the production of the entire edition provide control systems. 

Thus, the control of the parameters of the printing form is carried out by measuring 

the length, width, depth and area of the cells and determine their volume; visual 

assessment of the condition of the surface of the electroplating (its integrity, absence 

of mechanical damage and defects), instrumental assessment of the surface by 

measuring the hardness and roughness. In addition, it is important to study the change 

in the volume of printing elements for different raster lines at different ratios of the 

width of the membrane to the width of the cell (1: 2, 1: 3, 1: 4, 1: 5, 1: 6) after 

printing and comparing them with the initial volume before printing. Imprint quality 

control involves determining the gradation transmission on the imprint by measuring 

the optical densities in the field with raster elements of different relative areas (from 

5% to 100%). It is important to study the relative graphic distortions of strokes of 

different thickness (from 75 μm to 200 μm) on the imprints. 
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Thus, with the help of systematic analysis of gravure printing technology, 

hierarchical levels of product quality model, characteristic features of subsystems and 

properties of their elements are determined. The types of relationship between the 

elements of the system structure and the importance of factors influencing product 

quality are established. 
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Formulation of the problem. The use of modern technical means has changed 

the principle of construction of information-measuring systems and methods of 

reasonable distribution and direction of information flows. This allows you to set the 

task of the maximum possible transfer of processing of measuring information to the 
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place of its formation. 

The main materials of the study. Metrological support is the establishment 

and application of metrological norms and rules, as well as the development, 

manufacture and application of technical means that ensure the unity and the required 

accuracy of measurements. 

The main purpose of metrological support is to improve quality, increase 

production efficiency, use of material values and energy resources, as well as 

research. 

The main tasks of IT metrological support are: 

 Establishment of units of physical quantities; 

 Formation of a system of state standards of units of physical quantities 

and ensuring their functioning; 

 Development of methods and means of transfer of the sizes of units of 

physical sizes from standards to exemplary and working means of measurements; 

 Development of scientific-methodical, legal and organizational units of 

physical quantities from standards to exemplary and working means of 

measurements; 

 Development and implementation in metrological practice of norms and 

rules of legislative metrology; 

 State and departmental supervision over the development, production, 

condition, use and repair of measuring instruments; 

 Conducting state tests, inspections, calibration and metrological 

certification of measuring instruments; 

 Certification of measuring instruments; 

 Development and certification of standard samples of composition and 

properties of substances and materials; 

 Conducting metrological examination, design, engineering and 

technological documentation. 

The purpose of any measuring information system, the required functionality, 

technical and other characteristics are crucially determined by the object of study for 
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which the system is created. The main functions of the measuring information system 

are: obtaining measuring information from the study, its processing, transmission, 

presentation of information to the operator, memorizing the display and the formation 

of control effects [1,2]. 

The composition and structure of a specific measuring information system is 

determined by the general technical requirements established by the State Standard 

and the specific requirements contained in the terms of reference for its creation. 

For a long time, the study of physical processes was dominated by 

deterministic principles, which were mathematically based on systems of differential 

equations under given initial conditions. However, no matter how artistically and 

consistently these principles are used, they do not cover the infinite complexity of 

real phenomena. This is especially true of the processes that occur during the 

operation of information and measurement systems and complexes, which are diverse 

in composition and devices and work in a complex environment. That is why many 

processes, for the study of which it seemed quite sufficient to use classical methods 

of mathematical physics, in a deeper study required a probabilistic approach, ie, the 

rejection of an accurate description of the dimensions of the physical system [3]. The 

probabilistic approach was no less rigorous or less accurate than the deterministic 

one. 

In a more general case, when the radiating system is distributed in space, the 

signal is a function of the space-time argument (space-time signal consisting of 

individual signals that change in time and come from different points in space). 

Signals in the form of electromagnetic waves are emitted into the surrounding space, 

in which information on the characteristics of the surrounding space is superimposed 

on the signal (as opposed to artificial coding of the signal in information transmission 

systems). The measuring information superimposed on the signal is characterized by 

the value of the information (essential) signal parameter, which can be a scalar or 

vector value, continuous or discrete [4]. It is assumed that in the elementary interval 

of observation (measurement) this value can be considered constant. 

In addition, in the process of propagation and interaction with the environment 
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or the observed object, the signal is subject to other changes that do not reflect useful 

information. These effects are characterized by the value of the interfering parameter 

(is insignificant, not fixing). It can be a scalar or vector quantity and (as well as 

information) changes over time. However, at the elementary interval, its change can 

be neglected and considered constant. 

The structure of the measuring information system. For each type  

information and measuring systemsused a chain of hardware modules 

(measuring, control, interfaces, processing) [5]. Thus, the block diagraminformation 

and measuring systems contains: 

- many types of primary measuring transducers located at certain points in 

space stationary or moving in space according to a certain law; 

- many measuring transducers; 

- a group of analog-to-digital converters, as well as analog devices for start-up 

control; 

- a set of digital devices containing pulse generators, code converters, switches, 

specialized digital computing devices, memory device, code comparison device, 

digital communication channels, universal programmable computing devices - 

microprocessors, microcomputers, etc. 

A group of digital output, display and registration devices. 

These functional blocks are interconnected through standard interfaces or hard 

links are established. 

Interface devices containing bus systems, interface nodes and interface devices 

of analog units, used to receive command signals and transmit information about the 

state of the units [6-8]. 

A control device that generates command information, which receives 

information from the functional blocks and sends commands to the actuators to form 

an impact on the object of study. 
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Abstract: If the ratio between reactance and resistance is not identical for all 

branch of an electrical network, this may be called   uniform one. The non-uniform is 

accompanied by lots of negative phenomenon such as the increasing level of energy 

losses, the decreasing of power quality, the overloading of transmission lines, etc. 

Therefore, increasing of uniform is one of the most significant goals of network 

optimization. The general criterion of the uniform for a network any level of 

complexity and size is derived. The special algorithm is developed for the calculation 

of external correcting force, which eliminates negative influence of uniform in real 

network. 
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 Modern electrical transmission systems use the closed circuits, because they 

allow increasing reliability and stability of their work. However, parallel work of 

transmission lines with different voltages and constructions causes to occurrence of 

such factor as uniform of a network.  

If relation of a reactance to resistance is the same for all branches of an 

electrical network, this network is called as a uniform network. A network of one 

voltage, which is mounting with cables of the same mark or overhead lines with the 
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same type wires and design, is quite uniform. Obviously, all-existing or designed 

electrical networks are non-uniform. 

The non-uniform is accompanied by lots of negative phenomenon: increasing 

level of energy losses, decreasing of power quality and overloading of transmission 

lines. Therefore, increasing of uniform is one of the most significant goals of network 

optimization [1]. This goal may be achieved by a correction of longitudinal 

parameters of circuits by means of installation some condensers (reactors) or 

modification of line’s design. As this method requires considerable capital costs, it 

normally is applicable in the case, if the main degree of a non-uniform is caused by 

few elements of a network. For example, new line of higher voltage is connected in a 

parallel with working network. It is necessary to co-ordinate its impedance angle with 

some average for all branches of network [2].  

The modification of a load flow for purpose to approximate one to load flow in 

a uniform network is the alternative solution. Equilibrating electromotive forces must 

be applied to all closed loops of an electrical network for load flow optimization. The 

quantity of equilibrating voltage can be find from the condition of coincidence 

current flow in a uniform electrical network (called economic, as it has a minimum of 

energy losses) with natural current flow in r-circuit of the network (circuit, in which 

longitudinal elements include only resistance) [3]. 

A node model either a loop model may be used for power-flow analysis of an 

electrical network. Node model is normally preferred because the algorithm of 

computer simulation is simpler and more appropriate as a rule. In fact, all modern 

programs for power-flow analysis use node model. Nevertheless, the uniform of an 

electrical network only reveals itself in closed loops. Therefore, the loop model is 

considered for steady-state analysis in this article. The Kron’s theory of tensors for 

electrical circuits is the most preferable for obtaining loop model. It allows making 

the essential expressions more compacts and generalizing conclusions, which 

obtained as result of studying of single system, to all systems [4]. Unfortunately, now 

the tensor analysis of electrical networks hasn’t got of appropriate place yet. 

Therefore, it is necessary to make preliminary remarks. 
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In mathematics, tensors usually are used during analysis of isotropy space of 

topology. On the contrary, tensors of electrical networks by Kron concern to 

anisotropy space. This space is formed from networks, which differ one from other 

by a way of connection. Loops, which are formed by branches of electrical network, 

play role of co-ordinates axes in this discrete space. There are two kinds of loops in 

electrical circuit: closed-path (c-axis) and open-path (o-axis). They form two 

subspaces in space of a network, which are orthogonal and complementary about 

each other. Therefore, the circuit in such co-ordinates is named as orthogonal circuit. 

The closed-path loops (usually named simply loops) are well known. A 

concept of open-path loop is followed from concept of nodal pair. The open-path loop 

is formed by sequence of branches, which begins in the first node and comes to end 

in the second node of pair. This model is more general, then nodal model, which 

follows from it if all open-path loops begin in the same node. Closed-path and open-

path are chose at will. However, if loop should be independent, then it must consist at 

least one new branch. The positive direction for branches and loops should be chosen 

too. The currents and the voltages are used as variables, which describe the state of 

network. Physical nature of these variables is quite different, therefore different types 

of tensor use for their description: covariant for the voltage and contravariant for the 

current. The covariant variable is written with lower indexes of co-ordinate and 

contravariant is written with upper indexes in modified index notation [5]. For 

example: Uo- covariant variable, voltage of open-path (if all loops have got one node 

as begin, then it’s nodes voltages); Ic - contravariant variable, current of closed-path 

(loops currents).  

The transformation from original circuit in orthogonal co-ordinates to a 

primitive circuit is the basis of tensor analysis of network’s steady state. A primitive 

electrical circuit is formed from separate branches (Fig. 1). 
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In general case, each branch of primitive circuit has impedance Z, source of 

current J and source of EMF E. Variables of primitive electrical circuit have got index 

b. Obviously, voltages and currents are bound simply expressions in primitive system 

co-ordinates: 

where Zbb and Ybb are tensors of impedance and admittance of branches, 

correspondingly. 

The tensor of transformation is used for the transformation of variables from 

one system of coordinates to another. For example, during transformation from 

orthogonal system of coordinates to primitive: 

where С - tensor of transformation (second rank); s – index for original 

network. The point before index s shows, that it’s column’s index. The power of 

networks mustn’t change as result such transformation. The tensor with inverse 

matrix is used for reverse transformation: 
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Fig. 1. Рrimitive electrical circuit 
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Here are all equations for transformation network from orthogonal to primitive  

system co-ordinate and vice versa:  

 

These matrices could be separated on submatrices, which correspond with 

open-path and closed-path: 

In general, the detailed equations for transformation from orthogonal system 

co-ordinate to primitive can be written in expanded form [3]:  

 

 

 

 

 

where  Jo – current  tensor of open-path and Jc – current tensor of closed-path, 

which  are caused by source of current in circuit; Ko – current  tensor of open-path  

and Kc – current tensor of closed-path, which  are caused by other source in circuit; 

Eo – EMF tensor of open-path  and Ec – EMF tensor of closed-path ; Vo  - passive 

voltage tensor of open-path  and Vc – passive voltage tensor of closed-path .  

The equations for reverse transformation may be obtained by analogy. 

If we use traditional forms for definition active parameters of electric network 

during steady state analysis: 
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/// cc KK 

circuit.-rat  contourspath -closed of currents circuit;-rat  branches of currents - where
//

cb KI

oo VU 
; ccU 0

 

So equations may be rewritten for steady state analysis in electrical networks 

as: 

 

                      (1) 

 

During the analysis of electric uniform network, it will be found general 

conditions of uniform network any level of complexity and value of external 

correcting force for elimination negative influence of uniform in real network. By 

analogy to concept r-circuit, z-circuit consists of impedance of branch as longitudinal 

elements.  

The tensors, which describe initial state in z-circuit, will be written without any 

additional signs. One character stroke will be used for the tensors in r-circuit. Two 

character strokes will be used for the tensors in z-circuit, which describe forced state 

in z-circuit after optimization. Three character strokes will be used for tensors in x-

circuit (the reactance are included in longitudinal elements only). So equation (1) for 

r-circuit: 

For forced state: 

 

As result comparison (2) and (3) the condition of optimum forced state  

/// bb II  may be substituted  

 

After multiplication of the equation (2) by the resistance tensor of network: 
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Premultiplying both sides of this equation by submatrix of tensor of 

transformation 
b

cC .

, we obtain 
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where Rco – tensor mutual resistance of closed-path and opened-path , Rcc – 

tensor resistance of closed-path . 

The initial state of network is balanced, so voltage in closed loops  
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state for setting it to optimal condition; Zco – tensor mutual impedance of closed-path 

and opened-path ; Zcc – tensor impedance of closed-path . 

By substituting (4) into (5) we obtain: 

Transform expression in brackets, substitute complex tensors of impedance to 

multitensors with real elements 
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where Xco – tensor mutual reactance of closed-path and opened-path ; Xcc – 

tensor reactance of closed-path.  

Therefore 

As far as tensors with indexes open-path only are absent in equation, the 

opened part of electric network hasn’t an influence on value equilibrating 

electromotive force.  Current flow is optimal irrespective of load if 

 

 

Equation ( 

determine condition of uniform network in orthogonal system of co-ordinates.  

Equation (7) can be written 

 

By analogy with (4) it is possible to write 
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Current flow in r-circuit coincides with current flow in x-circuit only for 

uniform network. Presence of “j” shows that active load influences on reactive EMF, 

and reactive load influences to active one. 
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To adapt the control system of complex dynamic systems, neural-network 

structures are using that can simulate nonlinear control objects using self-learning, 

speed and parallel information processing. There are several ways to build adaptive 

neural-network control systems: when using neural network structures like regulators, 

the so-called inversion model and when using neural-network structures like an 

object model called direct model. Neural-network structures like an inversion model 

are faster but they need special additional equipment [1]. The direct model is rather 

laborious and takes longer to adapt [2]. 

The power unit of a nuclear power plant is a rather complex object in which it 

is necessary to control a large number of technological processes; for this, automated 

control systems for these processes are using. This system consists of separate local 

automated control systems for individual technological processes. The automatic 

control system is responsible for the safety and stability of the nuclear reactor. For 
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this, it is necessary to optimize the quality indicators of the automatic control system. 

This is not an easy task, since it is quite dangerous and unprofitable to carry out 

experimental studies in a power unit; for this, a mathematical model is being built, 

with the help of which we can change the necessary parameters, observe the 

dependence of the dynamic characteristics on the period of the active zone campaign, 

the frequency of oscillations [3]. 

For optimization, analysis and control generation of complex dynamic systems, 

modeling in the form of differential equations is proposed. To describe the further 

work and optimization of complex dynamic systems, information technology was 

described, which includes (Fig. 1): a block of systems models, a module of 

integration methods, a block of calculus of system quality criteria, a block of 

optimization methods, a module of structural data and a block of information supply. 

[4]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. The structure of information and analytical technology 
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To calculate differential equations of different criteria (direct quality indicators, 

integrated quadratic estimates) of an automatic control system, the system criteria 

method is used. With the help of the block of system modules, the necessary 

parameters of the information and control systems are set. This block includes 

automated control systems for a nuclear reactor, steam turbines and steam generator 

[5-6]. The integration methods module solves systems of differential equations in 

different ways. 

The block of optimization methods identifies the parameters of the necessary 

models of information management systems, which includes methods for minimizing 

the sum of squares, genetic algorithms, methods of conditional and vector 

optimization. The data structures module serves as a connecting link for all elements 

of information technology. And in order to graphically present the necessary data and 

their results, they use the information provision module.  
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To begin with, I would like to talk about the history of the development of the 

mobile games industry, and what masterpieces the developers have released. 

The first steps were taken in 1994. Siemens presented the world's first GSM 

phone Siemens S1 MARATHON. If you enter a special code on this phone, you 

could start the Tetris game. In 1997, the Nokia 6110 became the first phone with a 

built-in Snake game that was launched from the menu. The game needed to absorb 

black dots on the screen. The more the snake absorbed the points, the longer it 

became. The game immediately gained a lot of fans, and Nokia itself implemented it 

on almost all of its phones. 

In 1999, with the release of the iconic Nokia 3310, a new era of mobile gaming 

begins. Four games were installed on this phone, among which was the updated 

Snake 2. In 2001 Siemens released its 45th series of cell phones with completely new 

games, including Baloon Shooter, Battle Male fighting game, Super Mind puzzle, 

Moove the Box, Race Ace (one of the first mobile arcade racing games), as well as 
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the beloved game Siemens users - Stack Attack, the gameplay of which is somewhat 

similar to Tetris. 

In the same year, mobile games have risen to a new level with the emergence 

of the new Java2ME platform. The first phone with Java2ME support was Siemens 

SL45i. Now users could independently download games from the Internet or from 

other sources. Many sites with Java games for any genre have appeared. Big studios 

like EA, Ubisoft, Konami, Disney have released mobile versions of Assassin's Creed 

series, The Sims, Need For Speed, PES, Command & Conquer and other popular 

games. Soon they had competitors like Gameloft, Herocraft, Glu Mobile. It was then 

that people first saw the likes of Asphalt, Real Football, Gangstar, Modern Combat, 

God Of War, Gish. 

With the advent of the Android and iOS operating systems, the term “phone” 

was replaced by “smartphone”. Smartphones have become much more powerful 

every year, opening up new opportunities for developers to create games. The first 

popular game for both operating systems was Angry Birds. After a year of release, it 

was downloaded over a million times. 

Unremarkable games followed, but by 2010 Hungry Shark was developed on 

the Unreal Engine 3. The graphics by those years were the best, and the game itself 

received many awards. In addition to Unreal Engine 3, the Unity engine has been 

adapted for smartphones. It was followed in the second half of 2010 by Fruit Ninja, 

Galaxy on Fire 2. 

In 2011, the N.O.V.A. shooter was released on mobile platforms. 2 - Near 

Orbit Vanguard Alliance. The game has set a new bar for graphics and gameplay. But 

this did not last long. After 2 years, the Real Racing 3 and Asphalt 8 races were 

presented, the graphics of which are still considered one of the best among analogues. 

But not only the graphics have risen to a new level. In 2014, a game in the MOBA 

genre Vainglory was released, which can compete with its older brother on computers 

- Dota 2. A year later, the RPG game Aralon: Forge and Flame was presented. She 

immediately impressed with her scale and was worthy to be called "mobile Skyrim". 

As for the genres of games these days, now one of the most popular are such 
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genres as MOBA, MMORPG; Battle Royale; card games; puzzles and riddles. The 

genre of "clickers" began to gain popularity - games where all gameplay is reduced to 

"clicking" the mouse or tapes. Idle games are a new type of games that are rapidly 

gaining popularity in the mobile games market. Idle games are an unusual genre. No 

one expected them to dominate many flash portals and top mobile charts. But the 

successes of 337 Games' Make it Rain, Game Hive's Tap Titans, and now 

Kongregate's AdVenture Capitalist have made it clear that idle games have a place in 

the App Store for a reason. 

Why is this genre gaining popularity and exists? And what can you find in 

games that you actually don't have to play? I think the secret to the popularity of  Idle 

games lies in the fact that they are the embodiment of the perfect modern mobile free-

to-play project. Idle game mechanics allow for flawless mobile sessions and 

encourage strong and long-lasting engagement. Idle games are games dedicated 

entirely to revenue stream management. Like simulators, they focus on making 

decisions that increase income. Some examples include: Idle Games on Kongregate, 

Reddit's Guide to Idle Games. 

Cookie Clicker is the best example of an Idle game. Every time you click on a 

cookie, you receive it. Cookies earned can be used to purchase upgrades. Updates 

increase either the rate at which cookies are received (you now get two cookies per 

click) or the rate at which they are automatically generated. Automatic generation 

works regardless of whether you click on a cookie or not. Cookies are generated even 

when you are logged out. It's hard to explain the incredible growth of this genre.  

But whatever you think about Idle games, their mechanics are perfect for 

mobile devices. Developers should learn how to create games with such a strong 

session design. This power is manifested in the following: the player is always 

pleased to return to the game; it is easy for the player to exit the game; the mechanics 

remain simple from micro to macro gameplay. 

The main technology used in the development of such games is encryption. 

Encryption consists in changing the original information data using a special 

algorithm, so that even if an unauthorized user receives encrypted information, he 
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still cannot understand the content of the information, because he does not know the 

decryption method. This ensures the security and integrity of your data and prevents 

unauthorized use.  

Specifically, the SHA256 encryption technology. It is a hash function from the 

SHA-2 family of algorithms designed to create fingerprints or digests for messages of 

arbitrary length. It is used in various applications or components related to 

information security. Cryptographic hash functions are mathematical operations 

performed on digital data; by comparing the calculated "hash", that is, the result of 

the algorithm execution with the known and expected hash value, a person can 

determine the integrity of the data. For example, calculating the hash of an uploaded 

file and comparing the result with a previously published hash result can reveal 

whether the download has been tampered with or tampered with. A key aspect of 

cryptographic hash functions is their collision resistance: no one should be able to 

find two different input values that result in the same hash output. 

SHA-256 is a new hash function calculated with 32-bit and 64-bit words, 

respectively. It uses varying amounts of shift and additive constants. SHA-512/256 is 

also a stripped down version of SHA-512, but seed values are generated using the 

method described in Federal Information Processing Standards (FIPS) PUB 180-4. 

SHA-2 was published in 2001 by the National Institute of Standards and Technology 

(NIST) US Federal Standard (FIPS). The SHA-2 family of algorithms is patented in 

US Pat. No. 6,829,355. The United States issued a patent under a royalty-free license. 

Currently, the best public attacks break preimage resistance on 52 out of 64 rounds of 

SHA-256 or 57 out of 80 rounds of SHA-512, and collision resistance on 46 out of 64 

rounds of SHA-256. 

Thus, an example of using this encryption algorithm looks like this: 

-using System; 

-using System.IO; 

-using System.Security.Cryptography; 

-public class HashDirectory 

 public static void Main(String[] args) 
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    { 

    if (args.Length < 1) 

    { 

    Console.WriteLine("No directory selected."); 

    return; 

    } 

    string directory = args[0]; 

   if (Directory.Exists(directory)) 

    { 

    // Create a DirectoryInfo object representing the specified directory. 

    var dir = new DirectoryInfo(directory); 

     // Get the FileInfo objects for every file in the directory. 

      FileInfo[] files = dir.GetFiles(); 

     // Initialize a SHA256 hash object. 

     using (SHA256 mySHA256 = SHA256.Create()) 

     { 

     // Compute and print the hash values for each file in directory. 

     foreach (FileInfo fInfo in files) 

     { 

      try { 

   // Create a fileStream for the file. 

       FileStream fileStream = fInfo.Open(FileMode.Open); 

     // Be sure it's positioned to the beginning of the stream. 

       fileStream.Position = 0; 

     // Compute the hash of the fileStream. 

        byte[] hashValue = mySHA256.ComputeHash(fileStream); 

      // Write the name and hash value of the file to the console. 

          Console.Write($"{fInfo.Name}: "); 

          PrintByteArray(hashValue); 

        // Close the file. 
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       fileStream.Close(); 

        } 

       catch (IOException e) { 

        Console.WriteLine($"I/O Exception: {e.Message}"); 

         } 

          catch (UnauthorizedAccessException e) { 

          Console.WriteLine($"Access Exception: {e.Message}"); 

          } 

          } 

          } 

       else 

        { 

        Console.WriteLine("The directory specified could not be found."); 

        } 

       // Display the byte array in a readable format. 

        public static void PrintByteArray(byte[] array) 

       { 

        for (int i = 0; i < array.Length; i++) 

        { 

        Console.Write($"{array[i]:X2}"); 

        if ((i % 4) == 3) Console.Write(" "); 

        } 

        Console.WriteLine(); 

        } 

The hash is used as a unique, fixed size value that represents a large amount of 

data. The hashes of the 2 dataset must match if and only if the corresponding data 

also matches. Small changes to the data will lead to significant changes in the hash. 

The size of the SHA256 algorithm is 256 bits. This is an abstract class. 
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Introduction. In the last decade, rapid development of Internet technologies, 

network interaction algorithms and the increase in availability of computing devices 

have led to the emergence and rapid development of technology that has been called 

the Internet of Things. At the international level, this concept is acquiring mature 

features, which can be traced to the emergence of a clear classification of the types of 

such systems, standards for device interaction, as well as the identification of 

fundamental characteristics of the technology [1]. Following the emergence of the 

Internet of Things, it became possible to build highly intelligent production systems 

and applications, the management of which is based on communication between all 

the main devices of the production system, as well as control centers, in which 
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operations are monitored and calculated. Such systems are called the Industrial 

Internet in the literature. However, the construction of most types of IoT systems 

(which also include IIoT systems) is, in one way or another, based on the principles 

of systems analysis. 

Main part. For information systems, and in particular, IoT systems, we will 

adhere to the definition of ontology given in [3]. Ontology is an explicit (explicit) 

specification of the conceptualization of knowledge. To describe the subject ontology 

of software architecture development, we will use the OWL language. A set of 

axioms in relation to this subject ontology will be formed further in the model. Let us 

consider its constituent parts as the basic concepts of ontology.  

The many concepts of a software architecture development ontology 

include the following elements: 

● system architecture, 

● design feature, 

● development tactics, 

● peculiarity of the system architecture, 

● quality parameter, 

● architecture pattern, 

● elements of the architecture pattern, 

● components, 

● communication. 

The relationship between the above concepts, defined in OWL notation, is 

shown in Figure 1. 

 

Fig. 1. The structure of the concepts of the software architecture 

development process 
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As you can see from the diagram, when modeling the domain, the relationships 

of implementation, dependency, composition and aggregation are used. 

The system architecture is connected by an aggregation relationship with the 

implementation of the architecture pattern (since the implementation can exist outside 

the context of a specific software architecture). The architecture pattern 

implementation in turn implements the architecture pattern interface, which defines 

the features of the system architecture and contains (composition relation) elements 

of the architecture pattern. 

The elements of the architecture pattern are influenced by the chosen 

development tactics, which in turn are determined by quality parameters and are a 

feature of the architecture. Speaking about the structure of concepts in the field of 

architecture development, it is necessary to pay special attention to the relationship 

between the elements of the architecture pattern and development tactics. The 

structural decomposition of these concepts is shown in Figure 2. 

 

Fig. 2. Elements of an architecture pattern (class diagram) 

Architectural components and the relationships between them are elements of 

the architecture pattern (generic relationship). Design tactics affect the architecture by 

influencing the components of the template and the relationships between them. 

Part of the study was the concretization of the relationship between the 

dependencies of components and the connections between them for various 

development tactics. The basis for concretization was the fact that for each pair of 

architecture pattern - development tactics, the methods of including tactics in the 

pattern are significantly different - from relatively low-cost changes to one 

component of the pattern to adding a completely new element to the structure and the 
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concomitant change of related elements [4]. This difference is reflected by the 

introduction of the concept of a type of template change by tactics. The different 

types of template changes are shown in Table 1.  

Table 1  

Types of pattern changes by tactics 

№ Тип изменения 
Labor 

Intensity 

 
Description 

1 Adding a component to a 

template 

Low  Adding a new compatible component to 

the template, linking with others. The 

structure remains the same. 

2 Component modification Middle -  The structure of the template 

components is changing. Affects other 

components. 

3 Implementation inside the 

component 

Low  One of the template components 

changes. 

4 Duplicating a component Low  One of the components is duplicated, 

links are added. 

5 Adding a component 

outside the template 

High  A component is added that does not 

match the template in structure. 

Depending on the type of template change, the complexity of the 

implementation of the development tactics can significantly change, which will be 

shown later in the work. The type of architecture pattern change is a concept that 

depends on the specific architecture pattern. The definition of the type depends 

entirely on the chosen base template. Thus, the implementation of development 

tactics for different templates will have different types of changes, and, therefore, 

different labor intensity [5].   

Speaking about the taxonomy of objects, it is necessary to distinguish 

separately the species relations of architecture templates. They are conveniently 

represented in UML 2.0 terms using clear aggregation and generalization 

relationships. Figure 3 shows a portion of the concept metasystem for some of the 

architecture patterns, including the various kinds and elements of said patterns in a 

given notation. Each of these architecture patterns contains elements that depend on 

the type of pattern, for example, the elements in the SOA pattern are Service 

Consumer, Service Catalog, and Provider. A detailed description of the main 
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templates with elements and links is given in [6].  

 

Fig. 3. Metasystem of Architecture Patterns (UML 2.0) 
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Аннотация: Проведены расчеты внедрения светодиодного освещения 

заданного помещения, которое входит в систему энергосбережения. Благодаря 

предложенной замене люминесцентных светильников заданного помещения 

светодиодными лентами со светодиодами типа SMD3014 доказано, что затраты 

на потребление энергии уменьшаются за год в 2,2 раза, а экономическая 

эффективность позволяет окупить затраты за 2,5 года.  

Ключевые слова: люминесцентные светильники, светодиодные ленты, 

экономическая эффективность. 

 

Введение Проблема энергосбережения волновала людей во все времена, 

и в настоящее время эта тема в мире не утратила актуальности. 

Обусловленность поисков энергоэффективности как приоритетного 

направления энергетической политики большинства стран мира заключается в 

исчерпании не возобновляемых топливно-энергетических ресурсов, наличия 

рисков при ее производстве и транспортировке, а также ростом цен на 

энергоресурсы такого вида. Известно, что внедрение альтернативных 

источников энергии позволяет решить многие из перечисленных проблем. К 

тому же, такие источники, как солнечное излучение, энергия ветра, приливов и 

отливов, биоматериалы являются более экологически безопасными для 
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человечества [1]. Применение солнечных батарей в качестве альтернативного 

источника энергии может иметь место не только для больших технических 

задач, но и для бытовых нужд [2]. Так, установка комплекса солнечных 

источников энергии позволяет экономить на затратах по оплате за 

освещенность в учебных заведених, жилых зданиях и других помещениях. 

Цель работы 

Цель работы – провести анализ и оценить эффективность использования 

светодиодного освещения при внедрении энергии солнечных батарей в 

условиях конкретного помещения заданного региона. 

Постановка задачи – по заданной системе искусственного освещения 

учебного корпуса университета разработать схему светодиодного освещения и 

оценить окупаемость замены люминесцентного освещения на светодиодное. 

При расчете количества солнечных батарей, их характеристик и 

параметров другого оборудования, которое будет использоваться при 

внедрении солнечных батарей для освещения данного помещения, следует 

предварительно произвести расчет необходимой мощности. 

Материалы и методы Рассмотрим замену люминесцентного освещения 

3-го этажа учебного корпуса светодиодными лентами со светодиодами типа 

SMD3014 [3].  Установим следующий порядок для вычисления требуемого 

количества светодиодных лент [4]. 

1. По площади помещения, (S = a·b, где a – длина; b – ширина 

помещения) определяем индекс помещения: 

φ = S/[(h1 – h2) · (a + b)],                                       (1) 

где h1 – высота потолка; 

h2 – расстояние от пола до освещаемой поверхности. 

2. Определяем коэффициент использования осветительной установки по 

таблице 1, исходя из значений коэффициентов отражения и индекса 

помещения. 

3. Определяем необходимое количество N светодиодных лент длиной 1 м 

по формуле 
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N=(E·S)/(u·Ф·Кз),                                               (2) 

где Е – необходимая освещенность горизонтальной плоскости, лк; 

S – площадь помещения, м2; 

Кз – коэффициент запаса (Кз = 0,8); 

u – коэффициент использования осветительной установки; 

Ф – световой поток одного светильника, лм. 

Рассмотрим пример расчета количества светодиодных лент для одной из 

учебных аудиторий: офис, светлые потолки, светлые стены, темный пол. 

Исходные данные помещения: 

a = 4,4 м, b = 2,3 м, h1 = 3,0 м, h2 = 0,8 м, 

коэффициент отражения потолка – 0,5, стен – 0,5, пола – 0,3 . 

Согласно нормам освещенности [5] берем Е = 500 лк на уровне 0,8 м от 

пола. Определяем площадь помещения S=4,4·5,3=25,26, а затем индекс 

помещения φ по формуле (1) 

φ = 25,26 / (3,0 – 0,8) · (4,4 + 5,3) = 1,18. 

Определяем по таблице 1 коэффициент использования, исходя из 

значений коэффициентов отражения и индекса помещения, имеем u = 0,42.  

Вычисляем необходимое количество светодиодных лент N по формуле (2) 

N=(500·25,26)/(0,42·1200·0,8)=31,3. 

Будем считать достаточным количеством 30 светодиодных лент длиной 

1 м. 

Аналогичные расчеты проводим для всех учебных аудиторий и 

остальных помещений 3-го этажа рассматриваемого учебного корпуса. В 

результате количество светодиодных лент будет равно 345 штук, то есть 

потребляемая ними мощность для всех помещений P = 12·345 = 4,14 кВт. 
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Таблица 1 

Данные для определения коэффициента использования u 

Коэффициент 

отражения 

Потолок 0,8 0,7 0,7 0,5 0,5 0,5 

Стены 0,5 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3 

Пол 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,1 

Индекс помещения, φ       

0,6 0,33 0,32 0,25 0,3 0,24 0,24 

0,8 0,41 0,39 0,32 0,36 0,3 0,29 

1,0 0,47 0,45 0,38 0,42 0,35 0,34 

1,25 0,53 0,51 0,44 0,47 0,41 0,39 

1,5 0,58 0,55 0,48 0,51 0,45 0,43 

2,0 0,65 0,62 0,56 0,57 0,52 0,49 

2,5 0,7 0,67 0,61 0,61 0,56 0,53 

3 0,64 0,71 0,65 0,64 0,6 0,56 

4 0,79 0,75 0,7 0,68 0,64 0,6 

5 0,83 0,78 0,74 0,71 0,68 0,62 

Сейчас люминесцентные лампы выбранного помещения потребляют 

мощность 9,19 кВт, то есть за день при 9-ти часовом рабочем дне, потребляют 

энергию  

W = 9,19·9 = 82 (кВт·ч). 

За год (225 рабочих дней) имеем  

Wгод = 82·225 = 18609 (кВт·ч), 

что в соответствии с тарифной ставкой за электроэнергию – 1,68 Грн за 1 

кВт ч дает расходы: 18609·1,68=31263(Грн). 

Освещение помещений 3-го этажа светодиодными лентами требует 

мощности 4,14 кВт, то есть расходы на потребление энергии уменьшаются за 

год в 2,2 раза, то есть составляют 14210 Грн. 

Экономическая эффективность за первый год будет равна: 

PV = 31263 – 14210 = 17053(Грн). 

Рассчитаем Зпр – затраты на приобретение и установку. 

Цена светодиодных лент длиной 350 м: 350·92,20 = 34000 (Грн). 
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С учетом стоимости комплектующих устройств и работ по установке, 

которая составляет в среднем 25 % от общей стоимости, имеем общие затраты: 

Зпр=34000+8500=42500 (Грн). 

Выводы 

1. По заданной системе искусственного освещения учебного корпуса 

университета разработана схема светодиодного освещения. и оценить 

окупаемость замены люминесцентного освещения на светодиодное. 

2. Проведенные расчеты замены люминесцентного освещения на 

светодиодное позволяет планировать окупаемость в течение 2,5 лет. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Возняк О. Т., Янів М. Є. Енергетичний потенціал сонячної 

енергетики та перспективи його використання в Україні. URL:  

http://vlp.com.ua/node/4804 

2. Байерс Т. 20 конструкций с солнечными батареями // М. : «Мир». –

1988. – 197с. 

3. Светодиодное освещение своими руками — расчет и монтаж. URL: 

http://strmnt.com/dom/comm/electric/svetodiodnoe-osveshhenie-svoimi-rukami-

raschet.html 

4. Расчет количества светильников при заданной освещенности. URL: 

transvit-center.ru/raschet-kolichestva-svetilnikov-pri-zadannoj-osvecshennosti/ 

5. Норми освітленості і кольоропередачі в приміщеннях. URL: 

http://svitok.kiev.ua/article/4 

  

http://vlp.com.ua/node/4804
http://strmnt.com/dom/comm/electric/svetodiodnoe-osveshhenie-svoimi-rukami-raschet.html
http://strmnt.com/dom/comm/electric/svetodiodnoe-osveshhenie-svoimi-rukami-raschet.html
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi9-fievrXUAhVCnRQKHYYLDH0QFggsMAI&url=http%3A%2F%2Ftransvit-center.ru%2Fraschet-kolichestva-svetilnikov-pri-zadannoj-osvecshennosti%2F&usg=AFQjCNFQ-VYgm60yV37Gt9IKafIZmalefQ
https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwi6iKbrrrbUAhXMNxQKHfd-CI0QFggiMAA&url=http%3A%2F%2Fsvitok.kiev.ua%2Farticle%2F4&usg=AFQjCNGoLuL9HlDLJ_8tlvTrnWZWcLn-7A&sig2=LhUm--ojtQyOufhjqsQySg
http://svitok.kiev.ua/article/4


262  

УДК 004.4'2 

РОЗРОБКА ПРОЕКТУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ 

АДМІНІСТРУВАННЯ МЕДИЧНОГО ЗАКЛАДУ 

 

Берщанський Євген Володимирович 

магістрант кафедри Інформаційних систем та мереж 

Національний університет «Львівська політехніка» 

м. Львів, Україна 

 

Анотація: дана робота представляє розробку проекту інформаційної 

системи адміністрування медичного закладу із задіянням хмарних технологій 
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Теперішні інформаційні технології широко використовуються у різних 

сферах людської діяльності. Вони відкривають особливо привабливі 

перспективи для сектора охорони здоров’я. Сьогодні великі міста мають 

достатнє розгалуження муніципальної системи медичних закладів різної 

спеціалізації: клінічні та дитячі лікарні, санаторії, міські державні лікарні, 

травматологічні пункти та пункти екстреної допомоги, пологові будинки та 

поліклініки. Система охорони здоров’я продовжує розширюватися та 

розвиватися. 

Комп'ютеризація медицини є одним із пріоритетних напрямів розвитку 

сучасного прогресу. Це стосується створення медичних інформаційних систем, 

експертних систем та баз даних, стандартизації медичної інформації й 

електронного анамнезу, формування медичних інформаційних мереж. Завдання 
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збереження інформації про пацієнтів, статистичного аналізу, швидкого доступу 

до даних тощо вони набули особливої актуальності [1]. 

Тому дуже важливим є розробка, аналіз та оцінка ефективності методів 

проектування таких інформаційних систем з використанням моделювання 

процесу її функціонування. Для цього необхідне рішення нової інформаційної 

системи. 

При проектуванні та розробці проектів у різноманітних галузях виникає 

питання побудови мережної інфраструктури для збереження, обробки та 

аналізу даних. Хорошим рішенням данної проблеми є оренда обладнання та 

купівля програмного забезпечення в інших компаній [2].  

Найкраще підходить для створення інформаційної системи – 

використання Cloud-провайдера Amazon Web Services (AWS) [3]. 

Для вирішення однієї з проблем, а саме адміністрування хмарної 

інфраструктури системи можна використати підхід CaaS (Container as a 

Service). 

Контейнери як сервіс (CaaS) – це модель хмарних служб, яка дозволяє 

користувачам завантажувати, організовувати, запускати, зупиняти, 

масштабувати та іншим чином керувати контейнерами, програмами та 

кластерами. 

AWS Fargate — це безсерверне контейнерне ядро з оплатою по мірі 

використання, яке дозволяє зосередитися на створенні додатків, а не на 

управлінні серверами [2]. 

Також одним з архітектурних рішень є використання хмарних технологій 

із поєднанням двох рішень: безсерверна архітектура та мікросервісна 

архітектура. Така єдина медична інформаційна система відкрита для об’єднання 

в майбутньому зі створеними експертними системами оптимізації, 

прогнозування та контролю процесу лікування. Ця хмарна архітектура буде 

корисною не лише для адміністрування закладів у медичній сфері, але й для 

інших комерційних установ, наприклад система розпізнавання облич на 

зображеннях [3]. 
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Інформаційна система складається з таких компонентів: 

 балансувальник веб-додатків (Load Balancer); 

 декілька копій веб-додатку для відмовостійкості (Fargate);  

 сховище для секретів та паролів (Secret Manager); 

 безсерверна база даних MySQL (Amazon Aurora Serverless). 

Дана система має такі технічні характеристики: 

 використання безсерверних технологій та балансувальника 

навантаження; 

 використання безсервеної бази даних; 

 використання ресурсів та автоматизоване керування 

навантаженням; 

 використання ресурсів Cloud-провайдера Amazon AWS, ймовірність 

роботи якого дорівнює 99,99999%. 

Розробка плану та структуризація проекту: 

Для того, щоб розробити чіткий план та етапи виконання проекту було 

зроблено декомпозицію, структуризацію проекту та визначення основних 

завдань. 

 

Рис. 1. Діаграма структуризації проекту 

 

На (рис.1) можна побачити 3 основні частини при створенні даної 

системи: 

 розробка технічного завдання – цей етап є дуже важливим з точки 

зору вибору технологій. Від прийнятих рішень на данному етапі залежить 
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подальша розробка системи; 

 розробка інформаційної системи (ІС) – цей етап є основним етапом 

для створення технічного продукту (прототипу системи); 

 презентація системи – даний етап є завершальним для системи, а 

саме презентація продукту і підведення підсумків виконання проекту. 

Опис системних вимог згідно з методологією Rational Unified Process 

Зацікавлені особи прецеденту та їх вимоги: 

 пацієнт (бажає записатись на прийом); 

 лікар (бажає отримати нового пацієнта). 

Передумови прецеденту: 

 необхідно обрати спеціалізацію лікаря для запису на прийом; 

 необхідно пройти верифікацію. 

Основний успішний сценарій: 

 користувач проходить аутентифікацію; 

 користувач обирає спеціалізацію лікаря; 

 користувач записується на прийом; 

 користувач отримує повідомлення про успішний запис. 

Спеціальні СВ: 

 необхідно забезпечити зручний графічний інтерфейс; 

 необхідно забезпечити швидкий доступ до даних. 

В даній програмі є база даних із наступними таблицями сутностей: 

Користувач(user), Лікар (doctor), Адміністратор(Admin), Запис на прийом 

Для побудови інформаційної системи розроблено архітектурну схему та 

схему інфраструктури у хмарі AWS. Реалізація цих схем показано на (рис.2) та 

(рис.3). 
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Рис. 2. Архітектурна діаграма інформаційної системи 

 

Мережна система включає в себе такі елементи (рис.3): 

 VPC – Virtual Private Cloud; 

 Public Subnets; 

 Private Subnets; 

 Route tables; 

 Internet Gateway; 

 Secutity groups; 
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Рис. 3. Мережна інфраструктурна діаграма інформаційної системи 

На основі діаграм було реалізовано та описано деталізовані кроки по 

створенню інформаційної системи. Також було досліджено та визначено 

життєвий цикл даної інформаційної системи. 
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Анотація. Вивчались якісні показники чорного байхового чаю різних 

виробників. Була проведена оцінка якості чаю за органолептичними та фізико-

хімічними показниками. Із органолептичних показників визначались сенсорним 

методом наступні показники: аромат і смак; настій; колір розвареного листа; 

зовнішній вигляд чаю (однорідність і скрученість чаїнок). Із фізико – хімічних 

показників визначались: масова частка водорозчинних екстрактивних речовин,; 

масова частка вологи; вміст металодомішок. 

Ключові слова: органолептичні показники, балова оцінка, аромат, смак, 

букет, настій, колір розвареного листа, зовнішній вигляд чаю. 

 

Чай - один із найпопулярніших древніх напоїв в Україні та світі. 

Особливості його споживчих характеристик, виробництва, реалізації, а також 

сезонних коливань попиту вимагають певних маркетингових концепцій 

просування цього продукту. [1] 

Ринок чаю в Україні приваблює все більшу і більшу кількість нових 

учасників. До його характеристик, що постійно зростають, слід долати 

стабільний споживчий попит, тривалий термін зберігання продукту, а 

найголовніше, споживацьку готовність скуштувати «новий» чай, за умови 
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ефективного просування. До характерних ознак ринку чаю можна віднести його 

асортиментний склад. У структурі ринку найбільшу питому вагу має чорний 

чай. [2] 

Об’єктом дослідження був чорний байховий чай різних виробників. 

Зразок 1. - Чай чорний байховий листовий «Ахмад». 

Зразок 2. - Чай чорний байховий «Хейліз». 

Зразок 3. - Чай чорний байховий «Майський». 

Була проведена оцінка якості чаю за органолептичними та фізико-

хімічними показниками. Із органолептичних показників визначались сенсорним 

методом наступні показники:аромат і смак (наявність сторонніх присмаків і 

запахів); настій (його яскравість, прозорість, інтенсивність); колір розвареного 

листа (його однорідність і відтінок); зовнішній вигляд чаю (уборку) - 

(однорідність і скрученість чаїнок ). 

Органолептичні показники визначали відповідно до ДСТУ 7174:2010 [3] 

Під час оцінки зовнішнього вигляду чаю звертають увагу на наявність 

золотистих тіпсів, які характеризують високі споживні властивості чаю, не 

скручених пластинок листя, червоних черешків (грубих пагонів), волосків 

деревини, сторонніх домішок. 

Крім органолептичної оцінки була проведена балова оцінка. Перелічені 

вище органолептичні показники оцінювали в балах, для визначення яких 

використовувалася 10-ти балова шкала: аромат і смак – 5 балів, настій – 2 бали, 

колір розвареного листа – 1 бал, зовнішній вигляд – 2 бали. 

Із фізико – хімічних показників визначались показники: масова частка 

водорозчинних екстрактивних речовин, – згідно ГОСТ 28551-90; масову частку 

вологи – згідно ГОСТ 1936-85; вміст металодомішок – згідно ГОСТ 1936-85. 

Результати органолептичної оцінки якості зразків чаю чорного байхового 

вищого сорту приведені в таблиці 1. 
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Таблиця 1 

Оцінка якості досліджуваних зразків чаю 

Досліджувані 

зразки 

Показники 

Аромат і смак Настій 

Колір 

розвареного 

листа 

Зовнішній 

вигляд чаю 

(уборка) 

Вимоги 

ДСТУ 

7174:2010 

Ніжний аромат, 

приємний з 

терпкістю смак 

Яскравий, 

прозорий 

достатньо 

насичений 

Коричнево-

червоного 

кольору, 

однорідний 

Однорідний, 

гарно 

скручений 

Чай «Ахмад» 

Тонкий ніжний 

аромат, смак 

приємний з 

терпкістю 

Яскравий 

прозорий, 

інтенсивний, 

Однорідний зі 

світло-

коричневим 

відтінком 

Рівний 

однорідний, 

чаїнки добре 

скручені 

Чай «Хейліз» 
Ніжний аромат, 

приємний смак 

Яскравий 

прозорий, 

насичений 

Однорідний, 

коричнево-

червоного 

кольору 

Рівний 

однорідний, 

гарно 

скручений 

Чай 

«Майський» 

Смак достатньо 

приємний, 

аромат не 

виражений 

Прозорий, 

інтенсивний, 

насичений 

Неоднорідний 

від світло-

коричневого до 

чорного 

відтінків 

Однорідний, 

чаїнки добре 

скручені 

Для отримання більш точних результатів була проведена дегустаційна 

оцінка якості зразків чаю (табл. 2.).  

Таблиця 2 

Балова оцінка якості досліджуваних зразків чаю 

Найменування 

показників 
Чай «Ахмад» Чай «Хейліз» 

Чай 

«Майський» 

Аромат і смак 4,8 4,2 3,2 

Настій 1,4 2,0 1,4 

Колір розвареного листа 1 1 0,3 

Зовнішній вигляд 2 1,6 1,6 

Загальна оцінка, бал 9,2 8,6 6,5 

Аналіз таблиці показує, що досліджуваний зразок чаю чорного байхового 

вищого сорту «Ахмад» набравши 9,2 бала відповідає відмінній якості згідно 

шкали балової оцінки. Максимальний середній бал набраний по зовнішньому 

вигляду та кольору розвареного листа. Чотири з п’яти дегустаторів виставили 
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максимум по аромату і смаку. Скидка в 0,6 бала за показник «настій» 

(яскравість, прозорість, інтенсивність ). 

Чай чорний байховий  вищого сорту «Хейліз» має теж відмінну якість, 

хоча набрав трохи менше балів – 8,6. Максимальна кількість балів виставлена 

за показники колір розвареного листа та настій всіма дегустаторами. Знижка є 

за аромат і смак та зовнішній вигляд, що і викликало загальне зменшення балів 

на 1,4 бали. Досліджуваний зразок чаю чорного байхового вищого сорту 

«Майський» набрав всього 6,5 балів, що відповідає задовільній якості, на це 

суттєво вплинули знижки по аромату і смаку (2,8 бали) та кольору розвареного 

листа (0,7 балів). 

Результати досліджень фізико-хімічних показників представлені в (табл. 

3). 

Таблиця 3 

Оцінка якості чаю чорного байхового вищого сорту 

за фізико-хімічними показниками 

Назва показника 

Відповідно 

ДСТУ 

7174:2010 

Характеристика досліджуваних 

зразків 

Чай 

«Ахмад» 

Чай 

«Хейліз» 

Чай 

«Майський» 

Масова частка 

водорозчинних 

екстрактивних речовин, 

%, не менше ніж 

35 39 42 36 

Масова частка 

металомагнітної 

домішки, %, не більше 

ніж: 

0,0005 - - - 

Масова частка вологи, 

%, не більше ніж 
8,0 7,4 7,8 7,9 

Визначення вмісту металомагнітної домішки показало, що всі зразки чаю 

чорного байхового вищого сорту відповідають вимогам діючого стандарту (в 

досліджуваних зразках металомагнітні домішки відсутні). 

При визначенні вологості встановлено, що чай чорний байховий всіх 

трьох торгових марок теж відповідає вимогам стандарту, так як вміст води 

знаходиться в межах від 7,4 до 7,9%, що повністю відповідає стандартному 
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показнику.  

Для оцінки конкурентоспроможності чаю були вибрані наступні 

параметри (параметри визначені в ході анкетування): 1) Упаковка; 2) Рівень 

якості; 3) Рівень ціни; 4) Маркетингові зусилля в просуванні торгової марки 

(Кількість представлених асортиментних позицій). 

Аналіз конкурентоспроможності марок проводився шляхом порівняльної 

оцінки їх параметрів. Параметри були встановлені за наслідками опитування 

споживачів, де - якість, ціна, оформлення упаковки, і популярність товару – 

були названі основними мотивами здійснення покупки. Опитування споживачів 

допомогло також визначити коефіцієнти вагомості кожного параметра, 

збудувавши ієрархію їх значущості: якість – коефіцієнт значущості в загальній 

сукупності параметрів – 0,4; рівень ціни – 0,3; упаковка – 0,2; маркетингові 

зусилля в просуванні товару – 0,1. 

Для аналізу показників конкурентоспроможності була сформована 

бальна шкала від 1 до 3 балів, що характеризує рівні показника 

конкурентоспроможності: 

1 – рівень показника «низький» 

2 – рівень показника «середній» 

3 – рівень показника «високий» 

Конкурентоспроможність досліджуваних марок, буде сумою оцінок 

параметрів конкурентоспроможності і коефіцієнтів їх вагомості. 

Конкурентоспроможність (К) розрахували таким чином: 

1. Чай «Ахмад» = (2*0,2)+(2*0,4)+(3*0,3)+(2*0,1) = 2,3 

2. Чай «Хейліз» = (3*0,2)+(3*0,4)+(1*0,3)+(3*0,1) = 2,4 

3. Чай «Майський» = (2*0,2)+(2*0,4)+(2*0,3)+(2*0,1) = 2 
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Таблиця 4 

Перелік всіх параметрів і їх оцінок кожної торгової марки 

 

Таким чином, з'ясувалося, що конкурентоспроможність чаю «Хейліз» 

вище, ніж конкурентоспроможність двух інших товарів-аналогів. 

Чай «Хейліз», «Майський», «Ахмад» можна назвати лідерами. Дані марки 

не входять в розряд елітних, ексклюзивних або таких, що володіють 

бездоганною якістю. Їх перевага - в гармонійному поєднанні ціни, якості і 

дизайну, а також - у вибраній стратегії «завоювання більшої частки ринку». Ця 

стратегія полягає в орієнтації на звичайного, середнього споживача, що 

представляє основний сегмент населення країни.  
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Параметри 
Коефіцієнт 

вагомості 

Найменування торгової марки 

«Ахмад» «Хейліз» «Майський» 

Кількість балів по кожному параметру 

Упаковка 0,2 2 3 2 

Якість 0,4 2 3 2 

Прийнятність ціни 0,3 3 1 2 

Маркетингові 

зусилля в просуванні 

торгової марки 

0,1 2 3 2 

https://koloro.ua/ua/blog/issledovaniya/issledovanie-rynka-chaja-v-ukraine.html
http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/other/42nov2019/127.pdf
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ТОПЛИВОИСПОЛЬЗУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ 

МЕГАПОЛИСА НА ОСНОВЕ ЭКСЕРГЕТИЧЕСКОГО МЕТОДА 

 

Бисаринова Айгуль Туктикызы, 

магистр, сениор-лектор, 

АО «Международный университет 

информационных технологий», 

г. Алматы, Казахстан 

 

Аннотация: В статье рассматривается оптимизация режимных 

параметров функционирование топливоиспользующих объектов мегополиса на 

основе анализа эксергетического метода. Оценить эффективность 

функционирование топливоиспользующих объектов как автотранспорт, 

теплоэлектростанции (ТЭЦ), котельные, энергоемкое производство, частный 

сектор и т.д. можно на основе показателя эксергетической эффективности - 

эксергетического коэфффициент полезного действия (КПД), представляющего 

собой отношение эксергетических затрат на полезный эффект установки к 

полным эксергетическим затратам, направленным на достижение данного 

эффекта. Отсюда следует, что чем выше численное значение эксергетического 

КПД топливоиспользующих объектов тем система термодинамически 

совершеннее, т.е. тем совершеннее работает объект. Конкретное выражение и 

численное значение этого показателя зависит от особенностей анализируемого 

процесса, его назначения и видов энергетических потоков в нем. 

Ключевые слова: эксергетический метод, топливоиспользующих 

объектов, мегополис, ТЭЦ, КПД, мониторинг, загрязняющие вещества, 

информационные технологии. 

 

В мегаполисах особенно заметна повышенная концентрация 

загрязнённых веществ в атмосфере в любое время суток и года. Анализ и 
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обработка данных о экологическом состоянии на текущий момент времени 

получают с помощью систем мониторинга загрязнённости воздушного 

бассейна [1]. Основное назначение данных систем – определение наличия и 

концентрации загрязняющих веществ атмосферы с помощью специальных 

приборов и оборудования, используя современные информационные 

технологии [2]. Источники загрязнения воздушного бассейна можно отнести к 

трем основным категориям: промышленные, бытовые, транспортные. В свою 

очередь загрязнения можно разделить на два вида: первичные и вторичные. 

Первичные сразу попадают в атмосферу, а вторичные загрязнения образуются в 

результате превращения и расщепления первичных загрязнителей воздуха. А 

также опасность для воздушного бассейна местности представляют пирогенные 

источники, которые вызывают загрязнение воздуха – предприятия как 

химической и металлургической промышленности, а также 

теплоэлектростанции и котельные установки [3]. 

Главным критерием экологической оптимальности любого 

технологического процесса является понижение отрицательного влияния на 

окружающую среду. Внедрение и использования безотходных технологий 

состоит в обеспечении полной утилизации образующихся тепловых и 

материальных отходов. Для создания безотходных технологий необходимо 

проводить комплексный эколого-экономический анализ создаваемого 

производства, разработать методику оценки безотходности. Таким показателем 

является интегральный показатель безотходности, учитывающий 

эффективность потребления природно-сырьевых ресурсов, объемы 

производимой продукции, объемы вредных веществ и размещаемых в 

окружающей среде тепловых и материальных отходов с учетом степени их 

опасности [4]. Для оценки эксергетических показателей эффективности работы 

топливоиспользующего объекта составляем материальный, тепловой и 

эксергетический баланс. Рассмотрим расчет эксергетических показателей 

эффективности работы топливоиспользующего объекта. 

Схема материальных, тепловых и эксергетических потоков в 
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топливоиспользующего объекта, представлена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Материальные, тепловые и эксергетические потоки 

топливоиспользующих объектов. 

Здесь Мвх, Мвых, 𝑄вх, 𝑄вых, Евх, Евых, Ето, 𝑄пот, ∑∆ Епот - соответственно 

масса, тепло и эксергия входящих и выходящих материалов; потерия тепла и 

эксергий. Масса входящих материалов в объект. 

Мвх = Мтв    + Мв  + Мвод                                                         (1) 

Мвых=Мг+ Мотх+ Мсбор+ Мпол 

где Мтв    , Мв  , Мвод, Мг, Мотх, Мсбор, Мпол- соответственно масса топливо, 

воздуха, воды при входе; масса газа, отхода, сброса и полезная масса. 

Тепло входящее и выходящее в объекте 

Q
вх

= Q
т
 +Q

в
 +Q

вод
                                                   (2) 

𝑄вых = 𝑄г +  𝑄отх +  𝑄сбр + 𝑄пол 

где, Q
т
 , Q

в
 , Q

вод
 , Q

г
 , Q

отх 
, Q

сбр
 , Q

пол
 -соответственно тепло 

топливо,воздуха, воды, газа, отходов, сбросов и полезное использованное 

тепло. 

Эксергия входящие и выходящие в объект  

Евх = Ет + Ев + Евод + Ето                                     (3) 

Евых = Егаз + Еотх + Есбор + Епол + ∑∆Епот 

где , Ет, Ев, Евод, Ето, Егаз, Еотх, Есбор, Епол, ∑∆Епот- соответственно эксергия 

топливо, воздуха, воды, химическая эксергия топливо, сброса, полезная и 

потерия. 
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Здесь эксергия топлива ( TE ) состоит из физической ( TE ) и химической (

OTE . ) эксергий, образующихся продуктов: 

ОТТТ ЕЕЕ .                                             (4) 

Согласно [5]: 

 

TpmT

SBSOS

Г

BOT

tCE

mQEWrQE



 3. )( 

                                           (5) 

где,  BQ  - высшая теплотворная способность топлива, отнесенная к его 

горючей массе; 

r – теплота парообразования воды; 

W – влагосодержание топлива, отнесенное к горючей массе; 

ms – массовая доля серы в топливе; 

Qвs – теплотворная способность серы; 

Eos- химическая эксергия серы; 

3 - отношение эксергии к теплотворной способности. 

Согласно [6] 
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0622,212169,00432,01728,00401,1  - для жидких 

топлив. 

0401,1 - для природного газа.  

где Срm – средняя теплоемкость топлива в интервале температуры 0tт; 

tт – температура топлива, поступающего в топку. 

В общем случае из-за малых значений физических эксергий топлива ( TE ) 

и воздуха ( BE ) (так как их температуры обычно принимают равным 200С) 

принимают равным нулю. В объекте эксергия топлива и воздуха превращаются 

в эксергию продуктов сгорания ( ГE ) имеющих высокую температуру. реакция 

горения топлива сопровождается потерей эксергии E
, которая состоит из 



279  

потерь связанных с механическим ( HME . ) и химическим ( НXE . ) недожогом 

топлива, потерь в окружающую среду ( COE . ) и потерь вследствие 

необратимости реакции горения ( ГОРE ), т.е.: 

              ГОРСОНХНМ ЕЕЕЕЕ ...                                                      (8) 

Здесь потери эксергии в окружающую среду по формуле Гюи-Стодолы 

[5]: 
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                                                           (9) 

     где COQ .  - потери тепла в окружающую среду; 

     
ТЕОР

ГОРT - теоретическая температура горения топлива. 

Потери эксергии от механического и химического недожога равны 

соответствующим потерям в тепловом балансе. А потери вследствие 

необратимости процессов горения определяются из эксергетического баланса, 

как: 

                     СОНХНМВТГОР ЕЕЕЕЕЕ ....                                         (10) 

Эксергия продуктов сгорания, т.е. дымовых газов, согласно [5] 

вычисляется по формуле: 

                        ТЕРГХИМГГ ЕЕE .. 
                                                            (11) 

где ТЕРГХИМГ ЕЕ .. ,
 - соответственно химическая и термическая 

составляющая эксергии продуктов сгорания; 
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где iГЕ .  - химическая эксергия i-го компонента продуктов сгорания; 

iR
- газовая постоянная i-го компонента; 

oii PP ,
 - соответственно парциальные давления i-го компонента при 

фактической  температуре и при температуре окружающей среды. 
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где 
ТЕОР

ГОРT - теоретическая температура горения топлива; 

СМРС . - средняя массовая изобарная теплоемкость в интервале температур 

ОТ  и 
ТЕОР

ГОРТ ; 

CMR - газовая постоянная смеси газов; 

OPP,
 - соответственно давление смеси при теоретической температуре 

горения и температуре окружающей среды. 

В объекте давление дымовых газов равно атмосферному. Поэтому, второй 

член в квадратных скобках в формуле (13) равен нулю.  

                
 













n

i О

ТЕОР

ГОР
ОO

ТЕОР

ГОРCMP

oi

i
iOT

T

T
ТTTC

P

P
RTE

1

. lnln

                      (14) 

Эксергия топливо воздуха, воды, отходов и сбросов рассчитываются как 

произведение их средней изобарной теплоемкости и температуры. 

Е = Ср.   𝑡  
 

Эксергия уходящих газов  
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Полезно использованная эксергия  

Епол = (Ет + Ев + Евод + Ето) − (Егаз + Еотх + Есбор + ∑∆Епот)   (16) 

Тогда эксергетический КПД объекта  

Ƞе =   
Епол

Ет+ Ев+ Евод+ Ето           
                                                       (17) 

при  Е  
т = 0, Ев = 0, Евод = 0, Е то = 0, Еотх = 0, Есбор = 0, ∑∆ЕпотЕт = 0  

тогда                      Ƞе =   
Епол 

Ето
  = 1 - 

Ег 

Ето
                                                     (18) 

Отсюда следует, что чем меньше температура уходящих, т.е. 

выбрасываемых в атмосферу газов, тем выше эксергетический КПД объекта. 

В топливоиспользующих объектах мегаполиса применяются твердое, 

жидкое и газообразное топливо. Зная объемов их потребление, используя  
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отчеты экологических комитетов, эксергетическое КПД в целом для мегаполиса 

определяется как  

                           Ƞмего = 𝑚т ∗ Ƞт + 𝑚ж ∗ Ƞж + 𝑚г ∗ Ƞг                          (19) 

где, 𝑚т, + 𝑚ж, 𝑚г − соответственно массовые доли твердого,  жидкого и 

газообразного топлив. 

Выводы. Разработана методика расчета  энергетических характеристик 

теплоиспользующих объектов мегаполиса на основе эксергетического анализа. 

Получены уравнения для расчета эксергетических показателей работы объектов 

мегаполиса, которые необходимы для оптимизаций их функционирование.  
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Анотація: Проведено аналіз джерел формування екологічної небезпеки 

під час пожежі на полігоні зберігання твердих побутових відходів. Аналіз 

причин представлених катастрофічних зсувів на полігонах твердих побутових 

відходів вказав на системний характер комплексу впливів природних та 

штучних чинників, які врешті призводять до катастрофічної події. Встановлено, 

що існуючі системи протизсувного захисту полігонів у випадку пожежі не 

спрацьовують належним чином внаслідок втрати протизсувною конструкцією її 

міцності.  

Ключові слова: полігон, тверді побутові відходи, надзвичайна ситуація, 

зсув, зсувозахисна конструкція, міцність. 

 

Аналіз надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, що 

відбуваються на полігонах зі зберігання відходів показує наявність 

взаємозв’язків між джерелами екологічної небезпеки та факторами ризику 

пожежі. Наприклад, в Україні та світі на полігонах та звалищах різного 
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призначення у достатній кількості відбуваються зсуви та обвали великих мас 

відходів та забруднених ґрунтів, наслідки яких у окремих випадках є 

катастрофічними [1–10]. Кількість подібних подій у світі в останні роки суттєво 

збільшилася. Слід відзначити, що усім проаналізованим катастрофам 

передували порушення умов накопичення та зберігання відходів, а 

безпосередньо перед ними у більшості прикладів – серйозне погіршення 

метеорологічних умов у вигляді злив.  

Аналіз причин представлених катастрофічних зсувів на полігонах твердих 

побутових відходів (ТПВ) вказує на системний характер комплексу впливів 

природних та штучних чинників, які врешті призводять до катастрофічної події. 

В усіх випадках такими причинами стало накопичення великих обсягів води 

внаслідок великих злив, а також використання рідини для гасіння пожеж. 

Зазначені процеси призводять до утворення перевантаженого шару відходів, 

однак за своїми механічними властивостями відходи є більш міцними, являючи 

собою приклад армованого ґрунту, який має бути набагато міцнішим за 

звичайний. Причиною ж суттєвої втрати міцності та швидкого збільшення 

ризику зсуву стає велика кількість пожеж, які руйнують армування. 

Кодексом цивільного захисту України від 02.10.2012 № 5403-VI 

встановлено наступне визначення поняття «надзвичайна ситуація»: «обстановка 

на окремій території чи суб’єкті господарювання на ній або водному об’єкті, 

яка характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності 

населення, спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, 

епідемією, епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою 

небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози 

життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, 

завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання 

населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської 

діяльності» [11]. 

За цим визначенням, якщо розглядати полігон ТПВ у якості окремого 

суб’єкта господарювання, обмежуючись лише розглядом впливу факторів 
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пожежі на нього, надзвичайна ситуація визначатиметься лише за виникненням 

загрози завдання значних матеріальних збитків, оскільки за нормальних умов 

на цьому об’єкті ніхто не проживає. У випадку незаконного знаходження на 

території об’єкту сторонніх людей до неї додається також загроза появи 

загиблих і постраждалих. Комбінація вказаних загроз вимагає першочергового 

вживання заходів з пожежогасіння для попередження вказаних загроз. 

Натомість, як показано вище, полігон ТПВ навіть за нормальних умов є 

джерелом постійного негативного впливу на навколишнє природне середовище. 

Створена на подібному об’єкті система управління екологічної безпеки 

розрахована на деякий прогнозований рівень цього впливу. Зазвичай для 

ліквідації загорянь застосовують ресурси одного чи декількох пожежних 

розрахунків, оснащених водноструменевими системами пожежогасіння, у 

наймасштабніших випадках може використовуватися авіаційна техніка. 

Бажання якнайшвидше ліквідувати пожежу та відповідно неконтрольоване 

застосування великих мас води або інших пожежогасільних сумішей може 

призвести до перевантаження засобів забезпечення екологічної безпеки 

полігону. Це, в свою чергу, викличе підвищення ризиків розповсюдження 

забруднювачів на прилеглій до об’єкту території. Як можна бачити, вказані 

ситуації є комплексними за характером, охоплюють територію, площа якої 

набагато перевищує площу об’єкта, а кількість населення, що проживає на цій 

території, є достатньо великою.  

У процесі зберігання відходів органічного походження відбувається їх 

хімічне розкладання, одним з продуктів якого є легкозаймистий газ метан. 

Нерідко він спалахує, стаючи джерелом виникнення пожежі, яка може 

відбуватися не лише на поверхні, а й у глибині мас накопичених відходів. В 

результаті горіння речовини та матеріали, що відігравали роль армуючих 

волокон, руйнуються, що й стає причиною різкого падіння міцності шарів 

накопичених відходів, утворюючи умови для обвалів та зсувів. Натомість, 

необмежене розповсюдження мас відходів на прилеглі до полігону ТПВ 

ділянки призводить до забруднення та збільшує рівень негативного впливу на 
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екосистему регіону.  

Зсув мас відходів відбувається у випадку, якщо утворений схил 

виявляється крутішим за максимальний, дозволений умовами міцності. При 

цьому утворений у результаті складування матеріал є більш складним за 

фізичними властивостями, аніж звичайний ґрунт, за рахунок наявності виробів 

з різних матеріалів, наприклад, пластиків, що відіграють у утвореному 

середовищі роль армуючих волокон. Волокнисте армування виступає фактором 

підсилення несучої здатності утвореного багатометрового шару накопичених 

відходів. Однак завдяки тому, що вказане армування утворене в основному 

пальними органічними речовинами, суттєво підвищується ризик раптового 

зсуву внаслідок швидкого їх вигоряння під час пожеж, що достатньо часто 

відбуваються на полігонах ТПВ [1].  

Здається, що найефективнішим способом одночасного вирішення 

проблем екологічної та техногенної безпеки у цьому сенсі є якнайшвидша 

ліквідація загоряння у будь-який доступний спосіб. Втім за результатами 

відомих досліджень з цього питання можна зробити висновок, що застосування 

такого підходу у минулому призводило до протилежних наслідків, оскільки 

головними причинами інтенсифікації зсувних процесів у товщі відходів є 

наступні [12]: 

1) низька щільність відходів, спричинена підвищеним вмістом у них 

світлих пластикових матеріалів з одночасно недостатнім застосуванням засобів 

ущільнення відходів при їх складуванні; 

2) необмежене проникнення води у товщу відходів внаслідок низької 

щільності та недостатності у їхньому складі гідрофільних матеріалів 

(наприклад, у масі ТПВ функцію регулювання проникнення води виконують 

паперові матеріали). 

Низька щільність відходів та зменшення частки паперу в них призводить 

до зменшення поверхневого потоку води та, відповідно, до збільшення обсягів 

її інфільтрації у товщу відходів. Це призводить до різкого збільшення 

навантаження на схил, а за умови одночасного послаблення волокнистого 
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армування – до неминучого зсуву. Якщо ж полігон розміщено у регіоні з 

достатньо великим обсягом опадів, небезпека такої катастрофи є постійною 

загрозою для подібного об’єкту.  

Вочевидь, існуючі системи протизсувного захисту полігонів ТПВ у 

випадку пожежі не спрацьовують належним чином внаслідок втрати 

протизсувною конструкцією її міцності. Актуальним у цьому зв’язку є 

вдосконалення системи управління міцністю протизсувної конструкції полігона 

ТПВ під час пожежі. Натомість проведення натурних експериментів при її 

вирішенні ускладнюється необхідністю відтворення усіх умов пожежі, що 

пов’язано з великими витратами часу та грошей. Подолати означені перешкоди 

можна шляхом використання методів імітаційного моделювання. 
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Анотація: Цивільне будівництво - найстаріша інженерна спеціальність, і 

деякі з її принципів були вже добре відомі під час будівництва пірамід у 

Стародавньому Єгипті та акведуків у Римі. Сьогодні цивільне будівництво 

спеціалізується на проектуванні та будівництві мостів, доріг, будівель, гребель, 

каналів та іншої інфраструктури. Цивільне будівництво має низку вузьких 

спеціальностей, включаючи екологічну інженерію, геотехнічну інженерію, 

будівельну інженерію, транспортну інженерію, муніципальну чи міську 

інженерію, будівництво та водні ресурси. 

Ключові слова: штучний інтелект, хмарні технології, генеративне 

моделювання, будівництво та цивільна інженерія. 

 

У 21 столітті на зміну традиційним методам проектування та будівництва, 

заснованим на інтелектуальній та фізичній праці людини, стрімко та впевнено 

ввійшли технології так званого штучного інтелекту.  

Саме поняття «штучний інтелект» це сукупний термін для опису процесу, 

коли обчислювальна машина імітує когнітивні функції людини, такі як 

вирішення проблем, розпізнавання образів та навчання. Тобто, це властивість 

технічних інтелектуальних систем виконувати функції (зокрема й творчі), що 

традиційно вважаються прерогативою людини [1]. 

Сьогодні, штучний інтелект становить окремий науковий напрямок, у 

якому ставляться і вирішуються завдання апаратного чи програмного 
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моделювання тих видів людської діяльності, які зазвичай вважаються 

інтелектуальними. 

Відомо, що за останні роки спостерігається значне збільшення інвестицій 

в штучний інтелект. 

Так їх обсяг, безпосередньо на будівельному ринку, був оцінений у 466,9 

мільйона доларів США в 2020 році і за прогнозами до 2026 року складе 2312,8 

мільйона доларів США. Тобто, сукупний середньорічний темп зростання 

інвестицій у штучний інтелект за період з 2021 по 2026 роки разом, 

становитиме 33,87% на рік [2]. 

Зараз на підприємствах будівельної та цивільної інженерії широко 

використовують такі технології: застосування мобільних пристроїв; хмарні 

технології; генеративний дизайн; інформаційне моделювання; безпілотні 

літальні апарати; 3D друк промислових виробів. 

Застосування мобільних пристроїв використовується для проектування, 

координації та контролю якості будівельного процесу. Наприклад, 

будівельники користуються планшетами коли вони перебувають на об’єкті. Це 

допомагає їм переглядати електронні креслення в актуальному вигляді, 

обмінюватись інформацією, отримувати додаткові будівельні інструкції, 

контролювати роботу підрядчика та відправляти структуровану звітну 

інформацію на центральний сервер із якого керівник проекту відслідковує 

процес виконання проекту. Хмарні технології використовуються для 

управління проектною документацією, збільшення діапазону робочих процесів, 

оптимізація процесу будівництва. У хмарах може бути найрізноманітніша 

сегментована інформація, починаючи від інструментів для архітекторів, 

закінчуючи системою управління проектом, які доступні будь-якому учаснику 

проекту в будь-який час з мобільного пристрою. 

Залучення хмарних сервісів для обміну даними, забезпечує: високу 

мобільність будівельного процесу; необмежений обсяг даних для зберігання та 

їх максимальний захист; масштабування проекту; спрощення комунікацій 

команди в реальному часі; можливість керувати кількома будмайданчиками без 
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втрати якості контролю – хмара допомагає у синхронізації; можливість 

скоротити витрати на великі офіси, шляхом хостингу на сторонніх серверах, а 

отже не потрібно обслуговувати свої. 

Генеративний дизайн – це процес дослідження варіантів дизайну на етапі 

концептуального проектування будівництва. Він дозволяє обчислити 

оптимальний обсяг будівлі з погляду комфорту, економіки, екології та інших 

критеріїв. Дизайнери та інженери отримують усі можливі варіанти рішень, 

вказавши у програмі необхідні параметри щодо вимог до проекту. 

Генеративне моделювання, або BIM - building information modeling чи не 

основний «кит» у сучасному проектуванні. Технологія передбачає не просто 

віртуальне моделювання будівлі. Це комплексне уявлення в цифровому вигляді 

фізичних та функціональних характеристик об'єкта. BIM враховує не лише 

зведення, а й оснащення, керування, експлуатацію об'єкта, перспективу 

ремонту чи знесення, тобто охоплює весь життєвий цикл об'єкта. Усі складові 

та нюанси у проектуванні, які мають відношення до об'єкта, обов'язково 

враховуються та розглядаються в єдиному проекті. При видаленні або заміні 

якогось елемента вся модель відповідно перераховується. 

Безпілотні летальні апарати. Допомагають спростити контроль за 

будівельним процесом, забезпечити доставку обладнання та матеріалів. 

Обов'язково застосовуються при значних масштабах будівництва. Вони 

покращують спостереження за об'єктами, моніторять якість, безпеку об'єкта та 

збирають різноманітні фото- та відеофакти. 

Наприклад, учасники проекту працюють в офісі за багато кілометрів від 

об'єкта, або в іншій країні. Тому регулярні візити фахівців на об'єкт просто 

неможливі. Тож віртуальні прогулянки за допомогою дронів з камерами –  

чудова альтернатива особистому відвідуванню будмайданчика. 

До того ж, дрони можна програмувати для перевірки та виявлення витоку 

газу, води, загрози пожежі за допомогою спеціальних датчиків якості повітря, 

оптичних та інфрачервоних камер – взагалі фіксувати усі порушення правил 

охорони праці та техніки безпеки на об'єкті без залучення людських ресурсів. 
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Стрімкого розвитку набувають технології 3D друку в будівництві. Окремі 

з них дозволяють збільшити номенклатуру елементів промислових виробів, що 

одночасно проробляються, скоротити витрати на підготовку виробництва, а 

також знизити час на прийняття рішень щодо вибору елементів. 

Інші, здатні зводити цілі будівлі. Спочатку, це було створення 

малогабаритних архітектурних форм. Сучасна техніка будує житлові будинки. 

Говорити про друк перекриття у повітрі поки не доводиться, а кількість 

поверхів будівель залежить від габаритів 3D машини. Однак, звести житловий 

будинок з міжкімнатними перегородками, дверними та віконними отворами, 

розведенням під прокладання інженерних комунікацій можна за 24 години!  

Наприклад, у ОАЕ будується місто, призначене для тренування 

космонавтів в умовах, наближених до реальності. Перед тим, як майбутні 

колонізатори вирушать освоювати Марс, їм доведеться побудувати колонію на 

Землі. Проект називається Mars Science City. Стіни господарських будівель 

зводять із піску за допомогою 3D принтера. 

Аналіз переваг та недоліків представлених технологій дозволяє говорити, 

що розвиток штучного інтелекту дуже неоднозначний. Передусім, звертає увагу 

висока вартість самого обладнання та навчання роботи на ньому. Однак, 

переважають все ж позитиви, які дозволять значно підвищити якість 

будівельних об'єктів, спростити та прискорити процес будівництва.  

Варто зауважити, що у розвитку технологій та подальшого використання 

штучного інтелекту в сучасних умовах України важливе значення має 

відповідна нормативна база та програма дій. Впровадження правових 

регуляторів триває досі і здійснюється нормами міжнародного та національного 

права. 

Ключовим наразі є Закон України Про основні засади розвитку 

інформаційного суспільства на 2007-2015 роки, в якому одним із пріоритетних 

напрямків є створення і розвиток, користування та обмін інформаційними 

технологіями для реалізації потенціалу, підвищення якості життя і сприяння 

сталому розвитку країни. Серед спеціалістів будівельної галузі існує думка, що 
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Україна має значний потенціал для стабільного розвитку та використання 

технологій штучного інтелекту. Цьому може сприяти як високий рівень базової 

фізико-математичної освіти, так і сильна наукова школа будівництва та 

цивільної інженерії, наявність компетенцій у відповідних фахівців-початківців з 

моделювання та програмування, у тому числі у сфері інформаційних 

технологій. Виходячи з вище наведеного, можна узагальнити, що штучний 

інтелект у будівництві розвивається та застосовується все ширше. Створюються 

нові розробки, технології, програми та нові способи застосування штучного 

інтелекту. 

Серед основних мотивуючих причин застосування штучного інтелекту в 

будівельній галузі можна виділити: спрощення процесу правління проектом; 

можливість генеративного проектування; прогнозне технічне обслуговування; 

забезпечення безпеки в будівництві; вирішення проблеми важкої праці та праці 

в труднодоступних умовах; оптимізація процесів закупівлі матеріалів та 

комплектуючих. Очевидно, що ці аспекти позитивно впливають не тільки на 

економічний розвиток, а й сприяють технологічному прориву, відкривають 

широкі перспективи використання штучного інтелекту в державному 

будівництві. Для більш активного застосування штучного інтелекту в 

будівельній галузі України, необхідно збільшити рівень інвестицій, адже 

подальше просування штучного інтелекту безпосередньо пов'язане з 

потенційними позитивними перетвореннями у житті держави. 
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Аннотация: в статті розглянуті передумови швидкого зростання поптту 

на житло в умовах сучасного міста (на прикладі міста Кива). Нарощування 

обсягів нового бцдівництва зменшує увагу до реконструкції застарілого 

житлового фонду, проте цого технічний стан висуває проблему комплексної 

реконструкції на одне з перших міст в проблематиці розвитку сучасного 

мегаполісу. Охарактеризовані деякі аспекти законодавчого забезрнчнггя 

реалізації програм і проектів комплексної реконструкції. 
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інвестиційний проект. 

 

Київ відноситься до міст, що розвиваються найбільшими темпами. 

Чисельність населення міста за останні двадцять років зросла лише за 

офіційними даними з 2 613 тис. осіб у 2001 р. до 2 967 тис. осіб у 2020 році [1], 

перевищивши більше ніж на 13 % величину перспективної чисельності 

населення міста на 2020 р., визначену чинним Генеральним планом міста [2]. 

А за оцінкою окремих експертів фактична чисельність населення Києва 

орієнтовно складає 3,5…3,6 млн. осіб, що становить біль 1/10 загальної 

чисельності населення країни [3]. 

Така кількість мешканців створює постійний попит на житло і сприяє 
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швидкому зростанню обсягів нового житлового будівництва в місті. За даними 

Головного управління статистики в місті Києві за останні двадцять років обсяг 

житлового фонду постійно зростає, але середня житлова забезпеченість 

практично не змінюється, коливаючись від 19,5 кв.м/особу до 22,6 кв.м/особу 

(див. Таблиця 1). 

Таблица 1 

Динаміка житлового фонду м. Києва 

Період 

Загальна 

площа, 

млн. 

кв.м 

У 

середньому 

на одну 

особу, кв.м 

Кількість 

квартир, 

тис. 

Період 

Загальна 

площа, 

млн. 

кв.м 

У 

середньому 

на одну 

особу, кв.м 

Кількість 

квартир, 

тис. 

2001 51,52 19,5 939,1 2011 60,6 21,0 1046,9 

2002 50,6 19,8 956,8 2012 61,6 21,3 1056,5 

2003 53,4 20,0 966,3 2013 62,2 21,3 1065,6 

2004 54,03 20,0 975,7 2014 62,7 22,0 1068,3 

2005 55,2 20,2 989,43 2015 64,9 22,6 1112,1 

2006 55,8 20,3 997,4 2016 63,5 22,0 1080,6 

2007 57,0 20,5 1010,4 2017 63,4 21,9 1078,5 

2008 58,0 20,6 1020,1 2018 63,5 21,8 1081,7 

2009 59,0 20,9 1033,9 2019 59,1 20,2 991,6 

2010 59,7 21,0 1037,9 2020* 58,8 20,1 994,4 

 

* Примітка. Різниця у показниках за 2020 рік, у порівнянні з 

попередніми звітними періодами, пов’язана зі змінами у методології 

проведення державного статистичного спостереження, у зв’язку з чим не 

звітували одиниці із середньою кількістю працівників менше 10 осіб. 

Проте, вяк у Києві, так і в цілому в Україні наявна велика кількість 

об’єктів житлового фонду, граничний строк експлуатації яких закінчився або 

збігає. Загальна площа застарілого житлового фонду за даними Державної 

служби статистики (станом на 01 січня 2018 року) складає 4,33 млн. м3.  

В місті Києві із загального обсягу існуючого житлового фонду 63,5 млн. 

кв.м біля 20 % – 12,3 млн. кв.м – відносяться до категорії застарілої житлової 
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забудови. При цьому, серед загальної кількості квартир 1,9 % (20539 квартир) 

не забезпечені холодним, а 3,3 % (35691 квартира) – гарячим водопостачанням. 

У 4,3 % (46513 квартири) відсутня каналізація і 3,9 % (42185 квартир) не 

забезпечені опаленням [1]. Такий стан житлового фонду викликає гостру 

проблему негайної його реконструкції [4]. 

Обов1язковість комплексної реконструкції застарілого житлового фонду 

була визначена за законодавчому рівні ще у 2006 році Законом України «Про 

комплексну реконструкцію кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового 

фонду» [5]. Згідно статті 1 цього закону термін застарілий житловий фонд 

визначений як «застарілий житловий фонд - сукупність об'єктів житла до п'яти 

поверхів, крім садибної забудови, які за технічним станом не відповідають 

сучасним нормативним вимогам щодо безпечного і комфортного проживання, 

граничний строк експлуатації яких збіг або знос основних конструкційних 

елементів яких становить не менше 60 відсотків» (ст. 1, [5]). 

Проте, у випадку, коли «знос основних конструкційних елементів яких 

становить не менше 60 відсотків», подібний житловий фонд відноситься до 

аварійного, а його мешканці підлягають обов’язковому виселенню.  

Наразі згідно зі статистичними даними, отриманими від органів 

місцевого самоврядування у 2019 році, на території України налічується 

30380 багатоквартирних житлових будинків віднесених до застарілого 

житлового фонду, а саме: 

- збудованих включно до 1919 року – 7646 (58 визнані аварійними); 

- збудованих у період з 1920—1953 роки – 9693 (45 визнані 

аварійними); 

- збудовані у період з 1954—1969 роки – 7192 (40 визнані 

аварійними); 

- збудовані у період з 1970—1989 роки – 5364 (24 визнані 

аварійними); 

- збудовані у період з 1990—2010 роки – 785. 

В Києві кількість ветхих та аварійних житловиї будинків (без урахування 
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приватного сектора) станом на 2020 рік за офіційними даними становить – 108 

одиниць [6]. 

Проект внесення змін до Закону України «Про комплексну 

реконструкцію …», представлений Мінрегіонбудом на громадське обговорення 

у 2021 році [7] визначення терміну застарілий житловий фонд істотно змінено: 

«застарілий житловий фонд – сукупність багатоквартирних будинків усіх форм 

власності, що за своїм технічним станом не відповідають сучасним вимогам до 

будівель і споруд, визначеним нормативними документами і нормативно-

правовими актами, та втрата ними первісних техніко-експлуатаційних 

показників (міцності, стійкості, надійності тощо) складає понад 40%» (ст. 2, 

[7]). 

У випадку прийняття даної версії Закону України обсяг житлового фонду, 

що відноситься до застарілого, суттєво зросте. Проблема проведення комплексу 

заходів щодо відновлення стану існуючого житлового фонду – капітального 

ресонту, модернізації, реновації, комплексної реконструкції з відселенням чи 

без відселення – стане основною при формуванні перспектив розвитку міста 

Києва і будь-якого іншого міста країни [8]. 

Висновок. Проблема підтримання існуючого житлового фонду в 

належному технічному стані є умовою сталого розвитку населених пунктів і 

підтримання умов проживання населення на належнгому рівні. Гострота 

вирішення цієї проблеми не викликає заперечень і потребує негайного 

законодавчого підкріплення та пошуку джерел фінансування для її реалізації.     
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Анотація: Технологія ортогонального частотного мультиплексування 

OFDM нині отримує велику популярність при розробці і створенні сучасних 

цифрових радіотехнічних систем. Розглядається можливість поліпшення 

основних параметрів тропосферного і радіорелейного зв'язку, зокрема 

підвищення завадостійкої за рахунок зниження енергетичного запасу на 

подолання інтерференційних (швидких) завмирань, збільшення дальності 

зв'язку і швидкості передачі даних. На основі проведеного моделювання 

показана можливість поліпшення названих параметрів для деяких існуючих 

комплексів. 

Ключові слова: спектр сигналу, тривалість символу, модуляція, 

мультиплексування, міжсимвольна інтерференція, інтервал частотної кореляції, 

моделювання, завадостійка. 

 

У системах широкосмугового безпровідного доступу BWA основним 

руйнівним чинником для цифрового каналу є перешкоди від багатопроменевого 

прийому. Цей вид перешкод дуже характерний для радіоприйому в містах з 

різноповерховою забудовою із-за багатократних відображень радіосигналу від 

будівель і інших споруд, а також при функціонуванні тропосферних і 

радіорелейних ліній зв'язку. 

Радикальним рішенням цієї проблеми є застосування технології 

ортогонального частотного мультиплексування OFDM (Orthogonal Frequency 

Division Multiplexing), яка спеціально розроблена для боротьби з перешкодами 

при багатопроменевому прийомі. При OFDM послідовний цифровий потік 
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перетвориться у велике число паралельних потоків, кожен з яких передається 

на тій, що окремій, що несе (див. рис. 1).  

При цьому тривалість символу збільшується в n разів в порівнянні з 

передачею на тій, що одній, що несе (n - число тих, що несуть). 

Основною перевагою OFDM в порівнянні з схемою з тією, що однією, що 

несе являється низька символьна швидкість, яка робить можливим 

використання захисного інтервалу між символами (GI), що дозволяє 

справлятися з тимчасовим розсіянням і усувати міжсимвольну інтерференцію 

(МСІ)(див. рис. 2).  Основний недолік - вимога лінійності передавача. 

 

Рис. 1. Спектр OFDM сигналу 

Циклічне копіювання 

 

Рис. 2. Тимчасова структура символу OFDM 

Множинний доступ з ортогональним частотним розділенням OFDMA 

(Orthogonal Frequency Division Multiple Access) є поліпшеною технологією 

OFDM і застосовується в Mobile WiMAX, також будучи основою для систем 

мобільного широкосмугового доступу наступних поколінь. Також цю 

технологію можна назвати розрахованою на багато користувачів версією 

OFDM. Відмінність полягає в тому, що OFDMA приписує набори тих, що 

піднесуть окремим користувачам, тим самим допускаючи одночасну 
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низькошвидкісну передачу даних для декількох абонентів, а також дозволяє 

використати частотні скачки для пом'якшення ефектів вузькосмугового 

багатопроменевого поширення. 

Технологія OFDMA прийнята як переважне рішення для стандарту IEEE 

802.16a на мережеві засоби безпровідного широкосмугового доступу, що 

дозволяє операторам надавати різноманітні послуги передачі голосу і даних. На 

мал. 3 представлена частотно-тимчасова структура OFDMA. 

Метод OFDMA дозволяє отримати велику гнучкість при управлінні 

різними призначеними для користувача пристроями з різними типами антен. 

Він зменшує взаємні перешкоди для пристроїв зі всенаправленими антенами і 

покращує прийом в умовах непрямої видимості, що дуже істотно для мобільних 

користувачів. Підканали можуть бути розподілені між різними абонентами 

залежно від умов передачі і необхідної пропускної спроможності. Цим 

досягається ефективніше використання ресурсів. 

Поширення радіохвиль при тропосферному зв'язку характеризується 

багатопроменевістю і, як наслідок, інтерференційними завмираннями. На 

закритих радіорелейних інтервалах, особливо на межі дифракційної зони і зони 

тропосферного розсіяння, можливе багатопроменеве поширення  радіохвиль. 

Для підвищення стійкості зв’язку в умовах багатопроменевого поширення 

використовується рознесений прийом. Одним з варіантів реалізації рознесеного 

прийому по частоті з одночасним усуненням міжсимвольної інтерференції є 

використання OFDMA модуляції. 

Пропонується повторювати набори несучих багаторазово тільки для 

одного користувача і таким чином формувати широкосмуговий OFDMA 

сигнал. Корисна інформація передається QPSK модуляцією несучих з набору. 

Пілотні несучі використовуються для службових цілей і не модулюються.  

Переваги широкосмугового OFDMA‒QPSK сигналу: 

 Усунення між символьної інтерференції; реалізація багатократного 

частотного; 

 Рознесення в спектрі сигналу; 
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 Зниження вимог до лінійності передавального тракту. 

У режимі OFDMA несучих значнобільше, ніж в OFDM – до 2048 замість 

256. Використовуються не усі 2048 несучих - близько 200 нижніх і 200 верхніх 

частот складають захисний інтервал каналу і не модулюються. 

Крім того, частина несучих - пілотні, призначені для службових цілей, а 

не для передачі інформації. 

Точне число пілотних несучих і частот в захисних інтервалах трохи 

варіюється залежно від режимів. 
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Анотація: Підводні системи є важливою частиною морської 

робототехніки, адже робота, яка ведеться під водою є небезпечною для життя 

працівників даної сфери. Підводні роботи зменшують кількість задач, які 

повинні були виконувати працівники та, окрім цього, роботи виконують більш 

широкий спектр робіт ніж пропонувалось працівникам. 

Головною перевагою використання підводних роботів є зменшення 

використання робочої сили людини за рахунок автоматизованих рухомих 

апаратів для виконання механічних дій. На жаль, в Україні неможливо досить 

широко розглядати питання підводних систем, адже, зазвичай вони 

використовуються в океанах, тому за кордоном, особливо в тих країнах, які 

знаходяться поруч Тихого океану ці розробки та дослідження відбуваються 

більш систематично.  

Метою статті є дослідження моделей руху підводного робота. Розглянуто 

та проаналізовано існуючі рішення та проведено моделювання руху підводного 

робота.  

Ключові слова: підводний робот, підводні системи, моделювання, 

математичний опис, рух підводного робота. 

 

Більшість задач вимагає розробку потужних підводних роботів, яким не 

під силу ні час, ні відстань під час руху. Але оскільки такі підводні системи є 
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дорогими для розробки та моделювання, не всі займаються їх конструюванням.  

У даній роботі пропонується провести огляд видів підводних роботів, 

математичний опис руху підводного робота та моделювання руху підводного 

робота. 

Для досягнення мети були визначені наступні задачі: 

- проаналізувати існуючі аналогічні системи підводних роботів; 

- описати математичну модель руху підводного робота; 

- змоделювати рух підводного робота за допомогою програмних 

середовищ. 

Методологічною основою для наукової статті стали: наукові книги та 

праці що до морської робототехніки, підводних систем та підводних роботів, 

методи аналізу та обробки великих даних, статті вчених з області морської 

робототехніки на інтернет-ресурсах, які неможливо знайти в бібліотеках, 

методи моделювання в програмних середовищах таких як: Matlab та Simulink. 

Підводний робот – це кібернетичний пристрій, який має внутрішню 

пам’ять і може самостійно орієнтуватися в навколишньому середовищі, в 

даному випадку, під водою та виконувати різні дії.  

Згідно іншого визначення, підводний робот – це сукупність інструментів, 

які після об’єднання можуть самостійно рухатись під водою і виконувати 

задачі, які є непосильними для людини на такій глибині. 

Досить точно класифікувати підводні роботи неможливо. У різних 

наукових джерелах класифікація відрізняється. Підводні системи поділяють за 

декількома критеріями, тому відповідно до цих ознак будуть створюватися 

певні групи. Нижче наведені ознаки, по яким класифікують підводних роботів. 

Перша ознака – це автономність або спосіб керування. Існує дві групи 

підводних апаратів за цим критерієм: автономні підводні апарати (АПА) та 

дистанційно-керовані підводні апарати (ДКПА). Перші виконують дії 

автономно, без допомоги оператора і мають всередині вбудовані акумулятори, 

другі ж мають спеціальний кабель за допомогою якого зв’язуються з головним 

пристроєм управління та отримують від нього команди [1]. 
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Другий критерій – це корпус, тобто форма самого робота. В АПА – це 

круглоподібна торпедна форма (найпопулярніша), циліндрична, плоска, 

комбінована, біонічна форма, а у ДКПА – довільна, оскільки головна мета 

корпусу таких роботів – це лише тримати всю конструкцію робочою. 

Третій критерій – навігація. АПА виконує навігацію завдяки потужним 

навігаційним системам, які складаються не лише з компаса, а от ДКПА – 

навпаки використовують в більшості випадків лише компас. 

На рисунках нижче наведені приклади різних видів роботів (рис. 1) [2]. 

 

а) міні АПА 

 

б) дуже великий АПА 

Рис. 1. АПА за різновидністю ваги 

Розробки ПР ведуться досить часто та постійно. Проте найбільшу 

кількість розробок проводить, на жаль, не наша держава, тому розглянуто 

країни Європи та Америки.  

На рисунках нижче приведена діаграма країн по розробці АПА та 

діаграма розробок АПА за призначенням (рис. 2, рис. 3). 
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Рис. 2. Характеристика діяльності закордонних країн з розробки АПА 

 

Рис. 3. Класифікація розробок АПА за призначенням 

З рис. 2. видно, що США знову в лідерах – половина усіх проєктів 

належить саме їй, країни, що залишились розділили між собою 50% і це 

означає, що найбільш суттєва кількість розробок АПА велася США, отже, в 

майбутньому буде розглянуто саме її [3]. 

Існує величезна кількість робіт, які повинні виконувати ПР. Незалежно 

від свого призначення, всі типи ПР є цінними. Наприклад, існують ПР, яких 

використовують для  дослідження морського дна, для виявлення морських мін, 
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для допомоги іншим ПР під час переміщення, інші види потрібні для 

освітлення моря та ін. В умовах недосліджуваного морського світу ПР є 

актуальними, оскільки можуть бути багатозадачними і за одну місію виконати 

великий спектр робіт.  

ПР може: 

- здійснювати проби ґрунту; 

- здійснювати картографування; 

- досліджувати біологічні шуми; 

- досліджувати циркуляцію води; 

- вимірювати гравітаційне поле та його вплив; 

- визначати рівень прозорості води; 

- шукати райони з найбільшою кількістю риб та ін. 

Більшість АПА мають торпедоподібну форму, яку умовно можна 

розділити на три модулі. Циліндричне тіло є основною частиною, адже там 

розміщена найбільша кількість компонентів. Тут розташовуються 

мікроконтролер, модулі живлення, основний центральний процесор та датчик 

швидкості, акустичні системи та гідролокатори, системи технічного зору 

(рис.4). Фронтальна частина має вигляд носа і містить різноманітні датчики, а 

задня має вигляд звуженого хвоста. Ця секція має два пропелери, які керують 

просуванням і поворотом ПР. Якщо два пропелери рухаються в одному 

напрямку на однаковій швидкості, то робот рухається по прямій. Якщо два 

пропелери рухаються в різних напрямках з різними швидкостями то робот 

стоїть на місці (рис. 5). Секція хвоста має форму конуса для зменшення опору 

тиску вкінці хвоста.  

 

Рис. 4. Головна частина АПА 
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Рис. 5. Задня частина АПА 

Важливим етапом під час синтезу системи управління АПА є вибір 

математичної моделі руху підводного робота. Математичне моделювання є 

розповсюдженою областю під час розробки підводного робота. Якість системи 

управління безпосередньо залежить від якості математичної моделі.  

Зазвичай модель АПА є складною для реалізації, оскільки складається з 

надзвичайно важких диференційних рівнянь Ньютона-Ейлера або Ейлера-

Лагранжа та залежить від гідродинамічних сил та моментів, які діють на АПА. 

Тому при синтезі АПА використовують спрощену математичну модель, але 

потрібно розуміти, що вона впливатиме на точність роботи АПА.  

Кінематичне рівняння руху підводного робота: 

[
 
 
 
 
 
�̇�
�̇�
�̇�
�̇�

�̇�
̇]
 
 
 
 
 

 =

[
 
 
 
 
 
 
𝑢 cos 𝜃 sin+ 𝑣(− cos𝜑 sin+ sin𝜑 sin 𝜃 cos) + 𝑤(sin𝜑 sin + cos𝜑 sin 𝜃 cos)

𝑢 cos 𝜃 sin + 𝑣(cos𝜑 cos+ sin𝜑 sin 𝜃 sin) + 𝑤(−sin𝜑 cos+ cos𝜑 sin 𝜃 sin)
−𝑢 sin𝜃 + 𝑣 sin𝜑 cos 𝜃 + 𝑤 cos𝜑 cos 𝜃

𝑝 + 𝑞 sin𝜑 tan𝜃 + 𝑟 cos𝜑 tan𝜃
𝑞 cos𝜑 − 𝑟 sin𝜑

(𝑞 sin𝜑 + 𝑟 cos𝜑)
cos 𝜃

⁄ ]
 
 
 
 
 
 

  (1) 

Існує три поступальних рівняння, отримані з рівняння, три рівняння 

обертання отримані з рівняння та шість невідомих швидкостей. 

Ці рівняння представлені нижче: 

𝑚[�̇� − 𝑣𝑟 + 𝑤𝑞 − 𝑥𝐺(𝑞2 + 𝑟2) + 𝑦𝐺(𝑝𝑞 − �̇�) + 𝑧𝐺(𝑝𝑟 + �̇�)] = 𝑋.  (2) 

𝑚[�̇� + 𝑢𝑟 − 𝑤𝑝 + 𝑥𝐺(𝑝𝑞 + �̇�) − 𝑦𝐺(𝑝2 + 𝑟2) + 𝑧𝐺(𝑞𝑟 − �̇�)] = 𝑌.  (3) 

𝑚[�̇� − 𝑢𝑞 + 𝑣𝑝 + 𝑥𝐺(𝑝𝑟 − 𝑞)̇ + 𝑦𝐺(𝑞𝑟 + �̇�) − 𝑧𝐺(𝑝2 + 𝑞2)] = 𝑍  (4) 

𝐼𝑥�̇� + (𝐼𝑧 − 𝐼𝑦)𝑞𝑟 + 𝐼𝑥𝑦(𝑝𝑟 − �̇�) − 𝐼𝑦𝑧(𝑞
2 − 𝑟2) − 𝐼𝑥𝑧(𝑝𝑞 + �̇�) + 

𝑚[𝑦𝐺(�̇� − 𝑢𝑞 + 𝑣𝑝) − 𝑧𝐺(�̇� + 𝑢𝑟 − 𝑤𝑝)] = 𝐾.  (5) 

𝐼𝑦�̇� + (𝐼𝑥 − 𝐼𝑧)𝑝𝑟 − 𝐼𝑥𝑦(𝑞𝑟 + �̇�) + 𝐼𝑦𝑧(𝑝𝑞 − �̇�) + 𝐼𝑥𝑧(𝑝
2 − 𝑟2) − 
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𝑚[𝑥𝐺(�̇� − 𝑢𝑞 + 𝑣𝑝) − 𝑧𝐺(�̇� − 𝑣𝑟 + 𝑤𝑞)] = 𝑀.  (6) 

𝐼𝑥�̇� + (𝐼𝑦 − 𝐼𝑥)𝑝𝑞 − 𝐼𝑥𝑦(𝑝2 − 𝑞2) − 𝐼𝑦𝑧(𝑝𝑟 + �̇�) + 𝐼𝑥𝑧(𝑞𝑟 − �̇�) + 

𝑚[𝑥𝐺(�̇� + 𝑢𝑟 − 𝑤𝑝) − 𝑦𝐺(�̇� − 𝑣𝑟 + 𝑤𝑞)] = 𝑁.  (7) 

Зовнішні сили та моменти: 

Surge: 

𝑋𝐻 = 𝐷4(𝑋𝑝𝑝𝑝
2 + 𝑋𝑞𝑞𝑞

2 + 𝑋𝑟𝑟𝑟
2 + 𝑋𝑝𝑟𝑝𝑟) + 

       𝐷3(𝑋�̇��̇� + 𝑋𝑤𝑞𝑤𝑞 + 𝑋𝑣𝑝𝑣𝑝 + 𝑋𝑣𝑟𝑣𝑟)+ 

   𝐷2(𝑋𝑣𝑣𝑣
2 + 𝑋𝑤𝑤𝑤2). (8) 

𝑋𝑇 = 𝐷2𝑋𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢2. (9) 

𝑋𝐹 = 𝐷2 (𝑢2(𝑋𝛿𝑟𝛿𝑟
𝛿𝑟

2 + 𝑋𝛿𝑒𝛿𝑒
𝛿𝑒

2) + 𝑢𝑤(𝑋𝑤𝛿𝑒
𝛿𝑒) + 𝑢𝑣(𝑋𝑣𝛿𝑟

𝛿𝑟)) 

+𝐷3 (𝑢𝑞(𝑋𝑞𝛿𝑒
𝛿𝑒) + 𝑢𝑟(𝑋𝑟𝛿𝑟

𝛿𝑟)). (10) 

Sway: 

𝑌𝐻 = 𝐷4(𝑌�̇��̇� + 𝑌�̇��̇� + 𝑌𝑝𝑞𝑝𝑞 + 𝑌𝑞𝑟𝑞𝑟) + 

                    𝐷3(𝑌�̇��̇� + 𝑌𝑢𝑝𝑢𝑝 + 𝑌𝑢𝑟𝑢𝑟 + 𝑌𝑣𝑞𝑣𝑞 + 𝑌𝜔𝑝𝑤𝑝 + 𝑌𝑤𝑟𝑤𝑟)+ 

𝐷2(𝑌𝑣𝑢𝑣 + 𝑌𝑣𝑤𝑣𝑤).  (11) 

𝑌𝐹 = 𝐷2(𝑢
2(𝑌𝛿𝑟𝛿𝑟)).  (12) 

Heave: 

𝑍𝐻 = 𝐷4(𝑍�̇��̇� + 𝑍𝑝𝑝𝑝
2 + 𝑍𝑝𝑟𝑝𝑟 + 𝑍𝑟𝑟𝑟

2) + 

                                        𝐷3(𝑍�̇��̇� + 𝑍𝑞𝑢𝑞 + 𝑍𝑣𝑝𝑣𝑝 + 𝑍𝑣𝑟𝑣𝑟)+ 

𝐷2(𝑍𝑤𝑢𝑤 + 𝑍𝑣𝑣𝑣
2).  (13) 

𝑍𝐹 = 𝐷2(𝑢
2𝑍𝛿𝑒

𝛿𝑒).  (14) 

Roll: 

𝐾𝐻 = 𝐷5(𝐾�̇��̇� + 𝐾�̇��̇� + 𝐾𝑝𝑞𝑝𝑞 + 𝐾𝑞𝑟𝑞𝑟) + 

                      𝐷4(𝐾�̇��̇� + 𝐾𝑝𝑢𝑝 + 𝐾𝑟𝑢𝑟 + 𝐾𝑣𝑞𝑣𝑞 + 𝐾𝑤𝑝𝑤𝑝 + 𝐾𝑤𝑟𝑤𝑟)+ 

𝐷3(𝐾𝑣𝑢𝑣 + 𝐾𝑣𝑤𝑣𝑤).  (15) 

Pitch: 

𝑀𝐻 = 𝐷5(𝑀�̇��̇� + 𝑀𝑝𝑝𝑝2 + 𝑀𝑝𝑟𝑝𝑟 + 𝑀𝑟𝑟𝑟
2) + 
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                                       𝐷4(𝑀�̇��̇� + 𝑀𝑞𝑞 + 𝑀𝑣𝑝𝑣𝑝 + 𝑀𝑣𝑟𝑣𝑟)+ 

𝐷3(𝑀𝑤𝑢𝑤 + 𝑀𝑣𝑣𝑣
2).  (16) 

𝑀𝐹 = 𝐷3(𝑢
2𝑀𝛿𝑒

𝛿𝑒).  (17) 

Yaw: 

𝑁𝐻 = 𝐷5(𝑁�̇��̇� + 𝑁�̇��̇� + 𝑁𝑝𝑞𝑝𝑞 + 𝑁𝑞𝑟𝑞𝑟) + 

                      𝐷4(𝑁�̇��̇� + 𝑁𝑝𝑢𝑝 + 𝑁𝑟𝑢𝑟 + 𝑁𝑣𝑞𝑣𝑞 + 𝑁𝑤𝑝𝑤𝑝 + 𝑁𝑤𝑟𝑤𝑟)+ 

𝐷3(𝑁𝑣𝑢𝑣 + 𝑁𝑣𝑤𝑣𝑤).  (18) 

𝑁𝐹 = 𝐷3(𝑢
2𝑁𝛿𝑟

𝛿𝑟).  (19) 

У даній роботі потрібно провести перевірку правильності опису 

математичної моделі підводного робота. Для цього достатньо перевірити рух 

підводного робота без урахування сил та моментів (окрім сили тяжіння) через 

надзвичайну складність повної моделі руху підводного робота. Також доречно 

сказати, що математичну модель підводного робота наведену у рівняннях (2) – 

(7) використовують для будь-якого твердого тіла, який знаходиться під водою, 

тому можна стверджувати, що дана модель є універсальною. Звісно, певний 

розробник буде вносити власні модифікації до моделі, але те, що вона є 

оригінальною – факт, оскільки модифікації не входять в основні рівняння руху, 

а тільки в сили та моменти, які діють на підводного робота. Отже, повинна 

проводитись перевірка роботи руху підводного робота у вакуумі без 

урахування сил та моментів.  

Для цієї перевірки застосувалась звичайна тестова модель 6-DOF 

підводного робота із блоком рівнянь руху у середовищі Simulink (рис. 6). Рух 

підводного робота під впливом сили тяжіння визначається силою тяжіння, 

початковою швидкістю тіла та початковою орієнтацією Ейлера, тертя незначне.  

Підводний робот як і будь-яке тверде тіло у вакуумі повинно рухатись по 

параболічній траєкторії (рис. 7). 
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Рис. 6. Тестова модель 6-DOF ПР для перевірки рівнянь руху 

Для даної моделі застосувались параметри наведені в табл. 1. 

Таблиця 1 

Параметри моделювання 

Швидкості у СК відносно тіла (u, v, 

w) 

(100, 0, 0) м/с 

Кути Ейлера (Roll, Pitch, Yaw) (0, 45, 0) градусів 

Інші параметри, які є необхідними для моделювання і це параметри 

моделі АПА NPS AUV II є взятими з посилання [4]. 

Цей тест підтверджує (рис. 7), що модель правильно вирішує динамічні 

рівняння руху та може використовуватись для майбутньої роботи. 

 

Рис. 7. Рух ПР у вакуумі 

Отже, з рис. 7. бачимо, що підводний робот у вакуумі, тобто без 
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урахування сил та моментів рухається у вигляді параболи, як і будь-яке тверде 

тіло у вакуумі.  

Висновки: Дана робота присвячена моделюванню руху підводного 

робота. Дослідження актуальності та аналіз існуючих рішень і моделей показав 

про необхідність активізації розробок у морській робототехніці, які спрямовані 

на удосконалення і оптимізацію систем управління рухом із застосуванням 

математичних моделей різної складності. 
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УДК 656.2 

ПІДВИЩЕННЯ ІНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТІ ЗАЛІЗНИЧНОЇ 

ТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ 

ІНТЕРМОДАЛЬНИХ КОНТЕЙНЕРНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ НА ОСНОВІ 

ТЕХНОЛОГІЇ METROCARGO 

 

Пархоменко Лариса Олексіївна 

Калашнікова Тетяна Юріївна 

Прохоров Віктор Миколайович 

к.т.н., доценти 

Український державний університет 

залізничного транспорту 

м. Харків, Україна 

 

Вступ./Introductions. Проблема розвитку транзитних транспортних 

коридорів через територію України полягає в тому, що залізничні системи 

сусідніх країн, таких як, наприклад, Польща, мають інші стандарти ширини 

колії. Тому вантажі доводиться перевантажувати або змінювати візки вагонів. 

До того ж внутрішні контейнерні залізничні перевезення також програють в 

конкурентній боротьбі з автомобільним транспортом з причини низької 

мобільності та невеликої кількості та неефективної роботи контейнерних 

терміналів. Вирішення цієї проблеми могло б залучити додаткові транзитні 

вантажопотоки, які в даний час проходять територією інших країн. Зокрема 

транспортний коридор «Чорне море - Балтика», який був відкритий навесні 

2020 року міг би по оцінкам експертів залучити додатково вантажопотік у 50 

млн тонн, що прямує з Азії до Європи в обхід України. Проходження цього 

сухопутного мосту територією України є рентабельним лише за умови 

використання залізничного транспорту. Однак для його використання 

необхідно забезпечити високий рівень інтероперабельності між залізничними 

системами України та Польщі 

Матеріали та методи./Materials and methods. В якості вихідних даних 

використовувались реальні статистичні дані контейнеропотоків. Для їх обробки 
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використовувались методи математичної статистики. Для процедури 

оптимізації математичної моделі був застосований математичний апарат 

генетичних алгоритмів. 

Мета роботи./Aim. Метою роботи є формування підходів до вирішення 

проблеми організації мережі контейнерних залізничних перевезень, якаб була 

здатна доставити контейнер в будь який пункт України у термін 1-2 доби, тобто 

яка функціонує майже за принципами «Нової пошти». А також дана система 

повинна вирішити проблему підвищення рівня інтероперабельності та 

підвищення привабливості транзитних контейнерних перевезень територією 

України. 

Результати та обговорення./Results and discussion. Задача управління 

контейнерним перевезенням з боку вантажовідправника є однією з основних 

задач, яка повинна забезпечити конкурентну привабливість даної системи 

перевезень. Максимальна зручність для клієнта може бути досягнута, якщо 

модель буде здатна враховувати не лише стандартні параметри перевезень, які 

надає клієнт, але й максимально задовільнити його специфічні вимоги. 

Специфічні вимоги можуть бути дуже різними, як, наприклад, при здійсненні 

декількох одночасних відправок з різних станцій вантажовідправник може 

висунути вимогу необхідності проходження маршрутів через певну станцію для 

поєднання контейнерних партій в одну партію для подальшого просування у 

складі єдиної партії, яка далі прямуватиме у міжнародному сполученні. 

У ході дослідження було сформовано оптимізаційну модель 

цілочисельного програмування для визначення оптимального маршруту в ході 

планування перевезення контейнерних партій в транспортній залізничній 

системі, яка представляє собою мережу зі станцій, обладнаних інноваційними 

перевантажувальними терміналами (рис. 1). 
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Рис. 1. Мережа залізничних станцій, що працюють за технологією 

Metrocargo 

Основним критерієм виступає провізна плата, отже цільову функцію 

моделі сформульовано у вигляді критерію витрат вантажовідправника: 

        
# #

1 1

, min
i i
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      , (1) 

де x – впорядкований змінний вектор (множина) номерів дуг, що 

відповідає маршруту переміщення контейнерної партії на мережі станцій, що 

обладнані системою Metrocargo; n  – обсяг контейнерної партії, приведений до 

20-ти футових контейнерів (TEU); # x  – потужність множини елементів 

змінного вектора x ; 
ixL  – довжина дільниці маршруту, що відповідає i -му 

елементу множини x . 
ixe  – тариф на переміщення контейнера на дільниці, що 

відповідає дузі ix ;   пер

je s x – тариф на перевантаження одного контейнера 

на терміналі, що знаходиться на кінцевій станції  js x  (вершині графа, в яку 

входить відповідна дуга) дільниці jx ;   збер

je s x – тариф на зберігання одного 

контейнера на вантажній поверхні терміналу, що знаходиться на кінцевій 
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станції  js x  (вершині графа, в яку входить відповідна дуга) дільниці jx . 

Система обмежень моделі складається з обмежень, обумовлених 

технологією а також обмежень, що висуваються вантажовідправником: 
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де 
i

вільн

xq  – кількість вільних контейнеромісць в контейнерному поїзді, що 

прямує i -ою ділянкою варіанту маршруту, який відображає поточний стан 

змінного вектору x ; 0  – час відправлення першого контейнерного поїзда з 

початкової станції маршруту до першої станції маршруту, на якій здійснюється 

перевантаження на наступний поїзд; 
ixt  – час слідування поїзда по ix -ій дузі 

маршруту;  .оч перев

it x  – час очікування перевантаження або завантаження на 

терміналі кінцевої станції ix - ої дуги маршруту;  , ,
i

перев

i xt x n n  – час на 

перевантаження або сумарний час на вивантаження та завантаження поїздів на 

кінцевій станції ix -ої дуги маршруту, які задіяні в перевезенні даної партії 

контейнерів;  .оч граф

it x  – очікування нитки графіка на кінцевій станції ix -ої 

дуги маршруту; 
дост  – кінцевий термін, до якого вантаж повинен бути 

доставлений до прикордонної станції або до кінцевого пункту залізничного 

маршруту за умоваю вантажовідправника; jw  – рід вантажу j -го контейнера 

даної партії;  ,i jx w  – функція, яка в залежності від роду вантажу та ділянки 

маршруту повертає значення 1 у разі наявності обмеження на перевезення 

даного роду вантажу по даній дільниці маршруту, та повертає значення 0, якщо 
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обмеження не встановлене;  1

кінц

is x   – кінцева станція 1ix  -ої дуги маршруту; 

 поч

is x  – кінцева станція ix -ої дуги маршруту. 

Перше обмеження необхідне для того, щоб обране рішення відповідало 

такому маршруту перевезень, на всьому шляху якого є на момент виконання 

розрахунку є достатня кількість вільних контейнеромісць для перевезення даної 

партії контейнерів. Друге обмеження обмежує область припустимих рішень 

лише тими варіантами, які дозволяють доставити вантаж у термін, изначений 

вантажовідправником. 

Третє обмеження пов’язане з діючими правилами перевезень певних 

видів вантажів, наприклад небезпечних вантажів. Певні види вантажів, 

наприклад небезпечні вантажі, можуть мати певні обмеження щодо маршрутів 

їх перевезення. Ці обмеження можуть буті пов’язані з наявністю населених 

пунктів або стратегічних об’єктів поблизу цих маршрутів. Обмеження можуть 

бути тимчасовими, пов’язаними, наприклад, зі станом погодних умов в 

місцевості по якій пролягає даний маршрут тощо. Четверте обмеження 

забезпечує цілісність маршруту, тобто співпадіння кінцевих станцій попередніх 

дільниць маршруту з початковими станціями наступних дільниць маршруту. 

Висновки./Conclusions. В ході дослідження було запропоноване рішення 

на основі інноваційної технології Metrocargo, яка представляє собою 

автоматичні перевантажувальні контейнерні термінали. Її основна ідея полягає 

в наявності автоматичних платформ, які здатні переміщувати контейнери як в 

поздовжньому так і в поперечному напрямку і дозволяють здійснювати 

перевантаження під високовольтними тяговими мережами. Для підвищення 

гнучкості процесу планування перевезень в даній залізничній мережі та 

зручності для вантажовідправників було сформовано математичну модель Була 

сформована модель вибору маршруту перевезення, яка визначає основні 

параметри перевезення з урахуванням вимог клієнтів. 

Також в ході дослідження було встановлено, що впровадження технології 

Metrocargo [1] у запропонований спосіб, здатне вирішити не лише проблему 
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переходу між коліями з різною шириною колії, але й покращити технологію 

взаємодії залізниць і портів, виключивши необхідність використання при 

здійсненні інтермодальних перевезень проміжних видів транспорту таких як 

Річстакери, значно зменшуючи необхідність використання причальних 

майданчиків та терміналів для зберігання контейнерів та кардинально 

скорочуючи простої залізничного рухомого складу в портах. 

Використання системи Metrocargo дозволить також змінити принципи 

курсування контейнерних поїздів і перейти від технології «від точки до точки» 

до технології «stop and go». Впровадження мережі терміналів Metrocargo 

значно пожвавить залізничні контейнерні перевезення як всередині країни так і 

в міжнародному сполученні. На повне перевантаження контейнерів між 

контейнерними поїздами витрачається в середньому всього лише 30 хвилин. 

Таким чином контейнерні партії в такій мережі можуть легко 

транспортуватися між будь якими терміналами майже за принципами Нової 

Пошти. 
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Аннотація :В статті розглянуто новітні технології формування страв з 
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вигляд, органолептична оцінка 

 

Для приготування котлет з фаршу, биточків, відбивних, смажених 

основним способом, готують фарш з пропущеного через м’ясорубку м’яса, 

додаючи пасеровані цибулю, моркву, замочений у молоці чи воді хліб, 

приправи, спеції, додаючи за необхідністю начинку(якщо цього вимагає 

рецептура). У котлетну масу не рекомендується додавати яєчний білок, так як 

при обсмажуванні він швидко скручується, що спричиняє виділення великої 

кількості м’ясного соку і вироби виходять сухими. Потім формують котлети, 

надаючи їм різної форми (форму листка з одним загостреним кінцем, овалу, 

кулястої форми, прямокутна для биточків тощо). На підприємствах 

напівфабрикати можуть формуватися у спеціальних формувальних машинах. 

Якщо вироби з котлетної маси погано формуються (розвалюються або маса 

надто густа), потрібно її інтенсивно перемішати, а потім збити, щоб маса стала 

пухкою і однорідною. Панірують вироби з котлетної маси у льєзоні, борошні, 

сухарях. Паніровані страви набувають приємного смаку, якщо до сухарів 

додати тертий сир. Тефтелі панірують у борошні безпосередньо перед 

смаженням, тому що борошно швидко намокає. Підсмажують (відбивні, 
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котлети, биточки) у гарячому жирі. У недостатньо нагрітому жирі не 

утворюється хрустка скоринка, вироби вийдуть не смачні. Однак, жир не можна 

і перегрівати, тому що вироби можуть підгоріти, а в середині залишитися 

сирими. 

Під час смаження не варто часто перевертати вироби, тому що виділиться 

значно більша кількість м’ясного соку, який заважає утворенню хрусткої 

скоринки. Смажать м’ясо безпосередньо перед подачею на стіл: навіть недовге 

зберігання погіршує його смак. 

Великими шматками смажать вирізку, товстий і тонкий краї (яловичина). 

З туш дрібної худоби – окіст, корейку, лопатку і грудинку. Смажать м'ясо 

великими шматками двома способами: традиційним і з попереднім посолом . 

Перший спосіб: великі шматки м'яса масою від 1,5 до 2 кг зачищають, 

натирають сіллю, перцем і укладають на дека або сковороди з добре розігрітим 

жиром (160°С) на відстані 4-5 см. Спочатку м'ясо обсмажують на плиті до 

утворення рум'яної скоринки, після цього досмажують в духовці при 

температурі 175-180°С. У процесі смаження кожні 10-15 хв. м'ясо поливають 

жиром. Готовність перевіряють по пружності м'яса і за кольором соку , що 

витікає при проколі кухарський голкою (при повному прожарюванні сік 

прозорий). Час обсмажування залежить від розмірів шматків і виду м'яса. 

Другий спосіб (з попереднім посолом): м'ясо солять заздалегідь (за 6-8 

год), укладають у два шари в лотки і залишають в холодильній камері. В один 

шар укладають окосту. Лопатки й грудинки для рівномірного засолу формують 

у вигляді рулетів і перев'язують шпагатом. При цьому способі смаження 

отримують смачне і соковите м'ясо, так як втрати поживних речовин на 1-2% 

нижче, ніж у першому випадку. Перед смаженням напівфабрикатів з яловичини 

дека добре змащують жиром і укладають приблизно однакові за величиною 

шматки на відстані не більше 0,5 см. Дека з м'ясом поміщають в духовку з 

температурою 260-275°С на 20 хв. За цей час на поверхні м'яса утворюється 

рум'яна кірочка, після чого нагрівання зменшують до температури 160-175°С і 

м'ясо доводять до готовності. Порційним шматками в залежності від виду 
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виробів надають певну форму і вирівнюють товщину шляхом легкого 

відбивання; порційні шматки, нарізані з тазостегнової частини яловичини 

сильно відбивають або рихлять на спеціальній машині і перерізають сухожилля 

ножем. 

Порційні шматки м'яса смажать в натуральному або панірованому 

вигляді. Існують наступні способи панірування порційних напівфабрикатів з 

м'яса і субпродуктів: панірування в борошні; змочування в л’єзон і потім 

панірування в сухарях; панірування в борошні з наступним змочуванням в 

льєзон і потім панірування в сухарях. Непаніровані порційні шматки м'яса 

посипають сіллю і перцем, кладуть на сковороду або лист з жиром, смажать на 

плиті або в конвектоматі до утворення підсмаженої скоринки з обох сторін. 

Виділений при смаженні жир і м'ясний сік використовують для 

приготування та відпуску м'ясних страв. Для цього на деко або сковороду 

відразу після закінчення смаження наливають невелику кількість води або 

бульйону і дають закипіти. Отриману рідину зливають у посуд і уварюють з 

додаванням підсмажених коріння і лука, знімаючи зайвий жир. М'ясний сік у 

кількості 25 г на порцію використовують для поливання м'яса, смаженого в 

натуральному вигляді. Замість м'ясного соку натуральне м'ясо, смажене 

великим або порційним шматком, можна поливати жиром або подавати до 

нього соус. Паніровані порційні шматки смажать на сковороді (4-5 хв.), а потім 

ставлять у духовку (конвектомат) на 4-5 хв. Перед паніруванням їх посипають 

сіллю і перцем. Паніровані смажені вироби перед відпусканням поливають 

маслом. Ці вироби не можна поливати зверху соусом або соком, так як 

розмокає підсмажена кірочка. 

До порційних напівфабрикатів належать: біфштекс, філе, лангет, 

антрекот, котлети натуральні, ескалоп, баранина, смажена з томатами, шашлик 

по-карськи, шніцель тощо. 

М'ясні страви, смажені великими кусками, зберігають близько 3 годин у 

гарячому стані, для більш тривалого зберігання їх охолоджують і зберігають у 

холодильній шафі протягом 48 год. Натуральні порціонні малі кусочки м'яса, 
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паніровані порціонні вироби і страви з котлетної маси слід смажити перед 

подаванням; допускається зберігати їх не більш як 30 хв. Запечені страви 

зберігають не більше ніж 2 год. Температурні умови зберігання готової їжі 

регламентовані санітарними правилами, згідно з якими температура м'ясних, 

рибних, овочевих та інших гарячих страв – 65°С. Цієї температури слід 

дотримуватися при зберіганні готових страв. А найбільш сприятлива для 

розвитку мікробіологічних процесів у готовій їжі температура 25-50°С. Для 

зберігання готової їжі застосовують спеціалізоване технологічне обладнання. 

Гарячі страви, гарніри й соуси зберігають на водяних і повітряних мармітах. 

Нереалізовану їжу швидко охолоджують і зберігають за температури 2-

4°С не більше 18 год. Перед реалізацією охолоджену їжу дегустують, а потім 

знову піддають тепловій обробці (кип'ятінню, просмажуванню в жаровій шафі, 

прогріванню в мікрохвильових печах тощо). Термін реалізації їжі після 

вторинної теплової обробки не повинен перевищувати 1 год. 
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Вступ Надзвичайна ситуація – це обставина, за якої виникають 

небезпечні і шкідливі фактори, які здійснюють значну дію на життєдіяльність 

людей, економіку, соціальну сферу. 

Важливим аспектом запобігання виникненню надзвичайних ситуацій є 

завчасне прогнозування можливості виникнення і економічних наслідків 

надзвичайних ситуацій. Прогнозування – процес передбачення майбутнього 

стану об’єкту чи явища на основі аналізу його минулого і сучасного, 

систематична інформація про якісні й кількісні характеристики розвитку цього 

об’єкту чи явища в перспективі. 

Основна частина Система моніторингу і прогнозування надзвичайних 

ситуацій, як велика система, охоплює усі складові навколишнього середовища: 

природну, техногенну (побутову і виробничу), соціальну. Кожна зі складових 

має власні особливості та чотири аспекти: правовий, організаційний, технічний 

та науковий. Так, надзвичайні ситуації природного характеру, як правило, 

добре прогнозуються за результатами моніторингу, але в більшості випадків не 

можуть запобігатися, існує можливість тільки зменшити їх наслідки (збитки). 

Надзвичайні ситуації соціального характеру дуже погано прогнозуються та 



323  

запобігаються. Надзвичайні ситуації техногенного характеру, які виникають 

внаслідок аварій та катастроф на потенційно-небезпечних об’єктах, можуть 

достатньо добре прогнозуватися та запобігатися. 

Згідно Кодексу цивільного захисту України, моніторинг надзвичайних 

ситуацій – це система безперервних спостережень, лабораторного контролю  

для оцінки стану захисту населення і територій та небезпечних процесів, 

які можуть призвести до загрози або виникнення надзвичайних ситуацій, а 

також своєчасне виявлення тенденцій до їх зміни. Спостереження, 

лабораторний контроль включають збирання, опрацювання і передавання 

інформації про стан навколишнього природного середовища, забруднення 

продуктів харчування, продовольчої сировини, фуражу, води радіоактивними 

та хімічними речовинами, зараження збудниками інфекційних хвороб та 

іншими небезпечними біологічними агентами. Отже, Кодекс цивільного 

захисту України визначає створення та функціонування системи моніторингу і 

прогнозування надзвичайних ситуацій. Територіальні і функціональні 

підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту забезпечують 

щоденне збирання, оброблення, передають і   аналізують інформацію про 

ймовірність та виникнення надзвичайних ситуацій техногенного, природного, 

соціального, а на сьогодні – і військового характеру, відпрацьовують запобіжні 

захои та пропозиції щодо їх проведення. 

До пріоритетних завдань у цій сфері належать створення системи 

ефективного моніторингу та оцінки ризиків надзвичайних ситуацій, розвиток 

системи моніторингу стану техногенної та природної безпеки України як 

складової національної безпеки, вдосконалення механізму моніторингу, 

створення спільно з органами місцевої влади та органами місцевого 

самоврядування сучасних систем попередження та оповіщення населення про 

надзвичайні ситуації. 

Варто відмітити, що Державна служба України з надзвичайних ситуацій є 

центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і 

координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ 
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України і який реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, 

пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а 

також гідрометеорологічної діяльності. 

Основні зусилля Державної служби України з надзвичайних ситуацій та її 

управлінь зосереджено на створення умов безпечної життєдіяльності 

населення, реалізацію положень Кодексу цивільного захисту України, 

вдосконалення системи державного управління у сфері цивільного захисту, 

забезпечення подальшого розвитку державної системи цивільного захисту, її 

сталого функціонування та подолання старих підходів до вирішення завдань 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. 

До основних завдань центральних і місцевих органів виконавчої 

влади, місцевого самоврядування, установ і організацій, які беруть участь 

у моніторингу довкілля, несприятливих та небезпечних природних явищ і 

процесів, у прогнозуванні надзвичайних ситуацій різного характеру 

відносять: 

- створення, постійне удосконалення і розвиток на всіх рівнях відповідних 

систем (підсистем, комплексів) моніторингу навколишнього середовища, 

прогнозування надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру; 

- оснащення організацій та установ, які здійснюють моніторинг і 

прогнозування, сучасними технічними засобами для вирішення покладених на 

них завдань; 

- координація робіт установ і організацій на всіх рівнях щодо збору та 

обліку інформації про результати спостереження та контролю за станом 

навколишнього середовища; 

- координація робіт галузевих і територіальних органів нагляду щодо 

збору та обміну інформацією про результати спостереження та контролю за 

обстановкою на потенційно небезпечних об'єктах; 

- створення інформаційно-комунікаційних систем для вирішення завдань 
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моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій; 

- створення інформаційної бази про джерела надзвичайних ситуацій та їх 

масштаби; 

- удосконалення нормативно-правової бази моніторингу і прогнозування; 

- визначення органів, уповноважених координувати роботу установ та 

організацій, які вирішують завдання моніторингу і прогнозування; 

- забезпечення, із встановленою періодичністю, подання даних 

моніторингу і прогнозування надзвичайних ситуацій, відповідних аналізів про 

зростання небезпеки і загрози та пропозицій щодо їх зниження; 

- своєчасний розгляд даних моніторингу і прогнозування надзвичайних 

ситуацій, запровадження необхідних заходів щодо зниження небезпеки і 

загрози, відвернення надзвичайних ситуацій, зменшення їх можливих 

масштабів, захист населення і територій у разі їх виникнення. 

Все вище вказано, в свою чергу, спрямовано на: підвищення рівня 

вивчення і знань про екологічний стан довкілля; підвищення оперативності та 

якості інформаційного обслуговування користувачів на всіх рівнях; підвищення 

якості обґрунтування природоохоронних заходів та ефективності їх здійснення; 

сприяння розвитку міжнародного співробітництва у галузі охорони довкілля, 

раціонального використання природних ресурсів та екологічної безпеки. 

Довідка про виникнення НС в Україні у 2020 році 

У 2020 році в Україні зареєстровано 116 надзвичайних ситуацій (далі – 

НС), які відповідно до Національного класифікатора «Класифікатор 

надзвичайних ситуацій» ДК 019:2010 розподілилися на: 

- техногенного характеру – 47; - природного характеру – 64; 

 - соціального характеру – 5. 

Внаслідок надзвичайних ситуацій у 2020 році загинуло 170 осіб (з них 26 

дітей) та постраждало 305 осіб (з них 46 дітей). За інформацією МОЗ України 

станом на 01.01.2021 в Україні зареєстровано 1064479 випадків захворювання.  
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Таблиця 1 

Кількісні показники надзвичайних ситуацій, що виникли у 2020 році, 

порівняно із 2019 роком 

 

Порівняно з 2019 роком, загальна кількість НС у 2020 році зменшилася на 

20,5%, при цьому кількість НС техногенного характеру зменшилася на 21,7% 

(насамперед через зменшення: на 60% кількості НС в системах 

життєзабезпечення, на 19% – НС на транспорті, на 8% – НС унаслідок пожеж та 

вибухів), а кількість НС природного характеру – на 21% (зафіксовано 

зменшення на 42% кількості медико-біологічних НС, насамперед спричинених 

харчовими отруєннями людей, однак зафіксовано збільшення більш ніж у 1,6 

разів. 

 

Рис.1. Динаміка виникнення НС та їх наслідків 
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Враховуючи збереження рівня наслідків від НС, варто зазначити, що 

рівень ризиків виникнення НС природного та техногенного характеру та 

ризиків збитків від них залишаються практично незмінними та досить 

високими для більшості регіонів України, що підтверджується рекордною 

сумою завданих надзвичайними ситуаціями збитків у 2020 році (таб. 3). 

Таблиця 2 

Кількісні показники класифікованих НС, які сталися на території України 

у 2011-2020 роках

 

У регіональному розрізі найбільшу кількість надзвичайних ситуацій 

зареєстровано у Херсонській (12 НС), Київській, Одеській (по 11 НС в кожній) 

та Дніпропетровській (9 НС) областях. По 7 НС зафіксовано у Закарпатській, 

Кіровоградській, Луганській, Тернопільській та Харківській областях, у 

Вінницькій, Донецькій, Житомирській, Полтавській та Чернігівській областях  

– по 6 НС. На території Запорізької, Івано-Франківської, Миколаївської, 

Рівненської, Сумської, Чернівецької областей та м. Києва зареєстровано від 4 

до 5 НС, в решті регіонів – по 1-3 НС (таб. 2, таб.3). 
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Таблиця 3 

Розподіл кількості надзвичайних ситуацій 

за класами та регіонами України 

 

НС державного рівня сталися унаслідок: 

- поширення на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. За інформацією МОЗ 

станом на 01.01.2021 в Україні зареєстровано 1064479 випадки захворювання 

людей на коронавірус COVID-19, з них 18680 випадків – летальні, а саме: м. 

Київ – 112 тис. 356 осіб (1 тис. 935 осіб померло), Одеська – 71 тис. 669 (1 тис. 

62 померло), Харківська – 70 тис. 90 (1 тис. 104 померло), Львівська – 61 тис. 

696 (1 тис. 781 померла), Київська – 59 тис. 831 (976 померло), 

Дніпропетровська – 58 тис. 991 (1 тис. 426 померло), Запорізька – 54 тис. 607 

(594 померло), Івано-Франківська – 43 тис. 341 (810 померло), Рівненська – 41 

тис. 275 (517 померло), Сумська – 40 тис. 989 (529 померло), Чернівецька – 40 

тис. 225 (786 померло), Хмельницька – 39 тис. 692 (684 померло), Житомирська 

– 39 тис. 604 (660 померла), Черкаська – 39 тис. 351 (397 померло), Донецька – 

36 тис. 909 (704 померло), Полтавська – 36 тис. 598 (752 померло), 

Тернопільська – 34 тис. 194 (460 померло), Волинська – 33 тис. 207 (516 
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померло), Миколаївська – 31 тис. 314 (516 померло), Чернігівська – 30 тис. 234 

(442 померло), Закарпатська – 28 тис. 313 (638 померло), Вінницька – 22 тис. 

735 (399 померло), Херсонська – 17 тис. 906 (439 померло), Луганська – 10 тис. 

830 (299 померло) та Кіровоградська – 8 тис. 522 (254 померло). 

- ускладнення погодних умов, випадання значних опадів у вигляді дощу 

на території Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Тернопільської та 

Чернівецької областей у період з 12 по 24 червня 2020 року, що призвело різких 

підйомів рівнів води в басейнах річок, ускладнення паводкової обстановки та 

підтоплення 349 населених пунктів, понад 14,3 тис. будинків, затоплено понад 

22,4 тис. присадибних ділянок, пошкоджено 3,5 тис господарських споруд, 

зруйновано та пошкоджено понад 940 км автодоріг, понад 140 км 

берегоукріплень, понад 20 км дамб та понад 300 мостів. Внаслідок НС загинуло 

5 осіб (з них 1 дитина). Сума прямих матеріальних збитків завданих 

надзвичайною ситуацією за інформацією обласних державних адміністрацій 

становить понад 1,3 млрд. гривень; 

- лісової пожежі, що виникла 6 липня 2020 року на території Борівського 

та Охтирського лісництв у Новоайдарському районі Луганської області, яка 

через сильний поривчастий вітер (до 25 м/с) змінних напрямків та високу 

температуру повітря (+380С) поширилась на хвойні лісові квартали поблизу сіл 

Капітанове та Воронове, а також на територію села Смолянинове. Загальна 

площа пожежі становить близька 5 тис. га, внаслідок пожежі вогнем знищено 

35 та пошкоджено 24 житлових будинків в с. Смолянинове, а також повністю 

знищено 49 дачних будинків садівничого товариства №5 “Озеро вовче” 

Новоайдарського району. 

До гасіння пожежі було залучено понад 1,4 тис. осіб та 250 одиниць 

техніки, з них від ДСНС 736 осіб та 147 од. техніки (в тому числі 2 літаки АН-

32П). За інформацією Луганської обласної державної адміністрації лісовому 

господарству області завдано збитків на суму понад 284 млн. гривень; 

- катастрофи літака АН-26 Збройних сил України поблизу військового 

аеродрому м. Чугуєва Харківської області. Внаслідок НС загинуло 26 осіб та 1 
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особа постраждала; 

НС регіонального рівня зареєстрована у м. Києві, де 21 червня 2020 року 

близько 10:00 у Дарницькому районі по вул. Соломії Крушельницької, 1/5 в 

десятиповерховому житловому будинку стався вибух попередньо 

газоповітряної суміші без послідуючого горіння, внаслідок чого 5 осіб загинуло 

та 5 осіб травмовано. У результаті вибуху зруйновані будівельні конструкції 

квартир з 5 по 8 поверхи та сходовий марш на 9-му поверсі. За інформацією 

Київської міської державної адмінстрації (лист КМДА від 23.06.2020 № 079-

ПК/63) збитки складають 31,45 млн. гривень. 

Отже, можна вважати, що основними причинами виникнення 

надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру в Україні є:  

- недотримання правил пожежної безпеки та ігнорування вимог 

правил дорожнього руху; порушення санітарно-гігієнічних норм та зниження 

контролю за виконанням протиепізоотичних та протиепідемічних заходів;  

-  застарілість основних фондів та аварійний стан значної частини 

мереж комунального господарства;  

- аномальні прояви атмосферних процесів тощо. 

Варто відмітити, що надзвичайні ситуації в індустріально розвинутих 

країнах та країнах, що розвиваються, мають відмінності у наслідках та формах 

прояву. У розвинутих країнах – спричиняють величезні фінансові збитки, тоді 

як людські втрати мінімальні завдяки наявності систем раннього попередження, 

кращому плануванню будівництва, використанню новітніх технологій і 

жорстких стандартів щодо безпеки.  

Таким чином, попри залучення значних ресурсів, сил і засобів для 

здійснення моніторингу надзвичайних ситуацій, існує проблема їх раннього 

виявлення та попередження, що пов’язано зі збором необхідної різноманітної 

інформації з різних джерел, ідентифікації, визначення раціональних способів і 

засобів дій щодо їх недопущення або ліквідації наслідків тощо. 

Якщо не вжити відповідних запобіжних заходів цивільної безпеки, 

сучасні загрози, зокрема, соціального, воєнного, екологічного, техногенного, 
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природного та іншого характеру можуть дестабілізувати стан захищеності 

життєво важливих інтересів особи, суспільства і держави. 

Висновок Як свідчить багаторічний досвід, без урахування даних 

моніторингу і прогнозування неможливо планувати розвиток територій, 

приймати рішення на будівництво промислових і соціальних об'єктів, 

розробляти програми і плани з попередження та ліквідації можливих 

надзвичайних ситуацій. Від ефективності і якості проведення моніторингу та 

прогнозування залежить ефективність і якість програм, планів, прийняття 

рішень щодо запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій. 
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The problem of constructing the caloric equations of state for liquids and the 

related problem of finding the caloric critical parameters of liquid-vapor remains an 

actual unsolved task of the condensed matter physics. In this connection it should 

also be noted that applied calculations of the parameters of solutions and mixtures in 

the oil and gas industry are tied to the values of the thermodynamic potentials of 

entropy and enthalpy for different fractions, with a complete lack of consistency in 

the method for choosing the reference points of the caloric values of the components. 

In addition, a consistent method for choosing the reference points of the caloric 

parameters of the state of solution components is necessary for thermodynamic 

studies in the critical consolution region, where mechanical, caloric, and diffusion 

variables are anomalously strongly correlated [1, 2]. The caloric critical parameters of 

liquid-vapor remain ambiguous [1], although they directly enter into the scale 

equations of Scofield [3, P. 606], Migdal [4, P.1559], Berestov [5] and into the 

algebra of fluctuating variables [6, P. 219]. It has been concluded that it is for this 

reason that the indicated universal scale equations find only a very limited range of 

applicability.  

Within the framework of this line of research, a method is proposed for 

choosing the reference points for caloric functions of state (entropy, enthalpy, 

Helmholtz free energy, bound energy, internal energy, and chemical potential), in 

which not only the qualitative principle of the corresponding states [7, P. 253] is 

fulfilled, but also the quantitative law corresponding states of gases and liquids.  

Using the experimental data of P-V-T measurements [8, 9] and the absolute 

values of entropy at fixed temperature 298,15 K [10, 11], the caloric critical 

parameters have been determined for a number of molecular liquids with different 

molecular structure. In contrast to the approaches existing in the scientific literature, 

all reference points for the caloric parameters have been set on the basis of a unified 

method. On the basis of the obtained caloric critical parameters, the law of the 

corresponding states has been checked and confirmed using the proposed approach.  

The Figures 1 and 2 below show clear dependences of obtained critical values 

[2, 3] of absolute entropy (S/m)c, internal energy (E/m)c as functions on critical 
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parameter Pc/(Tcc) and chemical potential c as function on critical parameter Pc/c 

for a number of molecular liquids (CO2, H2O, D2O, C6H14 (n-hexane), CH4O 

(methanol), C4H8O2 (isobutyric acid), C6H7N (trimethylpyridine)). It should be noted, 

listed substances differ significantly in their molecular structure.  

 

Figure 1. Critical values of absolute entropy (S/m)c and internal energy (E/m)c as 

function on Pc/(Tcc) for a number of molecular liquids (CO2, H2O, D2O, C6H14, 

CH4O, C4H8O2, C6H7N). 

Here Pc , Tc , c  are critical pressure, critical temperature and critical density 

correspondingly. Since all caloric thermodynamic potentials (for example, enthalpy, 

Helmholtz free energy) are uniquely expressed in terms of (S/m)c, (E/m)c and c, it 

can be argued that the law of corresponding states is valid for all caloric variables.  

Knowledge of caloric critical parameters allows a much wider using of the 

equations of state of substance in terms of caloric variables in wide interval of 

thermodynamic parameters. Using the principle of thermodynamic similarity and the 

proposed proportional partitioning of the intervals of change in the thermodynamic 

parameters of liquids, a similar conclusion has been made for the entire region of 

existence of an equilibrium liquid state of a substance, from the melting point to the 

critical point. In particular, the principle of corresponding states can be applied to the 

entire fluctuation neighborhood of the critical point in terms of not only mechanic 

parameters, but also caloric ones. Than it is possible to significantly expand the 

applicability of the scale equations of state [1–6] in the fluctuation neighborhood of 

the liquid-vapor critical point. In addition, proposed approach will be applicable to 

mixtures, since the caloric reference points for the components are established on the 
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basis of a unified approach. 

 

Figure 2. Critical values of chemical potential c as function on Pc/c for a 

number of molecular liquids (CO2, H2O, D2O, C6H14, CH4O, C4H8O2, C6H7N). 

 

REFERENCES 

1. A.Z. Patashinskii, V.L. Pokrovskii Fluctuation Theory of Phase Transitions, 

Pergamon Press, Oxford, New York, Toronto, Sydney, Paris, Frankfurt, 1979. 

2. M.A. Anisimov Critical Phenomena in Liquids and Liquid Crystals, Gordon 

and Breach, Philadelphia, 1991. 

3. P. Schofield, Phys. Rev. Lett.1969.V.22, № 12, P.606. 

4. A.A. Migdal, ZhETP, 1972, 62, 1559. 

5. A.T. Berestov, Ph.D. theses, M, Institute of High Temperatures, 1978. 

6. V.L Pokrovsky, ZETPh Lett, 1973, 17, 4, P.219. 

7. E.A. Guggenheim, J. Chem. Phys., 1945, 13, P. 253. 

8. Carl Yaws, Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 

Second Edition , 2014. 

9. Perry's Chemical Engineers' Handbook, 8th Edition, 2010. 

10. NIST Chemistry WebBook, SRD 69, USA 

https://webbook.nist.gov/chemistry/ . 

11. Mol-Instincts Chemical Property Database, ChemEssen, Inc. company, 

South Korea. https://www.molinstincts.com/ . 

  



336  

APPLICATION OF OPERATIONS RESEARCH AND NETWORK 

ANALYSIS METHODS IN AIRCRAFT GROUND HANDLING 

 

Pliiev Alan 

Master degree student 

Odessa I.I.Mechnikov National University 

Odesa, Ukraine 

 

Introductions. Application of operations research and network analysis 

methods introduce the most efficient ways of problem solving. Includes mathematical 

modeling and model research, and optimized computations for feasible solutions. The 

application of these approaches is ubiquitous. The problem of distribution and 

formation of a sequence of operations arises in the mass aircraft ground handling 

presentes as a project. It leads to time and money loss for an airports and airlines. It 

also can lead to safety violations and dangers. The model of the project is a network 

(graph) with one input node and one output node. In this research network planning 

methods / critical path methods are applied. 

Aim. The goal is to prevent consequences of inefficient servicing using 

operations research approaches.  

Subject and research methods. Usually, ground handling operations for an 

aircraft are based on the flight network structure, where the aircraft gets prepared for 

the next flight by the sequence of tasks for the regulated amount of time. After 

inbound flight arrived at an airport it immediately starts to be prepared for an 

outbound flight or overnight stay. All serving activities providing that are known as 

ground handling. They include both passenger operations and aircraft maintenance. 

Part of the activities are carried out simultaneously, while other tasks are 

related by precedence constraints imposed due to security issues, space requirements 

or airline policies. Also, some of the serving processes can be can be performed in 

parallel while others only sequentially. 

Despite all assigned operations have determined service time durations has, but 

they still depend on many different variables. The problem happens when the time 
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limits are violated. The reasons can be completely different, from weather conditions 

to the human factor on each task. 

The situation when the planned time of arrival or departure is not met, it is 

named a flight delay. Delays on flight schedule are frequently taking place and have 

an important impact on the airlines operational cost and passenger’s satisfaction. As a 

result of scheduling problems or inefficient ground handling safety violations can 

occur. To keep up with timing, workers can perform their duties in haste, with 

inappropriate equipment usage and safety violation, which can increase the 

probability of damages and collisions, even lead to accidents, and can be a cause of 

delays. 

Hence, the ground handling is a complex process and there are several tasks 

involved that have to be coordinated. Since some activities have to be finished before 

others can started, any perturbation can produce delay propagation to other operations 

and cause departure delays or dangerous situations. 

For solving such problems, the critical path method is successfully applied [1]. 

Results and discussion. For a given set of servicing procedures, I made a 

model in the form of a graph, but in order to do this, it was necessary, to perform 

structural planning. Since a process of aircraft ground handling can be represented as 

a network model, such model was compiled for a specific flight. Hence, process is 

divided into indivisibles parts – operations. For each operational variable we have the 

service time required to carry it out. We establish a logical order of work, creating a 

sequence of operations following one after another or separately. 

After all data was formed the compilation of a structural process table need to 

be done. It contains all the relations between operations with duration data.  

Based on this, it can be represented in the form of a network model - a kind of 

directed graph that does not contain cycles. Each operation is one graph arc, which is 

uniquely determined by a pair of nodes (i, j). 

We have source node as a starting point of a graph and we have the end node. 

Building all processes in that way clearly reflects the structure of our ground handling 

process, it represents a network model. 
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We continue with calculation of the network model. The critical path method 

(CPM)[1] is used, it is a method for identifying tasks that are necessary for project 

completion and determine scheduling flexibilities by calculating buffer time between 

operations. It defines early start, late start, early finish and late finish for an operation. 

An operation is considered critical if the delay in the start of the operation increases 

the end of the entire process.  

Critical procedures are such activities that don’t have extra time between each 

other. Signs of a critical operation: the early and late start are the same, the early and 

late completion are the same, the difference between the end and the beginning is 

equal to the duration. All other operations are not critical and may have buffer time. 

Buffer time represents an extra time for some of ground handling tasks. In 

order to ensure ground activities are finished within the regulated schedule, a buffer 

time can be used for delays and unexpected events absorbing during handling 

operations. After that we can create a critical path – it is a path from source node to 

end node, consisting only of critical operations. There may be more than one critical 

path.  

Critical paths are the skeleton of the project. The length of the critical path is 

the duration of the project as a whole. The length of all critical paths of the same 

project is the same. Calculated critical path allows to represent outcomes in the Gantt 

chart to calculate in more detail possible time shifts in order to keep pace with the 

regulated schedule. Application of this methods allows us to handle possible 

operation delays. But to handle with unexpected issues 

Project Evaluation and Review Technique (PERT) can be used. It is a method of 

analyzing the tasks of the process, especially the time needed to complete each task. 

This is useful for operations whose duration cannot be determined. 

This approach was implemented in the created software application. All 

relevant calculations were made on the server-side of the app. Calculated data then 

transferred on a client-side visual interface which creates dynamic Gantt chart on 

which operations are displayed in real time with the calculated critical path for them. 

It is possible to make calculations for several flights in a row. 
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Conclusions. During the analysis, it was presented that the problem of 

distribution and formation of a sequence of operations arised in the mass aircraft 

ground handling can be successfully solved by application of the operations research 

and by network planning methods. Calculation and rational use of buffer time allows 

building an efficient design for a ground handling process non-violating flight 

schedule. An approach for more efficient ground handling servicing was introduced 

and a software application was created. 
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Анотація: У статті проведено аналіз динаміки туристичних потоків в 

Україні в контексті актуальних геополітичних подій. Визначено основні зміни у 

географічній структурі в’їзних та виїзних туристичних прибуттів. Досліджено 

перерозподіл внутрішніх туристичних потоків в умовах анексії Криму та 

військових дій на сході країни. 
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У ХХІ ст. геополітична структура світу зазнає суттєвої трансформації [1, 

c. 237]. У даних умовах роль геополітичного чинника впливає на розвиток 

різних сфер життя суспільства, та зокрема галузі туризму. За останні 10 років 

ситуація на світовому туристичному ринку докорінно змінилась. Як феномен 

глобального порядку туризм усе виразніше стає геополітичним явищем. У 

процесі політичних взаємодій між різними державами відбувається прямий або 

опосередкований вплив на стан світової індустрії туризму. Геополітичний 

чинник в туризмі визначає, як дії країн та інших акторів міжнародних відносин, 

направлені на забезпечення власних інтересів, впливають на функціонування 

ринку туристичних послуг на визначеній території [1, c. 239]. 
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Сучасна динаміка міжнародного туристичного потоку в Україні 

характеризується різким зменшенням обсягів міжнародних відвідувачів, 

зниженням темпів розвитку туристичної діяльності та переформатуванням 

просторової структури в’їзного та виїзного туристичного потоку. Зазначені 

зміни пов’язані з геополітичною ситуацією в країні, а саме анексією Криму та 

військовим конфліктом з Росією на сході України, які мають значний вплив на 

розвиток ринку туристичних послуг України. 

Історично територія нашої держави наділена потужним туристичним 

потенціалом. Вигідне геополітичне розташування у центрі Європи  надає всі 

умови для ефективного економічного розвитку, в тому числі і за рахунок 

туристичної сфери. Однак, події останніх років, привели до кризового 

становища у країні, що стримує будь-який динамічний розвиток галузі. 

Кардинальні зміни на туристичному ринку України відбулись внаслідок впливу 

геополітичних факторів у 2014 році, що призвело до скорочення міжнародних 

та внутрішніх туристичних потоків та вплинуло на їх просторову структуру. На 

сьогоднішній день геополітичне становище України безпосередньо пов’язане з 

військово-політичним конфліктом з Російською Федерацією, анексією АР Крим 

та захопленням територій Донецької та Луганської областей. 

Досліджуючи статистичні дані міжнародних відвідувань України стає 

зрозуміло, що період з 2000 по 2013 роки характеризувався стабільною  

динамікою, активно збільшуючи обсяги туристичних відвідувань. Так, до 

прикладу, у 2000 році країну відвідало близько 6 млн. осіб, а вже у 2013 р. цей 

показник становив 24,6 млн. туристів [2]. Відповідно збільшувались і доходи 

від туристичної діяльності. Згідно світового рейтингу WTTC, щодо загального 

внеску від туризму до ВВП країни, Україна у 2013 році займала 53 місце серед 

країн світу.  

Однак, динаміка туристичних потоків починаючи з 2014 року зазнає 

значних змін - кількість туристів в порівняні з попереднім роком зменшилась 

майже удвічі і становила 12,7 млн. осіб (–48,5%) [2]. Контрастний спад 

прибуттів у 2014-2015 роках відбувся внаслідок незаконної анексії АР Крим та 
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військових дії на сході країни. У зв’язку з нестабільною політичною ситуацією 

кількість туристів у 2015 році зупинилась на мінімальній позначці у 12,4 млн. 

осіб (рис.1). 

 

Рис.1 Динаміка туристичних прибуттів 2013-2018 р. (млн. осіб) 

Військово-політичне протистояння також вплинуло структуру географії 

туристичних потоків. Насамперед це пов’язано з тим фактом що, Росія 

традиційно займала чи не найбільшу частку в географічній структурі прибуттів 

до України. Від загальної кількості іноземних прибуттів у 2013 році (24,6 млн. 

осіб) кількість туристів з Росії складала близько половини - 10 млн [3]. В 

абсолютних показниках кількість туристів з РФ у 2014 році зупинилась на 

позначці 2,3 млн. відвідувачів (–77% відносно 2013 р.). Друге й третє місце за 

обсягами прибуттів зберігали за собою відвідувачі з сусідніх країн Молдови і 

Білорусі, проте у 2014 їх кількість характеризувалась спадом (на 19,4% та 

52,5% відповідно). Помітним є також зменшення туристів з більшості 

європейських країн (Словаччини, Болгарії, Італії, Німеччини та ін.) а також 

США та Канади [3]. Причиною цього стала інформаційна антиукраїнська 

пропаганда з сторони Росії а також страх туристів за збереження свого життя і 

здоров’я. 

Аналізуючи динаміку виїзду громадян України за кордон простежується 

стабільна тенденція до зростання, за винятком незначних змін у 2014 році, де 

обсяг скоротився на 1,3 млн. ос. (5,9%) [2]. Як ми бачимо важливе значення для 

українського туристичного ринку мали події 2017 року, а саме отримання 
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безвізового режиму з країнами ЄС, що значно збільшило виїзний туристичний 

потік з України. Обсяги збільшились з 22 млн. осіб у 2014 р. до 26 млн. осіб у 

2017 p. (рис.2.). 

 

Рис.2 Динаміка виїзних туристичних потоків 2013-2018 р. (млн. осіб) 

Просторова структура виїзного туристичного потоку України частково 

схожою з просторовою структурою міжнародних туристичних прибуттів до 

України. Традиційно популярністю користувались країни-сусіди. Очевидним є 

той факт, що лідируючі позиції в кількості зарубіжних візитів українців займала 

Росія, втім протягом останнього десятиліття її частка та частка прикордонних 

країн поступово зменшувалася. Якщо у 2013 р. на Росію припадало 25,9% 

виїзного туристичного потоку, то у 2014 р. цей показник знизився до 20,8% [4]. 

Водночас спостерігались просторово-територіальні зміни у напрямках 

туристичних потоків, що відображали основні геополітичні пріоритети 

України. Зокрема, скорочення туристичних обмінів з Росією супроводжувалося 

збільшенням обсягів туристичних обмінів з Польщею, Румунією, Угорщиною 

та іншими країнами ЄС. 

Внутрішній туризм, за роки кардинальних змін, скоротився майже вдвічі,  

в 2013 році статистичні дані фіксували 702 тис. подорожуючих всередині 

країни, відповідно у 2015 р. обсяги внутрішніх потоків впали до позначки 357 

тис. осіб [2]. В першу чергу це пов’язано з втратою територій Криму, Донецької 

та Луганської областей. Відповідно відбулась переорієнтація туристичних 

потоків з традиційного відпочинку на курортах АР Крим до інших регіонів 

України, таких як: Причорноморський, Карпатський, Придністровський, 
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Дніпровський, Поліській. 

Статистичні дані свідчать про значні диспропорції за показниками 

в’їзних, внутрішніх і виїзних туристичних потоків, оскільки кількість осіб що 

їдуть відпочивати закордон постійно зростає в той час як обсяги внутрішніх і 

іноземних туристів характеризуються негативною динамікою що безпосередньо 

впливає на кількість грошових надходжень від туризму до бюджету країни 

[5,c.20]. Аналіз динаміки основних туристичних показників розвитку 

туристичної сфери в Україні підкреслює значимість та ефект від геополітичних 

подій що відбуваються в період з 2013 року по сьогодення на території нашої 

держави. На даному етапі туристичний ринок України характеризується 

значними проблемами в контексті зміни геополітичного вектора, а саме: втрата 

територій з ресурсно-туристичним потенціалом; втрата туристичної 

інфраструктури; зменшення кількості суб’єктів туристичної діяльності; 

негативний імідж України на світовому туристичному ринку; відсутність 

державного і іноземного інвестування туристичної галузі. Серед актуальних 

проблем слід зазначити також неефективність маркетингової політики щодо 

просування українського туристичного продукту і поширення пандемії COVID-

19. 

Таким чином, політичні та військові події останніх років стали великим 

потрясінням для всієї економіки України та для туризму зокрема. В контексті 

розвитку туризму, спостерігається зменшення туристичних потоків, скорочення 

кількості суб’єктів туристичної діяльності, скорочення обсягів доходів від 

галузі також дані події вплинули на переорієнтацію внутрішніх потоків і 

завдали значних збитків туристичній інфраструктурі. Фактичне скорочення 

іноземних відвідувачів у два рази, вказує на втрату туристичної привабливості і 

популярності, оскільки територія  туристами сприймається як «гаряча точка».  
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В конце 19 века австрийский геолог Эдуард Зюсс (1831-1914) (Рис.1) 

представил новое понятие «Океан Тетис» в науках о Земле, назвав так великий 

старый океан, который когда-то существовал между Евразией и Африкой. 

Ученый поддерживал сторонников гипотезы контракции, согласно которой все 

современные континенты всегда находились на одном месте, а океаны 

образовались в результате опускания значительных частей земной коры. 

Исходя из той гипотезы было принято, что океан Тетис образовался после 
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опускания материка Гондвана, но взгляды ученого давно вошли в историю, 

однако термин Тетис остался в науке навсегда. Есть две теории того, чем был 

этот старый океан. «Классический» океан Тетис, по мнению сторонников 

теории постоянства (стабильности) континентов и океанов (Рис. 4), 

преобладавшей до 1950-х годов. Согласно этой теории, океаны представляют 

собой геосинклинали - длинные впадины земной поверхности, в которых 

скапливались достаточно грубые отложения. Ликвидация геосинклиналей 

приводила к складчатости накопившихся наносов, их поднятию и образованию 

горных хребтов. Согласно этому, Тетис был мезозойско-третичной 

геосинклиной, в результате ликвидации, которой образовались складчатости 

южной Европы, южной Азии и северной Африки (Атлас). 

 

 

Рис.1. Эдуард Зюсс (1831-1914) Рис.2. Альфред Вегенер (1880-1930)   Рис.3. Эмиль Арган (1879- 1940) 

Однако была еще одна теория, теория дрейфа континентов, создателем 

которой был Альфред Вегенер (Рис.2), она выступала против взглядов на 

стабильность континентов и говорила о возникновении евразийских горных 

хребтов в результате закрытия Тетиса и столкновение Евразии с Африкой и 

Индостана, такой вывод сделал швейцарский геолог Эмиль Арган (Рис.3), 

который как раз занимался изучением построения мантии Западных Альп и 

тектоникой Азии. Согласно вегенерианской идее дрейфа континентов (Рис. 5), 

океан Тетис первоначально был широким морским резервуаром между 

Евразией и Африкой и другими континентами, расположенным в южном 

полушарии. 

с Википедии с Википедии с prabook.com 
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Рис.4. «Классический» Океан Тетис согласно                  Рис.5. Океан Тетис в соответствии 

теория постоянства континентов и океанов                идеи континентального дрейфа 

Идея Вегенера была подтверждена во второй половине 20 века, включая 

возникновение и ликвидацию океана Тетис в результате движений 

литосферных плит. Однако есть один парадокс, который заставил ученых 

глубже изучить историю старого океана, а именно то, что дно океанов моложе 

самих океанов. Дно океана постоянно обновляется в рифтовых зонах срединно-

океанических хребтов, а его самые старые части разрушаются в зонах 

субдукции. Ниже представлена схема этого процесса, который можно описать 

как «рождение» и «смерть» океанов (Рис.6) в результате действия 

конвекционных потоков в мантии Земли. Они поставляют материал из мантии 

для создания океанической коры, перемещают ее в сторону от срединно-

океанического хребта, а когда они начинают погружаться в более глубокие 

части мантии, они увлекают за собой океаническую кору. Так было и с 

Тетисом. Сегодня известно, что в палеозойский и мезозойский периоды было 

три Тетиса. В палеозойскую эру существовал Протетис, после его ликвидации 

был создан Варисцийский складчатый хребет Европы. 

 

Рис.6. «Рождение» и «смерть» океанов 

В конце палеозойской эры, около 250 минут назад (Рис. 7), существовал 

с Wszechświat, 1993, 003 

 

с Wszechświat, 1993, 003 
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один суперконтинент Пангея, он состоял из двух частей: Лавразии на севере и 

Гондваны на юге. Между ними протянулся Палеотетис. В центре океана 

(Палеотетис) находился неактивный рифт (пунктирная линия), а на юге 

образавались новые активные рифты, в которых образовывалась молодая 

океаническая кора (сплошная линия), дающая начало Неотетису. В результате 

рифтогенеза образовался Киммерийский континент, постепенно 

продвигающийся на север (стрелки) вместе с корой Неотетиса, благодаря чему 

со временем Палеотетис уменьшился. Свидетельством того, что на рубеже 

палеозоя и мезозоя начался рифтогенез в северной части Гондваны, является то, 

что мелководные карбонавые отложения современного Ирана были заменены 

флишевыми отложениями, которые образуются у подножия континентального 

склона. Встречаются и «подушкообразные» щелочные базальты того же 

возраста, которые характерны и для современных рифтовых зон срединно-

океанических хребтов. Части Гондваны, которые сегодня являются частью 

азиатского континента, отмечены черным цветом. В ранней юре територия 

океана Тетис выглядела уже иначе (Рис. 8). Палеотетис уже находится в фазе 

закрытия, а Неотетис почти полностью открыт. После присоединения 

Киммерийского континента к Лавразии, на юге сегодняшней Евразии 

образовался Киммерийский горный хребет, а Палеотетис прекратил свое 

существование.  

 

 

Рис.7. Океан Тетис в перме               Рис.8 Океан Тетис в ранней юре 

В нижнем меловом периоде начались процессы рифтогенеза на Гондване, 

с Wszechświat, 1993, 003 
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в результате которых Австралийско-Антарктический континент и Индостан 

отделились от Гондваны. Рифты, образовавшиеся между этими 

континентальными блоками, дали начало новому океану - Индийскому океану, 

одновременно закрывая Неотетис (Рис. 9). Индостан преодалел несколько 

тысяч километров в течении мелового и нижнего третичного пероида, 

медленно закрывая Неотетис. Закрытие Неотетиса привело к образованию 

альпийских горных хребтов южной Евразии и полному открытию Индийского 

океана (Рис. 10). Это конец истории древнего океана Тетис.  

 

Рис.9. Постепенное закрытие Неотетиса в результате расширения дна 

Индийского океана. 

Однако результаты активности океана можно увидеть и сегодня. 

Средиземное море, Черное море, Каспийское море и Аральское море это 

реликты океана Тетиса. А также, одним из примеров является гора Ак-Кая 

(Рис.11), которая находится в южной части Крымского полуострова и была 

дном Тетиса.  

 

Рис.10. Развитие Тетиса в меловом и третичном периодах. 

Она образовалась в альпийском горообразовании, как раз тогда, когда 

с Wszechświat, 1993, 003 
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произошла ликвидация Неотетиса. Она построенна из сланца, аргилита и 

известняка (Рис.12). В этом районе можно найти многочисленные окаменелости 

нумулиты (Рис.13) - тип вымерших крупных фораминифе, скелет которых 

состоит из известняка, живущих с позднего палеоцена до раннего олигоцена. 

 

Рис.11. Гора Ак-Кая                  Рис.12. Гора Ак-Кая вблизи 

 

Рис.13. Nummulites 
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напрямки розвитку українського міста та Києва зокрема. Більш детально 

розглядається питання освоєння підземного простору, виявлено проблематичні 

аспекти, що потребують вирішення, розглядається комплексний підхід для 

позитивної зміни існуючої містобудівної ситуації. 
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В умовах стрімкого зростання сучасних великих міст, а також 

перенасичення центральних районів української столиці містобудівники 

перебувають у постійному пошуку нових ідей щодо подальшого розвитку 

мегаполісів. Якому напрямку слід віддати перевагу? 

Розвиток міста завширшки складний і юридично, і технічно. Вийти за 

межі існуючих кордонів Києву нелегко: земля за межами міста – територія 

Київської області. І якщо в рамках адміністративно-територіальної реформи 

частину території області передати столиці, наскільки такий земельний переділ 

відповідатиме нормам демократичної держави? Крім того, землі Київської 

області виконують сільськогосподарську, природоохоронну та рекреаційну 
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функції. Вчені-регіоналісти відзначають, що «взаємопроникнення» великого 

міста та найближчих до нього маленьких міст та селищ неминуче. І якщо 

відносини будуються з урахуванням взаємних інтересів, вони є 

перспективними. Якщо ж переважає позиція «егоїзму великого міста» 

(винесення за межі екологічно небезпечних підприємств, сміттєзвалища, 

поховання радіоактивних та токсичних речовин на землях провінції тощо), 

конфлікт рано чи пізно виникне. Навіть якщо місто має резерв вільних 

територій у розвиток вшир, воно пов'язані з значними витратами, тому що на 

незасвоєних майданчиках немає інженерних мереж [1]. 

Оптимальним є розвиток Києва по вертикалі з одночасним ущільненням 

міської забудови: економно використовується міська територія та фінансові 

ресурси. Проте, наскільки висотні споруди сейсмічно безпечні, з урахуванням 

землетрусів, які відчувалися у Києві протягом останніх 20-25 років? Фактично 

зараз сейсмічність території міста не враховується або українські будівельники 

працюють за старими нормами. Підвищення сейсмічної стійкості будівель 

здорожує будівництво. У нових державних нормах [2] підвищено вимоги до 

сейсмічної безпеки будівель. Наприклад, на Одещині сейсмічність оцінюється 

тепер до 8 балів, Києва 6 (замість 5). У зв'язку з підйомом рівня ґрунтових вод 

підвищилася також сейсмічність Донбасу. В Україні для оцінки сейсмічності 

користуються поки що системою MSK-64, а не міжнародною шкалою Ріхтера. 

Для переходу на міжнародну систему необхідно провести низку 

інструментальних спостережень, на які держава не має коштів. У Києві 

встановлено дві сейсмічні станції, на територіях Інституту геофізики та 

Софійського собору (має бути не менше 6, як у місті, так і в передмісті). Слід 

розраховувати теоретично, як поводитимуться будівлі за максимально 

можливих землетрусів (у районі Вранча в Румунії, джерела високої 

сейсмічності для Києва). На карті «Неотектоніка Київського геодинамічного 

полігону» (Інститут географії НАН України) видно, що місто стоїть на 

активних тектонічних розломах, де багато зсувів із слабкими ґрунтами. У 2000 

р. було складено програму «Розробка проекту геодинамічної системи Києва з 
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метою спостереження та запобігання виникненню надзвичайних 

зсувнонебезпечних ситуацій та деформаційних процесів на інженерних 

спорудах та висотних житлових будинках міста». Але жодного разу не 

використовувалася [3]. Наскільки безпечним є ущільнення забудови, яка зараз 

спостерігається? Ґрунти центральної частини Києва не придатні для 

навантажень, що створюються новими висотними будинками. Навіть 

реконструкція старої будівлі, збільшуючи навантаження на ґрунти, призводить 

до утворення тріщин (приклад – житловий комплекс по вул. Володимирській, 

20-22, поряд із Софійським собором, було замінено перекриття та надбудовано 

один поверх із мансардою – по комплексу пішли тріщини) [1]. У державних 

будівельних нормах та правилах забудови потрібно враховувати конкретні 

геологічні особливості України та насамперед Києва. Земна кора складається з 

осадового чохла та кристалічних порід. У Києві середня товщина земної кори – 

40-42 кілометри. Товщина осадового чохла – 400-450 метрів. Київ древнє місто, 

та його інтенсивна забудова без урахування геологічних особливостей може 

призвести до негативних наслідків, оскільки місто техногенно впливає на 

геологічне середовище і згодом воно змінюється. Чим старше місто, тим 

значніші зміни. Першими всі зміни відчувають пам'ятники архітектури, бо вони 

стоять уже сотні та тисячі років, і вивчення ситуації у зоні пам'яток допомагає 

виявити містобудівні проблеми. У центральній частині Києва багато вулиць 

проходять по засипаних ярах. Це також необхідно враховувати під час 

проектування, щоб у будівлях не утворювалися тріщини. Національний театр 

опери та балету ім. Т. Шевченко однією своєю частиною стоїть на насипному 

ґрунті – тож по будівлі пішли тріщини. Сучасні будинки набагато важчі, і коли 

ущільнюють забудову, виникають тріщини спочатку в старих будинках, а 

згодом цей процес може перейти і на нові будинки. В Інституті географії НАН 

України є карти старого Києва всіх періодів, і за ними можна побачити, де були 

яри, струмки тощо, цю інформацію необхідно використовувати у сучасному 

проектуванні. Наскільки взаємопов'язана доля міських будівель видно з 

прикладу того ж Софійського собору. Геологи обґрунтували розміри 
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гідрогеологічної охоронної зони собору – вона повинна простягатися від 

огорожі собору на всі боки на 150-230 м. У межах цієї зони повинен 

регламентуватися і жорстко контролюватись гідрогеологічний режим» [4]. 

Утворення «підземних міст» є сучасною тенденцією розвитку світових 

мегаполісів (Монреаль, Торонто, Токіо, Осака, Гельсінкі та ін.), в яких 

поліфункціональні комплекси поєднуються мережею транспортних тунелів між 

собою та об'єктами на поверхні. Сучасне місто не може розвиватися тільки 

вгору і вшир, основним резервом його розвитку стає підземний простір, 

причому площа підземної урбаністики в містах, що активно освоюють 

підземний простір, перевищує на 25% наземну (для порівняння, у Києві вона 

менше 5%) [5]. Оскільки вирішення міських проблем, що виникають, при 

мінімальних техніко-економічних ризиках і раціональному використанні 

георесурсів можливе лише при застосуванні стратегічного планування розвитку 

наземного і підземного простору мегаполісів, розглянемо його з позицій 

системного підходу [6, с. 20]. 

1.  2.  3.  

Рис. 1. 1. Розміщення магазинів та сервісних служб у підземній пішохідній 

мережі м. Торонто (Канада); 2. Інтер'єр атріумного залу комплексу; 3. 

Інтер'єри сполучних переходів 

Підземна пішохідна мережа Торонто, Онтаріо, Канада (рис. 1) складає 27 

км і пов'язує торгові центри загальною площею близько 372 тис. м2. Тут 

розміщено близько 1200 магазинів та бізнесів з обслуговування населення, де 

зайнято близько 5000 осіб. Пішохідною мережею з'єднані більш ніж 50 офісних 

багатоповерхових будівель, 12 підземних стоянок автомашин, 5 станцій метро, 

2 головні універмаги, 6 головних готелів та залізничний вокзал [7]. Будівництво 

цієї мережі почалося в 1900 р. і було розвинене в 1927 р., але її реальне 

зростання почалося в 1970 р. Спочатку власники нерухомості в цьому районі 
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неохоче витрачали гроші на створення підземної пішохідної мережі, проте 

потім, коли вона стала дуже популярною серед населення, її переваги стали 

очевидними. Наразі магазини, розташовані тут, приваблюють близько 225 тис. 

відвідувачів на день. Підземна пішохідна мережа Монреаля, Канада вважається 

однією з найбільших у світі (рис. 2). Маючи понад 30 км у довжину, вона 

почала створюватися в 1962 р. і після відкриття в 1966 р. нової лінії метро 

набула особливого розвитку, завдяки тому, що дві його головні паралельні лінії 

були розділені відстанню всього 800 м. Пішохідна мережа загальною площею 

300 тис. м2 пов'язує станції цих ліній із розміщеними між ними 1600 

магазинами, 200 ресторанами, банками, офісами, підземними парковками [8]. 

 

Рис. 2. Інтер'єри підземного комплексу Монреалю 

Підземна пішохідна мережа в Х'юстоні, штат Техас, США відома під 

назвою «Тунель» завдовжки близько 10 км, пов'язує понад 50 будівель у діловій 

частині міста (рис. 3.1). Започаткована у 1935 р., зараз ця мережа служить 

сухим та прохолодним зв'язком між бізнесами та підземними автостоянками у 

дощову та спекотну погоду (рис. 3. 2, 3). 

1.  2.  3.  

Рис. 3. 1. Карта пішохідних тунелів Х'юстона; 2, 3. Інтер'єри пішохідних 

тунелів Х'юстона 

Створення району торгівлі та розваг в Атланті, Джорджія, США пов'язане 

зі структурою міської забудови, що склалася під час громадянської війни у 18 

столітті. Почавши відновлюватися, місто концентрувалося навколо залізничних 
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колій, якими люди та товари потрапляли до нього. Проте, у 1920 р. місто 

зустрілося з транспортними проблемами, пов'язаними з перетинами 

автомобільних шляхів та залізниць, і тому була побудована мережа віадуків над 

рейковими коліями. Місто забудовувалося на цих віадуках і, отже, над 

початковим рівнем вулиць. Частини наземних будівель, розташованих між 

рівнем поверхні та віадуками, перетворилися на підвали та були закинуті на 

десятиліття. Однак у 1969 р. цей район у центрі Атланти був ніби заново 

відкритий, реконструйований і став служити районом торгівлі та розваг. Розквіт 

району розпочався 1989 р., коли було відкрито нові магазини, ресторани та 

нічні клуби (рис. 4). 

1.  2.   3.  

Рис. 4. 1. План "підземної Атланти"; 2, 3. Підземний комплекс Атланти 

Підземне місто Сабтрополіс, Канзас-Сіті, штат Міссурі, США виникло в 

шахтах, де і зараз виробляється видобуток вапняку. Майже 3,7 млн. м2 

підземного простору було утворено внаслідок гірничих робіт (рис. 5). Родовище 

утворилося 270 млн років тому. Видобуток вапняку ведеться на глибині 9-60 м 

камерним способом із залишенням ціликів, що підтримують покрівлю. Висота 

ціликів, а значить стель у камерах, утворених виїмкою, дорівнює 3,8-4,9 м. У 

комерційних цілях використовується близько 0,5 млн. м2 виробленого простору 

вапнякових шахт, де розміщується понад 50 місцевих, національних та 

міжнародних бізнесів, до складу яких входять склади, холодильники, 

підприємства легкої промисловості. Офіси залучені сюди з причин: 1) низької 

вартості орендної плати, яка на 1/3 або на 1/2 менша за відповідну вартість на 

поверхні; 2) низької вартості інженерного забезпечення: немає необхідності в 

опаленні, витрати на охолодження мінімальні, вартість енергетичних 

споживачів зменшується на 50-70%; 3) комфортними умовами праці – 

цілодобова температура становить приблизно 21 градус, продуктивність праці 
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при цьому зростає на 25%; 4) мінімальної гнучкості за необхідності розширення 

виробництва, зокрема сезонного; 5) зручності управління та забезпечення 

безпеки підприємств; мінімальним обсягом будівельних робіт, оскільки 

покрівля, ґрунт, одна або більше стін створені роботами з видобутку вапняку. 

Освоєння підземного простору для нового об'єкта займає лише 2-4 місяці і 

коштує значно менше, ніж поверхові будівлі. Горизонтальні портали та 

штольні, а також 9 вертикальних стволів забезпечують подачу в підземний 

простір близько 15 млн м3/добу свіжого повітря. Розташування Канзас-Сіті в 

центрі Сполучених штатів робить його ідеальним місцем для зберігання 

харчових продуктів, що транспортуються країною. Через природні низькі 

температури підземні сховища Канзас-Сіті являють собою найбільший у світі 

природний холодильник [9, стр. 96]. 

1.  2.  3.  

Рис. 5. 1. План підземного комплексу Сабтрополіс у Канзас-Сіті; 2. Карта 

розташування комплексу Сабтрополіс у Канзас-Сіті; 3. Вантажний в'їзд до 

підземного комплексу Сабтрополіс 

Підземний торговий комплекс Осака, Японія  складається з кількох зон. 

Центр «Crysta Nagahory» – найбільший підземний простір у країні, що має 

площу 81,8 тис. м2 – був збудований у 1997 р. Як і інші міські комплекси, він 

пов'язує тунелями офіси, торгові центри, станції метро, місця розваг. У 

підземне місто можна потрапити як із будівель, так і з інших місць найбільшого 

скупчення людей. Світло, що надходить зверху і освітлює приблизно третину 

всіх підземних переходів, штучний потік води змушують відвідувачів забути, 

що вони під землею. На трьох підземних поверхах з другого до четвертого 

розміщена автостоянка на 1030 машин. Торговий центр розташований на 

першому поверсі та пов'язаний безпосередньо з п'ятьма станціями метро. В 
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іншому торговому центрі Осаки – «Whity Umeda» на першому підземному 

поверсі розташований сад, заповнений зеленню та квітами, де відвідувачі 

можуть відпочити та зайти до кафе. На другому поверсі розміщена центральна 

площа, пов'язана із підземними автотрасами. Торговий центр вокзалу «Hankyu 

Railway Umeda Terminal Building» має два підземні та два надземні поверхи, 

розділені на секції продажу одягу, книг, іграшок, електроніки (рис. 6.1). На 

другому підземному поверсі тече штучна річка шириною 3 м, у річку стікає 

водоспад заввишки 12 м (рис. 6.2) [10]. 

1.  2.  

Рис. 6. 1. План підземного комплексу Осака (блакитним кольором показані 

будівлі, з'єднані підземними переходами, синім – торговельні приміщення, 

літерами позначені великі будівлі та споруди, цифрами – об'єкти торгівлі 

та розваги); 2. Інтер'єр підземного поверху зі штучною річкою 

Підземний комплекс у Світовому торговому центрі в Нью-Йорку, 

зруйнованому терористами 11 вересня 2001 р., займав площу близько 40 тис. м2 

між двома вежами та п'ятьма іншими висотними будинками. На першому 

підземному поверсі були зосереджені магазини, у решті шести підземних 

поверхах розташовувалися стоянки автомашин, підсобні служби, механічне 

устаткування й транзитні залізничні лінії. До 2001 р. до складу торгового 

центру входили 75 магазинів з річним торговим навантаженням близько 10 тис. 

доларів на 1 м2, що більш ніж у 2,5 рази перевищує середню по країні (рис. 7). 

У новому проекті забудови території всесвітнього торговельного центру також 

запропоновано мережу інфраструктури, що складається з наземного та 

чотирьох підземних поверхів та пов'язує комплекс у єдине ціле. Підземні 

переходи з'єднають нові хмарочоси із зимовим садом, залізничною станцією 

далекого прямування «РАТН» та станціями метро (рис. 7.2). Скляні стіни 
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забезпечать доступ до природного світла від меморіального центру до 

підземних переходів. Уздовж усієї їхньої довжини будуть розташовані 

магазини та ресторани [11]. 

1.  2.  

Рис. 7. 1. Під головними вежами центру до терористичного акту 

розташовувався мол, нижче – підземний гараж на 2000 місць, на рівні 

сьомого поверху проходив залізничний тунель; 2. Плани підземних 

поверхів нового всесвітнього торговельного центру у Нью-Йорку 

 

Висновки. В умовах бурхливого зростання сучасних міст (і зокрема 

Києва) містобудівники перебувають у пошуку ідей щодо подальшого розвитку 

мегаполісів. Розвиток вшир пов'язаний із значними витратами, оскільки на 

незасвоєних майданчиках немає інженерних мереж. Оптимальним є розвиток 

по вертикалі з одночасним ущільненням забудови, проте не цілком зрозуміло, 

наскільки висотні споруди сейсмічно безпечні, Ущільнення забудови збільшує 

навантаження на ґрунти і призводить до утворення тріщин, це в першу чергу 

відчувають на собі історичні споруди. 

Основним резервом розвитку мегаполісу стає підземний простір, але його 

розвиток залежить від стратегічного планування розвитку також наземного 

простору мегаполісів і має бути розглянуто з позицій системного підходу. У 

державних будівельних нормах та правилах забудови слід враховувати 

конкретні геологічні особливості України. Необхідно виходити з позицій, що 

Київ давнє місто, та в межах охоронної зони має регламентуватися та жорстко 
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контролюватись гідрогеологічний режим та техногенний вплив на геологічне 

середовище, без урахування яких підземна забудова може призвести до 

непередбачуваних негативних наслідків. 
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Анотація. Вулиці, площі, проспекти, як громадські місця визначають 

характер міста та формують його імідж. У роботі розглянуто засоби і підходи у 

формуванні простору вулиць та площ у малих містах, на прикладі міста Сколе у 

Львівській області України. 

Ключові слова: вулиця, громадський простір, площа, мале місто. 

 

Вступ. Протягом багатьох років науковці та практики вивчали міські 

площі, щоб обґрунтувати їх функції та завдання [1; 2; 3; 4; 5]. Більшість із цих 

досліджень показали, що роль міських площ, як соціального простору, досі така 

ж важлива, як століттями раніше відводилася ринковій площі [6; 7]. 

Аналіз останніх досліджень. В питанні дизайну міських площ, зокрема 

їх просторових характеристик та показників комунікаційності актуальним є 

дослідження  міста Мельбурн в Австралії [8]. Встановлена залежність еволюції 

дизайну площі City Square та впливу змін сприйняття її мешканцями.  Перший 

проект площі був спроектований як мультипростір ресторанів, магазинів з 

можливістю перегляду відео під відкритим небом, з амфітеатром, стіною з 

графіті, скульптурою та каскадним водним елементом. Автори проекту 

керувалися ідеєю, що всі ці елементи приваблять людей до площі, однак так не 

відбулося. На початку ХХІ століття площу було переплановано шляхом поділу 

на підпростори. Сквер на площі став доступним для дозвілля, були додані лавки 

та посаджені дерева, сформовано газони. Видима соціальна діяльність стала 

важливим фактором, який спонукала людей до проведення часу на площі [8]. 

https://teacode.com/online/udc/7/712.25.html
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Для малих міст модернізація теж відбувається шляхом зміни дизайну 

вуличного простору. Прикладом є останні дослідження міст Стиліс, Тіфорея та 

Камена Вурла (Греція), в результаті яких було визначено основні проблеми 

планування вулиць: неорганізований рух на перехрестях, що ускладнює перехід 

пішоходів, несформовані місця для паркування, вузькі тротуари [9]. У зв’язку з 

цим були запропоновані певні заходи, скеровані на покращення не лише 

транспортного руху, а передовсім на зміну якості вуличного простору для 

пішоходів: - розширення  тротуарів, - збільшення озеленення вздовж вулиць, як 

одного з підходів екологічно орієнтованого  благоустрою, - створення 

«острівків безпеки» на пішохідних переходах, зміна конфігурації вулиць задля 

сповільнення руху транспорту.  

Виклад основного матеріалу. 

Даним дослідженням охоплено площу міста Сколе Львівської області та 

вулиці, що ведуть до неї.  На час закладення міста, з другої половини XVII ст., 

план Сколе мав геометричну форму, наближену до квадрата, з прямокутно-

сітчастою схемою, де центром планувальної композиції і комунікаційним 

вузлом була квадратна ринкова площа з ратушею [10]. Зараз головна площа 

міста Сколе - Майдан Незалежності, є репрезентативним простором перед 

сколівською Державною Районною Адміністрацією (рис.1). «Життя» вулиць та 

площ міста змінюється відповідно до запитів людей, і на сьогодні виникла 

необхідність модернізації центральної міської площі. Майдан Незалежності 

поєднує дві головні вулиці міста. Через площу проходить транзитний зв'язок 

містом, із східної сторони ділянки знаходиться автобусна зупинка. До проблем, 

які впливають на формування площі є втрата історичного планування і 

забудови, та первинного призначення, не естетичні фасади забудови по-

периметру площі, занедбаний стан площі та вулиць, що прилягають до неї. 

Для вирішення даних проблем, було запропоновано наступні планувальні 

рішення. Площу поділено на два основні простори різного значення транзитним 

зв’язком від вул. Данила Галицького до вул. Стрийської.  Біля адміністративної 

будівлі зберігається простір монументально-репрезентативного значення з 
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існуючим пам’ятником Степану Бандері, яку можна використовувати для 

культурних заходів. Існуючий меморіал на честь загиблих солдатів Другої 

Світової війни пропонується реконструювати. З іншого боку сформованого 

транзитного зв’язку формується територія рекреаційного призначення з 

дитячим майданчиком та зоною відпочинку для дорослих,  з проектованими 

місцями сидіння та висадженим рядом дерев, що закриватимуть непривабливий 

фасад універмагу (рис.2). Відпочинкову зону можна використовувати за 

різними призначенням, наприклад, для проведення публічних заходів, ярмарків. 

Проектна пропозиція щодо вулиць по периметру Майдану Незалежності 

полягає у корегуванні їх профілів, а саме, зменшуються проїзна частина, 

натомість, закладено велосипедні доріжки та розширення тротуарів, 

формуються пішохідні переходи з острівками безпеки. Створення місць 

паркування по периметру площі дозволить прибрати проблему стихійного 

паркування і блокування проїздів. Проект покликаний забезпечити 

мультифункційність площі і привабити людей, що, в результаті, підвищить 

якість міського простору. 

 

  

Рис.1. Майдан Незалежності в 

структурі міста Сколе 

 

Рис. 2. Схема генерального плану 

Майдану Незалежності (проектна 

пропозиція Бевзюк К.) 
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The development of applied aspects of corpus linguistics can significantly 

affect the methodology of teaching English in non-linguistic universities, therefore, it 

seems necessary to consider the possibility of introducing the principles of structural 

linguistics, and, in particular, structural syntax, in the process of English training in 

non-linguistic universities. 

The reason why structural linguistics most often took the texts of scientific 

literatures as a material is that they fully correspond to the strict principles of 

probabilistic-statistical models: modeling highly professional aspects of speech 

behavior; strictly limited use of these or those language levels; more attention to 

analysis than to synthesis; higher (than in explanatory models) degree of 
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formalization; selection of specific modeling tools in accordance with a given set of 

practical requirements; binding to a limited sublanguage (or a complex of 

sublanguages); the concreteness of all elements of the model (their full 

interpretation), arising from the mandatory preliminary semantic inventory of 

sublanguages [1]. 

N.S. Valgina emphasizes the same characteristics: “The character of speech 

standardization in the text is also important” and “The modern scientific style seeks 

to standardize the means of expression, especially in its scientific and technical 

variety” [2]. 

The question arises whether we can achieve the goals of didactics with the help 

of the obtained research results of applied, and possibly theoretical, issues of corpus 

linguistics. Indeed ideally we can talk about the triune orientation of all linguistics 

[3]. Corpus linguistics, which is always at the intersection of its theoretical and 

applied problems, may well serve as such an ideal example [4]. And in this case 

science can be considered as a social institution that provides cognitive activity and 

forms a theoretical system of knowledge [5]. The Annotated Reference on the 

Scientific Results of Research “Speech Standard of Modern Scientific 

Communication: Ways of Formation and Technology of Description” [6] directly 

indicates that the electronic corpus of scientific texts can be used to solve various 

problems of not only linguistic, but also educational nature ... The specialized 

educational module “Technologies for teaching the speech standard of scientific 

communication” created on its basis can be widely used in the educational process to 

form and improve professional competencies, acquire skills in teaching the speech 

standard of scientific communication and use the written version of the English 

language. 

As we can see attempts are being made and are being successfully 

implemented to introduce some elements of corpus linguistics into the methods of 

training a foreign language. 

In technical universities teachers who have not only long period of time of 

experience working with the texts of scientific communication, but also the results of 
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the text corpora research, experience in the formation of probabilistic-statistical 

models and the use of frequency dictionaries, also gradually begin along with the use 

of theoretical grammar to introduce the structural linguistics elements  (and 

specifically – structural syntax) into the teaching process. They believe that in order 

to solve the task of adequate analysis of the English written scientific communication 

texts such an approach to teaching methodology  is quite possible. It is logically 

conditioned by the analytical sign system of the language, is more accessible for 

understanding by students of technical universities who are prone to algorithmic 

activity, and is more economical in terms of time costs. 

It is known that the structural components of text are words, syntagmas, 

phrases, superphrasal unity (syntagmas are not considered in the article due to the 

prosodic nature of these fragments of a sentence; segments are of interest – syntactic 

segments of a sentence). The coherence and integrity of the text is based on the 

interconnectedness and interdependence of its structural components. At the same 

time, semantic and syntactic coherence is distinguished. Among the formalized 

means of syntactic connectivity, for example, connecting words are considered: 

prepositions, conjunctions, pronouns, articles, words with temporal and causal 

meanings. They can also be called incomplete words, since they do not have semantic 

functions and play the role of simply grammatical means that establish relationships 

between semantically filled words [7]. Connecting units (incomplete words) combine 

words and aggregates in a sentence, consisting of a control word and all those words 

that – directly or indirectly – are subordinate to it.  

Thus an idea of units and relationships within a sentence is formed. The further 

translation procedure presupposes the introduction of the so-called components of the 

translation procedure, i.e. dictionaries. At the heart of such a semantic-syntactic 

representation there is a syntactic tree of a sentence which has “semantic” nodes or 

“semantic” links. This approach is very formalized and has all the disadvantages of 

rigid structures: the impossibility of going beyond the sentence, selective perception 

and “grabbing” the most important information [8]. But it also has an undoubted 

merit as a detailed syntactic and semantic analysis of a sentence, and in this capacity 
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it can be successfully used in instructing the text translation belonging to  scientific 

and technical discourse. 

The list of connecting words includes 19 units. In the future they can be used 

by instructors to teach students in order to determine and use the semantic and 

syntactic connections of sentences for the translation of scientific communication 

texts. 
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English for specific purposes (ESP) is considered as a new trend in English 

Language Teaching. ESP courses help students become more proficient in their field 

of study. The present study is based on the importance of communicative language 

and professional skills of students in addition to a number of study skills that are of 

great importance to their profession. 

Many definitions are given to ESP by Hutchinson and Waters, Robinson, 

Richards and Roger, but the exact definition of ESP comes from Strevens who 

defined ESP as a particular case of general category of specific purpose language 

teaching. [1, p. 48] 

ESP as a form of English language teaching focuses on teaching a language 

with a particular aim to empower students to use a language in professional settings. 

The purpose of ESP is to prepare students (future specialists) to communicate 
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effectively in the professional field and real-life situations. The ultimate goal is to 

become “operational” in any learning situation. [2, p. 56-57]. 

ESP focuses on the specific knowledge and communication skills in order to 

accomplish specific purposes within a specific profession. Students have the specific 

language needs for their field of study and work. It means that ESP courses help 

students develop communicative skills they will need in the future target situation. [3, 

p. 91-92]. In order to be successful in the workplace and to follow the developments 

in time, students need to have not only the knowledge of professional field, but also a 

good command of language skills, learning and innovation skills. 

Accordingly, the ESP teacher should teach the following: a) reading, b) 

writing, c) listening, d) speaking skills. [4, p. 35]. 

Having a high level in listening, reading writing and speaking helps students to 

communicate effectively and to become expert members of professional community. 

Learning and innovation skills include creativity and innovation, critical 

thinking and problem solving and communication and collaboration. 

Students need to be able to think and work creatively in both digital and non-

digital environments to develop unique and useful solutions in imaginative ways. 

Digital students are in a constant state of stimulation and neural development with 

technology use. They are constantly searching for ways to express themselves and 

their uniqueness. Through social media, they display this creative edge and are given 

constant and instantaneous  feedback from their peers. This same level of creative 

power is used as they face interesting challenges and figure out how to meet them 

with ingenuity and vision. This is why Creativity is one of the essential skills. [5, p. 

24-25]. 

Students need the ability to solve complex problems in real time. The more 

students focus on their ability to devise effective solutions to real – world problems, 

the more successful they will become. Problem – solvers can work independently 

from higher supervision. They are initiative takers and enjoy risk and they are not 

afraid to make mistakes. They also learn from those mistakes, and habitually debrief 

their processes to create more efficient and economical solutions. 
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Students need the ability to think analytically, which includes proficiency with 

comparing, contrasting, evaluating, and applying without instruction or supervision.  

Analytic thinking means being able to use the higher end of Bloom’s Digital 

Taxonomy or higher – order thinking skills. Analytic thinking is a significant part of 

what makes up Information Fluency. 

Analytical thinkers see data and information in many different dimensions, and 

from multiple angles. They are adept at conceptualization, organization and 

classification, and knowledge synthesis. These types of skills are invaluable because 

they allow students to deal practically with problems of a social, mathematical, and 

scientific nature. It empowers them to make effective and levelheaded decisions in 

their lives and relationships. 

Students are able to communicate in multiple multimedia formats. 

Communication is a broad term that incorporates multi – faceted levels of interaction 

and sharing information. Students love to communicate using technology. This is an 

essential part of Media Fluency. However, it is more than just being able to 

effectively use digital media. It is about personal interactions as well. 

Whether talking face-to-face, blogging, texting, or creating a visual product, 

their values and beliefs are defined by how well they communicate with others. 

Students must possess the ability to collaborate seamlessly in both physical and 

virtual spaces, with real and virtual partners globally. 

Students of the digital age are social by nature. They text, post, update, share, 

chat, and constantly co – create in technological environments with each other. [6, p. 

117-118]. 

Connection and collaboration with others are essential not only to students’ 

learning but to their mental and emotional health. 

The work forces of the future and even our present day are globalizing due to 

the Internet. It is now the norm to communicate and market for global demographics 

instantaneously and effectively.  An organization’s business partners are now halfway 

across the world, and yet they meet and work with each other every day. 

The research shows that students perceive ESP to be very important for the 
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future career. It reveals very useful information in terms of language skills, reading, 

writing, listening and speaking and also the importance of learning and innovation 

skills like creativity, critical thinking and problem solving, communication and 

collaboration. 
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In modern conditions, strengthening cultural and economic ties between 

countries with foreign languages is a necessary condition for the success of an 

educated person. Therefore, the requirements for teaching foreign languages are 

increasing, new technologies and methods of teaching foreign languages are being 

developed. 

The modern approach to the study of foreign languages is focused on 

communication as a learning goal, i.e. the emphasis is on the communicative 

approach to learning foreign languages. The defining principles of the communicative 

approach are: the speech orientation of the educational process, which is that the way 

to achieve this practical goal is the correct use of a foreign language; 

individualization from the point of view of its personal aspect as the main means of 

motivation and activity of participants of educational process; multifunctionality, 

which provides the selection of foreign language material for an adequate 

communication process; situationality, novelty, etc. [2]. 

Analysis of scientific sources allowed us to identify the most characteristic 

features of dialogic speech, namely: the presence of interlocutors; quick exchange of 

remarks almost without prior consideration; semantic interdependence of cues; 

situational dependence of cues; conciseness, clarity of remarks; extensive use of 

"used" in speech means-stamps; auditory perception of dialogue participants: the 

importance of intonation, timbre, key, etc., which can affect the semantics of words, 

change it or even completely neutralize it; visual perception of dialogue participants. 
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N.V. Sura believes that depending on the leading communicative function 

performed by a dialogue, there are functional types of dialogues. The results of 

research conducted by S.Yu. Nikolaeva on authentic educational texts, showed that 

four main types of dialogues are the most widespread: - dialogue-expansion; - 

dialogue-agreement; - dialogue-exchange of impressions (thoughts); - dialogue-

discussion (discussion) [6, p. 80]. 

Educational dialogue, as a type of language activity, is complicated by the fact 

that it provides for a rapid change in the acts of perception and speech. In dialogue it 

is impossible, as in a monologue, to predict the course of thought, because the 

statement of one partner largely depends on what the other will tell him. 

In the process of learning a foreign language, students must learn to: start a 

conversation using an initiative cue; respond correctly and quickly to the 

interlocutor's initiative remark with a reactive remark; to maintain a conversation, ie 

in order to continue the conversation to use not purely reactive, but reactive-initiative 

remarks. 

The communicative purpose of educational dialogues is to carry out a certain 

social action, provided by the etiquette of a certain speech community. The main 

qualitative indicators of the formation of the general ability to conduct a dialogue in a 

foreign language are special skills: 1) to produce a dialogical unity of different types; 

2) start a dialogue, using the appropriate initiative cue (messages, promptings, 

questions); 3) respond to the interlocutor's remark, using remarks that have different 

communicative functions; 4) to maintain the conversation, adding to the response cue 

his initiative cue; 5) stimulate the interlocutor to speak, expressing their interest 

through remarks of an evaluative nature; 6) to produce dialogues of different 

functional types on the basis of the offered educational communicative situations; 7) 

if necessary (misunderstanding of the interlocutor's remark or difficulty in expressing 

his opinion) politely interrupt the conversation and seek help from a partner or even a 

directory (phrasebook, dictionary) [4]. 

The use of the method of educational dialogues in order to develop dialogic 

speech of students in English classes involves compliance with the following 
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requirements for the educational process, namely the provision of speech-thinking 

tasks of different levels; construction of exercises on didactic material, which is the 

text; use of sample texts as a method of preparation for oral and written statements; 

adaptation of the content of texts to age individual features of students; natural 

situationality of learning. Compliance to stylistic and genre differentiation of 

exercises; teaching students ways of creative activity; combination of reproductive 

and productive actions; systematic use of exercises that involve creative activities of a 

monologue and dialogue; subordination of the content of exercises to work on typical 

shortcomings in student speech; personal approach to the formation of students' skills 

[1]. 

Mastering foreign language dialogic speech has certain difficulties for students, 

the causes of which are found in the specific features of this form of speech. The first 

is due to the fact that dialogic speech combines two types of speech activity - 

listening and speaking. Therefore, the second partner must understand the first 

partner's remark and respond quickly and adequately to respond to it, i.e. to respond 

with a jet replica. This is where the inhibition of the communication process occurs. 

The difficulty is that the need to perceive and understand the first partner, on the one 

hand, and prepare their response - on the other, causes a state of dichotomy and, as a 

result, the inability to engage in dialogue at a normal pace with insufficient language 

skills [3, p.120]. 

Methodists rightly believe that the teaching of oral speech should begin with 

educational dialogue. Then, from the very beginning, a foreign language is presented 

as a process, as a new form of communication, and learning begins with an attempt to 

establish communicative contact with both the group and with individual students. It 

is in the dialogue that the student's creative abilities are most fully manifested. 

In conclusion, we note that the educational dialogue should play a leading role 

in the process of learning a foreign language. Communication that occurs during the 

dialogue promotes the emergence of a verbal stimulus that activates the process of 

learning and mastering lexical and grammatical material by students. In foreign 

language classes, the greatest attention should be paid to the dialogic speech of 
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students for the development and improvement of speech skills. To ensure the 

effective development of skills and abilities of dialogic speech, it is necessary to use 

sets of exercises to teach this type of speech. 
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Introductions. Simulation education is today a basis of modern medical 

education. Teaching students in a simulation environment improves clinical medicine 

skills without risking patients. The popularity of simulation medical exercises in the 

field of medical education is growing, new simulation models are being introduced 

using dummies, simulators that will simulate a clinical situation. 
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According to the World Health Organization, medical errors lead to the death 

of patients more often than car accidents. The statistics of medical errors are 

appalling. According to a research team from Johns Hopkins University School of 

Medicine, about 250,000 Americans die each year as a result of medical errors in the 

country, or 9.5 percent of all deaths during the year. Moreover, in the United States, 

medical errors are the fifth leading cause of death: every 15 minutes in this country 

due to doctors or dishonesty of medical staff, five people die [1, 4, 8]. (Defense 

Network Medical Mistakes Posted on June 21, 2011). In Europe, one in ten patients is 

misdiagnosed or misdiagnosed. In Canada, about 30% of patients who seek help 

suffer from the effects of medical errors [10]. In Australia and New Zealand, the 

figure is slightly lower: 27% and 25% respectively. Even in Germany, where people 
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from all over the world go for treatment, 23 out of a hundred people who see a doctor 

suffer from medical errors. In the UK, more than 30,000 patients die each year due to 

the inattention and safety of doctors and medical staff. In Greece, 13% of patients fall 

victim to medical errors. In Italy, more than 90,000 people face the mistakes of 

doctors and health professionals every year. In Israel, about 10% of hospital deaths 

are due to medical errors. In Spain, on average, this figure approached 37%. In Japan, 

the death rate from medical errors is 7 times higher than from road accidents and is 

more than 40 thousand people annually. 

The main medical practice is the rule - "first of all, do no harm." Several global 

studies show that approximately 10% of all patients hospitalized suffer from medical 

errors. That is why it is necessary to introduce into modern education training 

practice, through which the patient is not exposed to danger. One such model is 

simulation-based learning. 

Simulation is a technique for replacing or enhancing the experience of working 

with a real patient that fully reproduces aspects of the real world. As a learning 

strategy in medical universities, simulation modeling enables the safe learning of all 

parties involved in the process [5, 11, 12]. Thus, to improve medical education in the 

end, increase efficiency and quality, health professionals use simulation in many 

forms, including models and virtual figures, static and interactive and artistic tasks, 

screen (computer simulations). Moreover, modeling has the potential to reproduce 

scenarios that occur infrequently or are complex, as well as to carefully reproduce or 

study their actions. It is a powerful training tool that helps the modern health 

professional to reach higher levels of competence, and modeling techniques provide 

an opportunity to improve the performance of the country's health care system [2, 3, 

6, 12]. Studies have shown that this system of improvement can reduce the level of 

errors and improve the quality of health care. 

To understand the concept of patient safety and model-based learning, it is 

important to formulate some definitions: 

• According to Lopreiato: “A strategy in which certain conditions are created 

that resemble real situations and are possible in real life. The simulation may include 



381  

one or more modalities. 

• "Reproduction of the real situation, which is possible in real life. Simulation 

may include one or more simulation techniques to improve or validate the 

participant's performance".  

• "Clinical modeling is a method, not a technology, that replaces or extends a 

real-world experience with a controlled experience that mimics or reproduces aspects 

of the real world online". "A methodology that creates a situation to allow the people 

involved to experience a realistic view of the health situation to practice, train, 

evaluate, or work on aspects of communication and leadership". 

Such training can reduce the potential percentage of harm caused to real 

patients; therefore, the priority is to implement learning models that do not expose 

patients to this risk [7, 9]. There are many different simulation devices: task-based 

clinical simulators, computer systems, virtual reality systems, and haptic systems that 

simulate patients, environments, and integrated simulators (both model and 

instructor). The choice of the simulator will depend on the type of competence. 

With different types and levels of modeling, this methodology allows for both 

individual and team training, demonstrating improved health care, reduced error 

rates, and improved health care. There are three areas in which clinical modeling can 

be used by healthcare professionals: 

1. 1. Practice and assess technical skills using different models or software. 

2. Practice with a simulated patient to develop communication skills. 

3. Training in a team that faces critical situations through the implementation 

of high-precision scenarios, which are characterized by an extremely high degree of 

realism, which provides high interactivity among participants. This type of scenario is 

followed by a post-action review, better known as debriefing. 

Patient safety is the absence or prevention of harm to the patient during 

medical care and the reduction of risk, or the minimization of unnecessary harm 

associated with medical care. The goals of the World Alliance for the period 2016-

2025 show a reduction in the number of errors associated with medication, which is 

currently one of the leading causes of death. That is why patient safety is not only an 
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exceptional problem in the clinical field but also in the context of academia, where it 

is essential to prepare students for careers in healthcare by making them "safe 

professionals". This is becoming increasingly demanding given the legal aspects of 

health care, as well as the greater involvement of patients and their relatives in 

medical matters and their role in medical decision-making. 

Modeling-based assessment of the impact of simulation training on patients has 

become a priority at present. A recent review of the use of clinical modeling to study 

how to improve quality and safety in health care has identified the use of clinical 

modeling to improve health care as a promising approach that can reduce the rate of 

medical errors. 

Thus, simulation is a very valuable learning methodology aimed at improving 

patient safety. Today, clinical modeling is considered the main option for achieving 

health safety and is approved in the training programs of students and health 

professionals. The challenge that remains is to engage patients and provide them with 

more knowledge about simulation training to become active participants in the 

process to ensure their safety. 
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Анотація. Поява мережі Інтернет і бурхливе зростання доступної 

текстової інформації значно прискорило розвиток наукової області, існуючої 

вже багато десятків років і відомої як автоматична обробка текстів (Natural 

Language Processing) і комп'ютерна лінгвістика (Computational Linguistics). В 

рамках цієї області запропоновано багато перспективних ідей з автоматичної 

обробки текстів природною мовою, які були втілені в багатьох прикладних 

системах, в тому числі комерційних.  

Синтаксичний аналіз є фундаментальною областю досліджень в області 

комп'ютерної лінгвістики. Семантичний аналіз використовується в ключових 

областях комп'ютерної лінгвістики, таких як машинний переклад, розповідання 

історій, відповіді на питання, пошук і оброблення інформації. Синтаксичний 

аналіз має справу з синтаксичною структурою речення.  

Автоматичний аналіз тексту являє собою операцію, яка з заданого тексту 

і витягує граматичну і семантичну інформацію, що міститься в тексті. 

Автоматичний аналіз виконується по деякому алгоритму відповідно до 

заздалегідь розробленим описом даної мови. Зворотна операція називається 

автоматичним синтезом тексту.  

Ключові слова: синтаксичний аналіз, автоматична обробка тексту, 

логічний висновок, синтаксичні дерева. 

 

Синтаксичний аналіз або парсинг (англ. parsing) — в інформатиці та 
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лінгвістиці – це процес аналізу вхідної послідовності символів, з метою розбору 

граматичної структури згідно із заданою формальною граматикою.  

Синтаксичний аналіз природної мови відноситься до початкових етапів 

процесу аналізу, на яких обробляються потоки символів. Процес синтаксичного 

аналізу може містити всі завдання, які можуть виконуватися на лексичному, 

морфологічному і синтаксичному рівнях. 

До базових методів автоматичної обробки вхідного тексту відносяться: 

токенізація (графематичний аналіз), морфологічний аналіз, поверхневий 

синтаксичний аналіз і локальний семантичний аналіз.  

Методи лінгвістичного аналізу текстів можна розділити на поверхневі і 

глибинні. Поверхневі методи лінгвістичного аналізу тексту включають в себе 

попередню обробку тексту (токенізацію, морфологічний аналіз, 

постморфологічний аналіз) і модуль вилучення первинної семантичної 

інформації. Глибинні методи лінгвістичного аналізу тексту - це синтаксичний 

(поверхневий і глибинний) і вторинний семантичний аналіз. 

Логічний висновок  

Семантичний висновок є важливим компонентом у багатьох додатках для 

розуміння природної мови. Класичні підходи до семантичного висновку 

засновані на складних логічних уявленнях. Це працює безпосередньо з 

синтаксичними деревами. Нові дерева вводяться шляхом застосування правил, 

які забезпечують уніфіковане уявлення для різних типів висновків.  

Відповідно до традиційного підходу до формальної семантики висновок 

здійснюється на логічному рівні. Тексти спочатку переводяться в деяку логічну 

форму, а потім нові речення виводяться з інтерпретованих текстів за 

допомогою засобу доведення логічних теорем. Однак практичні системи 

розуміння тексту зазвичай використовують більш дрібні лексичні і лексико-

синтаксичні уявлення, іноді доповнені частковими семантичними анотаціями, 

такими як значення слів, класи іменованих сутностей і семантичні ролі. 

У той час як практичний семантичний висновок в основному виконується 

за допомогою лінгвістичних, а не логічних уявлень, такі методи, як правило, є 
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частковими і досить разовими, і їм не вистачає чіткого формалізму, який 

визначає, як знання про висновок повинні бути представлені і застосовані.  

В рамках установки текстового виводу потрібно, щоб система розпізнала, 

чи може гіпотетичне твердження h бути виведено з затвердженого тексту t. В 

цілому, завдання складається з двох різних типів виводу. Деякі висновки 

можуть бути засновані на наявних знаннях, таких як інформація про синоніми, 

парафразах, взаємозв'язках знань про світ і т.д. Однак, в загальному випадку 

виникають деякі прогалини в знаннях, і неможливо отримати доказ на основі 

наявних знань про висновок. Такі ситуації зазвичай вирішуються за допомогою 

наближених методів зіставлення. 

Враховуючи два синтаксично проаналізовані фрагменти тексту, які 

називаються текстом (t) і гіпотезою (h), мета системи виведення (або доказу) 

полягає в тому, щоб визначити, чи тягне t за собою h. Система намагається 

згенерувати h з t, застосовуючи правила, які спрямовані на перетворення t в h за 

допомогою послідовності проміжних дерев синтаксичного аналізу.  

Більш детально зупинимося на формулюванні логічних висновків. 

Формулювання логічних висновків у контексті інформатики та логіки 

зазвичай передбачає створення нових формул, зокрема логічного формалізму на 

основі певних припущень. Це означає генерування ряду нових речень 

природною мовою відповідно до інших речень природною мовою, які 

називають базою знань. Приклад можна представити наступним чином: 

база знань: Joseph Conrad (1857 –1924) is a British writer born in Berdychiv 

можливі генеровані речення: 

Joseph Conrad is no longer alive; 

Joseph Conrad wasn’t born in England; 

Joseph Conrad is famous in literature; 

Крім того, таке використання автоматичного синтаксичного (а також 

лексичного) аналізу може уможливлювати перевірку правильності конкретної 

формули, тобто чи знаходиться ця формула у наборі допустимих формул, 

створених з на базі вхідної інформації [1]. 
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Мета логічного висновку на природній мові, широко вивчається завдання 

обробки природної мови, полягає в тому, щоб визначити, чи тягне одне дане 

твердження (передумова) семантично за собою інше дане твердження (гіпотеза) 

(табл.1). 

Таблиця 1  

Передумова Назва Гіптеза 

A man inspects the 

uniform of a figure in 

some East Asian country. 

протиріччя The man is sleeping. 

An older and younger 

man smiling 

Нейтральне реч. Two men are smiling and 

laughing at the cats 

playing on the floor. 

 

A soccer game with 

multiple males playing. 

логічний висновок Some men are playing a 

sport. 

 

Тому, висновок на природній мові, який також відомий як розпізнавання 

текстових наслідків, являє собою завдання визначення того, чи логічно 

слідують дана «гіпотеза» і «передумова» (наслідок) або не слідують 

(протиріччя) або є невизначеними (нейтральними) один одному. 

Ось ще приклад, давайте розглянемо гіпотезу як «The game is played by 

only males», а передумову як «Female players are playing the game». Завдання 

моделі автоматичного висновку полягає в тому, щоб передбачити, чи є ці два 

речення або наслідком, протиріччям, або нейтральними. В даному випадку це 

протиріччя. 

Причинно-наслідкове ставлення може бути виражено не тільки на рівні 

речень, але і на рівні лексики. Наприклад, ми говоримо, що «собака» лексично 

тягне за собою «тварину», тому що все, що є собакою, також є твариною, а 

«собака» лексично суперечить «кішці», тому що неможливо бути одночасно 

обома. Це відноситься до всіх частин мови (іменники, прикметники, дієслова, 

багато прийменників і т.д.). 

Ось ще декілька прикладів, для кращого розуміння: 

Я кіт – я тварина (логічний висновок) 
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Я кіт – я рудого кольору (нейтрально) 

Я кіт – у мене є крила (протиріччя) 

Лівий текст зазвичай називається передумовою (premise), а правий 

гіпотезою (hypothesis). 

Висновки. Парсинг використовується для реалізації завдання 

синтаксичного аналізу. Він може бути визначений як програмний компонент, 

призначений для прийому вхідних даних (тексту) і надання структурного 

представлення вхідних даних після перевірки правильного синтаксису 

відповідно до формальної граматики. Він також будує структуру даних, як 

правило, у вигляді дерева синтаксичного аналізу або абстрактного 

синтаксичного дерева або іншої ієрархічної структури.  

Мета синтаксичного аналізу – автоматична побудова функціонального 

дерева фрази, тобто знаходження взаємозалежностей між різнорівневими 

елементами речення. 

Отже, логічний висновок - це завдання автоматичного визначення 

логічного зв'язку між текстами. Зазвичай висновок формулюється так: для двох 

тверджень А і В Треба з'ясувати, чи слідує В з А. Таке розуміння складне, тому 

що вимагає добре розуміти сенс текстів.  
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Анотація. У статті розглянуто методику та результати дослідження із 

визначення особливостей використання проєктивних методик в роботі з 

родинами, що очікують народження дитини, за допомогою малюнкових 

методик «Малюнок сім’ї» та «Сім’я тварин». Визначено, що проєктивні 

методики дозволяють виділити характерні риси у сприйнятті кожною дитиною 

своєї реальної сім’ї та уявних образів майбутнього братика чи сестрички, а 

також те, що прояв деяких індивідуальних ознак в малюнках дітей зменшується 

через недостатню інформативність і невідомість на уявних образах, і навпаки. 

Ключові слова: проєктивна методика, проєкція, малюнок сім’ї, сім’я 

тварин, дитячий садок, дошкільник, первісток, поповнення в родині, ревнощі. 

 

В результаті аналізу літературних та Інтернет-джерел було встановлено, 

що зараз існує значна кількість праць, що стосуються різних аспектів вивчення 

застосування проєктивних методик.  

Малюнкові тести здебільшого використовують для дослідження дітей. 

Ще на початку ХХ століття виник інтерес до дитячого малюнку у вітчизняних 

вчених В. К. Воронова, Ф. Чада, О. М. Кучаєнка, І. Д. Єрмакова, П. І. Коропова, 

Я. М. Когана, М. О. Рибнікова. А в кінці ХХ століття проблемі застосуванням 

малюнкових технік для дослідження особистості присвячені праці багатьох 

відомих вчених Ю. С. Савченко, Г. Т. Хоместаускас, В. С. Мухіна, 

О. С. Романова, О. Ф. Потьомкіна, Т. С. Яценко та ін. Результати вивчення 
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проективних методів подані у працях Л. Ф.Бурлачука, А. Корнера, Г. Ліндсея, 

Б. Мурштейна, Ю. С. Савенко, та ін. Окремі аспекти роботи базуються на 

дослідженнях вітчизняних вчених – З. В. Огороднійчук, В. І. Кротенко, 

В. П. Олефір, Л. М. Михайлик, вміщених у праці «Психологічні малюнкові 

тести» [1]. 

Однак серед наявних джерел не вдалося знайти робіт, що були б 

присвячені вивченню використання проєктивних методик в роботі з родинами, 

що очікують народження дитини.  

Тому ми поставили мету експериментально дослідити можливості 

застосування проєктивних методик в роботі вихователя. Зокрема, головним 

завданням роботи було з’ясувати: чи дозволяє застосування проєктивних 

методик в роботі з родинами, що очікують народження дитини, провести 

первинну діагностику і профілактику ревнощів старшої дитини по відношенню 

до молодшої. 

Для досягнення поставленої мети було використано комплекс 

теоретичних (аналіз, синтез, порівняння і узагальнення даних) та емпіричних 

методів (спостереження, констатувальний експеримент, бесіда, аналіз 

продуктів діяльності, статистичний метод). 

Дослідницька робота проводилася на базі Комунального закладу 

"Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) - центр розвитку дитини №27 

"Орлятко" Кам'янської міської ради, Дніпропетровської області, Україна. В 

дослідженні взяли участь 20 вихованців старшої вікової групи закладу (з них 9 

хлопчиків та 11 дівчаток віком 5-6 років).  

В експериментальній частині дослідження ми використали проєктивні 

методики, які є одними з найпоширеніших серед вивчення внутрішньо 

сімейних відносин – «Малюнок сім’ї» та «Сім’я тварин».  

Першу методику – «Малюнок сім’ї» – ми модифікували та застосовували 

з метою виявлення ставлення дитини до членів своєї родини, сприймання себе і 

членів своєї сім’ї, а також для вивчення взаємин, які викликають у дитини 

тривожні та конфліктні почуття як до реальних членів сім’ї, так і до уявних 
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(образ майбутнього братика чи сестрички) [2; 3, с. 153; 4, с. 157]. Друга 

методика – «Сім’я тварин» – була використана для отримання додаткових 

даних щодо інтерпретації частин малюнків [3, с.157; 4]. Означені проєктивні 

інструменти діагностики дав змогу ефективно опрацювати фактичний матеріал. 

Організація дослідження. Згідно поставленим завданням, наше 

дослідження складалося з двох етапів: на першому ми застосували методику 

«Малюнок сім’ї» в роботі з родинами загалом, а також з тими, що очікують 

народження дитини. На другому – провели якісний і кількісний аналіз даних. 

Процес експерименту полягав в реалізації двох послідовних кроків. 

Спочатку вихованці переглянули короткий мультфільм «Поповнення в 

сім’ї Машинки Віллі», в якому демонструється хвилюючий момент сім’ї 

машинок: підготовка до від’їзду в пологовий будинок, нервування в залі 

очікувань лікарні та щасливу зустріч старших дітей із новонародженими 

близнюками [6].  

За нашими очікуваннями, перегляд мультфільму повинен був 

активізувати необхідну для дослідження тематику, налаштувати вихованців на 

роботу та знизити загальний рівень стресу. Після цього, дітям була 

запропонована модифікована під завдання дослідження інструкція методики 

«Малюнок сім’ї»: «Намалюй, будь ласка, свою сім’ю. Уяви, що скоро у тебе 

з’явиться братик чи сестричка і якщо хочеш, домалюй його. Малюй так, як тобі 

хочеться». Вихованці працювали на заздалегідь підготовлених аркушах А4, де 

були відмічені дані про склад сім’ї кожного респондента, але прізвище та ім’я 

не вказувалося. Для полегшення подальшої обробки, кожен малюнок було 

позначено цифрою. 

Опрацювання отриманих даних. Якісна обробка малюнків респондентів 

здійснювалася на основі загальних ознак для інтерпретації [2; 3, с. 153; 4, с. 

157].  Далі з них нами було виділено окремі ознаки, які в узагальненому вигляді 

ми згрупували для подальшого аналізу в наступні характеристики: 

- загальна структура сім’ї (склад та типологія сімей респондентів);  

- сімейна атмосфера (малювання ознак сприятливості чи порушення 
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емоційних контактів, сексуалізації, конфліктності, агресії і ворожості в родині); 

- індивідуальні особливості самої дитини (відкритість-замкненість, 

тривожність, відчуття неповноцінності); 

- малюнок уявної дитини (чи намалювала дитина уявного братика чи 

сестричку і як саме його зобразила порівняно із іншими членами родини; 

наявність додаткового члена родини ми розглядаємо як ситуативну готовність 

до поповнення в родині та емоційне відношення до нього) [3, с.157; 4, с.157; 4]. 

В результаті обробки статистичних даних, які характеризують сімейну 

атмосферу, ми отримали результати, що сімейна атмосфера у вибірці 

характеризується переважанням сприятливих емоційних контактів (табл. 1). 

Таблиця 1 

Кількісні показники за методикою «Малюнок сім’ї», 

які характеризують сімейну атмосферу респондентів 

Характеристики сімейної атмосфери Кількісні показники 

Абсолютні 

(респонденти) 

Відносні (%) 

Сприятливі емоційні контакти 13 65 

Порушення контактів 7 35 

Сексуалізація членів родини 14 70 

Конфліктність членів сім’ї в 

малюнку 

10 50 

Агресія та ворожість 3 15 

Серед показників, які характеризують індивідуальні особливості дітей 

нами отримані наступні кількісні дані (табл. 2). 

Таблиця 2 

Кількісні показники за методикою «Малюнок сім’ї», 

які характеризують індивідуальні особливості респондентів 

Характеристики індивідуальних 

особливостей респондентів 

Кількісні показники 

Абсолютні (респонденти) Відносні (%) 

Відкритість 15 75 

Замкненість 5 25 

Тривожність 9 45 

Відчуття неповноцінності 4 20 

Далі ми розглянули наявність малюнків уявних братиків та сестричок: 

виявилося, що переважна більшість групи – 18 дітей (90%) – намалювали цей 
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образ, і лише двоє (10%) – проігнорували. Серед намальованих образів уявних 

нових членів сім’ї найпоширенішими були зображення у вигляді машинки та 

дитини; порівну – у вигляді домашніх улюбленців – песиків і котів (табл. 3). 

Важливо зауважити, що діти, сім’ї яких справді очікують на поповнення в 

родині (таких дітей/сімей двоє), намалювали відмінні образи у вигляді лялечки 

та кролика, то ж вони також становлять рівний між собою показник в розмірі 

6% від групи. 

Таблиця 3  

Кількісні показники співвідношення використаних образів 

для малювання уявного братика чи сестрички 

Вигляд образу уявного 

братика чи сестрички 

Кількісні показники 

Абсолютні (респонденти) Відносні (%) 

Машинки 7 39 

Дитина 5 27 

Котик 2 11 

Песик 2 11 

Лялечка 1 6 

Кролик 1 6 

Таким чином, ми можемо стверджувати, що діти, які знаходяться в 

ситуації майбутнього народження немовля в родині справді мають дещо 

відмінне сприйняття нашого завдання та намалювали більш особисті образи. 

Щодо інших вихованців, то серед них значна частина намалювала машинки – 

тобто ніби образно переказала сюжет мультфільму, який був переглянутий до 

початку дослідження. Інша ж частина обрала для себе більш нейтральні – 

знайомі образи дитини або домашніх тварин. 

Щоб визначити яке саме ставлення дітей до «братів та сестер з малюнка» 

подальша робота проводилася в напрямку аналізу індивідуальних ознак 

особистості, які зустрічаються в образах цих намальованих персонажів (табл. 

4). Отже, у більшості дітей при малюванні цього образу переважає тривожність 

(серед 18 осіб, ознака тривожності в малюнку наявна у 13, що становить 72%). 

Щодо ознак конфліктності, агресії та ворожості – їх поширення менше, але 

також значне та між собою приблизно однакове. Конфліктність виявлена у 7 

образах (39%), а агресивність та ворожість – у 6 (33%). 
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Таблиця 4 

Кількісні показники співвідношення індивідуальних ознак, які є в образах 

уявного братика чи сестрички 

Характеристики образу уявного 

братика чи сестрички 

Кількісні показники 

Абсолютні 

(респонденти) 

Відносні (%) 

Тривожність  13 72 

Конфліктність  7 39 

Агресія та ворожість  6 33 

Якщо порівняти між собою дані таблиць 1, 2 і 4, то побачимо, що 

співвідношення відносних (відсоткових) показників ознак реального та уявного 

образу дуже різняться (табл. 5 та рис. 1). 

Таблиця 5 

Порівняльна характеристика відносних показників 

реального та уявного образів 

Критерій 

порівняння 
Відносні показники з таблиць 

Таблиці 1 – 

сімейної 

атмосфери 

респондентів 

Таблиці 2 – 

індивідуальних 

особливостей 

респондентів 

Таблиці 3 – 

індивідуальних ознак в 

образах уявного братика 

чи сестрички 

Реальний образ Уявний образ 

Тривожність  – 45 72 

Конфліктність  50 – 39 

Агресія та 

ворожість  

15 – 33 

 

Рис. 1. Діаграма відсоткового розподілу відносних показників 

реального та уявного образів 
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те, що дитина має протиріччя, по відношенню до цього образу, але вони не такі 

контрастні, як протиріччя щодо членів родини, які реально існують і впливають 

на дитину. Тобто, конфліктність в малюнку виникає через те, що вона 

періодично виникає в стосунках з рідними, а з образом уявного брата чи сестри 

виникла лише ситуативно. 

Щодо інших двох показників – їх переважання саме в уявному образі 

пояснюється тим, що діти відчувають більший рівень тривоги при малюванні 

невідомих їм речей, аніж відомих. Ми не можемо сказати чи справді дитина 

відчуває хвилювання, ревнощі, агресивність і ворожість по відношенню до 

уявного молодшого брата чи сестру. Але ми з впевненістю можемо сказати, що 

певний рівень роздратування діти відчули, і на це могло вплинути не тільки 

справжнє внутрішнє ставлення до «братика чи сестрички», а й просто 

формальне виконання завдання, яке не дуже й цікавило респондентів. 

Отже, з усіх результатів нашого дослідження можна зробити 

висновки: 

1. Проєктивні методики дозволяють виділити характерні риси у 

сприйнятті кожною дитиною своєї реальної сім’ї та навіть уявних образів 

майбутнього братика чи сестрички, що проявляється в малюванні знайомих і 

найбільш актуальних для ситуації образах; 

2. Прояв деяких індивідуальних ознак в малюнках дітей зменшується 

через недостатню інформативність і невідомість на уявних образах, або 

навпаки, збільшується, якщо ці ознаки є відповідними реальній сім’ї та добре 

знайомі дитині; 

3. Застосування проєктивних методик в роботі з родинами, які очікують 

народження дитини, частково дозволяє провести первинну діагностику і 

профілактику ревнощів старшої дитини по відношенню до молодшої. 

Враховуючи, що інтерпритація здійснювалася модифіковано, в 

результатах дослідження не виключається підвищення суб’єктивного погляду у 

висновках з порівняно і так високим суб’єктивним сприйманням при 

використанні будь-якої проєктивної методики. Для підвищення точності 
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отриманих висновків варто провести більш деталізовані дослідження з більшою 

кількістю респондентів у вибірці.  

Також, в даній роботі ми провели якісний аналіз дитячих малюнків лише 

за обраними показниками та отримали узагальнену характеристику вибірки. 

Тому для отримання детальної картини сімейних стосунків окремої родини, 

варто проводити глибокий якісний аналіз конкретних малюнків дитини.  
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Анотація. Василина І.М. Застосування ІТ-технологій для проведення 

тренінгів з батьками дітей старшого дошкільного віку. Робота присвячена 

розгляду сучасного способу взаємодії із батьками дітей засобами ІТ-технологій, 

зокрема, ІР-телефонії. Наведено приклад проведення тренінгу «Підготовка 

дітей старшого шкільного віку до школи», його етапи і вправи. Визначені 

переваги такої форми взаємодії. 

Ключові слова: дошкільний навчальний заклад, ІТ-технології, ІР-

телефонія. 

 

З розвитком інформаційних технологій заміна традиційних способів і 

засобів спілкування розширюється і принципово змінюється. У освітньому 

процесі однією із значущих задач є спілкування. Взаємодія з суб’єктами 

навчання та виховання, педагогами, батьками – це невід’ємний процес, який 

можна здійснювати і засобами ІТ-технологій.  

Вченими, шо працюють на педагогічній ниві досліджень наголошується 

на важливості і необхідності впровадження ІТ-технологій у освітній процес як 

невід’ємної частини сучасного інформаційного світу. Методичні проблеми 

використання ІТ-технологій висвітлені у працях Карагозлю Ф.  [1], Ковалевська 

Н. [2] та інших. Серед наукових праць простежується спільна позиція науковців 

у тому, що організацію взаємодії між всіма учасниками освітнього процесу слід 

реалізовувати у процесі розв’язування нагальних  задач, зміст яких відображає 

реальні ситуації. В умовах цифровізації освіти використовувати тільки засоби 
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ІТ недостатньо. Важливо, щоб всі учасники освітнього процесу мали 

сформований рівень інформаційно-комунікаційної компетентності. 

Прикладом успішного використання ІТ-технологій для організації 

взаємодії батьків і педагогів є проведення тренінгів он-лайн. На тренінгах, 

як правило, передбачено виконання таких завдань: 

- Підвищення компетентності батьків; 

- Просвітницька робото щодо вікових особливостей дитини 

дошкільного віку; 

- Активізація діяльності батьків; 

- Навчання ефективним способам виховання дошкільнят; 

- Забезпечення партнерства між батьками і закладів дошкільної 

освіти у вихованні дітей [3]. 

До тренінгів залучається педагог-психолог, який актуалізує тему 

тренінгу, проблему і визначає шляхи її подолання. Доцільно перед тренінгом 

проводити діагностику розумового, психоемоційної стану батьків, виявляти 

проблеми та питання, що їх турбують. Представимо сценарій тренінгу для 

батьків за темою «Підготовка дітей старшого шкільного віку до школи», який 

відбувався засобами ІТ-телефонії. 

Для актуалізації участі батьків були проведені такі етапи тренінгу: 

Етап 1. Знайомство. Розминка. 

Вправа «Знайомство у колі». Кожний з батьків представляє себе, називає 

своє ім'я і якість, яка допомагає йому у спілкуванні з дитиною. 

Вправа «Асоціації». Мікрофон відеоконференції подається ведучою 

хаотично від учасника до учасника. Той батько, кому надали мікрофон, швидко 

вимовляє слово-асоціацію на слово «дитина».  

Етап 2. Основна частина. Практичний блок. 

Вправа «Ідеальні батьки». Для її виконання потрібна віртуальна дошка. 

Батькам пропонується скласти якості до портрету «ідеальних батьків». У чаті 

друкуються всі якості, не обговорюючи їх. Після надходження всіх пропозицій 

зачитується ведучою опис ідеального батька. 
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Далі батькам на віртуальній дошці демонструється мішень, що 

складається з 5 кіл, у центрі знаходяться ідеальні батьки, чим далі від центру, 

тим далі від ідеалу. Батькам пропонується відмітити точку на мішені, де 

знаходяться вони відносно «ідеальних батьків».  

Одночасно батькам демонструються відповіді дітей, якими вони уявляють 

«ідеальних батьків».  

Вправа «Кошик для сміття». На віртуальній дошці всі батьки вписують 

ті якості, які заважають їм бути ідеальними батьками. Після всіх вписаних 

негативних якостей їх демонстративно ведучий закреслює, коментуючи як їх 

позбутися і видаляє.  

Вправа «Занурення в дитинство» Батькам засобами навіювання 

пропонується згадати своє дитинство, його емоції, барви, запахи і поділитися 

своїми емоційними переживаннями. Відчувши емоції дитинства, батькам 

наголошується на їх важливості у дорослому віці і надаються рекомендації по 

збереженню гармонії між дитиною і батьком. 

ІІІ Етап. Зворотній зв'язок. Учасникам, батькам і психологу пропонується 

обмінятися враженнями про заняття. 

Наприкінці батькам демонструється пам’ятка для батьків майбутніх 

першокласників, яку можна зберегти і роздрукувати. Вона містить практичні 

рекомендації у короткій формі. 

ІУ Етап. Заключний, підведення підсумків. Психолог пропонує повторно 

поставити мітку на колі «Ідеальні батьки» і робить висновки щодо успішності 

проведеного тренінгу. Вона бажає всім учасникам успіху у вихованні дітей, 

надає відповіді на запитання і закінчує захід. 

Представлений тренінг показав позитивне ставлення батьків  до взаємодії 

засобами ІР-телефонії. Їх влаштовує така форма проведення заходів як 

відеоконференція і он-лайн анкетування. 

Досвід запровадження у виховний процес ІТ-технологій, зокрема, ІР-

телефонії показує такі результати: 

Відзначається зростання стійкого інтересу батьків вихованців до 
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освітнього процесу дитячого садка. 

Зростання активності батьків не тільки у спілкуванні з педагогами, а й 

конкретної участі у різних заходах закладу дошкільної освіти (тренінгах, 

святах, зборах, смартмобах тощо). 

Збільшення активності батьків до просвітницьких заходів. 

Зростання активності у дискусіях між учасниками педагогічного процесу. 

Підвищення авторитету педагогічних працівників дошкільного 

навчального закладу. Укріплення довірчих відносин між батьками та 

вихователями. Зниження кількості взаємних претензій та зауважень батьків і 

педагогів, зменшення кількості конфліктних ситуацій. 

Солідарність і позитивне налаштування батьків 

Зростання відповідальності, взаєморозуміння у вирішенні проблемних 

питань, що стосуються виховання, розвитку і навчання вихованців дитячого 

садочку. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Карагозлю Ф. Педагогічні умови взаємодії закладу дошкільної 

освіти із сім’єю у полікультурному вихованні старших дошкільників : автореф. 

дис. ... канд. пед. наук : спец. 13.00.08 «Дошкільна педагогіка» / Карагозлю 

Фатма ; М-во освіти і науки України, Держ. закл. «Південноукраїнський 

національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». – Одеса, 2019. 

– 20, [1] с.  

2. Ковалевська Н. Впровадження у роботу дошкільного навчального 

закладу нової форми співпраці – батьківський клуб / Наталія Ковалевська // 

Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки 

України, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка, Ін-т педагогіки НАПН 

України. – Кам’янець-Подільський, 2017. – Вип. 23, ч. 2. – С. 179–184.  

3. Методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів 

дошкільної освіти з батьками вихованців [Електронний ресурс] : лист М-ва 

освіти і науки України від 11 жовт. 2017 р. № 1/9-546.  

  



401  

УДК 378.018.4 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ 

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ДОРОСЛИХ 

 

Вікторова Леся Вікторівна, 

доктор педагогічних наук, професор, 

Воєнно-дипломатична академія 

імені Євгенія Березняка, 

м. Київ, Україна 

 

Забезпечення якісної професійної підготовки в Україні нині має бути 

пов’язане з ефектом зростаючої віддачі, що передбачає використання та 

отримання нових знань і технологій. У розвинених країнах світу зміна наукової 

парадигми неодмінно супроводжується трансформацію освітньої конфігурації. 

Одночасно освіта ставить перед наукою завдання пошуку шляхів адекватного 

впровадження новітнього знання.  

Важливі і перспективні інновації можуть створюватися тільки на 

фундаменті, який є системою науки, освіти та інноваційного провайдингу. 

Такий цілісний підхід має бути забезпечений як на макрорівні, у сфері 

управління ВНЗ, так і на мікрорівні, де наукові знання безпосередньо 

продукуються та втілюються в освітніх інноваціях.  

У практиці навчання дорослих спостерігається використання традиційних 

методів та інноваційних технологій іншомовної підготовки за відсутності 

стратегій засвоєння різних за складністю мов (спорідненість з рідною мовою, 

диглосія та ін.). Це призводить до виникнення суперечностей між:  

 необхідністю впровадження нової парадигми іншомовної освіти та 

переважанням традиційної парадигми навчання іноземних мов, орієнтованої на 

формування предметних, фактологічних знань, умінь та навичок лише у межах 

окремих дисциплін, що не сприяє розвитку єдиної системи професійних знань; 

 високими вимогами до іншомовної комунікативної компетентності 

різних категорій дорослих та недостатнім рівнем її розвитку;  
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 розвитком лінгвістичних теорій та об’єктивною необхідністю 

підвищення професійної компетентності викладачів іноземних мов, яка 

потребує якісно нового рівня. 

Зарубіжний досвід дослідження проблеми освіти дорослих є достатньо 

великим та формалізованим, зокрема слід відзначити на рівні ЄС: "Закон про 

освіту дорослих", "Закон про відкриті громадські університети для навчання 

упродовж життя", "Стратегію освіти дорослих" тощо. Увага зарубіжних 

дослідників зосереджена нині на аналізі існуючого досвіду і перспективних 

моделей навчання дорослих, у тому числі іноземної мови, узагальнення 

статистичних даних та обґрунтуванні  стратегії розвитку іншомовної 

підготовки. Визначено пріоритетність розробки та використання електронних 

підручників (педагогічні програмні засоби, автоматизовані навчальні системи), 

які мають нові якості, що можуть містити елементи гіпермедіа і віртуальної 

реальності, статичну графіку, фото, таблиці, відео, аудіо та забезпечують 

високий рівень наочності, ілюстративності, інтерактивності (формати Word, 

PowerPoint, Acrobat, програми Flash MX, 3D Studio MAX тощо), подання 

більших обсягів структурованої інформації та знань, полегшують проведення 

самостійної роботи, самоперевірки і тестування, дозволяють індивідуалізувати 

роботу з різними категоріями дорослих. Одночасно в Україні недостатньо 

вивченими та систематизованими є емпіричні дані, що можуть слугувати 

основою для розробки стратегії навчання іноземних мов дорослих (наявні 

інституції, їхня характеристика, задіяні категорії дорослих тощо), питання  

оптимізації підходів, методів і форм навчання відповідно до андрагогічних, 

культурних, професійних, культурних та інших особливостей, умов діяльності 

й мотивів особистісного розвитку. Таким чином, за іншомовної підготовки 

дорослих в системі післядипломної освіти ставляться нові задачі в області 

інноваційної і науково-технічної політики, що значною мірою пов'язані з 

активізацією розвитку інноваційної інфраструктури шляхом впровадження 

ефективних механізмів використання досягнень науки.  
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Анотація: У статті наголошується, що нове соціальне замовлення 

суспільства сьогодні полягає в тому, щоб навчити студентів, які вивчають 

іноземну мову, засобам міжкультурної комунікації, також акцентується, що 

одним із основних завдань процесу навчання іноземної мови є проникнення в 

культуру народу, якому належить ця мова, у систему її світосприйняття та 

символів 

Ключові слова: міжкультурна комунікація, суспільна культура, іноземна 

мова, сприйняття, міжкультурний  підхід 

 

Інтеграція європейських країн, міграція, розширення контактів з діловими 

партнерами за кордоном та поширення сучасних інформаційних технологій 

вимагають від сучасної людини мобільності та навичок спілкування різними 

мовами, знання культури інших народів, усвідомлення особливостей рідної 

культури та мови, прагнення знайти себе в такому різноманітному світі, 

самоствердитися та само реалізуватися. 

Нове соціальне замовлення суспільства сьогодні полягає в тому, щоб 

навчити студентів, які вивчають іноземну мову, підготувати студента до 

толерантного сприйняття проявів чужої культури, розуміння умовностей 

національних стереотипів, визнання рівноправності та рівноцінності культур, 

існування загальнолюдських цінностей. 

Основним принципом оновлення змісту навчання іноземної мови на 
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сьогодні є наповнення культурознавчого аспекту елементами чи рисами 

міжкультурного підходу: [1, c.7]. 

Оскільки термін «культура» є досить абстрактним, одним із способів його 

розуміння виступає так звана модель айсберга, яка має всі явні ознаки тієї чи 

іншої культури, наприклад, такі, як архітектура, мистецтво особливості 

національної кухні складають надводну або видиму частину айсберга; його 

невидима частина є фундаментом для зовнішніх ознак, таких як цінності, 

принципи, естетика, традиції. Наприклад, у багатьох країнах люди вітають одне 

одного потисканням рук. Століття тому це означало, що вони не мають наміру 

використовувати зброю. Така модель наочно демонструє складові елементи 

протиріч, які можуть бути між представниками різних культур. У процесі 

міжкультурних контактів виявляється величезна різниця між часом, як 

сприймаються одні й самі цінності людьми різних культур. Серед величезної 

кількості різноманітних способів сприйняття, проте, можна назвати групу 

таких, які збігаються і характером оцінок і змісту. Такі цінності отримали назву 

універсальних чи загальнолюдських. Їх універсальний характер обумовлюється 

тим, що основні риси таких цінностей базуються на біологічній природі 

людини і на загальних властивостях соціальної взаємодії. Так, наприклад, немає 

жодної культури у світі, де оцінювалося б позитивно вбивство, брехня та 

крадіжка. У кожній культурі існують лише свої межі терпимості цих явищ, але 

загальна їхня негативна оцінка однозначна. 

Культурні цінності у житті кожної людини мають різне значення. Тому 

одні люди є прихильниками цінностей колективу, інші - цінностей 

індивідуалізму. Так, людина в США в першу чергу вважає себе індивідом, а 

вже потім членом соціуму, тоді як у багатьох інших країнах, таких як Японія, 

люди в першу чергу вважають себе членами соціуму і потім індивідами. Коли 

люди з такими різними орієнтаціями входять у спілкування, особливо ділове, 

завжди виникають ситуації нерозуміння.  

Які цінності мають для людей важливе значення і мають великий вплив, а 

які не беруться до уваги - залежить від культури. Їх структура та значимість 
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визначають своєрідність та особливості культури. Більшість особливостей своєї 

культури, зазвичай, не усвідомлюється і сприймається як зрозуміле. 

Усвідомлення цінностей своєї культури настає лише за зустрічі із 

представниками інших культур, коли відбувається взаємодія різних культур і 

виявляються розбіжності у ціннісних орієнтаціях. Саме в цих випадках 

виникають ситуації непорозуміння, розгубленості, безсилля та роздратування, 

що викликають почуття образи, агресії, відчуження, образи. 

Гумбольдт В.  стверджував, що мова допомагає людині пізнавати світ, але 

й самопізнання залежить від мови. «Кожна мова окреслює народу, якому він 

належить, коло, з якого людині дано вийти тільки тому, що вона відразу 

входить у коло іншої мови» [2, c.81]. Хороше засвоєння людиною чужої мови 

вчений порівнює із завоюванням нової позиції у колишньому баченні світу. 

Гумбольдт В. вперше звернув увагу на необхідність у процесі навчання 

іноземної мови ознайомлення з культурними особливостями народу – носія цієї 

мови. 

Лінгвісти розглядають мову як один із вирішальних факторів існування 

нації та є складовою її культурної спадщини. Безумовно, у мові народу 

відображені природні умови, географічне положення, рівень та спеціалізація 

народного господарства, перебіг історичного розвитку, характер соціального 

устрою, тенденції розвитку суспільної думки, мистецтва, незначні та суттєві 

особливості життя народу та його країни. 

Таким чином, одним із основних завдань процесу навчання іноземної 

мови є проникнення в культуру народу, якому належить ця мова, у систему її 

світосприйняття та символів. Оскільки мова - це соціальний продукт і як форма 

існування мисленнєвої діяльності людини охоплює всі сфери особистого та 

суспільного життя, то він є результатом теоретичної та практичної діяльності як 

індивідуума, так і суспільства. Культура народу, соціальні умови життя та мова, 

яка йому належить, – нерозривно взаємопов'язані. Тому навчання мови будь-

якого народу неможливе без належного обліку цих факторів.  

Навчальні програми з іноземних мов традиційно охоплюють знання про 
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культуру, історію, географію, особливості побуту та державний устрій країни, 

мова якої вивчається, тобто, всі аспекти соціокультурних особливостей країни. 

Важливість соціокультурної складової на нинішньому етапі визнається всіма 

фахівцями без винятку. Цей компонент одностайно сприймається як 

першооснова на формування соціокультурної компетенції, хоча у визначенні 

При обґрунтуванні мети навчання іноземної мови можна виділити чотири 

взаємопов'язані аспекти: 

-мовний чи практичний; 

-ознайомлення з духом народу через його мовну форму; 

-культурознавчий; 

-виховний. 

Ознайомлення з духом народу через його мову відбувається в результаті 

порівняльного вивчення формального боку мови та характеру народу, якому він 

належить як двох взаємопов'язаних процесів. 

Соціокультурний компонент змісту навчання іноземної мови або 

культурознавчий аспект краще реалізувати під час читання спеціально 

підібраної літератури, широкого використання тематичних малюнків, відео- та 

аудіо матеріалів, музейних екскурсій, виставок, де має місце ознайомлення з 

мистецтвом, літературою, історією та іншими складовими культури країни та 

народу, мова якого вивчається. Культурознавчий аспект тісно пов'язаний з 

виховним та передбачає розширення культурного кругозору студентів за 

допомогою читання та обговорення на заняттях великої кількості літературних 

творів та проведення дискусій на різні теми культурознавчого характеру. Це 

дасть можливість студентам усвідомити, що мова є феноменом, що 

розвивається з часом і має свою власну систему як один із засобів вираження 

духу народу  

Культурознавчий аспект змісту навчання іноземної мови може 

трактуватися як система знань, умінь та навичок, оволодіння якими забезпечує 

розвиток іншомовної соціокультурної компетенції студентів, формування 

світогляду, моралі та поведінки, підготовку до суспільного життя у 
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полікультурному суспільстві. Система постійно розвивається, її зміни пов'язані 

із соціально-культурним прогресом суспільства. 

Особливістю міжкультурного підходу є положення про взаємозалежність 

народів та націй як європейського континенту, так і людства в цілому, 

ідеологічна неупередженість та толерантність, культурологічна та ситуативна 

автентичність, об'єктивність та критичність. Мета навчання – формування 

комунікативних навичок та умінь, їх життєва орієнтація та практична 

спрямованість, часте використання іноземної мови як засобу міжнародного та 

міжкультурного спілкування: [3,c 114]. 

Характерними ознаками міжкультурного чи крос-культурного підходу до 

формування культурознавчого аспекту змісту навчання іноземної мови є 

толерантність, неупередженість, ідеологічна нейтральність. У процесі навчання 

виявляються як позитивні, і негативні риси, властиві соціальним і культурним 

сторонам життя нації, мову якої вивчається. 

Тому сучасний підхід до структурування культурознавчого компоненту 

змісту навчання іноземної мови характеризується наповнюваністю елементами 

міжкультурних цінностей, що означає розвиток у студента міжкультурної 

свідомості, що передбачає досконале володіння міжкультурними вміннями та 

навичками. 
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Аннотація: У статті розглядаються питання впливу занять різними 

видами спортивного туризму на формування відношення до рухової активності. 

Основи рухової активності людини обумовлюють на її руховій діяльності. 

Ці поняття ґрунтується у невід'ємній єдності, оскільки рухова активність – це 

дія, активна рухова діяльність, тобто діяльність, що характеризується 

сформованим ступенем рухової активності. Основна рухова активність у 

найбільш спрощеному розумінні– це рухи, що виконуються людиною у процесі 

життя, сукупність рухових дій.  

Спортивний туризм відіграє своєрідною школою виховання та 

гармонійного розвитку особистості. Проте провідне місце тут належить 

активному трудовому вихованню, що полягає в оволодінні вміннями і 

навичками виховання, самообслуговування та суспільно-корисної праці. 

Основними чинниками розвитку фізичного здоров’я людини прийнято вважати 

рівень роботи фізіологічної системи та функціональної готовності до 

оптимальних фізичних навантажень, а також здатність адаптуватися до умов 

навколишнього середовища. Оптимальний фізичний розвиток цілою мірою 

зумовлений спадковістю та особливостями онтогенезу (як мовити процесами 

індивідуального розвитку), власного настановою на здоровий спосіб життя, 

фізичною активністю. Вплив рухової активності на людське фізичне здоров’я 

людини складно переоцінити. Скелетні м’язи людини становлять близько 45 % 
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маси тіла. Тисячоліттями людина займалася переважно фізичною працею, що 

витрачала до 85 % отриманої енергії. 

Ключеві слова: Рухова активність, спортивний туризм, формування 

рухової діяльності, туристичні походи, мотив, відношення до рухової 

діяльності. 

 

Вступ Туризм - це всебічний виховний засіб для формування духовних і 

фізичних сил, формування характеру та оволодіння життєво необхідними 

вміннями та навичками. Під час оздоровлення застосовують найбільш 

поширені та відомі прикладні види активного туризму - пішохідний, лижний, 

водний, велосипедний. Регулярні заняття спортивним туризмом дуже 

позитивно впливають на основні фізіологічні показники. Постійні тренування 

та туристичні походи оздоровлюють організм, підвищують його функціональні 

можливості і працездатність, що забезпечують оптимальний розвиток і 

формування організму тим самим, уповільнюють старіння.  

Теоретичне обґрунтування проблеми Дуже сприятливий вплив 

фізичного навантаження на людський організм має безмежний потенціал. Адже 

людина спочатку була розрахована природою на поліпшення стану до рухової 

активності. Знижена рухова активність веде до багатьох порушень та 

передчасного старіння організму до наслідків проблем зі здоров’ям. Під 

впливом фізичних вправ удосконалюється будова та діяльність всіх здорових 

органів та систем людини, підвищується працездатність, покращується 

здоров'я. Рухова активність є пріоритетним фактором оздоровлення людини на, 

яку спрямована до стимулювання захисних сил організму та до підвищення 

потенціалу рівня здоров'я. Повноцінна сприятлива рухова активність є 

невід'ємною частиною здорового способу життя, що має вплив практично на всі 

сторони життєдіяльності людини та організму в цілому[10]. 

Тренування скажімо, активізують фізичні процеси і сприяє забезпечення 

відновлення порушених людиною функцій. У висновку  фізичні вправи є 

засобом неспецифічної спрямованості профілактики цілого ряду 
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функціональних розладів людини та захворювань. Фізичні вправи мають вплив 

на усі групи м'язів, суглоби, зв'язки людини, які в процесі стають міцними, 

збільшується об'єм м'язу, їх еластичність, сила і швидкість скорочення[11]. 

Дуже напружена м'язова діяльність примушує працювати з додатковим 

навантаженням на серцево-судину систему, легені та інші органи нашого 

організму, тим самим забезпечуючи функціональні можливості людини, його 

опірність несприятливим умовам впливом зовнішнього середовища.  

Визначення норми рухової активності дітей можна віднести таку 

величину, яка повністю відповідає потребам та задовольняє біологічні потреби 

рухової активності, відповідає функціональним можливостям організму 

людини, сприяє та поліпшує його розвитку, руховій активністю та збереженню 

здоров’я[32]. Для кожного контингенту дітей з певним рівнем фізичного 

розвитку і рухової активності є свій оптимальний режим рухових дій. Якщо 

врахувати індивідуальну норму рухової активності повинні базуватися на 

доцільності, актуальності та корисності для поліпшення здорової форми.  

Для досягнення здорової форми  необхідно мати індивідуальний режим 

спеціально організованої рухової активності. Індивідуальна норма рухової 

активності зіставлена досягненням конкретного фізичного стану, при якій 

можна виразити кількісними показниками результатів фізичної працездатності, 

фізичної підготовленості, функціональним станом характеристики системи 

організму[33]. Якщо розглядати рухову активність людини то доцільно 

розподілити її на п’ять рівнів: перший - базовий, другий - сидячий, третій 

рівень - малої рухової активності, четвертий - помірної рухової активності, 

п’ятий рівень - інтенсивної рухової активності. 

Мета дослідження  охарактеризувати та порівняти вплив занять 

різними видами спортивного туризму на формування відношення до рухової 

активності. 

Методологія та методи Дослідно-експериментальна робота проводилась 

у два етапи. На початковому етапі (2020 р.) дослідження вивчалися науково-

методичні джерела стосовно теоретичних аспектів рухової активності, 
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спортивного туризму та формування мотивації до рухової активності. На 

другому етапі (2021 р.) проведено дослідно-експериментальну роботу щодо 

виявлення рівня рухової активності юних спортсменів туристів та їх 

відношення до рухової активності. Вивчення обсягу рухової активності 

здійснювалось за анкетою рухової активності. Визначення відношення до 

рухової активності здійснювалось за адаптованою методикою В.І. Тропнікова. 

Згідно розробленої анкети для визначення відношення до рухової активності 

визначалися показники різних причин (ситуацій, обставин). 

Для вирішення поставлених завдань нами були використані такі методи 

дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення наукової літератури, 

анкетування щодо визначення мотивів, методи математичної статистики, 

узагальнення результатів дослідження. Нами було сформовано анкету рівня 

рухової активності для дітей 12-13 років, які займаються у гуртках пішохідного, 

водного та велосипедного туризму. 

Анкетування з гуртківцями проводилось кожного тижня протягом місяця. 

Запитання анкети стосувалися активності гуртківців в процесі занять в школі 

(на уроках фізичної культури та інших предметів, на шкільних перервах різної 

тривалості); проведення вільного часу після школи, активності на заняттях 

гуртка; ввечері, на вихідних. Варіанти відповідей були запропоновані із 

коефіцієнтами від 1 до 4. Загальний показник розраховували як сума балів.  

За результатами показників анкети ми зробили поділ оцінок респондентів 

на три категорії : перший низький рівень, мав від 0 до 16 балів, другий середній 

рівень проміжок від 17 до 34 бали та третий високий рівень від 35 до Для 

вирішення поставлених завдань було запропоновано визначити відношення до 

рухової активності методом анкетування, які містили 45 питань з ознаками 8 

спонукань до рухової активності, кожний розділ спонукань мав по 5-6 питань 

різного характеру. Відповіді 8 спонукань фіксувалися у вигляді рейтингу (1 це 

найвищий пріорітет,10 найнижчий пріоритет). Анкетування проводилось 

анонімно для отримання об’єктивної інформації. В анкетуванні взяли участь 30 

вихованців Херсонського Центру позашкільної роботи, 11–15 років, які 
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займалися у гуртках велосипедного, пішохідного та водного туризму більше 

одного року.  

Проведений аналіз дослідження щодо визначення рівня до занять рухової 

активності показує, що більшість авторів відзначають наявність різних 

спонукань залежно від віку, статі, туристського досвіду тощо. Рухова 

активність є частиною життя багатьох людей і, не зважаючи на доступність, 

доцільність і значущість, ним займається незначна кількість дітей. 52 балів. 

Результати та дискусії Аналізуючи рівень рухової активності та бачимо, 

що перша група пішохідного туризму у складі 12 респондентів мають середній 

результат 33,5 балів та у висновку мають найбільший показник оцінки високого 

рівня рухової активності. Друга група велосипедного туризму складі 12 

респондентів - 29,0 балів та у висновку мають показник оцінки високий рівень 

рухової активності, але нижче першої групи. Та третя група водного туризму у 

складі 11 респондентів набрали 24,7 балів та у висновку мають показник оцінки 

середній рівень рухової активності, нижчий за інші групи. 

Таблиця 1 

Результати анкетування рухової активності 

Гурток 

пішохідного 

туризму 

Резуль

тат 

Гурток 

велосипедного 

туризму 

Резуль

тат 

Гурток водного 

туризму 

 

Результ

ат 

Петро Я. 17 Антон С. 7 Вадим С. 5 

Олександр Г. 22 Михайло А. 14 Кирило Щ. 6 

Сергій І. 24 Максим Д 15 Максим Ю 15 

Микито Д. 25 Владислав К. 16 Михайло Б. 18 

Микита О. 26 Кирило Н. 25 Кирило Д. 25 

Даниїл В. 35 Володимир П. 33 Владислав П. 27 

Кирило Л. 40 Антон Г. 36 Олександр П. 30 

Михайло М. 40 Микита М. 37 Віктор П. 30 

Антон Л. 42 Кирило Е. 40 Микито Б. 32 

Владислав В. 45 Олександр Е. 40 Сергій К. 41 

Вадим Р. 47 Богдан С. 41 Станіслав Д. 43 

Михайло М. 48 Вадим Т. 42   

Середнє 

значення 
34,8  28,8  24,7 

Розглянемо окремо результати анкетування у кожному гуртку. Так, серед 

членів пішохідного гуртка одна особа (8,3%) має низький рівень рухової 

активності. Чотири особи (33,3%) – середній рівень, та сім осіб (58,4%) 
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проявляють високий рівень рухової активності. Рівні рухової активності у 

членів велосипедного гуртка визначились наступним чином: чотири особи 

(33,3%) з низьким рівнем, дві особи (16,7%) мають середній рівень рухової 

активності. Шість осіб (50,0%) мають високий рівень рухової активності. У 

гуртку водного туризму результати маємо наступні: три особи (27,3%) мають 

низький рівень, шість осіб (54,5%) – середній рівень і, відповідно, дві особи 

(18,2%) високий рівень рухової активності (таблиця 3.2.).  

Таблиця 2. 

Оцінка рівня рухової активності гуртківців 

Оцінка рівня 

рухової 

активності 

Кількість 

балів 

Пішохідний 

туризм 

Велосипедни

й туризм 

Водний 

туризм 

к-сть % к-сть % к-сть % 

Низький рівень 0 - 16 1 8,3 4 33,3 3 27,3 

Середній рівень 17 - 34 4 33,3 2 16,7 6 54,5 

Високий рівень 35 - 52 7 58,4 6 50,0 2 18,2 

Аналізуючи отримані дані можемо констатувати, що більшість членів 

гуртка пішохідного туризму (сім з дванадцяти) мають високий рівень рухової 

активності, тоді як у гуртку велосипедного туризму таких шість осіб з 

дванадцяти, а у гуртку водного туризму всього два. Це пояснюється 

специфікою діяльності відповідних гуртків. Так у пішохідних походах 

учасники повинні переміщуватись місцевістю, несучи весь вантаж 

(спорядження і харчування) на собі і рюкзаку. Крім того, більшість змагань, які 

проводяться для школярів, саме з пішохідного туризму.  

 

Рис. 1 Результати анкетування рухової активності 

Туристи велосипедного гуртка у походах переміщуються на велосипедах, 

обладнаних вело рюкзаками. Це сприяє зменшенню навантаження на організм 

туристів і вимагає меншого рівня фізичної підготовленості. Специфіка 
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переміщення у водних походах висуває ще менші вимоги до їх учасників. 

Веслування по спокійній воді не вимагає значних зусиль, а при попутному вітрі 

можна використати «парус», який значно зменшує зусилля туристів. Специфіка 

видів туризму впливає на свідомість туристів: «не треба багато рухатись і 

тренуватися, і так зможу пройти водний маршрут». І навпаки «у пішохідному 

поході буде складно, треба більше виконувати різні вправи, щоб удосконалити 

витривалість і силу». Це спонукає гуртківців відповідного виду туризму 

збільшувати обсяги рухової активності. 

Проведене анкетування дозволило визначити спонукання у кожного 

туристі, узагальнити їх та визначити пріоритет (рейтинг) (див.табл.3.3.). 

Таблиця 3. 

Результати визначення критеріїв спонукань до рухової активності 

Спонукання 

 

 

Пріоритети 

Група 

Пішохідного 

туризму 

Група 

Водного 

туризму 

Група 

Велосипедн

ого туризму 

Поліпшення самопочуття 

та здоров’я 
1 3,42 1 3,21 1 3,00 

Естетичного задоволення 

та гострих відчуттів 
2 3,20 3 3,14 2 3,10 

Придбання корисних для 

життя умінь і знань 
3 3,01 2 2,50 3 2,52 

Потреби у схваленні 5 2,24 4 2,45 6 2,08 

Підвищення престижу, 

бажання слави 
4 2,40 5 2,20 4 2,40 

Колективістської 

спрямованості 
6 2,06 6 2,00 5 2,22 

Розвитку характеру й 

психічних якостей 
8 1,50 7 1,82 7 1,85 

Фізичної досконалості 7 1,87 8 1,57 8 1,52 

Аналізуючи отримані дані можна побачити, що найвищий за рейтингом 

мотив рухової активності «Поліпшення самопочуття та здоров’я» туристи всіх 

груп визначили перший ранг. Це пояснюється тим, що рухова активність 

задовольняє фізичні потреби дітей та відіграє важливу роль у формуванні 

рухової дії. Можна пояснити за рейтингом спонукананням «Естетичного 

задоволення та гострих відчуттів» гуртківці пішохідного туризму визначили 

пріоритет 2, водного туризму визначили 3 рейтинг та велосипедного туризму - 

2 рейтинг. Це пояснюється тим що є наявність різних позитивних факторів 
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задоволення, що притаманні рухової активності, особливо під час походів.  

Наступний рейтинг визначили мотив «Придбання корисних для життя 

умінь і знань» учасники гуртка пішохідний туризм визначили пріоритет 3, 

гуртка водний туризм визначили 2 рейтинг та гуртка велосипедний туризм – 3 

рейтинг. Діти за допомогою рухової активності пізнають себе та навколишній 

світ через будь-то рухливі ігри або граючись на подвір’ї біля будинку корисні 

уміння або пересуваючись в поході цікавить чудовими місця та пам’ятники 

знайшовши для себе корисні знання, вміння та навички.  

Наступний мотив, який оцінено гуртківцями це «Підвищення престижу та 

бажання слави». Члени гуртка пішохідний туризм визначили четвертий рейтинг 

цього мотиву, водного туризму – п’ятий, велосипедного туризму теж визначили 

четвертий рейтинг. Рухова активність - це засіб заохочування та залучення до 

ігор, змагань, конкурсів, чим насичена туристська діяльність. Тому діти 

визначають даний рейтинг серед важливих.  

Мотив «Колективістської спрямованості» юні туристи визначили з 

шостим рейтингом, (велосипедний туризм – п’ятий). Туристська діяльність 

здійснюється групою, вимагаючи формувати відповідні відношення в середині 

групи, Рухова активність в туризмі здійснюється разом. Це особистісний підхід 

формування відношення так є ігри індивідуальні а є колективні або 

пояснюється особливостями рухової активності виконані дій пов’язаними з 

іншими учасниками за рахунок чого формується колективістська 

спрямованість. Бажання разом з іншими здійснювати рухову діяльність і 

визначило даний рейтинг. 

Натомість за рейтингом спонуканням «Фізичної досконалості», туристи  

гуртка пішохідний туризм визначили сьомий пріоритет, водний туризм - 

восьмий та велосипедний туризм теж восьмий. Фізична досконалість, це 

фізичний розвиток і удосконалення фізичних якостей, які притаманні спорту. У 

спортивному туризмі кожен може самоствердитись не тільки через свою 

фізичну досконалість. Існує багато видів діяльності, за допомогою яких 

підлітки можуть самоствердитись, тому такий результат оцінювання. Мотив 
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«Розвиток характеру й психічних якостей» не є домінуючим серед юних 

туристів (гуртківці пішохідного туризму визначили восьмий ранг, 

велосипедного та водного туризму - сьомий). Діти не вбачають у руховій 

активності можливостей для реалізації даного мотиву.  

Таким чином, результати дослідження показують, що не має суттєвої 

різниці у визначені відношення до рухової активності між членами різних 

туристських гуртків. 

Висновки. Проведене дослідження дозволило зробити наступні 

висновки: 

1. Рухова активність характеризується як цілеспрямований рухова 

діяльність, яка здійснюється особою з метою вирішення певного завдання. 

Науковці розглядають такі групи рухів як мимовільні, автоматизовані та 

довільні. За цільовими функціями, що виконує рухова діяльність поділяються 

на рухи підтримки певної пози; рухи орієнтації на джерело зовнішнього 

сигналу для його найкращого сприйняття; локомоція; рухи маніпулювання 

зовнішніми об'єктами. Рухова активність характеризується потужністю, 

тривалістю та обсягами виконуваної фізичної роботи. Для конкретної людини 

протягом доби обсяг є постійною величиною, що впливає на потребу в руховій 

активності. До того, рухова активність є важливим фактором зміцнення 

здоров’я. 

2. Рівень рухової активності дітей, які займаються у туристських 

гуртках залежить від виду туристської діяльності. Проаналізовано рухову 

активність членів гуртка «Пішохідний туризм», «Велосипедний туризм» та 

«Водний туризм». Діти, що займаються у гуртку «Пішохідний туризм» у 

більшій мірі проявляється рухова активність. Серед них мають високий рівень 

рухової активності 58,4%, середній рівень 33,3% і відповідно 8,3% низький 

рівень. Члени гуртка «Велосипедний туризм» характеризуються такими 

рівнями: високий рівень – 50,0%, середній – 16,7%, низький – 33,3%. А 

гуртківці «Водного туризму» показали 18,2% високого рівня, 54,5% - 

середнього і 27,3% низького рівня. Це пояснюється характером і вимогами 
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діяльності. Так, у пішохідному туризмі в походах туристи переміщуючись 

пішки по пересіченій місцевості несуть на собі весь необхідний вантаж – 

спорядження. Подолання маршруту у велосипедному туризмі здійснюється на 

більші відстані, але вантаж розміщено на велосипеді і не вимагає додаткових 

зусиль з його транспортування. У водних походах також не має необхідності 

витрачати зусилля, спрямовані на транспортування вантажу, а за рахунок течії 

та вітру можна зменшити засилля туристів. Ці особливості сприяють 

формуванню відношення щодо необхідності додаткової рухової активності у 

вигляді самостійних чи організованих тренувань. 

3. Результати визначення впливу занять різними видами спортивного 

туризму на формування мотиву до рухової активності дають можливість 

стверджувати, що майже всі учасники дослідно-експериментальної роботи були 

одностайні у визначені пріоритету не залежно від виду туризму. Домінуючим 

мотивом до рухової активності є поліпшення самопочуття та здоров’я. 

Наступний мотив естетичного здоров’я та гострих відчуттів. Діти високо 

визначили також мотив придбання для життя умінь та навичок. Найменший 

рейтинг визначили мотиви розвитку характеру й психічних якостей, а також 

фізичної досконалості. Такий розподіл характеризується усвідомленням учнями 

ролі і значення рухової активності у спортивному туризмі та у особистому 

розвитку і становленні як особистості. 
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ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА — ВИЩА ПЕДАГОГІКА: ЗАВДАННЯ, ПРОЦЕС, 

ВЗАЄМОДІЯ З ДРУГИМИ НАУКАМИ 

 

Глущенко Оксана Сергієвна 

студентка гр - мТЗПТ-20 

Київського національного університету 

м. Київ, Україна 

 

Педагог повинен для підготовки студентів стати: суспільно корисним; 

цілеспрямованим; з професійними знаннями; навичками та уміннями; також 

морально, духовно, інтелектуально підготовленим. 

Завдання педагогічного процесу визначають взаємозалежну й 

взаємозумовлену діяльність суб’єктів (надання досвіту) та об’єктів (засвоєння 

досвіту) цієї складної системи. На педагогічний процес впливають такі якості 

людини: освіченість, вихованість, розвиненість, стійкість , дисциплінованість та 

інші. 

Я виділила - особистість. 

Педагогічний процес насамперед показує студенту - що вони є 

особистість, яка може багато зробити для своєї країни, для себе, своїх рідних, в 

яких є свої погляди, риси характеру. 

Особливості завдання педагогічного процесу визначається зміст 

складових цього процесу. Тобто виховання, самовиховання, розвиток інші 

елементи. 

Всі ці елементи формують студента як громадянина, патріота, який має 

високий рівень національної гідності, морально - психологічні якості. 

В педагогічному процесі виділяється певні зв’язки компонентів — це 

інформаційні управліннята самоврядування, генетичні, традиційні, навчальні. 

Також він характеризується рівнем організації, технологічності, управляння, 

економічності все це сприяє результату, меті, вихованню, розвитку та 

професійної підготовки студентів. На все це потрібен час, який і є основною 

характеристикою педагогічного процесу. Також ми добавимо три критерії: 
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єдність, загальність, цілісність. 

Ми можемо спорити чи доказувати собі чи іншим, що педагогіка поєднує 

в собі багато наук та знань, які вивчає студент. 

Вона проживає з такими науками як: психологія, філософія, фізіологія, 

анатомія, історія, соціологія, екологія, етика, літературознавство, мистецтво, 

кібернетика. 

Розповім про декілька наук як вони живуть та єднаються разом: 

психологія вивчає закономірність розвитку психіки людини, допомагає 

усвідомити та характеризувати психологічні аспекти, тобто відповідає за 

внутрішність світ людини, який складається з процесів. Він впливає на хід 

педагогічного процесу; візьмемо соціологію — вона вивчає систему 

суспільства.Вивчає життя людини, суспільство в якому вона живе, працю та  

творить. 

Ми можемо порівнювати усі ці науки на відповідь лише одна. Вони 

живуть разом допомагають в знаннях , та навичках . 

Професійна освіта — виховання 

Виховання — це процес формування особистості зумовлений законами 

суспільного розвитку, тобто передавання соціального досвіту, який накопичений 

упродовж історії поколінь. 

У вихованні студента беруть участь рідні педагоги — це навчальні 

заклади , масова інформація, організації. 

Педагогічний процес спрямований на розв’язування конкретних виховних 

завдань формування та розвитку професійної підготовки  особистості. 

Теорія виховання педагогічної науки має свій об’єкт і предмет. Об’єкт 

виховання – процес формування особистості разом з її ставленням до 

суспільства, себе й інших людей, до праці. Предмет виховання – специфічні для 

виховання проблеми та явища: закономірності й принципи, зміст, технології, 

методи, прийоми та форми, спрямовані на реалізацію мети й завдань виховання. 

Саме розуміння виховувати означає стосунки між людьми що 

стимулюють певне ставлення особистості до себе й інших, до суспільства, до 
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праці, а ось педагогічне виховання - цілеспрямованість, системний вплив 

вихователів, організаційно соціального педагогічного середовища з метою 

сформувати особистість. 

Виховання складається з категорій: самовиховання, перевиховання. Також 

є свої особливості: довготривалість; взаємозв’язок; самовиховання; формування 

якостей особистості; різноманітні форми та методи виховання. Завершальним 

етапом є мета - вона робить з людини особистість. 
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Анотація: В статті «Оцінка студентами свого професійного вибору в 

подальшому плануванні профорієнтаційної роботи навчального закладу (На 

прикладі Новомосковського коледжу ДДАЕУ).» аналізується проведення 

опитувань в середовищі студентів Коледжу всіх курсів та спеціальностей. На 

основі результатів опитування вироблені рекомендації до проведення 

профорієнтаційної роботи в закладі.  

Матеріали цієї статті можуть бути корисними керівникам, адміністрації 

навчальних закладів і всім педагогічним працівникам, які проводять 

профорієнтаційну роботу. 

Ключові слова: студент, профорієнтаційна робота, опитування, коледж, 

професія, вибір.  

 

Для правильної організації освітнього процесу потрібен зворотний 

зв’язок зі споживачами освітніх послуг, в тому числі зі студентами. При 

плануванні подальшої роботи освітнього закладу важливо знати думку 

студента. Це потрібно для планування навчальної та профорієнтаційної роботи. 

Саме для профорієнтаційної роботи треба знати думку тих, хто став завдяки цій 

роботі студентом навчального закладу.  

В Новомосковському коледжі Дніпровського державного аграрно-
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економічного університету (далі – Коледж) було проведено опитування 

студентів всіх курсів спеціальностей 201 «Агрономія», 204 «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва», 211 «Ветеринарна 

медицина». Всього був опитаний 141 студент, з них 40 студентів 1 курсу, 41 

студент 2 курсу, 20 студентів 3 курсу, 40 студентів 4 курсу. 127 опитаних 

проживають в Дніпропетровській області, 1 - в Запорізькій області, 8 - в 

Донецькій області, 1 - в Херсонській області, 4 - в Харківській області. 

Тобто, в Коледжі навчаються студенти переважно з Дніпропетровської 

області і є невелика кількість студентів з прилеглих областей України. Серед 

мешканців Дніпропетровщини 6 проживають в Кривому Розі, 26 – в місті 

Дніпро, 20 – в місті Новомосковськ,  2 – в Павлограді, 44 – в Новомосковському 

районі, 1 – в Широківському районі, 2 – в Криничанському районі, 4 – в 

Дніпровському районі, 2 – в Верхньодніпровському районі, 2 – в 

Царичанському районі, 1 – в Юріївському районі, 2 – в Межівському районі, 3 – 

в Петропавлівському районі, 3 – в Магдалинівському районі, 3 – в 

Синельниківському районі, 6 – в Павлоградському районі. 

Першим питанням було те, звідки студенти, ще будучи абітурієнтами 

дізналися про коледж. Окремо розглядалися студенти кожного курсу. 

Серед 40 опитаних студентів 1 курсу 14 дізналися про коледж від друзів 

та знайомих, 12 - з інтернету, 2 - з бігбордів та об’яв,  0 з реклами по 

телебаченню, та радіо, 0 від працівників коледжу, які проводили 

профорієнтаційну роботу в школі, 12 - від батьків. 

Серед 41 опитаного студента 2 курсу 9 дізналися про коледж від друзів та 

знайомих, 12 - з інтернету, 0 - з бігбордів та об’яв, 0 з реклами по телебаченню, 

та радіо, 1 від працівників коледжу, які проводили профорієнтаційну роботу в 

школі, 15 - від батьків, а 4 назвали інше. 

Серед 20 опитаних студентів 3 курсу 7 дізналися про коледж від друзів та 

знайомих, 3 - з інтернету, 0 - з бігбордів та об’яв, 0 з реклами по телебаченню, 

та радіо, 0 від працівників коледжу, які проводили профорієнтаційну роботу в 

школі, 9 - від батьків, а 1 назвали інше. Серед 40 опитаних студентів 4 курсу 13 
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дізналися про коледж від друзів та знайомих, 17 - з інтернету, 0 - з бігбордів та 

об’яв, 0 з реклами по телебаченню, та радіо, 1 від працівників коледжу, які 

проводили профорієнтаційну роботу в школі, 7 - від батьків, а 2 назвали інше. 

Отже, абітурієнти бігборди та об’яви не дивляться, рекламу по 

телебаченню та радіо – теж. Профорієнтаційна робота в школах проводиться 

слабо, хоча можна не сумніватися, що школам потрібні 10-класники, а не 

першокурсники коледжів і тому дуже неохоче вони пускають працівників 

навчальних закладів для профорієнтації в 9 класи. Але, судячи по відповідям, 

надзвичайно важливою є реклама в Інтернеті і робота з батьками абітурієнтів. І 

не варто забувати про репутацію закладу, бо багато нинішніх студентів 

дізналися про коледж від друзів та знайомих. Відмітимо, що відповіді не сильно 

мінялися від курсу до курсу, тобто профорієнтаційна робота в 2017-2020 рр. не 

вимагала великих змін у своїй організації. 

На питання : «Що вплинуло на ваше рішення поступити до нас вчитися?» 

серед 40 опитаних студентів 1 курсу 13 назвали близькість до дому, 11 заявили, 

що подобається професія (по душі), 10 заявили, що подобається професія (по 

грошах), 8 заявили, що в коледжі навчаються друзі, знайомі, 4 назвали 

наявність гуртожитку, 6 назвали безкоштовне навчання, 3 назвали  можливість 

легкого вступу до університету  після закінчення коледжу, 3 назвали 

гарантоване працевлаштування за отриманою в коледжі спеціальністю, а 0 

назвали інше. 

На питання : «Що вплинуло на ваше рішення поступити до нас вчитися?» 

серед 41 опитаного студента 2 курсу 21 назвали близькість до дому, 13 заявили, 

що  подобається професія (по душі), 8 заявили, що подобається професія (по 

грошах), 6 заявили, що в коледжі навчаються друзі, знайомі, 7 назвали 

наявність гуртожитку, 14 назвали безкоштовне навчання, 3 назвали  можливість 

легкого вступу до університету після закінчення коледжу, 0 назвали 

гарантоване працевлаштування за отриманою в коледжі спеціальністю, а 7 

назвали інше. На питання : «Що вплинуло на ваше рішення поступити до нас 

вчитися?» серед 20 опитаних студентів 3 курсу 6 назвали близькість до дому, 4 
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заявили, що подобається професія (по душі), 2 заявили, що подобається 

професія (по грошах), 5 заявили, що в коледжі навчаються друзі, знайомі, 11 

назвали наявність гуртожитку, 0 назвали безкоштовне навчання, 4 назвали 

можливість легкого вступу до університету після закінчення коледжу, 7 назвали 

гарантоване працевлаштування за отриманою в коледжі спеціальністю, а 8 

назвали інше. 

На питання : «Що вплинуло на ваше рішення поступити до нас вчитися?» 

серед 40 опитаних студентів 4 курсу 15 назвали близькість до дому, 13 заявили, 

що  подобається професія (по душі), 22 заявили, що подобається професія (по 

грошах), 11 заявили, що в коледжі навчаються друзі, знайомі, 30 назвали 

наявність гуртожитку, 9 назвали безкоштовне навчання, 0 назвали  можливість 

легкого вступу до університету  після закінчення коледжу, 12 назвали 

гарантоване працевлаштування за отриманою в коледжі спеціальністю, а 0 

назвали інше. Вступники 2017-2020 рр. називають приблизно одинакові 

відповіді. Для приблизно третини важлива близькість до дому, тобто в першу 

чергу профорієнтація повинна проходити в найближчій до коледжу місцевості. 

Приблизно половина йшла в коледж саме за професією і чим більше студент 

навчається, тим краще він розуміє, що вибрав непогану професію, яка дасть не 

тільки гарантований шматок хліба, а і до хлібу теж. Чим більше студент 

навчається, тим краще він розуміє, що коледж дає гарантоване 

працевлаштування за спеціальністю, отриманою в ньому. І це прекрасно, 

значить коледж потрібен абітурієнтам, суспільству та державі. Якщо б було 

навпаки, то в доцільності існування навчального закладу виникали б дуже 

серйозні сумніви. 

Серед 40 опитаних студентів 1 курсу 10 не шкодують, що прийшли 

вчитися в Коледж, 24 в цілому не шкодують, хоч і не все їх в Коледжі 

влаштовує, 2 вважають вступ до коледжу помилкою, 4 заявили що навчаються 

недавно і рано робити висновки. 

Серед 41 опитаного студента 2 курсу 7 не шкодують, що прийшли 

вчитися в Коледж, 33 в цілому не шкодують, хоч і не все їх в Коледжі 
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влаштовує, 1 вважають вступ до коледжу помилкою, 0 заявили що навчаються 

недавно і рано робити висновки. 

Серед 20 опитаних студентів 3 курсу 4 не шкодують, що прийшли 

вчитися в Коледж, 13 в цілому не шкодують, хоч і не все їх в Коледжі 

влаштовує, 3 вважають вступ до коледжу помилкою, 0 заявили що навчаються 

недавно і рано робити висновки. 

Серед 40 опитаних студентів 4 курсу 20 не шкодують, що прийшли 

вчитися в Коледж, 14 в цілому не шкодують, хоч і не все їх в Коледжі 

влаштовує, 6 вважають вступ до коледжу помилкою, 0 заявили що навчаються 

недавно і рано робити висновки. 

Якщо дуже багато опитаних відповіли, що в цілому не шкодують, хоч і не 

все їх в Коледжі влаштовує, це означає, що відповіді були відвертими і це плюс 

організаторам опитування та інтерв’юерам. Чим старше курси, тим більше тих, 

хто вважає вступ до коледжу помилкою. І це нормально. Чисельність таких 

невелика, тобто переважна більшість опитаних не розчарувалися в своєму 

виборі. Серед 40 опитаних студентів 1 курсу 12 збираються працювати за 

отриманою в Коледжі спеціальністю, 10 швидше за все збираються працювати 

за отриманою в Коледжі спеціальністю, 15 не знають, чи збираються працювати 

за отриманою в Коледжі спеціальністю, 3 не збираються працювати за 

отриманою в Коледжі спеціальністю 

Серед 41 опитаного студента 2 курсу 11 збираються працювати за 

отриманою в Коледжі спеціальністю, 9  швидше за все збираються працювати 

за отриманою в Коледжі спеціальністю, 17 не знають, чи збираються працювати 

за отриманою в Коледжі спеціальністю, 4 не збираються працювати за 

отриманою в Коледжі спеціальністю 

Серед 20 опитаних студентів 3 курсу 4 збираються працювати за 

отриманою в Коледжі спеціальністю, 10 швидше за все збираються працювати 

за отриманою в Коледжі спеціальністю, 6 не знають, чи збираються працювати 

за отриманою в Коледжі спеціальністю, 0 не збираються працювати за 

отриманою в Коледжі спеціальністю Серед 40 опитаних студентів 4 курсу 10 
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збираються працювати за отриманою в Коледжі спеціальністю, 23 швидше за 

все збираються працювати за отриманою в Коледжі спеціальністю, 7 не знають, 

чи збираються працювати за отриманою в Коледжі спеціальністю, 0 не 

збираються працювати за отриманою в Коледжі спеціальністю. 

Переважна більшість студентів так чи інакше збираються працювати за 

отриманою в Коледжі спеціальністю. Значить Коледж приносить користь 

суспільству і державі, а не тільки споживає гроші платників податків. Чим 

старше курс, тим менше тих, хто не збирається працювати за отриманою в 

Коледжі спеціальністю. Тобто, навіть ті, хто у попередньому питанні шкодує 

про вибір своєї професії та/або навчального закладу не відкидають категорично 

роботу за отриманою в Коледжі спеціальністю. Значить, навчатися в Коледж 

ідуть все-таки за професією, а не тільки і не стільки за дипломом, що не може 

не радувати. 

Підсумовуючи в цілому результати опитування, зазначимо, що: 

1.Переважна більшість студентів збирається працювати за спеціальністю. 

2. Переважна більшість студентів не розчарована вибором професії та 

навчального закладу. 

3. Переважна більшість опитаних дізналася про коледж від батьків, 

друзів, знайомих, з Інтернету, але не з газет, телебачення чи зовнішньої 

реклами. 

4.Чим старше курс, тим більше студентів впевнюється у правильності 

вибору своєї професії. 

В подальшій профорієнтаційній роботі працівникам Коледжу варто 

наголошувати, що Коледж дає актуальну та потрібну на нинішньому ринку 

праці професію. Профорієнтаційну роботу варто проводити головним чином 

шляхом розміщення реклами в Інтернеті та у вигляді роботи з батьками, 

друзями, знайомими потенційних вступників, залучаючи до неї нинішніх 

студентів Коледжу. 
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Анотація: У статті розглядаються причини порушення постави 

молодших школярів та методи корекції і профілактики засобами фізичної 

культури. Проаналізовано вікову періодизацію дітей. 

Ключові слова: молодші школярі, постава, фізичний розвиток, руховий 

апарат. 

 

Актуальність дослідження полягає в тому, що нині багато учнів 

молодшого шкільного віку, які систематично не займаються фізичними 

вправами, мають ті чи інші відхилення в поставі. 

Одна з причин відхилень від нормального фізичного розвитку і навіть 

розвитку патологій організму молодшого школяра є порушення умов 

формування правильної постави. Постава – це навичка або система визначених 

умовних рухових рефлексів, що забезпечує в статиці та динаміці правильне 

положення тіла у просторі. 

Порушення постави людей різних вікових і соціальних груп був 

предметом дослідження багатьох вітчизняних та зарубіжних вчених 

В.В. Шигалевського, А.О. Андрющука. У контексті нашої роботи актуальними 

є результати досліджень Каптелина А.Ф., Абдель Кріма, Потапчука А.А., 

Кашуби В.О., Бубели О.Ю., Морозової Т.С., Носової Н.Л., що вивчали 

проблеми профілактики та корекції порушень постави школярів. Водночас, 

багато питань, які стосуються профілактики та корекції порушень постави 
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молодших школярів засобами фізичної культури, потребують додаткового 

розв’язання. 

У спеціальній літературі щодо проблем постави розглядаються питання 

корекції постави, розробки загальних питань рухових режимів для конкретних 

контингентів, вибору та пояснень щодо засобів фізичного виховання, які 

сприяють виправленню окремих дефектів постави, розробки комплексу 

гімнастичних вправ, які сприяють формуванню правильної постави. Але разом 

з цим недостатньо з’ясована проблема профілактики та корекції порушень 

постави учнів початкової школи в ході навчально-виховного процесу. 

Руховий апарат молодшого школяра виконує багато функцій, водночас, у 

процесі розвитку він перебуває під впливом різних чинників і підлягає певним 

змінам, у тому числі й патологічним. Однією із причин відхилення у стані 

здоров’я, зниження темпів фізичного розвитку, виникнення патологічних 

процесів є порушення постави тіла учня початкової школи. 

За віковою періодизацією, прийнятою українськими науковцями, час 

життя дітей від шести до одинадцяти років називається молодшим шкільним 

віком. При визначенні його меж враховуються особливості психічного і 

фізичного розвитку дітей, береться до уваги перехід їх від ігрової до учбової 

діяльності, яка стає і у цьому віці провідною. 

Психічний і особистісний розвиток дитини у молодшому шкільному віці 

зумовлюється особливістю соціальної ситуації розвитку – навчанням у 

початковій школі. На цьому віковому етапі провідною діяльністю стає 

навчання, основою якого є пізнавальний інтерес і нова соціальна позиція. 

Нижня межа цього вікового періоду (6-7 років) пов’язана з переходом до 

навчання як систематичної та цілеспрямованої діяльності. У перші його місяці 

ознаки дошкільного дитинства поєднуються з ознаками школяра. Часом це 

поєднання є досить суперечливим, що проявляється у невідповідності 

можливостей дитини вимогам життя, особливо вимогам школи і батьків [1]. 

Протягом молодшого шкільного віку продовжується ріст і розвиток 

організму дитини, змінюються пропорції тіла, зокрема співвідношення голови 
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та довжини тіла. Однак темп росту дітей обох статей уповільнюється, а 

збільшення ваги прискорюється. За цими показниками хлопчики випереджають 

дівчат. Однак за збільшенням грудної клітки дівчатка у 9 років наздоганяють 

хлопчиків, а в 10 – випереджають. 

Постава обумовлена спадковістю, але на її формування в процесі росту у 

дітей впливають численні фактори зовнішнього середовища. Процес 

формування постави починається з раннього віку і відбувається на основі тих 

же фізіологічних закономірностей вищої нервової діяльності, які характерні для 

утворення умовних рухових зв’язків. Це створює можливість для активного 

втручання в процес формування постави у дітей, забезпечуючи її правильний 

розвиток і виправлення постави. 

На формування неправильної постави великий вплив чинить стан нижніх 

кінцівок, зокрема плоскостопість. При цьому порушенні під впливом тривалих 

надмірних навантажень опускається поздовжній або поперечний звід стопи. 

Причиною плоскостопості зазвичай стають слабкість м’язів і зв’язок (в першу 

чергу через нестачу рухової активності), вузьке і тісне взуття, товста підошва, 

що не згинається, яка позбавляє стопу її природної гнучкості. Плоскостопість 

служить причиною підвищеної стомлюваності при ходьбі, бігу, а надалі може 

призвести до деформації стопи і пальців ноги. 

Порушення постави може формуватися за відсутності функціональних і 

структурних змін з боку опорно-рухового апарату. У 90-95% випадків 

порушення постави є набутими, найчастіше зустрічаються у дітей астенічної 

статури. 

До основних причин порушення постави можемо віднести: 

- несприятливі умови навколишнього середовища, соціально-

гігієнічні фактори (наприклад, тривале перебування дитини в неправильному 

положенні тіла, в результаті чого відбувається утворення навичок неправильної 

постави тіла); 

- неправильне фізичне виховання – недостатня фізична активність 

(гіпокінезія) і нераціональне захоплення одноманітними вправами; 
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- слабкість м’язів, які утримують вертикальне положення хребта; 

- недостатня освітленість робочого місця та невідповідність меблів 

росту дитини тощо [1]. 

Отже, погана постава знижує запас міцності організму. Вигини хребта 

тісно пов’язані між собою, і збільшення однієї кривизни призводить до зміни 

іншої. Разом з хребтом деформуються грудна клітка і ребра. Дихання стає 

поверхневим, ускладнюється робота серця. Внаслідок недостатнього 

надходження кисню можуть бути головні болі, недокрів’я, знижений апетит, 

порушення серцевої діяльності, погіршення зору.  
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Анотація: в статті розглядається процес запровадження інноваційної 

складової дистанційного навчання студентів закладів вищої освіти  - відео-

консультацій. Проаналізовано досвід використання відео-консультацій в 

умовах змішаної форми навчання в Київському політехнічному інституті імені 

Ігоря Сікорського в процесі викладання дисципліни «Хімія» студентам-

бакалаврам Механіко-машинобудівного інституту. На основі аналізу роботи 

студентів з відео-консультаціями  в дистанційній системі Moodle та результатів 

прямого опитування студентів показано ефективність використання даного 

ресурсу навчання, труднощі впровадження в освітній процес та шляхи їх 

подолання. 
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Форма дистанційного навчання в закладах вищої освіти актуалізувалася в 

сучасних умовах навчання у зв'язку із пандемією COVID-19 та швидким 

розвитком дистанційних платформ навчання. Якщо у попередні роки 

дистанційне навчання розглядалося як допоміжне, додаткове до основного, 

очного навчання, то у сучасних умовах може відігравати роль самостійного 

способу навчання. Недаремно у чинному законі України «Про освіту» 
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дистанційна освіта визначається як окрема форма здобуття освіти. Безперечно, 

дистанційна форма здобуття освіти має свої особливості і обмеження, такі як 

наявність у учасників навчання технічних засобів навчання (комп'ютерів, 

стійкого Інтернет-з'єднання), компетентних викладачів, спроможних створити 

дистанційний контент і організувати його чітке функціонування, можливість 

дистанційного оцінювання та перевмрки викладачем резултатів виконання 

дистанційних завдань та обговорення із студентом помилок і недоліків, 

допущених у роботі. З найбільшими труднощами студент стикається не під час 

опрацювання лекційного матеріалу або виконання лабораторних робіт під 

керівництвом викладача, а під час самостійної роботи над практичними 

завданнями і вправами. У цій активності студент потребує допомоги викладача, 

що не може, на жаль, бути реалізованою із-за обмеженості часу викладача на 

консультації. Тому викладачу необхідно шукати нові, інноваційні технології 

навчання дя забезпечення високої якості випускників університетів. І таким 

допоміжним засобом можуть стати навчально-наукові відео-матеріали, зокрема, 

відео-консультації. 

Метою статті є проаналізувати досвід використання відео-консультацій в 

умовах змішаної форми навчання в  Київському політехнічному інституті імені 

Ігоря Сікорського в процесі викладання хімії студентам-бакалаврам Механіко-

машинобудівного інституту. Для реалізації мети використано теоретичні та 

емпіричні методи дослідження: метод наукового спостереження за освітнім 

процесом; анкетування студентів та аналіз результатів поточного та 

підсумкового контролю. 

Дистанційна освіта визначена як окрема форма здобуття освіти (чинний 

Закон України «Про освіту», актуальність якої зростає в умовах пандеімії 

COVID-19 і бурхливого розвитку Інтернет-технологій. Молоді люди, які вільно 

володють інструментами оn-line навчання (навчальними платформами Moodle, 

Google G-sute, Classroom), сучасними засобами комунікації (Viber, Telegram, 

Google meet) вмотивовані використовувати саме ці технології навчання. Але на 

перешкоді впровадження даного способу навчання постають такі  перешкоди, 
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як: недостатній рівень кваліфікації, досвіду. навичок професорсько-

викладацького складу; трудомісткість використання сучасних освітніх 

технологій  з огляду  необхідності кардинальної перебудови  кредитних модулів  

навчальних дисциплін та постійне чергування застосовуваних 

прийомів(засобів) та методів навчання; відсутність чітких уявлень щодо 

досягнення необхідних результатів навчання (зокрема, щодо зформованих 

компетенцій); недостатньою сформованістю чи відсутністю інструментів 

оцінки підсумків навчання (тобто компетенцій) в умовах застосування cучасних 

технологій; суб’єктивними факторами (недостатньо часу, відсутність 

комп’ютерів та вмінь використовувати інтерактивні методи спілкування (Zoom, 

Google meet, телеграм-канали, чати, платформи навчання-Moodle, G-sute,) у 

всіх суб’єктів навчального процесу, нераціональний розклад занять. Подолання 

всіх перешкод потребує певного часу, зусиль всіх учасників освітнього 

процесу, матеріальних коштів. Але вже є нагальна необхідність розпочинати 

цей процес. 

На кафедрі загальної та неорганічної хімії Київського політехнічного 

інституту імені Ігоря Сікорського розроблено дистанційний курс «Хімія» для 

студентів Механіко-машинобудівного інституту, який успішно 

використовувався як допоміжний елемент до очного навчання. На початку 

пандемічної ситуації і дистанційного навчання використання такого курсу 

значно актуалізувалося, однак не повністю відповідало потребам здобувачів 

вищої освіти. Для подальшої професійної діяльності такі студенти мають 

набути компетенції розв’язувати задачі, приклади, давати розгорнуті , логічно 

побудовані відповіді, що базуються на основних законах, передбачати можливі 

наслідки певних хіміко-технологічних процесів, таких як: обробка та 

модифікація поверхні, захист від корозії, створення нових сплавів та 

композиційних матеріалів, нанесення покриттів різного функціонального 

призначення. Для допомоги студентам було розроблено і записано відео десяти 

консультацій, які відносяться до основних проблемних для студентів розділів 

хімії і внесено в дистанційну систему «Хімія», розроблену на платформі Moodle 
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, сертифіковано в Українському інституті інформаційних технологій в освіті та 

завантажено в загальну систему «Sikorsky distance», яка існує і 

використовується в КПІ імені Ігоря Сікорського. Студенти почали активно 

використовувати можливість одержання пояснення викладача у відео-форматі; 

при цьому студентів не обмежували у консультаціях у форматі Zoom-

конференції.  

 

Рис. 1. Діаграма співвідношення числа переглядів відео-консультацій 

протягом семестру 

Опитування студентів, що проводилося на протязі одного семестру 

виявило такі результати: при незмінному числі студентів (166 чоловік) кількість 

переглядів поступово зростала і досягла 2,5 переглядів (рис.1) ;  при цьому 

відповідно зростало число позитивних відгуків за перегляд (таблиця 1). 

Таблиця 1 

Співвідношення числа переглядів відео-консультацій до числа 

користувачів протягом семестру 

місяць Число 

користувачів 

Число переглядів Число позитивних 

відгуків 

вересень 166 118 110 

жовтень 166 160 155 

листопад 166 239 239 

грудень 166 428 420 

 

Із таблиці 1 також видно, що із збільшенням часу використання  даного 
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ресурсу навчання зростає число схвальних відгуків, що свідчить  про те, що 

студенти розібралися із відповідним засобом навчання, вільно користуються 

ним 

Із наведеного дослідницького матеріалу можна зробити наступні 

висновки: 

1. Відео-консультації активно використовуються і одержують 

схвальні відгуки студентів в процесі вивчення дисципліни «Хімія». 

2. Підготовка відео- матеріалів до контенту курсу потребує подолання 

певних технічних та організаційних перешкод. 

3. Створення відео-кейсів дистанційних курсів навчання є одним із 

інноваційних технологій освітнього процесу  і має розвиватися і 

удосконалюватися а також розглядатися як елемент допомоги студентам у 

підвищенні якості їх знань, вмінь і компетентності. 
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ХУДОЖНЬО-МОВЛЕННЄВОГО РОЗВИТКУ 

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБОМ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ 

 

Єфименко Людмила Миколаївна, 

доктор філософії 

 «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» 

м. Харків, Україна 

 

Вступ. На сучасному етапі розвитку суспільства в дошкільній освіті 

України відбуваються динамічні прогресивні зміни, в основі яких лежить 

актуалізація психолого-педагогічних досліджень соціальної сфери дитини. 

Зокрема, у Базовому компоненті дошкільної освіти зазначено, що починати 

розв’язання проблем (а саме усунення труднощів комунікації) слід з 

дошкільного дитинства, оскільки саме в цей віковий період закладається 

фундамент оптимістичного світобачення. 

Художньо-мовленнєва діяльність дітей дошкільного віку охоплює 

широкий спектр дій художнього спрямування, стрижнем яких є мовлення. 

Аналіз сучасного стану художньо-мовленнєвого розвитку дошкільників 

переконує нас у тому, що на всіх рівнях освіти означеній проблемі приділяється 

недостатньо уваги. 

Мета. Обґрунтувати педагогічні умови художньо-мовленнєвого розвитку 

дітей дошкільного віку засобом використання художніх творів. 

Матеріали та методи. Проблема художньо-мовленнєвого розвитку 

розглядалася науковцями різнопланово: в лінгводидактичному (А. Богуш, 

А. Симонович, Л. Федоренко, С. Чемортан та ін.), педагогічному (І. Зимня, 

Н. Карпинська, Л. Славіна, І. Срезнєвський та ін.), психологічному 

(Л. Виготський, П. Гальперін, В. Давидов, Д. Ельконін, О. Запорожець, 

О. Леонтьєв, С. Рубінштейн, Л. Щерба та ін.), філософському (М. Каган) 

аспектах. 

Функції художньої літератури, принципи її відбору для роботи з 

дошкільниками, сприймання і методи роботи з художніми творами як такими, 
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що мають вплив на розвиток художньо-мовленнєвої діяльності висвітлені у 

працях А. Богуш, Н. Гавриш, Л. Гурович, Н. Карпинської, Н. Луцан та ін. 

Художньо-мовленнєвий розвиток дітей дошкільного віку – це 

специфічний вид діяльності, який пов’язаний із сприйманням, розумінням і 

відтворенням дітьми змісту художніх творів; це – навчання дошкільників 

мовлення, розповідання, розвиток їх комунікативних здібностей засобами 

українського народного фольклору, літературних творів; це – мистецтво слова, 

яке втілюється в активній художньо-мовленнєвій діяльності за змістом 

художніх творів. 

Важливе місце в системі засобів розвитку мовлення дітей дошкільного 

віку посідають художні твори.  

Зазначимо, що художні твори є засобом образного осмислення дійсності 

через художньо-мовленнєву діяльність. Завдяки художнім творам відбувається 

розвиток усіх психічних процесів дитини дошкільного віку – пам’яті, мислення, 

уваги, уяви, фантазії та спостережливості; формується мовлення, здійснюється 

художньо-мовленнєвий розвиток, залучення до загальнолюдських і духовних 

цінностей, відбувається соціалізація дошкільника.  

Крім того, художні твори формують особистість дитини, розвивають 

зв’язне та контекстне мовлення, фонематичний слух та правильну звуковимову.  

Перед висвітленням педагогічних умов, варто зосередити увагу на 

завданнях художньо-мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку: 

ознайомлення дітей з творами українського фольклору, творами вітчизняних та 

зарубіжних письменників; навчання дошкільників слухати й розуміти зміст 

художніх творів; прищеплення уміння відтворювати зміст знайомих творів у  

художньо-мовленнєвій діяльності; розвиток поетичного слуху, бажання дітей 

вивчати напам’ять поетичні твори; виховання виразності художнього читання 

під час відтворення змісту художніх творів; виховання оцінних суджень, уміння 

адекватно естетично та морально оцінювати поведінку героїв; формування 

самостійності у процесі художньо-мовленнєвої й театрально-ігрової діяльності; 

виховання вибіркового ставлення до книги, охайності у роботі з книгою; 
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розвиток уміння визначати жанр художнього твору; запам’ятовувати його 

автора; виховання бережливого ставлення до книг, бажання їх лагодити; 

залучення до чергування в куточку книги, роботи в «дитячій бібліотеці». 

Результати та обговорення.  Уважаємо, що ефективність  художньо-

мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку засобом художніх творів 

залежить від низки взаємообумовлених педагогічних умов, як-от: 

– розуміння дітьми змісту художніх текстів; 

– усвідомлення дітьми наявності нової лексики в текстах художніх творів 

і власному мовленні; 

– моделювання ігрових ситуацій за змістом художніх творів; 

– взаємозв’язок різних видів діяльності (навчально-мовленнєвої, 

художньо-мовленнєвої, ігрової, театрально-ігрової, образотворчої) щодо 

художньо-мовленнєвого розвитку дошкільників. 

Відтак художні твори є потужним засобом художньо-мовленнєвого 

розвитку дітей дошкільного віку. 

Висновки. Таким чином, можемо дійти висновку, що реалізувавши в 

освітньому процесі закладу дошкільної освіти виокремлені педагогічні умови, 

можна забезпечити ефективний художньо-мовленнєвий розвиток дітей 

дошкільного віку засобом використання художніх творів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ З ООП ТА ЙОГО 

ЗНАЧЕННЯ У ЖИТТІ УЧНІВ 

 

Завітренко Долорес Жораївна 

к.п.н., доцент 

Нагорна Олена Василівна 

викладач 

Бабенко Дар’я Андріївна 

студентка 

Центральноукраїнського державного педагогічного університету 

імені Володимира Винниченка 

 

Вступ. У статті здійснено короткий огляд праць щодо питання трудового 

виховання дітей з ООП, розкрито сутність трудового виховання у спеціальних 

закладах освіти, визначено програмові вимоги до трудового виховання дітей з 

відхиленнями у розвитку. Особливу увагу присвячено питанню корекційної 

спрямованості навчання та виховання учнів з ООП. 

Постановка проблеми: У сучасному світі дуже гостро постає питання 

щодо виховання та  навчання дітей з ООП. Однією з найважливіших ланок у 

цьому процесі є трудове виховання дитини, адже саме навички 

самообслуговування та ручної праці в більшості випадків дозволяють людині з 

вадами інтелекту стати самостійним членом суспільства, реалізуватись та 

знайти свою професію в майбутньому.  

Трудовому вихованню дітей з інтелектуальною недостатністю 

приділяється особлива увага і у закладах освіти. Це пояснюється тим, що на час 

вступу до дитячого садка або школи діти з ООП, як правило, безпорадні в 

самообслуговуванні, а також у виконанні простих трудових доручень. У 

більшості випадків це наслідок недосконалої організації виховання дітей у сім’ї 

[3]. 

Аналіз досліджень і публікацій: Трудове виховання як пріоритетний 

напрямок  загального розвитку дитини з вадами інтелекту у спеціальних 

закладах освіти  розглядали такі вчені: Л. С. Виготський, О. М. Граборов, 
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Г. М. Дульнєв, В. І. Бондар, І. Д. Бех, Б. І. Пінський, Ж. І. Шиф, В. Ю. Карвяліс, 

С. Д. Максименко, С. Л. Мирський, Г. М. Мерсіянова, К. М. Турчинська, 

О. П. Хохліна та ін. У дослідженнях С. І. Давидова, Л. В. Каліннікова, 

Н. Г. Морозова, Н. Д. Соколова, О. П. Гаврилушкіна розглядаються особливості 

ставлення до праці дітей з ООП і запропоновані оригінальні прийоми і методи 

активізації інтересу до трудової діяльності. 

Метою цієї статті є теоретичний аналіз питання трудового виховання 

дітей з ООП, його значення, 

Виклад основного матеріалу: Проблемі трудового виховання, його 

впливу на формування особистості дитини з обмеженими можливостями, 

надавав великого значення Лев Семенович Виготський. Він стверджував, що 

найбільш ефективною і дієвою формою впливу на вихованця є трудова 

діяльність, яку досить легко організувати. В процесі трудової діяльності у дітей 

з особливими потребами формуються цілеспрямовані способи діяльності, які 

відіграють важливу роль у загальному розвитку [4,с.1]. 

Тому особлива роль у корекційній роботі з дітьми, що мають порушення 

у фізіологічному чи психічному розвитку, відводиться саме трудовому 

вихованню. Але позитивний результат можливий лише за умови наявності 

корекційної спрямованості виховання. Педагогам потрібно дотримуватись 

таких умов: застосовувати програми і методів навчання, що відповідають 

реальному віковому періоду і реальним можливостям дітей з вадами розвитку 

та цілям їх виховання [5,с.131]. 

Трудове виховання у спеціальних закладах освіти  здійснюється у різних 

видах трудової діяльності: у навчанні, побутовій, суспільно-корисній праці. Всі 

види праці тісно пов’язані між собою, але кожен з названих видів має свої 

відмінності. Побутова праця є однією з найбільш простих і обов’язкових видів, 

з яким діти стикаються щоденно. Трудова діяльність може відбуватись в 

процесі освітньої діяльності не лише на занятті, а й прогулянці. Виконуючи 

нескладні доручення та прохання, дитина діє в системі розгорнутих фіксованих 

вимог: певний вид діяльності реалізується за визначеними етапами діяльності, 
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що дозволяє осмислити і зрозуміти сутність і значення трудової діяльності. 

Здійснення будь-якого завдання передбачає такі етапи: аналіз, планування, 

організацію, практичне виконання, контроль, оцінку.  

У трудовому навчанні школярів з вадами розвитку, як і в навчанні 

загальноосвітніх предметів, можна помітити велику градацію рівнів здібностей 

учнів. В одних – порушене сприйняття, мислення, формування знань (цільова 

сторона діяльності), але відносно збережена моторика, працездатність, вольові 

якості, сформувалося стійке позитивне ставлення до праці. У других – 

спостерігаються інші поєднання порушень щодо збережених властивостей 

трудової діяльності. Таким чином, в оцінці результатів трудового навчання 

необхідно виходити з різних рівнів мінімальних вимог до результатів навчання 

[1]. 

Слід зазначити, що не зважаючи на елементарний характер навичок 

самообслуговування, опанування ними вимагає від дитини з ООП включення 

значних інтелектуальних та фізичних зусиль. Однак, опанування такими 

вміннями та навичками є необхідною умовою для подальшого психофізичного 

розвитку вихованця або учня [3]. 

Важливою умовою трудового виховання дітей  з особливими потребами є 

забезпечення принципу наступності й системності за роками навчання, сутність 

якого полягає у послідовному розширенні та поглибленні знань і практичних 

навичок. Програмові вимоги  з трудового виховання  дітей з відхиленнями у 

розвитку повинні бути навчальними, виховними та носити чітко спрямований 

корекційно-розвиваючий характер: 

1. Забезпечити максимально можливу для даної дитини самостійність 

в побутовому і санітарно - гігієнічному обслуговуванні; 

2. Виробити позитивне ставлення до посильних видів праці, 

готовність до допомоги в господарсько-побутовій праці в сім’ї або в закладі 

освіти, уміння виконувати нескладні види цієї праці;  

3. Сформувати звичку і позитивну установку до певного виду праці;  

4. Спираючись на індивідуальні можливості учнів, навчити дітей 
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переключатися з виконання однієї знайомої операції на іншу, виконувати 

декілька взаємозалежних операцій послідовно;  

5. Дати можливість вихованцям самообслуговуватись, жити в 

колективі, по можливості соціально адаптуватися в суспільстві [5,с.3]. 

В результаті правильно організованого трудового виховання дітей з 

ООП спостерігається: 

 розвиток особистих трудових умінь дітей, розширення уявлень 

про навколишнє середовище в процесі праці; виховання готовності працювати в 

колективі;  

 моральне виховання; 

 фізичний розвиток (удосконалення координації рухів рук, 

дрібної моторики, зорової координації);  

 розумове виховання (розвиток сприймання, уявлень, мислення, 

оволодіння різними знаряддями праці, набуття вмінь планувати та передбачати 

результати праці);  

 мовленнєвий розвиток (збагачення та розширення словника);  

 естетичне виховання (вміння працювати правильно та охайно) 

[4,с.24]. 

Висновки: Підсумовуючи все вище сказане, можна зробити висновок, що 

серед різних видів діяльності людини праця має вирішальне значення. Трудове 

виховання, безперечно, є одним із важливих напрямів виховного процесу, 

спрямованого не тільки на отримання первинних трудових знань, умінь та 

навичок, а й духовне збагачення особистості, формування необхідних якостей 

поведінки в соціумі, що сприяє закріпленню ефективних форм спілкування [2].  

Роль трудового виховання для дітей, що мають інтелектуальні 

порушення, важко переоцінити, адже воно справляє неабиякий вплив на 

корекцію загального розвитку дитини. Саме трудова діяльність допомагає дітям 

набути навичок самообслуговування та в майбутньому соціально адаптуватися 

у сучасному суспільстві. 
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Анотація: У статті міститься теоретико-методичне обґрунтування 

проблеми формування пізнавальної активності дошкільників у процесі 

ознайомлення з природою, висвітлення її теоретичних аспектів, окреслення 

сфери її практичного застосування у галузі сучасної дошкільної педагогіки. 

Ключові слова: пізнавальна активність, ознайомлення з природою, 

формування, дитина дошкільного віку. 

 

Природа своїм розмаїттям, барвами і динамічністю процесів привертає 

увагу дітей змалку, збагачує їх мислення, є джерелом радісних переживань. 

Відомий педагог-гуманіст В.О.Сухомлинський наголошував, що «дитина за 

своєю природою – допитливий дослідник, відкривач світу, тож нехай перед нею 

відкривається чудовий світ в живих фарбах, яскравих і тремтливих звуках, в 

казці, грі, творчості, красі». 

У Концепції екологічної освіти України серед завдань дошкільного 

виховання визначено формування основ екологічної компетентності, морально-

ціннісних орієнтацій особистості, що є необхідною передумовою розуміння 

сутності природи, переосмислення власної поведінки в межах гуманістичних 

ціннісних орієнтирів щодо природи. 

Мета екологічної освіти і виховання дітей дошкільного віку – формування 

системи наукових знань, поглядів, переконань, які закладають основи 

відповідального та дієвого ставлення до навколишнього природного 
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середовища. Отже, формування у дошкільнят пізнавальної активності у процесі 

ознайомлення з природою досягається за умови їх участі у різноманітних 

навчальних та життєвих ситуаціях.  

Дошкільна освіта має допомогти малюкам засвоїти початкові знання про 

природні об’єкти та явища й правильно користуватися ними, визначати 

причинно-наслідкові зв’язки в середовищі існування всього живого на Землі [2, 

c.696]. Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина», 

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні ставлять завдання, спрямовані 

на виховання в дітей любові до рідного краю, землі, формування навичок 

дбайливого ставлення до природи, розуміння взаємозв’язків у ній. Основи 

пізнавальних процесів закладаються саме в дошкільному віці.  

Феномен пізнавальної активності дошкільників як один із найважливіших 

чинників навчання постійно привертає увагу дослідників, оскільки взаємодія 

людини із навколишнім світом можлива тільки завдяки її активності та 

діяльності [5, c.72].  

Під пізнавальною активністю психологи розуміють самостійну, 

ініціативну діяльність дитини, спрямовану на пізнання навколишньої дійсності 

(як прояв допитливості) й зумовлену необхідністю розв’язати завдання, що 

постають перед нею у конкретних життєвих ситуаціях. Інтерес, як стимул 

пізнавальної активності, своєрідний трамплін до пізнавальної активності, опора 

для емоційної пам’яті, стимул для підвищення емоційного тонусу, засіб 

мобілізації уваги та вольових зусиль дитини. Вихователь має пам’ятати: подив 

викликає інтерес, це – важлива здатність дитини, він живить її пізнавальний 

інтерес. Це почуття можна викликати новизною, незвичністю, несподіваністю, 

невідповідністю чогось уявленням дитини.  

У період дошкільного дитинства завдяки пізнавальній активності дитини 

відбувається зародження уявлень про оточуючий світ [1, c.4]. Ці уявлення 

формуються в процесі розвитку пізнавальної сфери, яка складається з 3-х 

компонентів: 

1. Пізнавальні процеси (сприйняття, увага, пам'ять, уявлення, 



447  

мислення); 

2. Інформація (досвід і досягнення, накопичені людством на шляху 

пізнання світу); 

3. Ставлення до світу (емоційна реакція на окремі об’єкти, предмети, 

явища і події нашого світу). 

Усі компоненти пізнавальної сфери тісно пов’язані між собою. 

Пізнавальний розвиток дітей дошкільного віку передбачає роботу педагогів за 

усіма трьома компонентами пізнавальної сфери. Однак, слід пам’ятати, що 

процес пізнання маленької людини відрізняється від процесу пізнання 

дорослого. Дорослі пізнають світ розумом, а маленькі діти емоціями. Для 

дорослих людей інформація первинна, а їхнє ставлення вторинне. А у дітей все 

навпаки: ставлення первинне, інформація вторинна.  

Яким має бути це ставлення? 

 Пізнавальним – світ дивовижний, сповнений таємниць і загадок, я 

хочу їх дізнатися і розгадати; 

 Дбайливим – світ крихкий і ніжний, йому не можна шкодити, я 

хочу захистити мій світ; 

 Творчим – світ такий прекрасний, я хочу зберегти і примножити 

цю красу. 

Для розвитку пізнавальної активності дітей мають значний вплив різні 

форми та методи роботи: заняття (милування природою, заняття-дослідження, 

заняття-відкриття, заняття-подорожі, заняття-мрії), бесіди, екскурсії, 

спостереження, прогулянки, уроки доброти та мислення, краєзнавчо-

туристична діяльність, музеї, екологічні акції, проекти, лабораторія юного 

еколога (пошуково-дослідницька діяльність, експерименти), «екологічна 

стежина», екологічні виставки та експозиції, праця у природі, обговорення й 

програвання ситуацій, «День добрих справ», день (або тиждень) екологічної 

творчості, огляд картин, демонстрація фільмів (презентацій), екологічні свята, 

розваги, екологічні казки, інсценування та театралізація, участь у конкурсах [4].    

Навчання дітей на заняттях здійснюється різними методами. Вибір 
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методів залежить від виду заняття, від його основного завдання. На одних 

заняттях формуються первинні знання. З цією метою використовуються 

спостереження, розгляд картин, читання художніх творів,  перегляд 

розвиваючих відео. На інших заняттях уточнюються, розширюються і 

поглиблюються знання. Крім перерахованих форм та методів, на цих заняттях 

використовується і праця дітей у природі. Основне завдання занять третього 

виду – узагальнення і систематизація знань. Для цього використовуються 

бесіди, дидактичні ігри, узагальнюючі спостереження. У праці та іграх діти 

застосовують отримані знання на практиці [3, c.56].  

Пізнавальна діяльність має ставити дитину перед необхідністю 

спрямувати свою розумову активність на пошук і виборче використання 

наявних у нього знань і дій для вирішення конкретного нового завдання. Чим 

цікавіша така діяльність, тим більший емоційний вплив робить вона на дитину, 

тим більший ефект вона дає. 

Методи виховання у дітей пізнавальних інтересів до природи: 

Спостереження – основний метод пізнання природи. Його мета – дати  

можливість безпосередньо поспілкуватись з живим об’єктом, розглянути його, 

закласти основи для появи у дітей емоційно-позитивного, турботливого 

ставлення до даного об’єкта чи явища. Внаслідок спостережень, різних явищ, у 

дітей «злилися» в органічній єдності образ, емоція, слово.  

Спостереження розкриває перед дитиною реальний світ природи, дає 

багато знань про неї, розширює коло знань дитини, розвиває її розумові 

здібності: критичність, кмітливість і самостійність думки цілеспрямовану увагу 

спостережливість.  

Екологічна стежина допомагає реалізовувати дуже важливу педагогічну 

ідею – виховання дитини через спілкування з природою. Саме на екологічній 

стежині у дошкільників формується здатність споглядати і бачити природу, 

слухати і чути її голос, розуміння самоцінності природи та її компонентів. У 

процесі взаємодії з об’єктами природного та соціального середовища, 

розвивається емоційно-чуттєва сфера особистості, діти збагачують свій 
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життєвий досвід прикладами позитивної взаємодії з навколишнім світом, а 

найголовніше – вони починають відчувати красу в усьому, що їх оточує.   

Екскурсії – один із видів занять з ознайомлення дітей із природою. Під 

час екскурсії дитина може в природному довкіллі спостерігати явища природи, 

сезонні зміни, побачити, як люди перетворюють природу у відповідності з 

вимогами життя і як природа служить їм. За змістом екскурсії ділять на два 

види: природничі – в парк, в ліс, на річку; екскурсії на сільсько-господарчі 

об’єкти – поле, в сад, на город. Екскурсії привертають увагу дітей, надають 

можливість під керівництвом вихователя збирати різноманітний матеріал для 

подальших спостережень і роботи в групі, в куточку природи. 

Куточок природи відіграє важливу роль в процесі  навчання, виховання 

та розвитку дітей. Тут вихователі дають дітям перші уроки доброти, терпіння, 

доброзичливості, працьовитості, відповідальності всіх тих цінних якостей, які 

допоможуть їм вирости справжніми людьми. Під час праці збагачується 

мовлення дітей новими для них словами. Враження від діяльності спонукають 

до активного обміну думками, сприяють формуванню суджень на основі 

аналізу і порівнянь. 

Праця в природі формує у вихованців загальне позитивне ставлення до 

навколишнього життя. Вдало виконана робота приносить дітям відчуття 

радості, задоволення, корисності своєї невеликої справи. Досягнення мети 

викликає у малюків бажання працювати, додає їм впевненості у своїх діях. У 

процесі праці формується прагнення до колективної діяльності, повага до праці 

дорослих, уміння доводити свою справу до кінця, тобто ті морально-вольові 

якості, які необхідні дітям у дорослому житті. 

Тому вихователям так важливо чітко уявляти і планувати алгоритм 

процесу трудової діяльності дошкільням: це й ознайомлення з працею дорослих 

та знаряддями праці, і закріплення позитивних емоцій, і створення умов для 

трудової діяльності. І способів досягнення мети. Необхідно також віднайти 

заохочувальні прийоми з метою закріплення впевненості дитини у собі, у своїх 

силах.  
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У дослідницькій роботі пошукове завдання виконується практично, що 

відповідає наочно – дієвому типу мислення дітей дошкільного віку. У кожному 

досліді розкривається причина певного явища, тому малі дослідники мають 

нагоду самостійно висловити своє судження. Спочатку діти отримують 

інформацію. Під час спостережень, експериментування і тільки після того 

проводяться підсумкові заняття, на яких встановлюють причино – наслідкові 

зв’язки, доходять певних висновків. Дослідницька діяльність дошкільників 

сприятиме тому, що діти охочіше звертатимуться по допомогу до дитячих 

енциклопедій, пізнавальної літератури, дорослих. Опанування дошкільниками 

різних способів пізнання, у тому числі й експериментування, сприяє розвитку 

активної, самостійної, творчої особистості дитини. Отже, за умови доброї 

організації дослідно-пошукової роботи можна стимулювати пізнавальну 

діяльність дошкільників [3, c. 96].  

У дидактичних іграх пізнавальні завдання (визначення властивостей і 

якостей предмета, класифікація і групування різних предметів) з’єднуються з 

ігровими (відгадати, виконати роль, змагатися), що і робить дидактичну гру 

особливою формою навчання – легкого, швидкого і ненавмисного засвоєння 

дітьми знань. При використанні дидактичної гри вихователі повинні слідувати 

певним педагогічним принципам:  

- спиратися на вже наявні знання, отримані, як правило, шляхом 

безпосереднього сприйняття; 

- стежити за тим, щоб дидактична задача була досить важка і в той же час 

була доступна дітям; 

- підтримувати інтерес і різноманітність ігрової дії; 

- поступово ускладнювати дидактичну задачу і ігрові дії; 

- конкретно і чітко пояснювати правила. 

Проблемні ситуації, запитання розвивають у дітей продуктивне 

мислення через розв’язання завдань, поставлених проблем і дають новий 

пізнавальний результат. 

Мовленнєві логічні завдання – це розповідь-загадка про природу, 
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відповідь на яку може бути отримана, якщо діти усвідомили для себе певні 

зв’язки і закономірності природи. 

Діти закріплюють свої знання про правильне природокористування, у них 

формується ціннісне ставлення до природи. Використання мовленнєвих 

логічних завдань ставить дітей в ситуацію, коли вони змушені використовувати 

різні прийоми розумової діяльності (порівняння, аналіз). Це активізує 

самостійність, учить добирати шляхи розв’язування завдань, робити висновки 

та узагальнення. Мовні логічні завдання мають особливе значення для розвитку 

мови, зокрема монологічного мовлення, тим самим удосконалюючи вміння 

розповідати, чітко формулювати свої думки. Щоб діти могли правильно 

вирішити будь-яке за складністю мовне логічне завдання потрібно 

використовувати різні методичні прийоми: запропонувати їм згадати, що вони 

спостерігали на прогулянках, екскурсіях, задати навідні запитання, допомогти 

правильно сформулювати думку.  

Ефективний метод проєктування з батьками дітей (напрямок «ДІМ – 

Дорослі і Малюки»). Використання проєктної технології сприяє не лише 

набуттю знань, а й розвитку таких показників, як пізнавальна мотивація, 

пізнавальний інтерес, самостійність, допитливість, творча активність. Проєкти 

дають змогу кожній дитині виявити свою індивідуальність, зробити внесок у 

спільну справу, тобто орієнтують на досягнення особистого та колективного 

успіху. 

Крім того, проєкти сприяють створенню позитивної, дружньої атмосфери, 

налагодженню взаєморозуміння між батьками і вихователями,  спонукають 

допомагати один одному робити життя дитини вдома, у закладі дошкільної 

освіти, у майбутній школі змістовним, цікавим і радісним. (Екологічні проєкти: 

«Пташки, прилітайте!», «Моя домашня тваринка», «Друге життя пластику», 

«Прикрась довкілля», «Рости, рослинко!», «Наш квітник», «Город на 

підвіконні», «Наш город» тощо).  

Таким чином, активність дитячого розуму, його спостережливість та 

допитливість, прагнення до творчості – це те, що має виховувати педагог, 
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виховуючи бережливе, турботливе ставлення малюка до природи, почуття 

співпереживання до своїх менших друзів. 

Звідси стає очевидним, що екологічне виховання неодмінно вимагає від 

вихователя систематичності та послідовності в роботі, уміння дібрати 

найефективніші форми пізнання природи та методи засвоєння дітьми 

інформації про неї, завдяки чому можна якнайповніше розв’язувати поставлені 

завдання.  
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Метою повної загальної середньої освіти є різнобічний розвиток, 

виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином 

України, здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, 

має прагнення до самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до 

свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності та 

громадянської активності. 

Ідея інтеграції в освіті є значним здобутком дидактики, оскільки за умови 

її успішного методичного впровадження реалізується мета якісної освіти. Тому 

інтеграція як вимога об’єднання у ціле компонентів об’єктів навчання є 

необхідним дидактичним засобом, за допомогою якого уможливлюється 

створення в учнів цілісного уявлення про об’єкт, що вивчається, формується 

міжпредметна компетентність. У Державному стандарті початкової загальної 

освіти, що ґрунтується на засадах компетентісного підходу, поняття 

міжпредметна компетентність визначається як «здатність учня застосувати 

щодо міжпредметного кола проблем знання, уміння, навички, способи 

діяльності та ставлення, які належать до певного кола навчальних предметів і 

предметних галузей».[2, c. 65] 
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Інтеграція освітніх галузей, методів і форм навчання сприяє підвищенню 

рівня практичних умінь та навичок їх застосування Використання 

інтегрованого підходу до організації навчально-виховного процесу відкриває 

цілий ряд можливостей для різнобічного, нетрадиційного, практичного 

засвоєння набутих знань. Інтегровані заняття є ефективними під час опанування 

учнями навчальної програми з багатьох предметів. 

Пізнавальна діяльність учнів, необхідність самоосвіти активізується вже 

на етапі підготовки до такого уроку (пошук теоретичних відомостей, їх 

доведення, інформаційні та реферативні повідомлення, всебічне застосування, 

тощо). Цілеспрямовані та змістовні інтегровані заняття встановлюють міцні 

зв’язки між навчальними предметами, вносять новизну в традиційну систему 

навчання, допомагають учням зрозуміти важливість вивчення основ наук як 

єдиної системи знань. Інтегровані уроки роблять навчальний процес по-

справжньому цікавим, а їх проведення є необхідним для цілісного сприйняття 

світу та осмислення явищ навколишньої дійсності учнями. 

Інтегроване навчання надзвичайно актуальне. Воно передбачає створення 

нової навчальної інформації відповідно до нових технологій. Суть полягає в 

тому, що учень сприймає предмети та явища цілісно, системно, емоційно. 

Інтегровані заняття об’єднують блоки знань з різних навчальних 

предметів. Вони за навчальним планом викладаються як окремі, навколо однієї 

теми з метою інформаційного та емоційного збагачення, сприймання, 

мислення, почуттів учня, що дає змогу пізнавати певне явище з різних сторін, 

досягти цілісності знань. Метою навчальних занять, побудованих на 

інтегрованому змісті, є створення передумов для різнобічного розгляду певного 

об’єкта, поняття, явища, формування системного мислення, збудження уяви, 

позитивно-емоційного ставлення до пізнання [1, c. 56] 

У сучасній школі узвичаїлася міжпредметна інтеграція, що 

здійснюється різними шляхами: 

 створення інтегрованих курсів – навчальних предметів, які 

інтегрують знання кількох освітніх галузей; 
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 впровадження навчальних проектів; 

 організація тематичних днів і тижнів; 

 проведення інтегрованих та бінарних уроків; 

 проведення уроків з міжпредметними зв’язками. 

За допомогою багатосторонніх міжпредметних зв’язків закладається 

фундамент для формування в учнів умінь комплексного бачення проблем 

реальної дійсності, різнопланових підходів до їх розв’язання.  

Міжпредметні зв’язки можуть бути горизонтальними і вертикальними. 

Горизонтальні міжпредметні зв’язки здійснюються тоді, коли інтегровані 

предмети вивчаються відірвано в часі (наприклад, впродовж тижня, місяця). 

Вертикальний зв’язок можна спостерігати у випадку, якщо інтегровані 

предмети вивчаються в близьких часових межах (впродовж одного уроку, 

одного дня). 

Впровадження в педагогічну практику інтегрованих уроків здійснює 

перебудову процесу навчання. Методично правильна побудова і проведення 

інтегрованих уроків впливають на результативність процесу навчання: знання 

набувають системності, уміння стають узагальненими, комплексними, 

ефективніше формуються їхні переконання, і досягається всебічний розвиток 

особистості.[3] 
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Анотація: У статті наведено результати студіювання нормативних 

документів і теоретичних джерел в галузі початкової освіти щодо з’ясування 

особливостей формування в учнів здатностей до комунікативної взаємодії. 

Розкрито зміст та сутність поняття «комунікативна взаємодія», визначено 

можливості навчальних дискусій у процесі формування здатностей до 

комунікативної взаємодії учнів в освітньому середовищі початкової школи. 

Ключові слова: взаємодія, здобувачі початкової освіти, комунікативна 

взаємодія учнів початкової школи, комунікативна компетентність, мовно-

літературна освітня галузь, навчальна дискусія.  

 

Зміна підходів до навчання учнів початкової школи, які зумовлені 

впровадження Концепції нової української школи [1], передбачає підвищення 

якості надання освітніх послуг та організацію освітнього процесу на 

компетентнісній основі. У зазначеному та інших нормативних документах 

(Закон України «Про освіту», Державний стандарт початкової освіти) виділено 

десять ключових компетентностей, якими повинні оволодіти учні за час 

навчання у закладі загальної середньої освіти. Провідне місце серед них 

займають: вільне володіння державною мовою; здатність спілкуватися рідною 

(у разі відмінності від державної) та іноземними мовами.  

Саме в початковій школі діти починають опановувати нормами усної та 

писемної літературної мови, навчаються використовувати мовні засоби в різних 

ситуаціях взаємодії. А завдання вчителя початкових класів – допомогти учням 
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осмислити складні мовленнєві конструкції, навчити стежити за правильністю, 

точністю, різноманітністю, виразністю мовних засобів, а також вміти 

взаємодіяти з іншими людьми в процесі спілкування.  

Актуальність проблеми формування здатностей до комунікативної 

взаємодії у здобувачів початкової освіти підтверджують результати 

комплексного дослідження наскрізних умінь учнів початкової школи, 

проведеного з ініціативи Міністерства освіти і науки України у 2021 р. [2]. В 

якому наведено статистичні дані щодо рівнів розвитку вмінь учнів третіх класів 

початкової школи. З поміж інших, найбільшу частку результатів низького рівня 

(21,5 %) виявлено з розвитку вміння обґрунтовувати власну позицію; здатність 

висловлювати свою думку усно (22% груп учнів на низькому рівні і лише 23% 

на високому). Це засвідчує необхідність пошуку дієвих змісту, форм та методів 

формування комунікативних вмінь дітей молодшого шкільного віку. 

За Державним стандартом початкової освіти, до обов’язкових результатів 

навчання здобувачів початкової освіти з мовно-літературної освітньої галузі, з 

поміж інших, визначено здатність взаємодіяти з іншими особами усно, 

сприймати і використовувати інформацію для досягнення життєвих цілей у 

різних комунікативних ситуаціях [3]. На наше переконання саме навчальна 

дискусія дозволяє вирішити завдання, необхідні для підвищення рівня розвитку 

комунікативних умінь молодших школярів: здатність налагоджувати взаємодію 

та емоційно налаштовуватися на неї; вступати і підтримувати діалог та вільно 

висловлювати свою позицію; прогнозувати реакції партнерів на власні 

висловлювання та утримувати ініціативу в спілкуванні; обирати жести, пози, 

ритм своєї поведінки тощо.  

Висловлені міркування підтверджують чисельні дослідження науковців 

щодо розвитку здатностей до комунікативної взаємодії у дітей молодшого 

шкільного віку та застосуванню дискусій в освітньому процесі початкової 

школи. Зокрема, поняття «комунікативна взаємодія» (інтерактивність) в науці 

визначається як суб'єктно-об'єктно-суб'єктна діяльність учасників спілкування, 

спрямована на інформаційний обмін і вплив на свідомість чи поведінку [4, с. 
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143]. Науковець Ю. Бардашевська визначає аксіоми комунікативної взаємодії, 

(рис. 1.) та визначає наступні компоненти комунікативної взаємодії, які на нашу 

думку варто враховувати і в роботі з учнями початкової школи: комунікативний 

самоконтроль, комунікативна адаптивність, комунікативна сумісність [4]. 

 

Рис. 1. Аксіоми комунікативної взаємодії (за Ю. Бардашевською) 

Таким чином, комунікативну взаємодію учнів початкової школи ми 

розглядаємо як процес спілкування, в якому домінують комунікативна 

інтерактивна функції. Під час комунікативної взаємодії учасники комунікації 

здійснюють власний обмін ідеями, емоціями та почуттями, враховуючи 

міжособистісні відносини. Застосування навчальних дискусій, на наше 

переконання, дозволить сформувати здатність до комунікативної взаємодії 

учнів в освітньому середовищі початкової школи. Адже в Концепції нової 

української школи дискусія визначається як один із пріоритетних методів 

навчання. 

Дискусія – це широке публічне обговорення будь-якого спірного питання. 

Навчальну дискусію розуміємо як спеціально організований педагогом обмін 

думками, в якому школярі відстоюють особисті суб'єктивні точки зору з 

досліджуваного питання. Вона є важливим засобом пізнавальної діяльності, 

сприяє розвитку критичного мислення учнів, дає можливість визначити власну 

позицію, формує навички аргументації та відстоювання своєї думки, поглиблює 

знання з обговорюваної теми. 

Навчальна дискусія характеризується низкою ознак (рис. 2) 
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Рис. 2 Характерні ознаки навчальної дискусії 

З метою підвищення ефективності формування комунікативних умінь 

молодших школярів у процесі навчання застосовують різноманітні методи 

групової навчальної діяльності у формі дискусій. Вибір методу значною мірою 

залежить від змісту навчального матеріалу. У процесі групової роботи 

здійснюються пошук, аналіз, обговорення та передача нової інформації учнями. 

Наведемо кілька приклади методів організації роботи у малих групах у 

початковій школі з використанням дискусії: 

1. Метод пошуку інформації дозволяє засвоїти теоретичний матеріал, 

зібрати різні думки, навчитися домовлятися у спірних питаннях, сформувати 

власну позицію щодо певного питання, розвинути прагнення до пошуку, 

аналізу, структурування, зберігання теоретичного матеріалу. 

2. Метод мозкового штурму дає молодшим школярам можливість 

розвивати пошукову спрямованість мислення, вільно висловлювати свої думки, 

враховувати різні думки та прагнення до координації різних позицій у 

співпраці, що сприяє знаходженню загального вирішення проблеми. 

3. Метод аналізу ситуацій дозволяє виробляти стійкі навички 

обговорення та вирішення поставлених завдань, формує вміння домовлятися та 

приходити до спільного рішення у спільній діяльності при допущенні 
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можливості існування у людей різних точок зору, у тому числі не збігаються з 

власною думкою учня. 

4. Метод «Навчаю – навчаюсь» спрямований на активну участь 

молодших школярів у навчанні та передачі своїх знань однокласникам, 

здійсненні взаємоконтролю та взаємодопомоги в процесі виконання завдання, 

прояв позитивного емоційного ставлення до спільної навчальної діяльність. 

5. Метод «Подумай та обговори в парі» спрямований на формування 

вміння формулювати власну думку та позицію, розвиток здатності зберігати 

доброзичливе ставлення один до одного (навіть у ситуації конфлікту інтересів) 

Таким чином, організація навчального співробітництва, заснованого на 

використанні різноманітних методів організації групової навчальної діяльності 

молодших школярів шляхом дискусії, спрямована на формування здатностей до 

комунікативної взаємодії учнів. В основу такої групової навчальної діяльності 

покладено загальну для всіх учасників групи мету та план виконання 

навчальних операцій, обговорення та вибір способів вирішення навчальних 

завдань, взаємодія, співпраця, взаємозалежність учасників групи, 

взаємодопомога. 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Нова українська школа : концептуальні засади реформування середньої 

школи. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-

ukrainska-shkola-compressed.pdf (дата звернення 12.11) 

2. Результати дослідження наскрізних умінь учнів початкової школи.  

URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-

shkola/2021/Monitorynh/Rezultaty%20doslidzhennya%20naskriznykh%20umin%20

uchniv%20pochatkovoyi%20shkoly_26_02.pdf (дата звернення 29.10.2021) 

3. Державний стандарт початкової освіти : Постанова КМУ від 

21.02.2018 р. № 87. Дата оновлення: 24.07.2019 р. № 688. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF#n12 (дата звернення 

10.11.2021). 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf
file:///D:/работа!!!/ванкувер%20дек/24.07.2019 р.%20№ 688
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF#n12


462  

4. Бардашевська Ю. О. Комунікативна взаємодія як основа системи 

підготовки майбутніх учителів технологических дисциплин до педагогічної 

взаємодії. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у 

підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: збірник наукових 

праць. Київ; Вінниця: Планер, 2016. Випуск 45. С. 143–146. URL: 

https://dspace.vspu.edu.ua/handle/123456789/1583 (дата звернення 10.11.2021 р.). 

  



463  

УДК 330 

ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ КВАЛІФІКОВАНИХ РОБІТНИКІВ 

 

Кізім Світлана Степанівна, 

к. п. н., доцент 

Грєвцев Антон Юрійович, 

студент 

Вінницький державний педагогічний університет 

імені Михайла Коцюбинського, 

м. Вінниця, Україна 

 

Анотація: Пріоритетним завданням сучасної системи освіти, зокрема 

професійної (професійно-технічної) освіти в умовах цифрового розвитку є 

підготовка кваліфікованого та конкурентоспроможного фахівця, який не лише 

володіє певним рівнем знань, умінь і навичок, але й може практично 

застосувати їх для успішного досягнення поставленої мети. За таких умов 

якісна професійна підготовка майбутніх кваліфікованих робітників  має 

забезпечувати формування сукупності інтегрованих знань, умінь та якостей 

особистості для їх професійного встановлення  у цифровому суспільстві, що 

обумовлює формування у них  цифрової компетентності. 

Нами визначено, що  цифрова компетентність кваліфікованого робітника 

– це сукупність знань, здібностей, особливостей характеру і поведінки до 

застосування цифрових технології для створення, пошуку, обробки, обміну 

інформацією на робочому місці, Інтернет-просторі та приватному спілкуванні. 

Ключові слова: цифрова компетентність, професійна (професійно-

технічна) освіта, цифрові технології, цифрова компетентність майбутніх 

кваліфікованих робітників. 

 

Європейською спільнотою здійснено значну роботу щодо створення 

потенціалу для цифрової трансформації освіти та навчання, зокрема для зміни 

вимог до навичок та компетентностей для громадян. Робота була зосереджена 

на розробці рамок цифрової компетентності для громадян (DigComp), для 
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педагогів (DigCompEdu), для освітніх організацій (DigCompOrg) та для 

споживачів (DigCompConsumers). У 2016 р. була опублікована система підходів 

до відкритих вищих навчальних закладів (OpenEdu), а також рамка 

підприємницької компетентності (EntreComp). Додаткові дослідження 

європейською спільнотою були проведені в галузі обчислювального мислення 

(CompuThink) та навчання аналітики і масове відкриття онлайн-курсів 

(MOOCs) (MOOCNowledge, MOOCs4inclusion). Важливий аспект – приєднання 

рамки до системи Europass, що дає змогу тим, хто працевлаштовується та 

навчається, оцінювати власну цифрову компетентність і наводити результати 

цієї оцінки (приклад – блок компетентності, що присвячений оцінюванню 

даних, інформації та цифрового контенту). Зокрема, особа повинна вміти 

аналізувати, порівнювати та критично оцінювати достовірність і надійність 

джерел даних, інформації та цифровий контент; аналізувати, тлумачити та 

критично оцінювати дані, інформацію та цифровий контент[1]. 

Згідно з експертними оцінками, до 2030 р. від 75 до 375 млн працівників, 

які складають від 3 до 14% світової робочої сили, будуть змушені змінити свою 

професію. Стає актуальним мислити не стільки з точки зору робочих місць, 

скільки з точки зору навичок і пристосовувати ці навички до потреб ринку 

праці. Крім того, оскільки технології розвиваються з безпрецедентною 

швидкістю, програми навчання цифровим навичкам повинні постійно 

оновлюватися, щоб забезпечити найбільш важливі професійні навички для 

дорослих учнів. Традиційні громадські центри, наприклад бібліотеки, можуть 

забезпечувати нові навчальні програми для членів общини. Наприклад, у 

рамках Національної стратегії безперервного навчання (2014-2020 рр.) у 

Болгарії бібліотеки забезпечують навчання цифровим навичкам різних 

соціальних груп. У Польщі Управління електронних комунікацій організовує 

курси кодування для посилення формування творчого і аналітичного мислення 

[2].  

Згідно з опитуванням «недостатні знання та навички в нових технологіях» 

– поставлені на 2-ге місце після «слабкого пріоритету» в головних бар’єрах 



465  

цифровізації виробництв у нашій державі. Причина цієї ситуації в тому, що 

підприємства все ще мало інвестують у розвиток знань та вдосконалення 

навичок своїх працівників, не мають інших стимулів чи програм професійного 

зростання. І це одна з найголовніших причин, чому промисловці втрачають 

кваліфіковані кадри – спеціалісти на бачать перспективи зростання. Тобто 

відсутність чітких стратегічних пріоритетів як розвитку держави, так і 

конкретних секторів економіки не лише гальмує процес економічного розвитку, 

а й деморалізує людей, які мають сучасні знання, обізнані з глобальними 

трендами та мають відповідні компетенції, що є ключовою проблемою міграції 

людського капіталу [3]. 

Згідно з прогнозами (які вже сьогодні реально втілюються на практиці), 

нам потрібно буде жити в споруді під назвою «Soft skills» («гнучкі навички» – 

комплекс неспеціалізованих надпрофесійних навичок, які відповідають за 

успішну участь у робочому процесі та високу продуктивність. Вони умовно 

розподіляються на: Hard skills – професійні навички, Soft skills – навички XXI 

ст. (креативність, колаборативність, критичне мислення, когнітивна гнучкість) і 

Digital skills – основи програмування, комп’ютерної грамотності. Нині, як 

ніколи раніше, від людей вимагається вміння кооперуватися і взаємодіяти «на 

рівних», у горизонтальних структурах (інноваційних екосистемах). Тому, 

формуючи людський капітал, необхідно інвестувати в розвиток гнучких 

навичок співробітників. 

Останніми роками в напрямі реформування освіти у багатьох економічно 

розвинених державах відбулася розробка ключових документів, що стали 

орієнтирами для освітян, серед яких розроблена та представлена в країнах ЄС 

Рамка цифрової компетентності для громадян 2.0 (Digital Competence 

Framework for Citizens 2.0) [4]. Побудована вона на основі досвіду багатьох 

держав та вміщує опис основних галузей у сфері цифрової компетентності, 

якими має володіти сучасний громадянин. Це такі сфери: інформація та 

цифрова грамотність, комунікація та співробітництво, створення цифрового 

контенту, безпечність розв’язання проблем. Рамка цифрової компетентності 2.0 
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включає такі рівні: базовий користувач, незалежний користувач, професійний 

користувач. Багато організацій спрямували зусилля на виявлення та 

класифікацію цифрових навичок і знань, необхідних для майбутнього  [5] . 

Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-

2020 роки передбачає здійснення заходів щодо впровадження відповідних 

стимулів для цифровізації економіки, суспільної та соціальної сфер, 

усвідомлення наявних викликів та інструментів розвитку цифрових 

інфраструктур, набуття громадянами цифрових компетенцій, а також визначає 

критичні сфери та проекти цифровізації, стимулювання внутрішнього ринку 

виробництва, використання та споживання цифрових технологій [6]. 

Для адаптації до цифрового інфраструктурного середовища, що 

змінюється, необхідні різні типи цифрових знань. Експерти виокремлюють такі 

головні рушійні сили, що зумовлюють необхідність розвивати навички праці і 

цифрові знання в майбутньому: 

− зростаюча глобалізація; 

− подовження тривалості людського життя; 

− автоматизація робочих місць; 

− швидке поширення датчиків і обчислювальних потужностей; 

− засоби комунікації і засоби масової інформації з використанням 

цифрових технологій; 

− безпрецедентна реорганізація роботи завдяки новим технологіям і 

соціальним медіа, які значно розширюють можливості співпраці; 

−  володіння цифровою компетентністю фахівців в умовах цифрового 

розвитку [7]. 

Зрозуміло, що компетенція у сфері цифрових технологій повинна 

сприйматися не лише як знання, що мають відношення до технічних навичок, а 

і як знання, більшою мірою зосереджені на когнітивних, соціальних та 

емоційних аспектах роботи і життя в цифровому середовищі.  Цифрова 

компетентність – багатогранний еволюціонуючий процес, що постійно 

змінюється при появі нових технологій [8]. 
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Тому, цифрову компетентність кваліфікованого робітника будемо 

розглядати, як сукупність знань, здібностей, особливостей характеру і 

поведінки до застосування цифрових технології для створення, пошуку, 

обробки, обміну інформацією на робочому місці, Інтернет-просторі та 

приватному спілкуванні. 

За таких умов особливого значення в системі професійної (професійно-

технічної) освіти набуває питання, як забезпечити освітній процес відповідними 

навчально- методичними засобами та навчальними програмами, щоб 

професійна підготовка майбутніх кваліфікованих робітників у закладах 

професійної (професійно-технічної) освіти відповідала сучасним глобальним і 

національним викликам й надавала сучасну підтримку у сфері цифрових 

технологій, розвивала та формувала  фахівців із високим рівнем цифрової 

компетентності. 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Шиненко М.А. Використання хмарних технологій для професійного 

розвитку вчителів (зарубіжний досвід) / М.А.Шиненко, Н.В.Сороко // 

Інформаційні технології в освіті. – 2012. – № 12. – С. 206 – 214. 

2. Моцик Р. В. Формування готовності  майбутніх учителів 

початкових класів використовувати персональний комп’ютер як засіб 

навчальної діяльності : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 

спец. 13.00.04 "Теорія і методика професійної освіти" / Р. В.  Моцик. – К., 2009. 

– 22 с. 

3. Дорош Марина. Діти і технології : «піраміда цифрової поведінки» 

[Електронний ресурс] / Марина Дорош //  Media Sapiens. – Режим доступу :  

https://ms.detector.media/mediaprosvita/kids/diti_i_tekhnologii_piramida_tsifro%20

voi_povedinki/. 

4. Dodge B. WebQuest Taskonomy: A Taxonomy of Tasks [Електронний 

ресурс] / Bernie Dodge. – Режим доступу: – http://webquest.sdsu.edu/ 

taskonomy.html 

https://ms.detector.media/mediaprosvita/kids/diti_i_tekhnologii_piramida_tsifro%20voi_povedinki/
https://ms.detector.media/mediaprosvita/kids/diti_i_tekhnologii_piramida_tsifro%20voi_povedinki/
http://webquest.sdsu.edu/
http://webquest.sdsu.edu/


468  

5. Цифрові компетенції як умова формування якості людського 

капіталу : аналіт. зап. / [В. С. Куйбіда, О. М. Петроє, Л. І. Федулова, Г. О. 

Андрощук]. – Київ : НАДУ, 2019. – 28 с.  

6. Ковальчук В.І., Федотенко С.Р. Інноваційні технології навчання – 

основа модернізації професійної освіти. Молодий вчений. 2018.  –  № 12. –  С. 

425–429 

7. Шроль Т.С. Формування ІКТ-компетентності майбутніх учителів 

математики : дис. …канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2017. 256 с. 

8. Суховірський О. В. Підготовка майбутнього вчителя початкової 

школи до використання інформаційних технологій : автореф. дис. на здобуття 

наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної 

освіти» / О. В.  Суховірський. – К., 2015. – 27 с. 

 

  



469  

УДК 378.016:[373.3.016:7] 

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ ДИСЦИПЛІН МИСТЕЦЬКОГО ЦИКЛУ У 

ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

Коваль Тетяна Василівна, 

к.п.н., доцент 

Граб Оксана Дмитрівна, 

провідний концертмейстер 

Вінницикий державний 

педагогічний університет 

імені Михайла Коцюбинського 

м. Вінниця, Україна 

 

Анотація: стаття присвячена актуальним питанням мистецької освіти, 

перспективним підходам до інтегративного викладання мистецьких дисциплін. 

Проаналізовано вплив інтеграції мистецтв на формування професійного 

становлення майбутніх учителів початкової школи. Виокремлено 

концептуальні засади інтегративного підходу до навчання мистецтва в 

загальноосвітніх закладах, які є ключовими у професійній діяльності майбутніх 

вчителів початкової школи. 

Ключові слова: мистецька освіта, інтеграція мистецтв, професійна 

підготовка майбутніх учителів початкової школи. 

 

Вихідні положення щодо змісту й організації педагогічної освіти 

ґрунтуються в цілій низці програмних документів, серед яких – закон України 

«Про вищу освіту», «Концепція педагогічної освіти», «Національна доктрина 

розвитку освіти України у XXI столітті» [1, с. 15]. Реалізація практичних 

завдань, зокрема підвищення престижу вищої освіти, у вищезгаданих 

нормативних документах висуває важливу проблему підвищення якості 

підготовки педагогічних кадрів та, одночасно, порушує питання розвитку 

педагогічної майстерності майбутніх учителів початкової школи.  
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Професійна діяльність майбутніх учителів початкових класів вважається 

однією з найбільш інтегрованих, складних, різнобічних. «Синергетичний 

підхід, що лежить в основі інтеграційних процесів у галузі освіти, повиннен 

допомогти розв'язати протиріччя між змістом освіти, відбитим у програмах, 

підручниках, навчальних посібниках, і проблемами розвитку особистості, 

вихованням «людини культури» [2, с. 15]. 

Протягом останніх десятиліть проблема використання комплексу 

мистецтв у шкільній освіті розроблялась в галузі мистецької освіти науковцями 

Н. Аніщенко, Л. Масол, О. Рудницькою, О. Соколовою. Відповідно, Л. Масол, 

В. Орловим, Г. Падалкою, О. Рудницькою, О. Щолоковою та іншими. Такж 

була піднята і проблема готовності вчителів до інтегрованого викладання 

мистецьких дисциплін. Зокрема, В. Орлов зауважує, що зміст мистецьких 

дисциплін реалізується в школі через «особистість вчителя, який володіє 

загальною, художньо-естетичною та професійною культурою, критичним і 

послідовним професійно-педагогічним мисленням, вільним від усталених 

стереотипів недавнього минулого» [3, с. 17]. 

Застосування «…феномену інтеграції дисциплін мистецького циклу 

набуває особливого значення у професійній підготовці майбутніх учителів 

початкової школи. Адже важливим її елементом є формування художньо-

образного мислення майбутнього вчителя. А невід'ємною складовою художньо-

образного мислення є оригінальність, яка розкривається через створення 

суб'єктивно нового продукту, не схожого на вже існуючі» [4, с. 125]. 

Мистецька освіта – це «самостійна освітня галузь, спрямована на 

розвиток у людини спеціальних здібностей і здатності до спілкування з 

художніми цінностями у процесі активної творчої діяльності» [5, с. 30]. 

«Мистецька освіта є посередником між суспільно значущими культурними 

цінностями й особистісними цінностями людини та забезпечує набуття базових 

компетентностей (загальнокультурних, художньо-пізнавальних, 

комунікативних тощо), формує прагнення і здатність до художньо-творчої 

самореалізації і духовного самовдосконалення протягом життя» [6, с. 156]. 
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Відмінність мистецької освіти від інших галузей полягає, на думку 

О. Рудницької, у природному взаємопроникненні знань і продуктивної 

активності особистості, зумовленому неможливістю розкриття жодної 

інформації у галузі мистецтва без залучення людини до самостійної художньої 

діяльності (виконання, сприймання, інтерпретації тощо). «Ця діяльність 

стимулює прояви фантазії та образної уяви особистості. А наявність у ній 

творчого елемента забезпечує взаємозв’язок педагогічних впливів і 

саморозвитку людини, що є важливою умовою становлення критичності її 

мислення, вироблення потреби у постійному оновленні знань, прагнення до 

самовираження» [5, с. 30]. 

Мистецтво є найважливішим засобом залучення людини до 

загальнолюдських, духовних цінностей через власний досвід, особисте 

емоційне переживання. Саме «мистецтво виражає і формує ставлення людини 

до всіх явищ буття і до самої себе, а близькість педагога до мистецтва 

дозволить надати процесу навчання і спілкування з дітьми гуманно-

особистісний характер» [7, с. 8]. 

Основною фундаментальною позицією мистецької освіти є єдність 

процесів формування духовної культури особистості, переходу від засвоєння 

інформації до розвитку світоглядної позиції людини засобами мистецтва. Тому 

«критерієм педагогічної майстерності викладачів мистецьких дисциплін є 

рівень професіоналізму, що вимагає специфічних знань й умінь сприймати, 

перетворювати, зберігати та використовувати художню інформацію, 

закарбовану у мистецьких творах, з метою навчання та виховання учнівської 

молоді. Завдання освіти – культурні цінності, до який в процесі навчання має 

долучитися людина» [8, с. 36]. 

Викладання предметів мистецького циклу початкової школи буде 

максимально ефективним, коли робота вчителя буде базуватися на  

концептуальних засадах інтегративного підходу до навчання мистецтва в 

загальноосвітніх закладах, а саме: «…теоретичне обґрунтування; 

взаємозалежність структурних компонентів педагогічної системи (цілі — зміст 



472  

— процес — результат — оцінювання); взаємодія основних змістових ліній 

державного стандарту (музичне, візуальне та синтетичні мистецтва); єдність 

компонентів змісту освіти (сприйняття —- аналіз-інтерпретація — практична 

діяльність — творчість)» [6, с. 36]. 

Підготовка майбутніх учителів початкової школи до інтегрованого 

викладання,  комплексу та синтезу дисциплін мистецького циклу, 

«…забезпечує цілісний природний художньо-естетичний розвиток особистості, 

сприяє поглибленню оволодіння майбутніми вчителями суміжними видами 

мистецтва та інтерпретаційними вміннями…» [9, с. 212], вдосконалює 

становлення та розвиток їх художньо-естетичної компетентності і мистецької 

культури.  
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Анотація: На основі однопараметричної моделі Раша був проведений 

аналіз тестових завдань з дисципліни «Теорія ймовірностей». В якості 

матеріалів для аналізу були взяті результати тестуванняз дисципліни «Теорія 

ймовірностей» кафедри «Математика та моделювання» Донбаської державної 

машинобудівної академії. Метою проведеного дослідження було виявлення 

недоліків тесту та визначення засобів для їх усунення. Дослідлення 

виконувалось за допомогою сучасної теорії тестування з використання 

однопараметриної моделі Раша. В результаті аналізу були виявлені 

неінформативні тетові завдання, які потрібно видалити з тесту або переробити з 

метою поліпшення якості тестових завдань. 

Ключові слова: модель Раша, інформаційна функція, рівень складності 

тестового завдання, рівень підготовки учня, логіт. 

 

Вступ. Метою освітнього процесу є досягнення високого рівня якості 

навчання. Для досягнення цієї мети необхідно забезпечити ефективний 

контроль знань. При використанні комп’ютерного тестування за допомогою 

тестових завдань виникає питання об’єктивності отриманих результатів 

контролю знань, тобто, чи дійсно результати тестовання відповідають реальним 

знанням учнів. Використання моделі Раша для аналізу тестових завдань 

дозволяє забезпечити високу якість оцінки знань учнів. 
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Результати дослідження. Для аналізу результатів тестування 

використовувалась модель Раша [1, c.114] яка визначається співвідношенням 

exp( )

1 exp( )

n i
ni

n i

P
 

 




 
, 

де Pni – ймовірність того, що учасник n, n=1,…,N  з рівнем підготовки θn 

вірно виконає завдання i, i=1,…,I,  з рівнем складності βi. 

Вихідними даними для аналізу були результати тестування з курсу 

«Теорія ймовірностей» кафедри «Математика та моделювання» Донбаської 

державної машинобудівної академії (м. Краматорськ), яке проводилось в 

системі дистанційного навчання Moodle. Тест складався з 20 тестових завдань, 

які виконувались 42 учнями. 

Статистичні характеристики перших десяти тестових завдань, отриманих 

в системі Moodle, наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Статистичні характеристики тестових завдань 

№ 

пит. 
Успішність 

Станд. 

відхилення 

Оцінка 

навмання 

Призначена 

вага 

Ефективна 

вага 
Розрізнення 

Ефектив-ність 

розрізнення 

1 33.33% 40.32%  5.0%  -32.64% -35.00% 

2 76.00% 41.83%  6.0% 10.57% 34.34% 87.76% 

3 66.67% 51.64%  6.0% 11.19% 73.29% 100.00% 

4 76.00% 41.83%  6.0% 10.57% 34.34% 87.76% 

5 33.33% 40.82%  6.0% 10.78% 92.20% 100.00% 

6 100.00% 0.00%  5.0% 0.00%   

7 83.33% 40.82%  5.0% 10.78% 92.20% 100.00% 

8 100.00% 0.00%  5.0% 0.00%   

9 50.00% 54.77%  5,0% 10.78% 60.19% 100.00% 

10 100.00% 0.00%  5.0% 0.00%   

На основі даних тестування проводився аналіз якості тестових завдань. 

Спочатку обчислювалась початкова оцінка рівня підготовки і-го студента 

(в логітах) за формулою: 

0 ln , 1,2 ,i
i

i

p
i N

q


 
  

 
 

де N – кількість учасників тестування, pi – доля правильних відповідей і-

го учасника на всі завдання, qi – доля неправильних відповідей (qi=1- pi). 
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Далі визначався рівень складності тестових завдань 
0

j  в логітах  за 

формулою: 

0 ln , 1,2 ,
j

j

j

q
j M

p


 
   

 

 

де M – кількість учасників тестування, pj – доля правильних відповідей 

всіх учасників на і-те учасника завдання тесту, qj – доля неправильних 

відповідей.  

На наступному етапі необхідно початкові значення в логітах рівня 

підготовки учасників 0

i  і початкові значення в логітах рівня складності 

тестового завдання 
0

j  звести до єдиної інтервальної шкали[2, c.180]. У 

формулі для такого переходу закладена ідея зниження впливу складності 

завдань на оцінки учасників тестування. 

Попередньо обчисливши середнє значення початкових логітів рівня знань 

студентів 

0

1

N

i

i

N



 


 

та стандартне відхилення V розподілу початкових значень параметра θ 

 
2

0

2 1 ,
1

N

i

iV
N

 








 

отримаємо формулу для обчислення логіта складності j -ого завдання 

0 , 1, ,j jY j M       

де 

1
2 2

1
2.89

V
Y

 
  
 

 

Аналогічно, обчисливши 

 
2

0 0

1
,

1

M M

j j

j j
W

M M

  






 


 
, отримаємо 

формулу для обчислення логіта рівня знань і-го студента: 
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0, 1, ,i iX i N       

Отримані значення дозволяють співставити рівень знань студентів із 

рівнем складності завдань тесту. Якщо θi - βj – від’ємна величина і велика за 

модулем, то завдання складності βj є надто важким для студента з рівнем знань 

θi , і воно не буде корисним для виміру рівня знань i -ого студента. Якщо ця 

різниця додатна і велика за модулем, то завдання надто легке, воно давно 

освоєно студентом. Якщо θi = βj, то ймовірність того, що студент вірно виконає 

завдання, дорівнює 0,5. 

Далі обчислюються інформаційні функції тестового завдання і тесту в 

цілому. 

Інформаційна функція і-го завдання для моделі Раша (1) Ii(θ) визначається 

як добуток ймовірності правильної відповіді Pi(θ) на це завдання на ймовірність 

невірної відповіді Qi(θ): 

Ii(θ)= Pi(θ)• Qi(θ) 

Інформаційна функція тесту обчислюється як сума інформаційних 

функцій тестових завдань: 

 2

1

( )
M

j

j

I D I 


   

де D – поправний коефіцієнт (D=1.7), необхідний для наближення 

розподілу логістичної ймовірності до закону нормального розподілу [3, c.122]. 

Після обчислення інформаційної функції обчислюється похибка 

вимірювання SE, значення якої використовується для перевірки умови 

закінчення процедури тестування знань. 

В моделі Раша похибка вимірювання залежить від рівня підготовки θ і 

обчислюється за формулою[3]: 

1
( )

( )
SE

I



  

На основі вищенаведених формул був побудований графік інформаційних 

функцій тестового завдання та тесту в цілому(Рис.1). 
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Рис.1 Інформаційна функція тесту та тестових завдань. 

З рис.1 видно, що інформаційна функція має один максимум, що означає, 

що тест збалансований. Але тест містить багато легких завдань зі складність в 

інтервалі (-3.5,2) логіти. В той же час мало завдань підвищеної складності. 

Інфомаційні функції тестових завдань розташовані нерівномірно, є задачі з 

близькою складністю, які можна видалити. В той же час необхідно додати до 

тесту задачі підвищеної складності. 

Висновки. В результаті дослідження виявлено наступні проблемні 

моменти: 

1) Тест містить багато легких завдань, що приводить до завищених 

результатів тестування. 

2) Тест має недостатньо складних завдань. 

3) Інформаційні криві завдань нерівномірно заповнюють інтервал рівнів 

підготовки, що свідчить про те, що недостатньо задач для студентів з різним 

рівнем підготовки.  
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Анотація: Установлено, що проблема розвитку музичних здібностей 

дітей дошкільного віку пов’язана з обґрунтуванням організаційно-методичних 

засад, що забезпечують їх розвиток, під якими розуміємо: організацію 

освітнього процесу, що передбачає поєднання колективної, групової, 

індивідуальної роботи та використання різних форм (самостійна музична 

діяльність, використання музики у повсякденному житті, музичні заняття, 

музичні розваги, музично-театралізовані свята, додаткові – заняття за 

інтересами дітей, гуртки (студії)) та методів (наочні, словесні і практичні) 

музичного виховання й навчання; застосування на кожному етапі розвитку 

дитини різновидів музичної діяльності; створення природного музично-

ігрового середовища, що відповідає інтересам і потребам дітей різного віку. 

Ключові слова: здібності, музична діяльність,творчість, дошкільний вік. 

 

У процесі дослідження з’ясовано, що складний міждисциплінарний 

феномен «музичні здібності дітей дошкільного віку» багатогранно 

осмислюється в руслі філософського, психологічного та педагогічного знання 

як основний шлях індивідуального та суспільного розвитку дитини.  

На підставі проаналізованих наукових праць учених (Л. Виготський, І. 

Газіна, Г. Гац, Л. Добринюк, О. Донченко, В. Загвязинський, С. Матвієнко, В. 

Моляко, В. Рибалка, С. Рубінштейн, М. Чернявська та інші) визначено суть 

поняття «музичні здібності дітей дошкільного віку» як стійкі індивідуально-
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психологічні властивості дитини, які є передумовою та запорукою успішного 

здійснення музичної діяльності[4, с.21]. У дослідженні з’ясовано, що процес 

самореалізації дитини в різних видах музичної діяльності сприяє цілісному та 

загальному її розвитку.  

Розвиток музичних здібностей дітей 4–7 років як психолого-педагогічна 

проблема розглядається на основі аналізу філософської, мистецтвознавчої, 

психолого-педагогічної літератури досліджено підходи вчених щодо проблеми 

розвитку музичних здібностей, конкретизовано зміст і структуру музичних 

здібностей дітей дошкільного віку, визначено особливості та педагогічні 

можливості розвитку музичних здібностей дошкільників, доведено, що вік 

дитини 4–7 років є найбільш сприятливим для розвитку її музичних здібностей. 

Доведено, що розвиток музичних здібностей дітей дошкільного віку – це 

процес формування музичних якостей особистості дитини в процесі організації 

навчально-ігрової діяльності, організованої на основі взаємодії різних видів 

музичного мистецтва (В. Верховинець, Н. Георгян, Е. Жак-Далькроз, М. 

Монтессорі, К. Орф, В. Семиченко, Б. Теплов, Н. Терентьєва, Б. Яворський та 

інші). 

Низка досліджень (А. Арісменді, Г. Артоболевська, Н. Ветлугіна, Л. 

Гаврілова, О. Запорожець, М. Кичук, М. Михайлова, С. Науменко, Я. 

Пономарьов, О. Радинова, С. Сисоєва, К. Тарасова) дозволяє стверджувати, що 

саме при опануванні різними видами музичної діяльності, в процесі організації 

цілеспрямованого освітньо-творчого процесу у дошкільників розвиваються такі 

здібності: музично-слухові (музично-слухові уявлення, ладове та музично-

ритмічне чуття та інші), здібності до різних видів музичної діяльності (гра на 

музичних інструментах, спів, музично-рухова діяльність та інші), музично-

творчі здібності, які є складовими структури музичних здібностей [1, с.29].  

Аналіз літературних джерел (Б. Барток, В. Верховинець, К. Орф, З. Кодай, Н. 

Кривошея, Т. Лісовська, О. Ростовський, О. Смоляк) дозволяє стверджувати, 

що розвиток музичних здібностей дітей дошкільного віку сприяє розвитку 

їхньої стійкої уваги, пам’яті та уяви, активізує їхнє репродуктивне та 
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продуктивне мислення, позитивно впливає на їхнє загальнокультурне 

становлення. 

З’ясовано, що головною ознакою розвитку музичних здібностей 

дошкільників є творчість, яка проявляється в процесі організації музичної 

діяльності та визначає її успішність (Л. Виготський, В. Загвязинский, В. 

Моляко, В. Рибалка, С. Сисоєва та інші). 

Узагальнення провідних наукових підходів щодо розвитку музичних 

здібностей дітей (А. Арісменді, В. Бехтерєв, Л.Виготський, П.Каптерєв, О. 

Радинова, Б. Теплов, В. Шацька та інші) дозволило констатувати важливість 

упровадждення інтегративного підходу в освітній процес дошкільників, який 

полягає в забезпеченні системного, планомірного розвитку музичних 

здібностей дітей у процесі комплексного, систематичного музично-естетичного 

виховання за заздалегідь розробленою програмою, їхнього цілеспрямованого 

залучення до «музично-освітнього середовища» [5, с.41].   

На основі аналізу досліджень (О. Костюк, Н. Кичук, О. Леонтьєв, 

В.Моляко, В. Семиченко та інші), в яких розкривається проблема розвитку 

музичних здібностей дітей дошкільного віку, визначено принципи розвитку 

музичних здібностей дошкільників: емоційної насиченості освітнього процесу; 

забезпечення психологічної комфортності досшкільників шляхом створення 

святкової атмосфери у процесі проведення занять; добровільності участі дітей у 

музично-ігровій діяльності; різновікового комплектування груп; активізації 

творчого самовираження дітей тощо [4, с.20].    

Здійснено аналіз моделей музичного розвитку особистості дитини, який 

дозволив виявити, що для дитячої музичної творчості пріоритетною є 

спрямованість на розвиток музичних асоціацій не загального типу, а 

індивідуально-ціннісних, особистісно зорієнтованих, які визначаються 

зовнішньою і внутрішньою установками дитини. Такі моделі розглядаються на 

прикладі визнаних зарубіжних освітніх систем, зокрема: музично-ритмічна 

система (Е. Жака-Далькроза), музично-освітні концепції З. Кодая, К. Орфа, Ш. 

Сузукі та інші); методична система (В. Верховинець, М. Монтессорі, Б. 
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Яворський та інші) [2, с.16].  Установлено, що проблема розвитку музичних 

здібностей дітей дошкільного віку пов’язана з обґрунтуванням організаційно-

методичних засад, що забезпечують їх розвиток, під якими розуміємо: 

організацію освітнього процесу, що передбачає поєднання колективної, 

групової, індивідуальної роботи та використання різних форм (самостійна 

музична діяльність, використання музики у повсякденному житті, музичні 

заняття, музичні розваги, музично-театралізовані свята, додаткові – заняття за 

інтересами дітей, гуртки (студії)) та методів (наочні, словесні і практичні) 

музичного виховання й навчання; застосування на кожному етапі розвитку 

дитини різновидів музичної діяльності; створення природного музично-

ігрового середовища, що відповідає інтересам і потребам дітей різного віку; 

моделювання в музично-ігровій формі реальних життєвих ситуацій, взаємин 

дошкільників та дорослих; систематичне спонукання дітей до пошуково-

творчої музичної діяльності й самовираження в ній. 
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Анотація: У статті представлено результати теоретичного і практичного 

дослідження з проблеми формування художньо-мовленнєвої компетентності 

дітей дошкільного віку. Охарактеризовано особливості застосування прийомів 

ейдетики в роботі з дітьми. Наведено результати опитування вихователів 

закладів дошкільної освіти щодо їхньої обізнаності з прийомами ейдетики та 

можливостями їхнього застосування для формування художньо-мовленнєвої 

компетентності дітей. Представлено результати апробації авторського 

навчально-методичного комплексу «Сміливе спілкування». 

Ключові слова: ейдетика, навчально-методичний комплекс, педагогічні 

технології прийоми ейдетики, розвиток мовлення дитини дошкільного віку, 

художньо-мовленнєва компетентність дитини дошкільного віку.  

 

Нині у системі освіти України відбувається реформування всіх освітніх 

ланок. Важливими змінами з поміж інших, є забезпечення якісної й доступної 

дошкільної освіти й імплементація Державного стандарту дошкільної освіти 

(2021 р.), що унормовує організацію навчання і виховання дітей на 

компетентнісній основі. Відтак, вихователями закладів дошкільної освіти 

здійснюється пошук дієвих педагогічних технологій, які б забезпечували 

формування компетентностей дітей дошкільного віку, зокрема і художньо-

мовленнєвої. Цю необхідність підкреслює Н. Гавриш, розробниця освітнього 
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напряму «Мовлення дитини» Стандарту дошкільної освіти, яка зазначає, що  

«для досягнення найкращого розвитку мовленнєвої компетентності дітей 

дошкільного віку, нині повинна змінитися позиція вихователя» [2, с.41]. За її 

твердженням вихователі повинні здійснювати пошук різних технологій 

освітньої роботи для досягнення найкращого розвитку художньо-мовленнєвої 

компетентності дітей. 

Художньо-мовленнєва компетентність дитини формується у процесі 

реалізації змісту освітнього напряму «Мовлення дитини» і передбачає 

забезпечення ціннісного ставлення дитини до художнього слова та здатності до 

художньої комунікації [1]. За словами науковиці Т. Піроженко, ключовим до 

розуміння шляху становлення компетентностей стає набуття дитиною певного 

досвіду в різних видах діяльності [2, с. 11]. Тобто формування художньо-

мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку відбувається в процесі 

мовленнєвої діяльності, організованої дорослими. 

Отже, перед сучасними закладами дошкільної освіти постає завдання  

переорієнтації методичного супроводу розвитку дітей на засадах 

компетентнісної парадигми, з урахуванням інноваційних педагогічних 

технологій. Для формування художньо-мовленнєвої компетентності дітей 

старшого дошкільного віку використовуються різноманітні методи та прийоми, 

серед яких варто виділити застосування прийомів ейдетики. 

Метод ейдетики будується на принципі образних асоціацій, завдяки яким 

дитина може швидше, якісніше запам'ятовувати матеріал, зберегти його та 

легко відтворити. Прийоми ейдетики розвивають увагу, уяву, пам'ять, різні 

види мислення, а також мають незвичайний засіб подачі навчального матеріалу. 

Прийоми ейдетики є різноманітними: від запам’ятовування слів, текстів, віршів, 

формул до іншої впорядкованої та розрізненої інформації. Завдяки 

застосуванню прийомів ейдетики  у дітей можливо розвивати психічні процеси, 

низку умінь і здатностей [3] (рис. 1). 
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Рис. 1. Можливості прийомів ейдетики у розвитку дітей старшого 

дошкільного віку (за С. Смоляніновою) 

Для з’ясування стану досліджуваної проблеми в практиці закладів 

дошкільної освіти, нами проведено опитування вихователів (50 осіб). На 

констатувальному етапі дослідження, вивчено рівень обізнаності вихователів з 

ейдетикою та можливостями застосування прийомів ейдетики у формуванні  

художньо-мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку. Для унаочнення 

результатів опитування, наведемо відповіді на деякі з них у діаграмах. 

Відповіді на запитання анкети щодо обізнаності вихователів з ейдетикою, 

засвідчило не високі результати – біля 80% респондентів не знайомі з поняттям 

ейдетика, однак прийоми асоціацій більшість з них використовує в роботі з 

дітьми дошкільного віку. Що ж до оцінки вихователями можливостей 

застосування прийомів ейдетики у художньо-мовленнєвій діяльності дітей, то 

результати демонструють низький рівень розуміння їхнього застосування –  

лише 40% респондентів оцінили можливості прийомів ейдетики на високому 

рівні (рис. 2).  

 

Рис. 2. Узагальнені результати відповідей респондентів на запитання: «Як 

ви оцінюєте використання методів ейдетики для розвитку художньо-

мовленнєвої компетентності дітей?» 
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Причиною цьому, на нашу думку, відсутність чітких методичних 

розробок та рекомендацій щодо застосування прийомів ейдетики у формуванні 

художньо-мовленнєвої компетентності дошкільників. Це припущення 

підтвердилося відповідями вихователів на запитання: «Чи вистачає Вам 

методичних матеріалів для роботи з дітьми із використанням прийомів 

ейдетики?». Більшість респондентів (понад 60%) зазначили, що таких 

матеріалів не вистачає. 

Орієнтуючись на дослідження науковців щодо застосування прийомів 

ейдетики в роботі з дітьми дошкільного віку та результатів опитування 

вихователів закладів дошкільної освіти, нами розроблено навчально-

методичний комплекс (НМК) «Сміливе спілкування». Він призначений для 

використання педагогами у формуванні художньо-мовленнєвої компетентності 

дітей від 5 до 7 років. До НМК увійшли методичні рекомендація щодо 

застосування прийомів ейдетики в роботі з дітьми; ігри та вправи на 

формування художньо-мовленнєвої компетентності дітей зокрема: прийоми 

ейдетики у літературній творчості; прийоми ейдетики у іграх на заняттях з 

розвитку художньо-мовленнєвої компетентності дітей; прийоми ейдетики у 

запам’ятовуванні художньо-літературної інформації для дітей старшого 

дошкільного віку. 

Розроблений НМК запропоновано вихователям для роботи з дітьми 

старшого дошкільного віку. У результати повторного опитування з’ясовано, що 

55% респондентів оцінили матеріали на високому рівні й вони 

порекомендували би колегам його використання; 40% – погодилися з його 

корисністю і можливістю впровадження в роботі з дітьми.  

Таким чином, опитування вихователів за анкетою зворотного зв’язку 

доводить ефективність застосування прийомів ейдетики у процесі формування 

художньо-мовленнєвої компетентності дітей старшого дошкільного віку. Що 

спонукає до більш ґрунтовних досліджень, оскільки ейдетика має 

універсальність у розвитку дітей та може бути використана у будь-якій 

діяльності як педагогами, так і батьками. Застосування прийомів ейдетики для 
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формування художньо-мовленнєвої компетентності дітей старшого 

дошкільного віку є перспективним напрямком у сучасних дослідженнях. 
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Анотація. У статті охарактеризовано дефініції понять «театральне 

мистецтво», «майбутній вчитель музичного мистецтва», «виховання». Тому 

актуальною є проблема удосконаленню професійної майстерності майбутніх 

вчителів музичного мистецтва, засобами використання театрального мистецтва 

у виховній практиці. За допомогою елементів театрального мистецтва, педагог 

створював умови для творчого натхнення до самовиховання. Ці уроки були 

ефективною формою організації не лише освітньому процесі в закладі загальної 

освіти, а й засобом адаптації в соціумі.  

Ключові слова: майбутній вчитель музичного мистецтва, виховання, 

школярі, театральне мистецтво. 

 

До вивчення феномену акторської майстерності в діяльності педагогів, 

педагогічної майстерності зверталися: О.А. Абдулліна, Є.С. Барбіна, І.А. Зязюн, 

Н.М. Тарасевич, Р.І. Хмелюк (у контексті психолого-педагогічних проблем 

становлення майбутніх учителів); М.М. Барахтян, Л.Ф. Спірін (формування 

професійних умінь); В.О. Кан-Калик, О.М. Леонтьєв (культура і акторська 

майстернісь спілкування); А.Й. Капська, Р.І. Короткова (оволодіння культурою 
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мовлення); В.Ц. Абрамян, П.В. Галахова, Г.І. Переухенко (театральна 

педагогіка. Взаємодія педагогіки і театру має глибокі історичні й соціальні 

корені. Навчання і виховання учнів із застосуванням елементів театрального 

мистецтва у педагогічній діяльності здійснювалося і в давні і в новітні часи 

(Аристотель, Квінтіліан, Платон, Сократ, Цицерон, Я.А.Коменський, 

С.Полоцький та інші). Нетрадиційний метод театрального мистецтва – 

театралізацію (яскраву, образну, емоційну форму) в навчанні і вихованні 

студентів практикували Ф. Прокопович, Г.С. Сковорода. Цей метод у 

педагогічній діяльності використовували видатні педагоги: Я. Корчак, 

А.С. Макаренко, В.О. Сухомлинський та інші. Можливості театрального 

мистецтва у підготовці вчителів до педагогічної діяльності на сучасному етапі 

розвитку досліджують Н.А.Абалкін, В.Ц.Абрамян, М.М.Барахтян, Р.Х.Баталов, 

Р.І. Короткова та інші. Вони розглядають акторську майстерність як 

педагогічне мистецтво, як засіб удосконалення творчого потенціалу вчителя, 

його педагогічної майстерності та гармонійного особистісного розвитку [1, с. 

125]. 

Історія науки знає багато прикладів, коли видатні вчені були водночас і 

блискучими лекторами; М.В. Ломоносов, Д.І. Менделєєв, К.А. Тімірязєв, 

Н.Н. Лузін, О.Ю. Шмідт - цей список можна було б продовжити. На жаль, не 

всім педагогічний талант дається від народження, і якщо його немає, його 

обов'язково потрібно виховувати, розвивати в собі. О.С. Макаренко сподівався, 

що прийде час, коли майбутніх педагогів будуть навчати тому, як увійти в 

аудиторію, де і як стояти, як привітати, як посміхнутись і навіть як подивитись 

на своїх вихованців. 

На важливість імпровізаційних умінь педагога вказували ще 

К.Ушинський, А.Макаренко, В.Сухомлинський, а також сучасні вчені 

С.Дудель, В.Загвязинський, В.Кан-Калик, Н.Кузьміна, М.Нікандров та ін. У 

психолого- педагогічній літературі дослідниками проблеми педагогічної 

імпровізації (Л.Берікханова, В.Смиренський, В.Харькін, Т.Фокіна) розроблені й 

запропоновані різні підходи до формування імпровізаційної готовності у 
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студентів та вчителів, визначені структура та компоненти цієї готовності, а 

також умови її досягнення[21, с.25]. 

Отож, можна говорити про необхідність навчання імпровізування, про 

включення імпровізації у процес професійної підготовки майбутнього 

викладача музичного мистецтва. Педагогічна майстерність – це своєрідний 

сплав особистої культури, знань і світогляду вчителя, його всесторонньо 

теоретичної підготовки з удосконаленням оволодіння прийомами навчання й 

виховання, педагогічною технологією та передовим досвідом. Разом з тим – це 

вид діяльності, який торкається переважно внутрішньої сфери вчителя: бажання 

стати майстром педагогічної справи; переконання в тому, що майстерність 

забезпечує не лише високу результативність праці, а й почуття задоволення від 

неї, утвердження себе як фахівця. 

В Концепції національного виховання про сутність виховання на Україні, 

про особистість вчителя і завдання його творчості (розділ п'ятий "Критерії 

ефективності виховної діяльності педагога") вказується: Педагогічна 

майстерність — комплекс властивостей особистості вчителя, що забезпечує 

самоорганізацію високого рівня професійної діяльності на рефлексивній основі.  

У праці „Розмова з молодим директором школи” В.О. Сухомлинський зазначив: 

„Досвід багатьох років переконує, що суттю педагогічної творчості є думка, 

ідея, яка пов’язана з тисячами повсякденних явищ. Педагогічна ідея – це, 

образно говорячи, повітря, на якому пливуть крила педагогічної майстерності” . 

Першим ввів поняття "майстерність вихователя” і “педагогічна техніка” 

А.С. Макаренко у своїй статті " Деякі висновки з мого педагогічного досвіду": 

"Майстерність вихователя не є якимось особливим мистецтвом... але це 

спеціальність, якій треба вчити, як треба вчити лікаря його майстерності, як 

треба вчити музиканта"  [2, с.12]. 

В.О.Сухомлинський продовжив розвиток теорії про педагогічну 

майстерність. У працях В.О.Сухомлинського "Сто порад вчителю", "Павлиська 

середня школа", "Як виховати справжню людину", "Розмова з молодим 

директором школи" та багатьох інших велика увага приділяється творчості 
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вчителя в становленні справжньої людини, громадянина, патріота Батьківщини. 

"Ми маємо справу з найскладнішим, неоцінним, найдорожчим, що в житті, - з 

людиною. Від нас, від нашого вміння, майстерності, мистецтва, мудрості 

залежить її громадянське й інтелектуальне обличчя, її місце і роль у житті, її 

щастя" . Артистизм є необхідним компонентом педагогічного професіоналізму 

й майстерності. У науковій літературі визначення цього поняття подається 

неоднозначно. Так, В.Загвязинський уважав, що артистизм – це особлива, 

образно-емоційна мова творення нового; проникливий стиль співтворчості 

педагога й учня, орієнтований на розуміння й діалог з іншим; витончене й тонке 

мереживо створення живого почуття, знання й змісту, що народжуються “тут і 

зараз” . Це здатність майже миттєво переключатися на нові ситуації, опинятися 

в новому образі. Це багатство особистісних проявів, образний шлях постановки 

й вирішення проблеми, гра уяви, добірність, натхнення, відчуття внутрішньої 

волі. О.Булатова, доповнюючи визначення В.Загвязинського, відзначає, що 

артистизм – не тільки здатність красиво, переконливо щось передати, але й 

передати, емоційно впливаючи на вихованця. Справжній артистизм – це краса й 

багатство внутрішнього світу педагога, уміння вирішувати завдання, 

проектувати майбутнє, представляючи його в образах, використовуючи 

фантазію та інтуїцію, гармонійно зіставляючи логічне й естетичне. Артистизму 

не можна навчитися, прочитавши або запам’ятавши положення, що містяться у 

книгах. Можна зрозуміти й прийняти ідеї, включитися в роботу щодо 

виявлення й розвитку здібностей і вмінь, пов’язаних з фантазією та інтуїцією, 

імпровізацією, технікою й виразністю мови й рухів, відкритістю, 

переконливістю у служінні добру й красі, у пробудженні й вирощуванні кращих 

якостей довірених педагогові молодих людей . 

У педагогічній діяльності утворюється особлива структура здібностей, 

яка втілює в собі взаємодію педагогічних, літературних, акторських, 

режисерських умінь, що підпорядковуються педагогічній спрямованості. Їх 

розвиток сприяє вирішенню безлічі завдань: підвищенню ефективності 

педагогічної взаємодії, створенню творчої атмосфери співробітництва в 
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педагогічному процесі й максимальному розкриттю творчого потенціалу всіх 

його учасників. 

Аналіз наукових праць дає можливість констатувати наявність 

зацікавленості вчених питаннями організації театрального мистецтва  школярів 

у позаурочний час. Разом з тим поза увагою  науковців  залишаються питання 

методики підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва до використання 

театрального мистецтва у виховній практиці.  Досі не окреслені концептуальні 

засади, не з’ясовані методичні механізми, не досліджені умови практичної 

реалізації підготовки фахівців з виховання учнівської молоді засобами  

театрального мистецтва. Соціально-педагогічна значущість проблеми 

виховання, сталий інтерес сучасної школи до театралізованих форм музичної 

діяльності та недостатність наукової розробки проблеми методичного 

забезпечення підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва до 

використання  театрального мистецтва у  виховній практиці з учнівською 

молоддю дали підстави для визначення теми даної статті. На етапі 

гуманістичного та демократичного розвитку українського суспільства і 

трансформації вітчизняної системи освіти в європейський освітній простір 

суспільство висуває якісно нові вимоги до педагогічної діяльності вчителя, 

зокрема його спрямування до пошуків нових методів, прийомів впливу на 

формування творчої особистості учня. Особливої актуальності, гостроти 

приділяється питанню збагачення творчого потенціалу педагога. Тому 

актуальною є проблема удосконаленню професійної майстерності майбутніх 

вчителів музичного мистецтва, також використанням  театрального мистецтва у 

виховній практиці, у радянській школі, стимулювали розвиток образного 

мислення учня(фантазію, уяву) уроками з елементами театрального 

мистецтва,які проводив В. Шаталов. За допомогою елементів театрального 

мистецтва, педагог створював умови для творчого натхнення до 

самовиховання. Ці уроки були ефективною формою організації не лише 

освітньому процесі в закладі загальної освіти, а й засобом адаптації в соціумі. 

Саме такий  спосіб як театралізована гра  допомагає учню реалізуватись у 



494  

творчій діяльності [3, с. 306]. 

В сучасній педагогічній практиці використання  театрального мистецтва в 

професійній майстерності вчителя музичного мистецтва, для розвитку його 

організаційних, музичних, гностичних здібностей, знайшло своє відображення 

в наукових поглядах вченого В. Абрамяна. В його праці, навчальному 

посібнику «Театральна педагогіка стали  концептуальними засадами уявлення 

про увагу, психофізичну свободу, фантазію, сценічну дію мовлення. Це 

найважливіші складові педагогічної та акторської  майстерності( за системою 

К. Станіславського). На думку автора Визначальними чинниками, до 

формування педагогічної майстерності вчителя є його здібності до педагогічної 

діяльності [4, с. 52]. 

Основні здібності, на які звернуть увагу В. Абрамян виділяє такі: 1) 

гностичні; 2) конструктивні; 3) проективні; 4) комунікативні; 5) 

організаторські. Науковець досліджував за змінами  театральної педагогіки як 

ефективного засобу розвитку здібності до педагогічної взаємодії, спілкування 

та мовленнєвої діяльності учителів  школи.  

На основі досвіду вітчизняних педагогів і психологів щодо поняття 

«засоби театрального мистецтва» ми визначаємо своє тлумачення цього 

поняття. «Засоби театрального мистецтва» у професійній майстерності вчителя 

музичного мистецтва виступають як розвиток його організаційних, 

мовленнєвих, музичних, гностичних, артистичних здібностей. 

Аналіз наукової літератури з проблеми розвитку професійної 

майстерності вчителів музичного мистецтва засобами театрального мистецтва  

показав, що театральне мистецтво розглядалося як допоміжний засіб у розвитку 

професійної майстерності вчителя музичного мистецтва. Суттю у тлумаченні 

поняття «театральне мистецтво» було розуміння його як чинника формування 

національної, моральної, свідомості вчителя та розвитку його творчих, 

організаційних, мовленнєвих, комунікативних, гностичних та інших здібностей. 

У двадцятому віці  вчені, психологи, педагоги спрямовували свою увагу на 

розробку нових, творчих підходів педагогічної діяльності вчителя для виховних 
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та творчих змін у шкільному житті [1, с. 232]. 

Положення філософської науки про роль театру у творчих процесах 

(Арістотель, Г. Гегель); психологи, педагоги щодо виховних функцій 

театрального мистецтва у формуванні особистості (В.Сухомлинський, 

А.Макаренко, В.Шацька, Г. Троцко); педагогічні наукові концепції 

запровадження театральної педагогіки у підготовку вчителів музичного 

мистецтва (І.Зязюн, Н.Тарасевич, В.Ульянова); концепції  музичного театру, 

творчих засад музично-акторської та музично-режисерської майстерності 

(Л.Курбас, В.Мейєрхольд, В.Немирович-Данченко, Б.Покровський, 

К.Станіславський);  засади мистецької освіти та художнього виховання 

(Л.Масол, В.Кухтин Н.Миропольська, О.Щолокова); теоретико-методичні ідеї 

дослідників художньо-естетичного виховання та о-театральної діяльності дітей 

(І.Гадалова, В.Ульянова, О.Мойсеєва, Л.Хлєбнікова, О.Хижна). 

Так, досліджуючи поняття «професійна майстерність педагога» необхідно 

розглянути в контексті нашої дипломної роботи,  як визначали науковці 

радянського періоду сутність поняття «творчість», «мистецтво», «театральне 

мистецтво», «засоби театрального мистецтва», оскільки ці роки вчитель  як 

головний провідник у сфері всебічного розвитку учня [2, с. 13]. 

У довідкових джерелах (педагогічних енциклопедіях, словниках  

російської та української  мови) поняття «творчість» визначається як: «вища 

форма активності і самостійної діяльності людини», «діяльність людини, 

спрямована на створення духовних і матеріальних цінностей»; «діяльність, 

пройнята елементами нового, вдосконалення, збагачення, розвитку»; «здатність 

творити, бути творцем»; «творчість – це створення нових за задумом 

культурних, матеріальних цінностей. Художня творчість. Народна творчість»; 

«продуктивна людська діяльність, здатна породжувати якісно нові матеріальні 

та духовні цінності суспільного значення». Зокрема, у сучасній педагогічній 

думці поняття «творчість» трактується у визначенні: «Творчість – це 

продуктивна діяльність, – зазначає учений В. Андрущенко, – здатна 

породжувати якісно нові матеріальні й духовні цінності суспільного значення. 
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Результати творчості характеризуються деякими визначеннями: оригінальність, 

неповторність, унікальність, досконалість. Людство завжди намагалося 

проникнути в таїнство творчості, витоки. в її джерела,  Спектр останнього 

розміщується між виявом надприродних духовних сил або таємних підсвідомих 

психічних здатностей індивіда до творчих здібностей і природних задатків 

особистості, сформованих у суспільно-культурному середовищі завдяки 

культурі й мистецтву, освіті, науці й вихованню». У педагогічній науці 

утверджується розуміння важливості й необхідності використання досвіду 

творчості вчителем із метою досягнення різноманітних творчих цілей у 

освітньому процесі. 
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Анотація: У статті з’ясовано, що використання мнемотехніки на уроках у 

початковій школі набирає все більшої популярності; визначено, що методи 

мнемотехнології сприяють розвитку пам’яті в учнів початкової школи; 

доведено, що використання пропонованих методів дає можливість засвоїти 

набагато більшу кількість матеріалу, вільно утримувати його з пам’яті в 

потрібний момент і використовувати за призначенням. 

Ключові слова: мнемотехнологія, методи навчання, учні початкової 

школи, уроки української мови. 

 

Вивчення української мови не викликає у більшості учнів інтересу. Безліч 

завдань, термінів, які не піддаються узагальненню – все це погано позначається 

на вивченні предмета. Психологами вже давно доведено, що слабкого учня 

відштовхують і лякають багатокрокові міркування. Вчителі помітили, що якщо 

алгоритм міркування складається з трьох і більше кроків, то приблизно на 

третьому етапі учень початкової школи починає нудьгувати, а на четвертому – 

почне діяти навмання.  

Сучасні педагоги стверджують, що на уроках літературного читання у 

початковій школі ефективним є застосування методів мнемотехніки, які 

дозволяють покращити процес навчання. 
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Сучасна мнемотехніка представлена системою запам’ятовування. 

Весь процес запам’ятовування поділяється на такі етапи: 

1. Кодування елементів інформації у зорові образи. 

2. Власне сам процес запам’ятовування. 

3. Запам'ятовування послідовності інформації. 

4. Закріплення інформації у мозку [3, с.185]. 

Вчителі зазначили, що учні люблять розглядати ілюстративний матеріал, 

який подано у підручникі. Їм подобаються великі сюжетні малюнки, менше 

подобаються схеми, таблиці. 

Використання прийомів мнемотехніки передбачає успішне формування в 

учнів початкової школи умінь і навичок мовлення, збагачення їхнього 

словникового запасу, удосконалення культури їхнього мовлення, вміння 

думати, розуміти, переконувати, бачити, створювати усні висловлювання 

різних типів і стилів мовлення [4, с. 87]. 

Спостереження за мовленням учнів початкової школи дозволило 

зафіксувати типові помилки, яких припускаються четвертокласники.  

З-поміж них: 

- неправильне вимовляння слів;  

- неправильне вживання слів: полічи до двох, а потім біжи; я рахую, що 

це не так; Ромчик  крокує до школи; 

- використання зайвих слів-паразитів: ну, а, ось, о. 

Цікаво було послухати про те, що вчителі за допомогою малюнків 

урізноманітнюють роботу на уроці літературного читання. Вони 

використовують ілюстративний матеріал під час класного читання, вибіркового 

читання, переказів. Найчастіше у початковій школі застосовуються такі 

прийоми: 

Під час вивчення творів учні розглядали ілюстративний матеріал, 

складали колажі, самі малювали ілюстрації до творів. 

Прийом «Мнемодоріжка» - це таблиця, яка складається з клітинок, які 

розташовані лінійно (Рис. 1). 
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Прийом «Мнемотаблиця» — це схема, в якій закладена необхідна 

інформація (Рис. 2). 
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Отже, пропоновані прийоми мнемотехніки необхідно використовувати у 

початковій школяі. 
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Анотація: дано визначення поняття «професійна самосвідомість 

майбутніх учителів музичного мистецтва», досліджено структурні компоненти 

даного психічного утворення особистості. Зазначено основні чинники 

формування самосвідомості майбутнього вчителя. Окреслено напрями роботи з 

формування професійної самосвідомості майбутніх учителів музичного 

мистецтва. 

Ключові слова: професійна самосвідомість, структура, компоненти, 

самоусвідомлення, чинники формування. 

 

Професійна самосвідомість майбутніх учителів музичного мистецтва – 

складне психічне утворення особистості, яке є самоусвідомленням причетності 

до професії, спонукає до професійного самоздійснення й зорієнтовує 

особистість на активну працю в музично-педагогічній галузі. 

Процес формування професійної самосвідомості майбутнього вчителя 

досліджували І. В. Вачков, Н. І. Гуслякова, А. К. Маркова, Л. М. Мітіна, 

Л. В. Римар, Д. Ф. Ніколенко, П. О. Шавір та інші. 

У структурі професійної самосвідомості майбутнього вчителя музичного 

мистецтва виділяємо головні компоненти: когнітивний, емоційно-ціннісний і 

поведінковий. 

Когнітивний компонент включає психолого-педагогічні та музикознавчі 
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знання, інтерес до світової та вітчизняної музичної культури, розуміння 

відповідності власних професійних якостей та власної професійної перспективи 

в музично-педагогічній галузі.  

Емоційно-ціннісний – усвідомлення значущості та важливості музичного 

мистецтва в сучасному освітньому просторі та почуття власної причетності до 

професії музиканта-педагога, прагнення до взаємодії з учнями та колегами.  

Поведінковий компонент включає прагнення проявляти свої виконавські, 

інтерпретаційні, артистичні уміння і навички, здатність досягати поставлених 

цілей у професійній діяльності, здатність до самоосвіти, до професійного 

самовиховання. 

До основних чинників формування самосвідомості майбутнього 

вчителя відносяться: 

- усвідомлення майбутнім фахівцем сутнісних аспектів своєї 

професії; 

- усвідомлення відповідності своїх можливостей до обраної професії; 

- позитивне оцінювання себе як фахівця, порівняння себе з 

визнаними професіоналами; 

- сприймання оцінки своєї професійної діяльності колегами, 

соціальним оточенням; 

- бажання, потреба в удосконаленні своїх професійних знань і вмінь. 

Ефективному формуванню професійного самоусвідомлення майбутніх 

учителів музичного мистецтва сприяє розробка спецкурсів, зорієнтованих на 

розвиток у студентської молоді якостей фахівця у галузі музичного мистецтва, 

що передбачатиме формування здатності до програмування своєї діяльності, 

самовираження й самореалізації особистісного потенціалу. Створення творчих 

проєктів, розвивальних тренінгів, проведення дискусій, моделювання 

педагогічних ситуацій, їх аналіз сприяють активізації процесу професійного 

самопізнання [1, с. 16]. 

 Головним фактором ефективності цього складного процесу є прагнення 

майбутнього вчителя змінювати себе, творчо підходити до втілення моделі 
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своєї професії, захоплюватись нею. 
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Анотація. Стаття присвячена розгляду питання застосування і 

використання активних методів навчання при вивченні психології студентами 

аграрних ЗВО. Показано, що найбільш повно потенціал цих методів може 

розкритися при проведенні практичних занять і організованій самостійній 

роботі здобувачів. Об'єктом дослідження можуть виступати члени студентської 

групи, а методи слід вибирати так, щоб з одного боку, їх можна було 

реалізувати в груповому дослідженні за обмежений час, а з іншого 

досліджувані феномени відповідали теоретичній програмі курсу психології. У 

статті обговорюються проблеми технології проведення дослідницьких робіт та 

інтерпретації результатів, а також можливість використання психологічних 

здобутків в професійній та навчальній діяльності. 

Ключові слова: активні методи навчання, самостійна робота здобувачів, 

навчально-дослідні завдання, практичні завдання з психології. 

 

Актуальність. Кілька десятиліть тому в практику навчання початкових 

курсів вищої непедагогічної школи прийшло і стало її невід'ємною частиною 

вивчення курсу психології. Мета вивчення психологічних дисциплін 

студентами непедагогічних закладів вищої освіти наводиться в роботі [4], 

автори якої виділяють цілі загальні та конкретні. До загальних цілей 

відносяться: формування психологічної культури студента; турбота про 
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психічне здоров'я і формування творчих здібностей особистості: розвиток 

почуття свободи вибору і відповідальності за своє життя; формування 

прагнення до самовдосконалення; розвиток комунікативної культури. До 

конкретних цілей автори відносять: сформувати життєво необхідні знання про 

психіку людини і психології групи; пояснити зміст психіки як однієї з важливих 

властивостей людини, що додає їй особливі якості у вирішенні життєвих 

проблем; виробити навички ефективного користування психологічним 

інструментарієм; розкриття змісту основних факторів психічного розвитку 

людини і становлення її особистості. 

Метою пропонованої роботи є обгрунтування застосування активних 

методів навчання [3] для досягнення цілей вивчення психології. Автор вважає: 

для студентів непедагогічних, в тому числі аграрних університетів, ці цілі 

повинні досягатися в обсязі, необхідному для професійного та особистісного 

становлення людини. 

Можливість вирішення завдань викладання психології в університеті 

визначається вибором форм і методів проведення навчальних занять. І якщо 

форми проведення занять задані викладачеві апріорно (курс психології в 

аграрному університеті визначаються 14-20 годинами лекцій, 16-24 годинами 

практичних занять і 56-60 годин самостійної роботи), то конкретні методики  і 

технологічні прийоми проведення занять викладач може обирати відповідно до 

свого професійного досвіду та особливостей конкретної студентської аудиторії. 

Вважаємо, що викладач психології в аграрному закладі вищої освіти 

повинен обирати в своїй роботі активні методи навчання, які забезпечуватимуть 

різноманітність розумової і практичної діяльності здобувачів, їх свідоме 

відношення до засвоєння навчального матеріалу, формування пізнавального 

інтересу й вироблення навичок комунікації. 

Активні методи будуються на практичній спрямованості, ігровій 

діяльності, творчому характеру навчання, інтерактивності, різноманітних 

взаємодіях, використанні знань і досвіду здобувачів, груповій формі організації 

їх роботи, діяльнісному підходу до навчання [1]. 
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Не заперечуючи можливості застосування активних методів при 

проведенні лекцій, ми вважаємо, що більш повно потенціал цих методів по 

досягненню цілей вивчення психології може розкритися при проведенні 

практичних занять і організації самостійної роботи.  

Основне призначення практичних занять в курсі психології - навчання 

студентів дослідному підходу до вивчення явищ внутрішнього світу, психічних 

особливостей реальних людей, з якими доведеться взаємодіяти в житті та 

практичній діяльності [5]. Цим визначається і вибір навчальних завдань, що 

спрямовані на відпрацювання різноманітних  методик психологічного 

дослідження: анкетування, тестування, організації індивідуальних і групових 

експериментів, психологічної інтерпретації отриманих даних і т. д., і побудова 

самостійної роботи вцілому. 

На наш погляд, психологічна компетентність майбутніх аграріїв є 

результатом якісної самоосвіти над ключовими поняттями, співвідношеннями, 

зв’язками між психічними явищами. Для досягнення таких результатів 

здобувач повинен  міркувати, повторювати матеріал, розв’язувати практичні 

професійні задачі. З цією метою, готуючись до кожного практичного заняття,  

студент повинен виконати завдання з «Робочого зошита», які допомагають 

систематизувати лекційний матеріал, доопрацювати питання, яким не надалась 

повноцінна увага, зосередитись на ключових аспектах певних психічних явищ, 

«побачити» психологію в дії. 

Прикінцевим завданням курсу має стати узагальнений опис себе, який 

охоплює результати психодіагностики, погляду на себе збоку, констатація 

програми власного розвитку та побудова стратегії досягнення успіху.   

При недостатніх часових можливостях аудиторної роботи проведення 

дослідження та обробка його результатів після попереднього обговорення може 

бути переведена в години, відведені на самостійну роботу. При цьому об'єктом 

дослідження може виступати студентська група, а методи слід обирати так, щоб 

з одного боку, їх можна було реалізувати в груповому дослідженні за 

обмежений час, а з іншого досліджувані феномени відповідали теоретичній 
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програмі курсу психології (пізнавальні процеси, психологічний клімат в групі, 

особливості особистості і т.д.) [6]. 

Такими методиками, що викликають незмінний інтерес студентської 

аудиторії при проведенні досліджень й інтерпретації результатів, можуть 

стати: 

1. Оцінка інтелектуальних здібностей за вербальним тестом Г. Айзенка;  

2. Дослідження творчої уяви і її індивідуальних особливостей; 

3. Вивчення пам'яті за методиками «Оперативна пам'ять», «Образна 

пам'ять», «Безпосереднє і опосередковане запам'ятовування». 

4.Дослідження мислення за методиками «Тлумачення прислів'їв», «Прості 

аналогії», «Порівняння понять», «Виключення зайвого» і ін .; 

5.Дослідження психологічних властивостей і станів особистості за 

методиками «Опитувальник Леонгарда» (діагностика типу акцентуації 

особистості), опитувальники EPQ і EPI Г. Айзенка (вивчення і діагностика 

ступеня вираженості властивостей: нейротизма, екстра, інтроверсії, психотизма 

і нейротизму). 

Доцільно, щоб така робота проводилася групою студентів по три-чотири 

людини з подальшим обговоренням з викладачем не тільки результатів 

дослідження, а й особливостей і ефективних шляхів взаємодії в групі. Крім 

того, важливим є реалізація принципів єдності теоретичних та емпіричних 

знань і міждисциплінарних зв'язків. 

Наступний етап передбачає творчий рівень осмислення результатів 

дослідження. На цьому етапі група повинна запропонувати, а потім підготувати 

розвиток експерименту. Виконуючи цей етап проведення дослідження, 

студенти можуть користуватися результатами інших груп, наприклад, 

використовувати ту ж методику в іншій групі або на іншому курсі.  

Результати третього етапу проведення навчально-дослідних робіт 

подаються у вигляді презентацій та доповідаються на міжгрупових, 

факультетських та університетських студентських наукових конференціях. 

Представлення результатів експерименту викликає інтерес студентської 
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аудиторії, оскільки об'єктом дослідження були їхні колеги по групі, факультету 

й університету. Зауважимо, що таке публічне представлення результатів 

змушує звернути особливу увагу студентів на етику проведення дослідження та 

подання його результатів. Слід стежити, щоб результати представлялися тільки 

в узагальненому вигляді (можливо, на етапі проведення дослідження в певних 

методиках слід продумувати кодування анкет). 

При такому використанні навчально-дослідних методик активного 

навчання викладач, активізуючи пізнавальну діяльність студентів, реалізує і 

свою дослідницьку функцію. Результати досліджень можуть допомогти 

дізнатися про окремі особливості особистості студентів і протікання їх 

пізнавальних процесів, отримати відомості про психологічний клімат в групі. 

Все це може і повинно допомогти викладачеві більш ефективно організувати 

навчальну роботу в студентській групі. У рамках розглянутих активних методів 

навчання такі знання можуть допомогти викладачеві при організації 

дидактичних ігор. 

Дидактична гра - це організована навчально-пізнавальна діяльність, в ході 

якої засвоюються знання, вміння і навички, розвиваються професійні якості 

особистості. Структура організації дидактичної гри включає чотири етапи. На 

етапі вибору гри складається добірка дидактичних ігор, відповідних змісту 

навчального матеріалу, програмі, тематичному плану. На цьому етапі викладач 

може використовувати знання, отримані під час проведення навчально-

дослідних робіт. На етапі введення в гру студентам пояснюються правила гри, 

створюється атмосфера зацікавленості і незвичайності майбутньої діяльності. 

Етап проведення гри важливий і складний, тому що викладач, знаючи 

психологічні особливості групи, повинен організувати гру так, щоб вона мала 

якомога більший освітній, виховний і розвиваючий результат. На 

завершальному етапі гри викладачеві необхідно підвести підсумки і зрозуміти, 

наскільки засвоєний новий навчальний матеріал здобувачами, відзначити 

позитивні і негативні моменти в. Переваги дидактичної гри полягають в тому, 

що вона сприяє виробленню певних особистісних якостей, таких як 
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товариськість, організованість, уміння відстоювати свою точку зору, а також 

дає можливість опанувати психологічними навичками і нормами поведінки. 

При вивченні курсу «Психологія» на семінарських і практичних заняттях 

слід широко використовувати такі ігрові технології, як ігрові педагогічні 

вправи, аналіз ситуацій, рольові ігри. Найчастіше студенти скаржаться на 

труднощі виділення головного з великого обсягу інформації. Тому для 

узагальнення вивченого матеріалу можна запропонувати ігрові вправи, н-д 

«Шпаргалка». 

Ефективність використання ігрових технологій багато в чому залежить 

від професіоналізму і майстерності викладача, від його знань деталей 

проведення гри, вміння створювати такі умови, в яких досягається максимальна 

зацікавленість і користь для учасників гри. Зацікавленість студентів полегшує 

запам'ятовування навчального матеріалу. 

Висновки: Використання активних методів навчання, в тому числі 

дидактичних ігор і навчально-дослідних робіт в курсі вивчення психології, в 

межах традиційної практичної і самостійної роботи дає можливість ефективно 

вирішувати завдання навчального курсу «Психологія» в аграрному 

університеті. 
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Анотація: розглянуто питання методики для діагностики формування 

пізнавального інтересу учнів молодшого шкільного віку з інтелектуальними 

порушеннями; охарактеризовано низький, середній та достатній рівень 

пізнавального інтересу учнів з порушеннями інтелектуального розвитку; 

визначено метод гри, як один з найефективніших серед тих, які викликають 

інтерес до учіння. 

Ключові слова: пізнавальний інтерес, учні з порушенням 

інтелектуального розвитку, порушення пізнавальних процесів, мотивація, 

дидактичні ігри. 

 

Проблема формування пізнавального інтересу є однією з 

найактуальніших педагогічних теорій та практик. Дослідженням пізнавального 

інтересу учнів займалося багато психологів, педагогів, таких як Матюхіна М.В. 

(«Перелік улюблених занять»), Горчинська А.А.(«Пізнавальна активність 

молодшого школяра»), Стадненко Н.М., Юркевич В.С., Ганошенко М. 

(«Чарівний будинок», «Казка»), Пророк М. («Вибір сюжетно-тематичних 

картинок»), Лаврентьєва Г., Титаренко Г. (дослідження інтересів, схильностей 
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дошкільника), Волков К. («Пізнавальні інтереси школяра»), Пушкарьова Т. 

(діагностика пізнавальних інтересів шестирічних учнів), Щукіна Г.І. 

(«Методика з конвертами»). 

Більшість цих науковців досліджували пізнавальний інтерес дітей з 

нормотиповим розвитком. Діагностик пізнавальних інтересів дітей з 

порушенням інтелектуального розвитку (ПІР) дуже мало. Це цілком зрозуміло, 

оскільки більшість психологів та дефектологів прийшли до однієї думки, яка 

спростовує взагалі наявність пізнавального інтересу, як такого, у дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку, що не мали спеціального 

корекційного навчання. Так, на думку Миронової, без систематичного, 

цілеспрямованого, системного підходу до здійснення корекційного впливу на 

розвиток учнів з інтелектуальними порушеннями їх «соціальні та 

інтелектуальні потреби формуються важко; сформовані інтереси 

характеризуються нестійкістю, поверховістю, невисокою інтенсивністю; 

пізнавальні інтереси не виникають» [1, с.35].  

Для дітей з ПІР молодшого шкільного віку  характерним є нестійке 

ставлення до навчання, відсутність самостійності мислення, невміння 

дотримуватися цілей, заданих учителем. У пізнавальній діяльності такі діти 

проявляють позитивне ставлення тільки до емоційно-привабливих навчальних 

ситуацій, вони не схильні до самостійного виконання завдань, активність 

інтересу залежить від зовнішніх стимулів (похвала педагога, хороша оцінка),  

потреба у спілкуванні слабка, контакти обмежені, але має місце епізодична 

участь у обговоренні. У своїй методиці Стадненко Н.М. говорить, що для 

більшості дітей з ПІР характерний «…епізодичний, недостатньо виразний 

інтерес. Виявляється він переважно як реакція на розважальність змісту 

завдання. Тривалість такого інтересу дуже залежить від складності завдання, 

яскравості дидактичного матеріалу. Зберігається він лише по відношенню до 

тих завдань, які не викликають інтелектуальних зусиль на їх виконання. При 

найменших труднощах він згасає, дитина перестає працювати і просить інше 

завдання або ж і зовсім відмовляється діяти, говорячи “Я не вмію”, “Я не знаю 
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як”, інколи просто мовчить» [2, с.42]. 

Діагностика пізнавального інтересу учнів з ПІР базується на 

спостереженні педагога за емоційними проявами дитини щодо виконання 

завдань, на виявленні зацікавленості дитини до процесу роботи, спостереженні 

за темпом та характером роботи. Так, надмірно збуджений чи, навпаки, 

загальмований, млявий стан дитини свідчить про низький пізнавальний інтерес. 

У такому випадку дитина не виконує завдань, не розглядає запропонованих 

ілюстрацій, може взагалі нічим не цікавиться, а може хаотично, безцільно 

хапати дидактичний матеріал, не роздивляючись його, розкидати.  

Епізодичний, недостатньо виразний інтерес, спрямований переважно на 

нескладні завдання, що проілюстровані чи доповнені яскравими дидактичними 

матеріали, говорить про середній рівень. У такому випадку учень може ставити 

питання, але не чекає на них відповіді, у процесі роботи розповідати про 

випадки з життя, що не стосуються тематики завдання. 

Якщо дитина із задоволенням приймає завдання, розглядає дидактичний 

матеріал, ставить питання за темою, цікавиться правильністю виконання 

завдання, проявляє радість та захоплення від результатів своєї діяльності, це 

свідчить про достатній пізнавальний інтерес. Але процент таких дітей дуже 

низький, оскільки з’являється він, не раніше, ніж у третьому класі, за умови, що 

дитина систематично відвідувала школу та заняття з корекційним педагогом. У 

цьому випадку велике значення також має наполеглива робота батьків, що 

старанно розвивали кругозір своєї дитини.  

Отже, можна зробити висновок, що внаслідок порушень всіх 

пізнавальних процесів, учнів не цікавить здобуття нових знань, вони часто 

засвоюють їх механічно, не розуміючи справжньої сутності причинно- 

наслідкових зв’язків і взаємозалежностей. Одним із ефективних шляхів 

розвитку інтересу до навчання є його мотивація. Мотивація є суттєвим 

поштовхом до активності дитини, яка, у свою чергу, зумовлює розвиток та 

ефективність діяльності. Дудкевич Т.В. говорить, що «мотивація – система усіх 

видів спонукань особистості…,які регулюють поведінку і діяльність людини» 
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[3, с.406]. Кузьмінський А.І. зазначає «Мотив (фр. motif, від лат. moveo — 

рухаю) — внутрішня спонукальна сила, що забезпечує інтерес особистості до 

пізнавальної діяльності, активізує розумові зусилля. У ролі мотивів можуть 

виступати передусім різноманітні потреби… Як підкреслює С.Л. Рубінштейн, 

"мотив як спонукач — це джерело дій". Але щоб стати таким, він має 

сформуватися[4, с.183]. 

У навчанні дітей з ПІР вагомого значення набуває включення в процес 

навчання методів, які викликають інтерес до учіння. Це, зокрема, використання 

різних видів ігор, створення ігрових моментів, моделювання реальних ситуацій. 

Саме в іграх розпочинається невимушене спілкування дитини з 

колективом класу, взаєморозуміння між учителем і учнем. У процесі гри в дітей 

виробляється звичка зосереджуватися, працювати вдумливо, самостійно, 

розвивається увага, пам’ять. Захопившись грою, діти не помічають, що 

навчаються і до активної діяльності залучаються навіть найпасивніші учні. 

Особливого значення у формуванні пізнавальних інтересів дітей з ПІР 

набувають дидактичні ігри, що стимулюють різнобічну діяльність і 

задовольняють інтереси учнів. Добирати їх треба відповідно до кожної вікової 

групи, враховуючи пізнавальний зміст, ступінь складності ігрових завдань і дій. 

Якщо в учнів згасає інтерес до гри, доцільно ініціювати спільне придумування 

нових ігрових завдань, ускладнення правил, включення до пізнавальної 

діяльності різних аналізаторів і способів дій, активізацію всіх учасників гри. 

Важливо проводити ігри та створювати ігрові ситуації систематично і 

цілеспрямовано на кожному уроці, починаючи з елементарних ігрових 

ситуацій, поступово ускладнюючи і урізноманітнюючи їх. Це особливо 

стосується 1 – 2 класів – перехідного періоду, коли учні ще не звикли до 

тривалої напруженої діяльності. 

Тому гра є засобом активізації навчання та виховання, та є одним із 

найефективніших методів організації навчальної діяльності учнів з ПІР у 

початкових класах. Правила кожної дидактичної гри обумовлені її змістом та 

ігровим задумом, вони визначають характер і способи ігрових дій учня, 
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організовують і спрямовують його стосунки з іншими школярами, спонукають 

дітей керувати своєю поведінкою. Щоб гра викликала інтерес, варто 

використовувати різноманітні елементи унаочнення, а умови гри –

ускладнювати. 
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Анотація: в роботі досліджували зайнятість у трудовій діяльності 

першокурсників, які навчаються за різними спеціальностями. Встановлено, що 

у трудовій діяльності в позанавчальний час зайнята переважна більшість 

майбутніх вчителів фізичної культури (81%), із них 58%  у сфері фізичної 

культури і спорту. Виявлено, що показники зайнятості в трудовій діяльності 

студентів інших педагогічних і непедагогічних спеціальностей є значно 

меншими. 

Ключові слова: студенти, фізична культура, трудова діяльність. 

 

Студентство у всі часи практикувало поєднання навчання у закладах 

освіти з оплачуваною роботою. Але якщо раніше всі студенти навчалися за 

рахунок держбюджету і їх підробіток в основному припадав на канікулярні 

періоди, то с появою в системі освіти можливості навчання за контрактом 

трудова діяльність набула значимого сенсу, а впровадження дистанційної 

форми навчання під час карантину ще більше розширило межі можливого 

суміщення трудової і навчальної діяльності, оскільки не вимагає фізичної 

присутності в аудиторії. 

Особи, які навчаються у навчальних закладах різних рівнів, мають право 

на трудову діяльність у позанавчальний час, оскільки Стаття 43 Конституції 
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України гарантує всім громадянам право на працю, що включає в себе 

можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку 

вільно погоджується. Трудовим законодавством не передбачено обмежень 

щодо поєднання праці і навчання студентами вищих навчальних закладів, 

зокрема, і тих, які навчаються за денною формою навчання [1]. Окрім того, 

право студентів вищих навчальних закладів на трудову діяльність у 

позанавчальний час закріплено в п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про вищу 

освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII [2]. 

В дослідженні представлено поточні можливості праці для студентів 

денної форми навчання у позанавчальний час. Виявлено,  що студенти денної 

форми навчання, у яких основним видом діяльності є процес навчання, мають 

бажання тимчасово або одноразово виконувати певні види роботи з метою 

отримання доходу [3]. В досліджені матеріальних можливостей студентів 

показано, що переважну більшість не влаштовує їхнє матеріальне становище 

[4].  

Зазначається, що сучасна тенденція студентства поєднувати навчання з 

трудовою діяльністю може мати як позитивні, так і негативні наслідки: зрілість 

і економічна автономія, з одного боку, та втрата системності й послідовності 

набуття професійних знань ‒ з іншого, що може призвести до зниження якості 

професійних компетентностей та до девальвації сутності вищої освіти 

загалом. Визначено, що студенти чітко розуміють негативний вплив такого 

поєднання на якість формування їх професійних навичок [5]. 

У досліджені залежності успішності навчання від трудової зайнятості 

автори показують, що робота в сфері майбутньої професії за неповною або 

тимчасовою зайнятістю сприяє підвищенню рівня успішності студентів, 

оскільки є додатковим джерелом набуття знань, практичних навичок, мотивації 

до навчання. При цьому робота та навчання не заважають, а доповнюють одне 

одного й інтегруються. Найгірше впливає на показники успішності студентів 

робота за повною або постійною зайнятістю не за фахом. При цьому робота 

потребує багато часу, а відсутність зв’язку з отримуваною в університеті 
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спеціальністю значно зменшує ступінь мотивованості до навчання [6, с. 18]. 

Метою дослідження стало визначення зайнятості першокурсників різних 

спеціальностей закладу вищої освіти у трудовій діяльності.  

В дослідженні, що було організовано на базі Криворізького державного 

педагогічного університету у квітні 2021 року, взяли участь студенти 1 курсу 

денної форми навчання (всього 99 осіб), які навчаються за спеціальностями 

Середня освіта (Фізична культура)  24 особи, (Фізика)  18 осіб, (Математика) 

 18 осіб, (Інформатика)  12 осіб, (Географія)  16 осіб і непедагогічної 

спеціальності Туризм  11 осіб. 

Використано такі методи: аналіз останніх досліджень за темою, анонімне 

опитування із застосуванням гул форми. Респондентам на ствердження «У 

позанавчальний час я працюю» пропонувалася одна відповідь із «у сфері 

майбутньої професії», «в інших сферах», «не працюю». Для аналізу матеріалу в 

кожній групі показники перераховані у відсотки. Із-за малочисельності вибірок 

отримані результати вважаються недостовірними, а лише такими, що 

висвітлюють тенденцію досліджуваного явища.   

Аналіз отриманих показників показав, що в сфері майбутньої професії 

трудовою діяльністю зайнято трохи більше половини студентів 1 курсу, які 

навчаються за спеціальністю Фізична культура, чверть студентів фізико-

математичних спеціальностей і відсутність таких студентів спеціальності 

Географія і Туризм (рис.1). Така переважна більшість працюючих майбутніх 

вчителів фізичної культури, на відмінну від інших спеціальностей, пояснюється 

широкими можливостями працевлаштування, що забезпечено великим попитом 

споживання фізкультурних послуг в навчальній, виробничій, соціально-

побутовій сферах, що включають, по сутті, всі ланки суспільного життя.  

Порівняння показників працюючих першокурсників у сферах діяльності, 

які не стосуються їхньої майбутньої професії, показало, що особливих 

відмінностей за спеціальностями не спостерігається. Можна припустити, що це 

така діяльність, наприклад, офіціанта чи прибиральника, яка не потребує 

спеціальних знань та умінь і тому доступна широкому загалу. 
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Рис. 1. Трудова діяльність першокурсників за різними спеціальностями 

Аналіз показників не працюючих студентів зафіксував п’яту частину 

серед майбутніх вчителів фізичної культури, трохи більше/менше половини 

інших досліджуваних педагогічних спеціальностей і переважну більшість 

студентів непедагогічної спеціальності Туризм.  

У нинішніх умовах висока активність студентів-першокурсників, які 

навчаються за спеціальністю Середня освіта (Фізична культура) у трудовій 

діяльності, на відмінну від інших педагогічних і непедагогічних 

спеціальностей, пояснюється наявністю спортивного досвіду, за яким в тому чи 

іншому ступені сформовані такі якості, як: адаптованість до різних умов, 

цілеспрямованість, відповідальність, вимогливість, дисциплінованість, високий 

рівень домагань, самоконтроль, впевненість в своїх силах. 

Висновки. В трудовій діяльності у позанавчальний час зайнята переважна 

більшість майбутніх вчителів фізичної культури, які навчаються на 1 курсі 

денної форми навчання, половина студентів інших педагогічних спеціальностей 

і незначна частина студентів непедагогічних спеціальностей. Більше половини 

першокурсників, які навчаються за спеціальністю Середня освіта (Фізична 

культура) працюють у сфері фізичної культури і спорту, в той час як у 

студентів інших педагогічних спеціальностях цей показник у два рази менший, 

а у студентів непедагогічних спеціальностей в загалі відсутній. 
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Анотація.Стаття висвітлює питання розвитку елементарної освіти у 

Великій Британії ХІХ ст. Особливу увагу приділено аналізу планів-проектів 

організації елементарної освіти як складавої нормативної бази у Великій 

Британії ХІХ ст.  

Ключові слова: елементарна освіта, план-проект, нормативна база, 

Велика Британія. 

 

Введення. На сучасному етапі розвитку української держави визначено 

пріоритет глибокого і системного вивчення національного концепту освіти на 

засадах принципу європеїзму. Увага прогресивно налаштованих верств 

суспільства в Україні зосереджена на проблемах подальшого реформування 

національної системи освіти для реалізації завдань освітньої інтеграції. 

Входження України у Болонський процес вимагає ретельного аналізу і 

глибокого осмислення культурно-історичної спадщини європейських країн, 

їхніх освітніх традицій. Британський досвід освітніх реформ є найбільш 

тривалим та суперечливим, але водночас багатим та успішним серед 

розвинених країн. Отже, аналіз позитивних зрушень у цій сфері Великої 

Британії  може слугувати прикладом вітчизняним освітянам у процесі 

проведення освітніх реформ.  

Науковці стверджують, що ХІХ століття було значним як для розвитку 

шкільної справи в усіх країнах Західної Європи, так і для становлення 
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педагогічної науки. Соціально-політичні, економічні, наукові, культурні та 

релігійні зміни в світі висували вимоги щодо нового рівня і змісту освіченості 

людини. Тому актуальності набуває думка про всенародність навчання і 

виховання, про його загальнодоступність і безкоштовність для всіх дітей обох 

статей. 

Мета роботи. Мета – проаналізувати роль планів-проектів організації 

елементарної освіти у процесі становлення елементарної системи освіти 

Великої Британії ХІХ століття.  

Матеріали та методи. Методологічною основою дослідження є: теорія 

наукового пізнання з її вимогами об’єктивності й доказовості; концептуальні 

ідеї педагогіки про людину як найвищу цінність суспільства; діалектико-

матеріалістичні положення про соціальну зумовленість розвитку освітніх 

процесів. Єдність особливого і загального, національного і загальнолюдського, 

історичного і логічного. Дослідження базується на принципах системності, 

комплексності, історичної об’єктивності й культуро відповідності. Для 

вирішення мети нашого дослідження були використані методи, традиційні для 

історико-педагогічних досліджень, зокрема: порівняльно-історичний і 

системно-структурний і системно-структурний – з метою визначення ступеня 

наукової розробки проблеми; конкретно-пошукові – аналіз, синтез, порівняння, 

узагальнення та систематизація наукових фактів для вивчення чинників та 

етапів розвитку елементарної освіти у Великій Британії у ХІХ ст.; вивчення 

історичної літератури, архівних, статистичних документів – для узагальнення 

досвіду організації елементарної освіти, змістовного і методичного 

забезпечення шкіл у Великій Британії у досліджуваний період. 

Аналіз актуальних досліджень. Ретельне вивчення наукових джерел 

(монографій, статей у етапичних виданнях, дисертацій та ін.) свідчить про те, 

що досягнення у галузі британської освіти в історичному аспекті привертали 

увагу багатьох науковців.  

Соціальний характер утворення елементарних шкіл у Великій Британії 

розкрито у працях С. Сміт, Дж. Кей, Ф. Бедаріда. У ході дослідження авторами 
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детально аналізується вплив соціальних реформ ХІХ – ХХ ст. на британські 

родини різних верств населення, що привели до зміни їх традиційних рис, а 

відповідно й шляхів виховання дітей, піднесення ролі елементарної освіти в 

суспільстві. 

Питання історії освіти Великої Британії висвітлено у публікаціях 

британських і західноєвропейських учених Дж. Адамсон, Г. Белфор, Е. Куберлі, 

Г. Бернард, М. Боултвуд, С. Кертіс, Дж. Іннес.  

Окремі факти організації елементарної освіти періоду, що досліджується, 

описували у наукових статтях науковці, зокрема: Дж. Гріноу, Г. Бартлі, 

Дж. Херт, П. Хорн, Д. Вардл, Дж. Мерфі, Дж. Лавсан, Г. Сілвер. Працям цих 

учених притаманний лаконізм, зосередження уваги на питаннях розширення 

мережі і фінансування закладів елементарної освіти.  

Методи і засоби елементарної освіти у Великій Британії конкретизовано 

певним чином у працях учених: І. Гамель, який аналізував особливості 

методичного забезпечення белл-ланкастерських шкіл; Д. Оуен, Р. Оуен, 

Г. Маккаб та інших, які характеризували методи навчання у н’ю-ленаркській 

школі. Узагальнення досвіду діяльності цієї школи присвячено публікації 

світових науковців. Автори вказували на пріоритети в розробці методичного 

забезпечення елементарної освіти: 1) підтримка розумового розвитку дитини; 2) 

підвищення мовної та числової грамотності на початковому періоді навчання; 

3)  нові відношення між владою та вчителями. Законодавчу базу освітніх 

закладів аналізував А. Ліч. У контексті питань історії права і культури Великої 

Британії ХІХ ст., проблеми  діяльності педагогів-реформаторів елементарної 

школи проаналізовано у публікаціях таких учених: Дж. Макколей Тревельян, 

Дж. Маккі, Дж. Девіс.  

Проведена джерелознавча робота дозволяє зробити висновок про 

малодосліджені аспекти цього питання, домінування загальнооглядових статей 

та відсутність педагогічного аналізу важливих фактів у сучасних вітчизняних 

публікаціях. 

Результати та обговорення. У дослідженні на підставі аналізу розвитку 
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теорії педагогічної науки визначено міру приватної та державної ініціативи у 

створенні мережі елементарних шкіл, яка впливала на  фінансування й 

ідентифікувала масовий характер закладів елементарної освіти. Проведене 

дослідження нормативної бази, що впливала та визначала  характер розвитку 

мети, змісту, форм і методів навчання в різних типах шкіл елементарної освіти 

у Великій Британії ХІХ ст. 

Дослідження доводить, що у першій третині ХІХ ст. нормативна база 

елементарної освіти  у Великій Британії складалася завдяки створенню 

британським парламентом та урядом відносно сталої і цілісної законодавчої 

бази [1;3;7]. З’ясовано, що нормативну базу освітньої галузі цього рівня на 

визначеному етапі складали групи документів:  

   - фабричні законодавчі акти та освітянські біллі, що обговорювалися у 

парламенті;  

   - проекти організації народної освіти;  

   - звіт першої державної комісії, які були результатом дослідження стану 

елементарної освіти в країні. 

Становлення повної системи загальної обов язкової безкоштовної 

елементарної освіти у Великій Британії  ХІХ  ст. відбувалося завдяки 

створенню законодавчої бази британським парламентом та урядом. З’ ясовано, 

що нормативну базу цього рівня складали групи документів і проекти 

організації народної освіти – одни з них. 

Протягом першої половини ХІХ ст. відомими суспільними і політичними 

діячами С. Уайтбредом, Г. Брумом, А. Роубаком, У. Ловеттом були розроблені 

так звані плани-проекти для формування національної системи освіти, які 

внесено на розгляд у британський парламент у формі біллей. 

Так, Самуїл Уайтбред – представник партії вігів, запропонував білль, 

датований 1807 р., про парафіяльні школи. Згідно з цим проектом 

пропонувалося організовувати безкоштовну елементарну освіту для дітей, але 

тільки – вихідців з сімей працівників фабрик. Білль С. Уайтбреда спонукав уряд 

ретельно вивчати стан народної освіти у Великій Британії (кількість шкіл, 
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матеріальне і методичне забезпечення навчального процесу в елементарних 

школах). 

Проведений аналіз документів свідчить про те, що для ретельного 

вивчення стану елементарної освіти у Великій Британії 1816 р. була створена 

перша державна комісія на чолі з Г. Брумом, членом палати громад. Робота 

комісії спрямовувалася на розгляд питання про перерозподіл коштів, 

призначених для освітянських цілей, збір інформації про кількісний та 

соціальний склад дітей, що відвідували елементарні школи, загальний стан 

фінансування освіти в країні. Результатом роботи Г. Брума у державній комісії 

було внесення на розгляд у британський парламент білля «Про парафіяльні 

школи» у 1820 р. Цей документ мав на меті розробку шляхів покращення стану 

народної освіти в Англії та Уельсі шляхом будування шкільних приміщень за 

кошти фабрикантів, внесення шкільної плати (2 – 4 пенси за тиждень) батьками 

учнів, якщо вони мали таку можливість. Також пропонувалося призначати 

церковною парафією на посаду вчителя лише представника англіканської 

церкви. Білль «Про парафіяльні школи» містив важливі факти про стан 

народної освіти станом на 1820 р. Серед них слід відмітити низький відсоток 

відвідування дітьми шкіл. Так, указувалося, що з 16 дітей у віці від 5 до 15 

років лише одна дитина відвідувала школу. Однак, навіть такий рівень, 

зазначалося, було досягнуто завдяки поширенню белл-ланкастерських шкіл. 

Також серед недоліків зазначалося, що склад учнів постійно змінювався. 

Внаслідок цього фактично було неможливо реалізувати програми 

систематичного навчання. Крім того, діти рано починали працювати на 

виробництві, що не давало змоги завершити курс навіть елементарної освіти 

[2;3;4;10]. 

Аналітичне вивчення історико-педагогічної літератури дозволило 

охарактеризувати основні компоненти планів-проектів народної освіти, 

розроблених А. Роубаком та У. Ловеттом. Зокрема з’ясовано, що спільним для 

двох проектів було бачення складників структури системи елементарної освіти. 

В основі формування мережі та здійснення систематичного контролю мала 
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стояти держава. За планом А. Роубака, контролюючим органом визначався 

кабінет міністрів; за програму виховання відповідальність несла церква; 

держава мала зобов’язати батьків віддавати дітей 6 – 12 років у державні школи 

(у приватні – якщо була фінансова спроможність) на всій території Великої 

Британії. Державні школи об’єднувалися територіально у шкільні райони, які у 

свою чергу об’єднувалися у шкільні комітети. Члени шкільних комітетів 

обиралися голосуванням населення конкретної місцевості [3;5;6;9].  

В обов’язки комітетів входили такі питання: організація підготовки 

педагогічних кадрів у спеціальних коледжах, призначення на посади вчителів і 

керівників шкіл, підбір доцільних навчальних посібників. У плані-проекті У. 

Ловетта зазначалося, що школа має бути звільнена від вирішального впливу 

церкви. Обов’язки держави діяч визначав такі: будувати приміщення для 

елементарних шкіл, фінансувати заходи щодо підготовки вчителів у 

спеціальних коледжах, видання шкільних підручників, забезпечувати вчителів 

житлом та заробітною платнею.  

В обох планах-проектах указувалося, що фінансування елементарних 

шкіл має відбуватися державним коштом, а в проекті А. Роубака було подано 

пропозицію про уведення спеціальних шкільних податків і залучення 

благодійної підтримки більш забезпечених батьків учнів. 

Матеріали дослідження доводять, що плани-проекти А. Роубака та У. 

Ловетта різнилися типологією і програмою елементарних шкіл, джерелом 

фінансування цих освітніх закладів. Наприклад, А. Роубак пропонував чотири 

типи шкіл: молодша початкова школа, індустріальна школа (програма 

включала: обов’язкове навчання письма, читання, арифметики, предмети за 

вибором – музика, гігієна, образотворче мистецтво, ремесло, природознавство), 

вечірня школа для юнаків та дівчат у містах, школи для підготовки вчителів. У. 

Ловетт пропонував три ступені: перший – початкова школа для дітей у віці від 

3 до 6 років; другий – підготовча школа – від 6 до 9 років – у програмі головна 

увага приділялася моральному вихованню; третій – середня школа для дітей у 

віці від 9 до 12 років, програма включала: моральне виховання, навчання 
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грамоти, опанування основ хімії, фізики, фізіології, гігієни, вивчення 

мінералогії, геології, топографії та ресурсів країни [3; 9;10]. 

Висновки. Проаналізовані плани-проекти народної елементарної освіти 

(мережі елементарних шкіл, структури освіти), датованих першою третиною 

ХІХ ст., є свідченням перших прикладів формування законодавчої бази 

елементарної освіти у Великій Британії.  

З’ясовано, що позитивним було те, що теоретична частина планів-

проектів слугувала прогресивним зрушенням у законотворчій діяльності 

британського уряду у справах освіти протягом наступних десятиліть і склали 

основу законодавчого акту 1870 р.« Про забезпечення народної освіти в Англії 

та Уельсї». 
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Аннотація. У статті розкрито питання розвитку освітнього менеджменту 

багатопрофільних закладах позашкільної освіти в умовах автономії. Автором 

представлено основні цінності, принципи, та позиції, які слід враховувати під 

час розробки програм теоретико-методичного супроводу для кожного закладу 

позашкільної освіти. Проаналізовано позиції, які мають бути враховані при 

теоретико-методичному супроводі розвитку освітнього менеджменту 

багатопрофільних закладах позашкільної освіти в Україні (стратегія 

багатопрофільного закладу позашкільної освіти та визначені у ній принципи 

взаємодії; структура багатопрофільного закладу позашкільної освіти, що 

визначає інтереси різноманітних організацій, установ, що зацікавлені у 

розвитку відповідних освітніх профілів; особливості взаємодії у системі 

«керівник закладу – педагогічні працівники»; професійна культура курівника і 

компетентність адміністративного персоналу багатопрофільного закладу 

позашкільної освіти; наявність професійної мотивації педагогічних працівників 

до творчого зростання та підвищення професійної кваліфікації). 

Ключові слова. Освітній менеджмент, позашкілля, цінності і принципи в 

управлінні, автономія. 
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Багатопрофільні заклади позашкільної освіти є унікальними закладами, 

які є в сучасній Україні. Це унікальна мережа, в які зосереджено унікальний 

кадровий склад, створено сприятливі умови для проведення цікавих занять у 

вільний від навчання час для дітей та підлітків. Але на сьогодні процеси 

розвитку освітнього менеджменту у багатопрофільних закладах позашкільної 

освіти не можуть забезпечити високий рівень якості освітніх послуг і тим 

самим, зокрема, обумовлюється звернення великої кількості дітей та молоді до 

інших просторів, в яких вони прагнуть самореалізуватися. Чому при такій 

багатій мережі ми збіднені у якості освітніх послуг? Чому так сталося, що діти і 

молодь, замість активних цікавих занять у групах однолітків обирають 

віртуальні світи? Можна припустити, що цьому сприяє розвиток цифрових 

технологій, зростання кількості користувачів мережі Інтернет, яка заполонила 

майже всі сфери у суспільстві. Але виникає питання: чому діти і молодь в 

нашій країні стали відчуженими один від одного? Чому навіть у віртуальних 

світах діти і молодь стикаються із кібербулінгом? Чому процеси спілкування 

між педагогами та вихованцями набувають інших характеристик? Це при тому, 

що кожний суб’єкт освітньої діяльності, внаслідок збільшення інформації, 

відкриття смислових кордонів, має можливість бути більш компетентним, 

поінформованим, адже може отримувати ресурси для навчання впродовж 

життя. Додамо і влучний вислів Г. Пустовіта: «В умовах соціальних та 

економічних реформ, демократизації суспільства та гуманітаризації освіти 

значно підвищився попит дітей та їхніх батьків на додаткові освітні послуги, які 

загальноосвітня школа чи інші середні навчальні заклади задовольнити не в 

змозі. Розв’язання цієї важливої проблеми полягає у необхідності створення 

освітньо-виховного поля, відкритої для будь-якої дитини системи 

інтелектуального й духовно-морального розвитку, соціалізації. Саме така ідея є 

основою навчально-виховної діяльності позашкільних навчальних закладів, які 

сьогодні залишились практично єдиними інститутами виховання зростаючої 

особистості за межами школи» [3, с. 43]. Автор доводить, що сучасний 

позашкільний навчальний заклад має забезпечити учнів не лише «глибокими та 
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міцними інтелектуальними знаннями», а й формування й розвиток практичних 

умінь та навичок їх самостійного набуття та творчого застосування на практиці. 

У вихованців має бути, за його поглядом, сформований науковий світогляд, 

розвинені високі духовні, моральні якості тощо [3, с. 46]. Також автор вказував 

на необхідність зміни уявлення про педагогічну діяльність спеціаліста, який 

працює із дітьми і молоддю, але при цьому ми можемо до його думок додати і 

те, що зміни мають відбуватися не лише у роботі педагога, а й у роботі 

директора закладу позашкільної освіти. Саме тому виникає ще одне питання: 

чому в багатопрофільних закладах позашкільної освіти досі не знайдено шляхи 

покращення освітнього менеджменту на системному рівні?  

Як ми бачимо, що сьогодні у представників багатопрофільних закладів 

позашкільної освіти в Україні виникає безліч питань, на які поки що не 

знайдено відповідей. Саме тому можна сформулювати гіпотезу: така ситуація 

складається тому, що, по-перше, представниками багатопрофільних закладів 

позашкільної освіти та їх адміністративним персоналом ще не усвідомлено 

можливості умов, які надаються правом автономії в освіті та уподобання та 

інтереси українського народу, який прагне отримати покращання якості життя. 

По-друге, позашкільна освіта не здатна сприяти цьому усвідомленню та 

розвивати якісний освітній менеджмент у багатопрофільних закладах 

позашкільної освіти і це потребує пошуку стратегій для виходу із кризи, яка на 

сьогодні склалася у позашкіллі.  

Звернемо увагу на думку Г. Дмитренко, І. Хлівної про превалювання 

декларативності над науковою обґрунтованістю політики, її слабку орієнтацію 

на потреби людини тощо: «…відсутня чітка цілеспрямованість дій державних 

органів влади на задоволення потреб людей у всіх сферах життєдіяльності, 

включаючи потреби в розвитку і самореалізації. Практично всі роки 

незалежності, а особливо в остання роки, Україна знаходиться в системній 

кризі. Мова йде про квадру сфер організації суспільства: економічної, 

політичної, соціальної, культурної (де освіта займає провідне місце)» [1, с. 6]. 

Погоджуючись із авторами, підкреслимо, що системна криза, в якій 
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знаходиться суспільство, охопила і саму людину, і її поведінку. Людина не 

відчуває себе вільною, а стає залежною від обставин, від умов, від інших 

людей, від власних емоцій та переживань тощо. Отже, багато в чому залежить 

від процесів управління та самоуправління, від правильної організації та 

системної взаємодії між людьми – людьми вільними, а не пригніченими.  

Підкреслимо, що на сьогодні розвиток освітнього менеджменту у 

багатопрофільних закладах позашкільної освіти потребує системності, а це – у 

свою чергу, зумовлює необхідність розробки теоретико-методичного супроводу 

даного процесу. До теоретико-методичного супроводу розвитку освітнього 

менеджменту на сьогодні зростає інтерес в усьому світі. Це відображає факт 

про те, що належний освітній менеджмент не є розкішшю, а виступає як 

соціальне заломлення для подальшого розвитку суспільства. Використання 

нових наукових ідей у формуванні освітньої політики закладу позашкільної 

освіти, новий статус прийнятих рішень в умовах автономії є надзвичайно 

важливим для належного керівництва. Освітній менеджмент, що підкріплений 

потужним теоретико-методичним супроводом, передбачає впровадження нових 

стандартів та вимог до здійснення належного керівництва.  

Теоретичний аналіз праць вчених з проблеми дозволяє нам стверджувати, 

що для розвитку освітнього менеджменту наявні різні роботи у різних галузях, 

а саме: філософія, право, економіка, педагогіка, психологія, соціологія, 

андрагогіка та інші галузі знань, які доцільні для запровадження у сучасний 

процес управління.  

Оскільки освітній менеджмент багатопрофільного закладу позашкільної 

освіти є процесом прийняття рішень для ефективного здобуття здобувачами 

необхідних компетентностей, основну увагу слід спрямовувати не лише на 

формальні, а й на неформальні сторони таких рішень. Однією із дійових сил в 

управлінні є педагогічна рада закладу, а інші особи, які входять до 

адміністративного персоналу, є включеними у процес реалізації цих рішень. 

Тобто, їх залучення до управління відбувається не лише на стадії обговорення 

проблемних питань, а й на стадії введення рішення в дію. У такому разі освітній 
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менеджмент стає складною системою взаємодій між структурними 

підрозділами закладу, методичних об’єднань та спеціальних служб, які рухають 

освітньо-культурні практики завдяки таким цінностям: солідарність, участь, 

справедливість, ефективність. Очікуваний ефект освітній менеджмент надає за 

умови злагодженої освітньої діяльності педагогічного колективу, в якому 

можна було б виокремити такі позиції: орієнтація на взаємну підтримку всіх 

суб’єктів управління, дотичних до системи позашкільної освіти (педагогічна 

рада, батьківська рада, учнівське самоврядування тощо); дотримання суб’єктів 

врядування таких елементів, як свобода, доступ до інформації, відкритість 

тощо.  

Про цьому важливим є і врахування менеджерського підходу до 

здійснення теоретико-методичного супроводу, зокрема, його цінностей − 

дієвості та ефективності, адже саме адміністративний персонал зводять 

концепцію, розробляють стратегію, яка спрямована на результати, що мають 

задовольнити очікування від позашкільної освіти в цілому і від конкретного 

закладу окремо. При цьому адміністративний персонал на чолі із керівником 

закладу мають використовувати відведені ресурси найкращим чином, дбати про 

розвиток потенціалу та розвивати власну професійну культуру. Додамо, що  

про необхідність розвитку професійної культури керівника позашкільного 

навчального закладу влучно вказує І. Наумчук: «… вивчення теорії і практики 

підготовки керівних кадрів освіти та підвищення їх кваліфікації засвідчує, що 

на сьогодні майже відсутні дослідження, предметом яких є теоретичне 

обґрунтування й апробація змісту та організаційно-методичних засад розвитку 

професійної культури керівників позашкільних навчальних закладів у системі 

післядипломної педагогічної освіти. Практика ж з’ясування та оцінювання 

стану сформованості професійної культури керівників закладів позашкільної 

освіти довели, що рівень її недостатньо відповідає сучасним суспільним 

вимогам та освітнім стандартам. Переважна більшість керівників закладів 

позашкільної освіти не акцентують увагу на виявленні власного стану 

сформованості професійної культури та її розвитку…» [2, с. 1]. 
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Запорукою реалізації теоретико-методичного супроводу розвитку 

освітнього менеджменту є готовність адміністративного персоналу бути 

включеним у даний процес. Цінності і принципи мають не лише декларуватися, 

а й бути введеними в управлінські практики. Поряд з такою готовністю 

адміністративного персоналу бути спроможними формувати механізми 

самоуправління та співуправління в умовах автономії, постає питання 

посилення взаємодії з представниками територіальних громад, проведення 

консультацій із батьківською громадою зокрема, у сфері розробки нових 

освітніх послуг, які є необхідними для розбудови громадянського суспільства – 

вільного, демократичного, незалежного тощо. 

Розробка і впровадження процедур взаємодії з представниками 

територіальних громад, проведення консультацій із батьківською громадою є 

важливими чинниками у формуванні іміджу багатопрофільного закладу 

позашкільної освіти, його презентації для громадськості. Такі процедури 

потрібні для залучення і представників влади, і батьків до участі в процесах 

прийняття рішень, які впливають на освітній процес. Така робота, за умови її 

цілеспрямованості, системності, цілісності, буде сприяти налагодженню 

діалогу, підвищенню якості управлінських рішень як таких, що забезпечують 

створення умов для надання якісних послуг здобувачам позашкільної освіти. Це 

можуть бути такі механізми, як: формування адміністрацією багатопрофільного 

закладу позашкільної освіти орієнтовного річного плану, розробка планування 

заходів (щомісяця) з реалізації питань посилення взаємодії з представниками 

територіальних громад, проведення консультацій із батьківською громадою 

тощо. Важливим у формуванні таких взаємодій є визначення різноманітних 

позицій, які потребують обговорень і постійного діалогу, а саме: проекти 

положень, що стосуються прав здобувачів позашкільної освіти, авторські 

програми для здобувачів позашкільної освіти, регламенти і процедури введення 

нових елементів у освітні програми, проекти і програми розвитку освітнього 

менеджменту в умовах автономії та рішення стосовно стану їх виконання  

тощо. Форма таких взаємодій може бути різною, − круглі столи, стратегічні 
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сесії, роз’яснювальні кампанії, повідомлення, конференції, семінари, форуми (у 

тому числі – у мережі Інтернет) тощо. Інструментами обговорення для таких 

взаємодій є: обговорення за участю як фізичних, так і юридичних осіб (у тому 

числі із залученням провідних вчених та експертів з освітнього менеджменту) 

різноманітних питань; надання роз’яснень за допомогою засобів масової 

інформації та відповідних офіційних веб-сторінок багатопрофільних закладів 

позашкільної освіти. 

Нинішній період розвитку позашкілля характеризується підвищенням 

громадської ініціативи у творенні культурно-освітніх практик, активним 

залученням зацікавлених громадян до прийняття рішень, що впливають на 

освітній процес. Але при цьому і батьківська спільнота, і представники 

державного сектору, і представники публічної влади прагнуть не лише 

впливати на освітній процес та підвищувати його якість, а й ініціюють їх 

залучення до процесу прийняття рішень. Це постає можливим в умовах 

автономії, і саме адміністративний персонал має забезпечувати цілісність 

процедур залучення батьківської спільноти та представників територіальних 

громад завдяки каналам взаємозв’язку. Підкреслимо, що саме наявність каналів 

взаємозв’язку є однією з умов для забезпечення інтересів і прагнень 

зацікавлених осіб (як фізичних, так і юридичних) до процесу прийняття рішень 

у багатопрофільних закладах позашкільної освіти. Такі канали взаємозв’язку 

створюються із урахуванням різноманітних моделей співпраці, основою із яких 

має постати педагогіка партнерства.  

Функціонування різних моделі співпраці між зацікавленими особами 

та колективом багатопрофільних закладах позашкільної освіти залежить 

від наступних чинників: 

1. Стратегія багатопрофільного закладу позашкільної освіти та визначені 

у ній принципи взаємодії. 

2.Структура багатопрофільного закладу позашкільної освіти, що визначає 

інтереси різноманітних організацій, установ, що зацікавлені у розвитку того або 

іншого освітнього профілю і тим самим забезпечують участі у процесі 
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прийняття рішень для покращення якості освітніх послуг.  

3. Особливості взаємодії у системі «керівник закладу – педагогічні 

працівники». Від характеру такої взаємодії представники інших організацій, 

батьки та представники територіальних громад мають орієнтуватися саме на 

таку систему, в якій і керівник, і педагогічні працівники можуть впливати на 

прийняття управлінських рішень і, відповідно, їх розробку. 

4. Професійна культура курівника і компетентність адміністративного 

персоналу багатопрофільного закладу позашкільної освіти. Характер 

професійної культури, професійна компетентність визначають дві принципові 

позицій, а саме: як зацікавлені особи сприймають діяльність адміністративного 

персоналу (нейтрально, позитивно або негативно) та наскільки професійною є 

діяльність керівника, як його організаційні та ділові якості впливають на 

характер освітнього процесу. 

5. Наявність професійної мотивації педагогічних працівників до творчого 

зростання та підвищення професійної кваліфікації. Вкажімо на те, що в умовах 

впровадження компетентнісного підходу до набуття позашкільної освіти 

предметом уваги є вивчення питань мотивацій, кар’єрного зростання та 

професійного розвитку спеціаліста, підвищення його кваліфікації. Реалізація 

компетентнісного підходу до підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

багатопрофільних закладів позашкільної освіти потребує акцентування уваги на 

тому, що компетентність педагога набуває ваги у процесі здійснення освітньої 

практики, а не лише у формі набуття відповідного сертифікату. Важливо, щоб 

педагогічні працівники не лише отримували інформацію про відповідний 

напрям роботи, а й вдосконалювали свої знання, набували певного досвіду в 

процесі інтеграції з різноманітними компонентами професійної діяльності. 

Для поступового впровадження теоретико-методичного супроводу 

розвитку  освітнього менеджменту у багатопрофільних закладах позашкільної 

освіти важливо мати спеціально розроблену програму, яка, як на нашу думку, 

може містити декілька блоків, а саме: діагностичний, проектувальний, 

процесний, результативний. Так, у діагностичному блоці можуть бути 



537  

матеріали для діагностики рівня розвиненості освітнього менеджменту, що 

нададуть змогу виявити та проаналізувати утруднення, протиріччя. Така робота 

можлива для впровадження необхідних змін у процес управління. 

Проектувальний блок містить варіанти для зведення моделі розвитку освітнього 

менеджменту, враховує можливі результати і труднощі, забезпечує рефлексію 

введення нових механізмів (або заходів) для подальшої роботи. Процесний блок 

містить основні процедури, які розроблені у проектувальному блоці, і, 

відповідно, передбачає реалізацію таких процедур через управлінські рішення, 

що приймаються спільно, узгоджено. Результативний блок вміщує основні 

технології, що допомагають оцінити якість освітніх послуг відповідно до 

впроваджених змін в освітньому менеджменті та здійснити корекцію 

нововведень. 

Відповідно, всі ці чинники потребують теоретико-методичного 

супроводу, що при умови якісного наповнення такого супроводу змістом та 

специфікою, набуде потужного розвитку. 

Отже, підводячи підсумки, вкажімо на необхідність запровадження 

теоретико-методичного супроводу розвитку освітнього менеджменту у 

багатопрофільних закладах позашкільної освіти відповідно до кращих 

напрацювань як українських, так і зарубіжних вчених.  
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Реформування початкової освіти в контексті Нової української школи 

спрямоване на компетентнісний підхід, опору на ціннісні орієнтації учасників 

освітнього процесу, звільнення від стереотипів, в основі яких – репродуктивні 

види мислення. 

Тож на часі – природна допитливість здобувачів початкової освіти, 

здатність аналітично, творчо мислити, вміти працювати з інформацією [3, 

с.696]. 

Це досягається у процесі формування пізнавальної активності молодшого 

школяра, яку досліджували і педагоги минулого (А.Дістервег, К.Гельвецій, 

Я.Коменський, І.Песталоцці, Ж.Ж.Руссо), і зарубіжні (Д.Берлін, М.Дауні, 

У.Девіс, А.Гемс, Л.Уоклін), і вітчизняні науковці (К.Абульханова-Славська, 

М.Данилов, Л.Калашникова, І.Лернер, І.Огородников, П.Підкасистий, 

О.Савченко, Г.Щукіна та ін.). 
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Значний вплив на пізнавальну активність дитини має сім’я – перша 

суспільна сходинка в її житті. Тож партнерська взаємодія учня і батьків, школи 

і сім’ї через діалогічний зв’язок забезпечує пізнавальне спілкування всіх 

учасників освітнього процесу. 

У науковій літературі формування пізнавальної активності учнів 

розглядається як цілісний процес, орієнтований на активні гностичні дії у 

різних видах діяльності (громадській, навчально-пізнавальній, естетичній тощо) 

та спілкування з однолітками і дорослими, що передбачає дидактично 

обґрунтовану технологію розвитку активності особистості, яка налічує 

оптимальні методи, форми організації спілкування та пізнавальної діяльності 

[1, с.68]. 

У цьому контексті надзвичайно важливим є розвиток навички 

ініціативної діяльності молодшого школяра, яка дає змогу учневі опанувати 

значні обсяги інформації якісніше і з задоволенням. Так, для активізації 

спілкування в сім’ї та підтримки пізнавального інтересу з метою поглиблення 

природничих знань, формування стійкої потреби самостійно пізнавати, 

охороняти і примножувати навколишню природу; розвитку самостійності 

думки, активності дітей у спілкуванні; навички спілкування в різноманітних 

ситуаціях з батьками, меншими чи старшими братиками і сестричками, умінь 

бути співбесідником, ініціатором спілкування, сприяння розвитку уваги, 

мислення, пам’яті, мовлення, спостережливості, підвищення мотивації учіння 

доречно використовувати кросворди та ребуси для всієї родини з 

зашифрованими природничими поняттями та термінами, складені на основі 

програмного матеріалу. Такі матеріали не залишать байдужими ні батьків, ні 

дітей, спонукатимуть постійно звертатись до текстів підручника, у результаті 

чого терміни та поняття будуть засвоюватися значно краще. Якщо ж завдання 

знаходяться поза програмовими межами і стосуються статевого виховання, 

життя морів, корисних копалин, космосу тощо, це сприяє організації пошукової 

діяльності та задоволенню пізнавального інтересу у взаєминах з родиною 

[2,с.70]. 
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Відбувається більш детальне знайомство з підземною скарбницею 

планети, Книгою рекордів Гіннеса, Червоною книгою України тощо. 

Усі завдання спрямовуються на збагачення словникового запасу 

здобувачів початкової освіти. Вони знайомляться з поняттями фітопланктон, 

меланін, приливи і відпливи, озонова діра, місячні фази, вуглеводи, 

збалансоване харчування, лейкоцити. Розповідають батькам, а у бесідах із 

учителем повідомляють, що найбільше сподобалось братикам, сестричкам, 

батькам. 

Ефективним у формуванні пізнавальної активності школярів із 

залученням родини є робота з казками, що обіймає такі напрями: читання казок 

із метою подальшого обговорення в сім’ї; самостійне складання казок учнями; 

створення казок із батьками. 

Вправлятися у самостійному розвитку уяви, кмітливості та мислення 

дозволяють загадки. Їх також можна добирати, класифікувати за певними 

темами, складати самостійно й за участю батьків. Така робота викликає живу 

зацікавленість, розвиває уміння зіставляти, порівнювати, описувати предмети, 

бачити їх схожі та відмінні риси. 

Співпраця батьків і дітей сприяє формуванню у дітей потреби ставити 

запитання, висловлювати свою думку, вміння слухати і чути, долати такі риси, 

як сором’язливість, замкненість, невміння висловлювати свою думку і почуття, 

невпевненість у собі, що супроводжується заниженою самооцінкою і гальмує 

пізнавальну активність. 

Доречно використовувати вправи та ігри на розвиток комунікативних 

умінь: «Закінчи речення», «Я та інші», «Дзеркало», «Сам собі режисер». 

Для батьків слід проводити консультації, вислуховувати всіх дітей – і 

вдома, і в школі. Таким чином залучаються до активної роботи всі учні, на 

уроках виникають постійні дискусії, де школярі доповнюють відповіді один 

одного, висловлюють особистісне ставлення до повідомлень. 

Дієвим є складання творів-мініатюр, у процесі підготовки яких 

активізується спілкування в сім’ї. Бажано, щоб тематика творів мала 
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пізнавальний характер, а в самій назві містилося запитання.  

Численні переваги має й виховна робота, зокрема проведення «Брейн-

рингів», ігор «Поле чудес», вікторин та конкурсів на теми, які цікавлять 

здобувачів початкової освіти. 

Таким чином, у формуванні пізнавальної активності молодших 

школярів із залученням родини виокремлюють такі компоненти освітньої 

діяльності як:  

-мотиваційно-стимулюючий, що має на меті вироблення в батьків 

потреби до пізнавальної взаємодії з дітьми, для чого проводять батьківські 

збори, консультації, родинні виховні заходи;  

-когнітивно-інструктивний, що передбачає постановку мети, завдань, 

стратегії взаємодії з дітьми; педагогічне консультування батьків з питань 

взаємодії, спілкування з дітьми, оволодіння стратегією активного слухання; 

усвідомлення й розуміння батьками значення спілкування з дітьми; 

-змістовно-процесуальний, де передбачено конкретні види робіт, що 

пропонуються для спільного виконання батькам і дітям; 

- аналітико-корекційний, що передбачає аналіз результатів спільної 

роботи; індивідуальні та групові консультації з батьками. 

Отже, такий цілісний підхід до формування пізнавальної активності 

здобувачів початкової освіти сприяє самостійному, творчому пізнанню 

довкілля, оволодінню комунікативними навичками та вміннями, установленню 

моральних стосунків у спілкуванні, партнерській взаємодії. 

Для організації в сім’ї пізнавального спілкування слід здійснювати 

цілеспрямовану педагогічну підготовку батьків, стимулювання дітей до 

спілкування у процесі навчання. 
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Анотація. У статті розглянуто погляди різних дослідників на проблему, 

умови та особливості формування особистісної донорської культури. 

Проаналізовано особливості досліджуваного феномену у сучасної молоді. 

Представлено комплекс організаційно-педагогічних умов, підходів та заходів, 

що сприяють формуванню особистісної донорської культури здобувачів, а 

також виступають підґрунтям для формування гармонійної особистості в 

цілому.  

Ключові слова: донорська культура, сучасна молодь, здоров’я, свідоме 

ставлення до здоров’я, толерантність, волонтерство.  

 

Здоров’я нації є найвищою цінністю суспільного та соціально-

економічного розвитку будь-якої країни. Від сучасної молоді вимагається 

здатність не лише вирішувати соціальні завдання, але й створити здорову 

родину, виховувати здорових нащадків. Але умови сучасного стрімкого життя 

збільшують ризики для здоров’я в мінливих умовах суспільства та довкілля. На 

жаль, кількість небезпечних ситуацій та постраждалих від них у світі зростає. 

Останнім часом почастішали випадки отримання травм, пов’язаних із розривом 

внутрішніх органів та значною втратою крові. Надання допомоги людям у даній 

ситуації визначається наявністю у держави запасу донорської крові та реєстру 

потенційних донорів. Незважаючи на те, що донорство в Україні 
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регламентоване чинними нормативними актами, воно переживає спад, 

пов’язаний зі складним соціально-економічним станом, погіршенням 

демографічних показників, значним зменшенням пропаганди донорства у 

засобах масової інформації, украй незадовільним фінансуванням закладів та 

установ служби крові, а також низьким рівнем свідомого ставлення до здоров’я 

сучасної молоді. Саме це і зумовлює актуальність даної теми . 

Проблематику донорства у своїх працях розробляли С. Булеца, 

О. Кашинцева, Р. Майданик, І. Сенюта, К. Іллющенкова та інші. Наукові основи 

формування здорового способу життя, культури здоров’я, валеологічного 

виховання та збереження здоров’я досліджували C. Авчиннікова, Т. Бойченко, 

В. Горащук, С. Кириленко, Л. Сущенко, О. Тур, Л. Хижняк, А. Нагорна та ін.; 

проблеми формування здоров’язбережувальної компетентності досліджували 

О. Антонова, Н. Бібік, Н. Петрікова, І. Рибіна, О. Шатрова, О. Югова та ін. 

Зокрема, теоретико-методологічні засади здоров’язбережувальної педагогіки 

знайшли своє відображення в наукових працях І. Брехмана, Є. Вайнера, 

Л. Дихан, Г. Зайцева, В. Колбанова, Л. Татарникової, Л. Тихомірової та ін. 

Метою даної статті є дослідження поняття «донорська культура» та 

пошук шляхів та засобів до підвищення свідомого ставлення до здоров’я 

сучасної молоді. 

Достатній рівень здоров’я потрібний людині для життя, для своєї 

реалізації в ньому. Надійний спосіб бути здоровим – уміти формувати здоров’я, 

зберігати і зміцнювати його. І саме для цього необхідний такий компонент як 

свідоме ставлення до здоров’я. Свідоме ставлення до здоров’я – це таке 

дбайливе ставлення до свого здоров’я (ціннісне), коли людина правильно 

оцінює, цілком розуміє його стан та чинники, які впливають на нього, цінує 

його наявність. Ціннісне ставлення до здоров’я відображає свідоме ставлення 

до нього [1, с. 20].  

Кожна людина є частиною соціуму та має нести йому свою користь як в 

цілому, так і у якості донора для певної людини зокрема. Згідно зі статтею 290 

Цивільного кодексу України, дієздатна фізична особа в повнолітньому віці має 
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право бути донором крові, її компонентів, органів, інших анатомічних 

матеріалів і репродуктивних клітин. Донорство органів і тканин є добровільною 

процедурою жертвування власними органами і (або) тканинами на користь як 

конкретної особи, так і невизначеного кола осіб [2, с. 74]. 

Численний аналіз наукових джерел показав, що єдиного визначення 

терміну «культура донорства» не існує. Зазвичай це поняття асоціюється із 

поняттями солідарність, волонтерство та розуміється як свідомий вияв бажання 

бути готовим віддати свої органи чи кров (або її складники) людині 

(реципієнту), яка цього потребує. Тому перед нами стоїть завдання визначити 

цей термін. Якщо розглядати поняття «культура донорства» за її складовими, то 

можна виділити такі її складові для визначення як «культура» та «донорство». 

Що таке донорство ми вже з’ясували. Щодо поняття «культура», то у контексті 

поведінкових проявів слово «культура» визначається як сукупність 

сформованих, соціально значущих якостей особистості, щоденних вчинків 

людини в суспільстві, що ґрунтуються на нормах моралі, та етики [3, с. 45]. 

Поняття «особистісна культура» розуміється як рівень вихованості та 

освіченості людини, рівень оволодіння тією чи іншою сферою знання або 

діяльності [4, с. 239]. 

Таким чином, донорська культуру («культуру донорства») можемо 

визначити як сукупність соціально значущих якостей та вчинків особистості в 

суспільстві, що ґрунтуються на нормах моралі та етики і мають на меті 

добровільне, свідоме жертвування власними органами і (або) тканинами на 

користь певної особи (осіб) біду без мотиву отримання вигоди.  

Під соціально значущими якостями маємо розуміти такі як: 

солідарностість, волонтерство, емпатія, прояв активної громадянської позиції 

особистості, усвідомлений жест допомоги тому, хто потрапив у біду без мотиву 

отримання вигоди. Тобто кінцевою метою є відновлення здоров’я інших людей 

за рахунок безоплатного пожертвування їм своїх органів чи їх складових, в 

тому числі крові.  

Під нормами моралі та етики, що є підґрунтям для соціально значущих 
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якостей та вчинків особистості в суспільстві, слід розуміти систему принципів і 

норм поведінки, що визначають характер відносин між людьми відповідно до 

прийнятих в даному суспільстві понять про добро і зло, справедливе і 

несправедливе, гідне і негідне. Дотримання вимог моралі забезпечується силою 

духовного впливу, суспільною думкою, внутрішнім переконанням, совістю 

людини [5, с. 50].  

Під свідомим жертвуванням органів мається на увазі, що людина 

повністю та адекватно обізнана у специфіці донорського процесу і не 

знаходиться під тиском певних осіб чи не керується негативними установками 

особистості щодо власного здоров’я. Свідомість вчинку донорства є однією із 

складових свідомого ставлення до здоров’я в цілому (як свого, так і інших 

людей). Свідоме ставлення до здоров’я можна визначити як таке, яке є 

значущим для людини, важливим, цінним та котре входить до кола її потреб та 

інтересів та визначається відповідною кількістю свідомих ефективних дій у 

його напрямку.  

Л.Сердюк вказує, що індивідуальними факторами, які визначають  

ціннісне ставлення до здоров'я особистості є рівень її суб'єктивного контролю, 

самооцінка, рівень домагань, мотивація; потреби (наприклад, у здоров'ї); 

засвоєні цінності, еталони та норми поведінки. Дослідниця зазначає, що 

формами підвищення цінності здоров'я особистості є спрямовані соціальні 

впливи, метою яких є якісне інформування про здоров'я та його компоненти (з 

одного боку) та актуалізація ресурсів та мотивації особистості до процесів 

самопізнання, саморозвитку, творчості, рефлексії, а також залучення до 

колективної взаємодії [6, с. 35]. 

Можемо зробити висновок, що свідоме ставлення до здоров’я 

проявляється у «культурі донорства». І це не лише прояв особистісних рис 

донора з метою добровільного вчинку, а й оцінка та цінність цього вчинку 

суспільством та тим осередком, в якому донор перебуває (виховується, 

навчається, спілкується). Цей висновок підводить нас до того, що формування 

«культури донорства» залежить не лише від конкретної людини та розвитку її 
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індивідуально-психологічних, а також соціально-значущих якостей, а й від 

стану популяризації та престижу, просування «культури донорства» в соціумі 

та країні в цілому. Тобто, однією із найважливіших умов пропагування та 

формування особистісної донорської культури має стати держава та її 

відповідні медичні системи, які будуть мати здатність контролювати процес 

донорства на якісному та високому рівні.  

Щодо культури донорства в Україні, то вона мало розвинена порівняно із 

більш розвиненими європейськими країнами та Сполученими Штатами 

Америки. Популяризація особистісної донорської культури серед здобувачів 

вищої освіти здебільшого лежить на плечах волонтерських організацій. В 

основному організації займаються популяризацією культури донорства серед 

молоді на благодійних та волонтерських основах. Адже безліч людей просто не 

знають про необхідність здавати кров задля порятунку іншого або ж про 

можливість донорства певними органами прижиттєво чи посмертно [7]. 

На основі аналізу численних джерел, можна виділити наступні підходи до 

підвищення свідомго ставлення до здоров’я сучасної молоді як основи 

формування особистісної донорської культури.  

1. Прививання ціннісного ставлення до здоров’я та обізнаності у 

питаннях донорської культури змалечку, коли діти живуть із розумінням того, 

що здоров’я – це важливо, а донорство – це швидко, комфортно та життєво 

необхідно. До цього пункту відноситься як виховання дітей батьками (в тому 

числі їх власний приклад) так і навчально-виховна діяльність у школі та ВНЗ чи 

іншому закладі, де дитина здобуває освіту.  

2. Регулярні інформаційні кампанії та ініціативи із перевірки стану 

здоров’я, зі здавання крові, обізнаності питань з приводу донорства. Важливо, 

щоб у соціумі існували певні організації, які на постійній основі займалися б 

просвітницькою діяльністю серед здобувачів вищої освіти щодо культури 

донорства.  

3. Правильно підібрані методи організації соціальних ініціатив 

відповідні віку очікуваних донорів. В даному випадку мова йде про сучасну 
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молодь, яка користується Instagram, TikTok, рідше Facebook. Правильно 

підібраним методом просування культури донорства та свідомого ставлення до 

здоров’я буде створення додатків на цих платформах або популяризація 

процесу донорства через них (сторітелінг, блогерство).  

Активна участь молоді в донорстві та високий рівень свідомого ставлення 

до здоров’я сприяє формуванню здорового покоління і громадянського 

суспільства. Важливо те, що популяризацією цих питань мають займатися не 

лише громадські організації, а й навчальні заклади у рамках своїх навчальних 

програм. Важливо реалізувати комплекс заходів, спрямованих на формування 

відповідної мотивації та компетентності. У цьому можуть стати у пригоді 

наступні заходи в рамках навчального процесу.  

1. Відкриті зустрічі-лекції із лікарями та/або медичним персоналом з 

питань здоров’я та особливостей донорства на медичному рівні (роз’яснення та 

медична просвіта). 

2. Залучення до навчального процесу волонтерських та соціальних 

організацій з питань просвіти та популяризації збереження здоров’я та 

культури донорства на рівні суспільства. Важливе сприяння формуванню 

позитивного ставлення студентів до трансплантації та органного донорства 

через демонстрацію фізичних можливостей і досягнень людей, які живуть 

завдяки трансплантації.  

3. В навчальному закладі має працювати кабінет психологічної 

служби, який може окрім свого прямого призначення в тому числі сприяти 

залученню молоді у інтересі до донорської культури та її формуванню 

(наприклад, проведення психологічних або сумісних медико-психологічних 

тренінгів із формування позитивної мотивації до донорства та цінності 

людського життя, толерантного ставлення до людини в цілому і т.п.).  

Отже, ми з’ясували, зо культура донорства сучасної молоді є одним з 

проявів її свідомого ставлення до здоров’я, яке потребує розвитку та підтримки.  
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Анотація. У статті розглянуто особливості процесу формування 

донорської культури та виділено основні індивідуально-психологічні якості 

особистості студентів, які позитивно впливають на цей процес. Визначено коло 

заходів, які сприяють як психологічному росту студентів, так і їх свідомому 

ставленню до донорства.  

Ключові слова: культура донорства, студентська молодь, співчуття, 

мотивація, відповідальність.  

 

Питання здоров’я, його підтримки та збереження є досить актуальним 

питанням для свідомої людини, яка прагне підтримувати відповідний рівень 

життєвої енергії і самопочуття, а відповідно і якості життя. Проблемою нашого 

суспільства, а особливо студентської молоді, є недостатня увага до цього 

питання. Людина починає цінувати здоров’я, коли вже починає втрачати  його. 

Тому так необхідно виховувати увагу до свого здоров’я, навчати людей бути 

чуйними як до себе, так і до оточуючих, проявляючи в тому числі і культуру 

донорства. Згідно зі статтею 290 Цивільного кодексу України, дієздатна 

фізична особа в повнолітньому віці має право бути донором крові, її 

компонентів, органів, інших анатомічних матеріалів і репродуктивних клітин. 

Донорство органів і тканин є добровільною процедурою жертвування власними 
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органами і (або) тканинами на користь як конкретної особи, так і невизначеного 

кола осіб. Кінцевою метою є відновлення здоров’я інших людей за рахунок 

безоплатного пожертвування їм своїх органів чи їх складових, в тому числі 

крові [1, с. 74].Проблематику донорства у своїх працях розробляли С. Булеца, 

О. Кашинцева, Р. Майданик, І. Сенюта, К. Іллющенкова та інші. Питання 

формування здоров’язбережувальної компетентності студентів висвітлювали 

Н. Анікеєва, Д. Воронін, Л. Грицюк, Н. Панчук та ін.; психолого-педагогічні 

аспекти питань здоров’я і здорового способу життя студентської молоді 

висвітлено в працях О. Антонової, Н. Бєлікової, О. Бойка, М. Булатової, 

Л. Демінської, В. Єфімової, О. Митчик, В. Поліщука та ін. 

Культура донорства полягає у сукупності соціально значущих якостей та 

вчинків особистості в суспільстві, що ґрунтуються на нормах моралі та етики і 

мають на меті добровільне, свідоме жертвування власними органами і (або) 

тканинами на користь певної особи (осіб) біду без мотиву отримання вигоди. 

Соціально значущими якостями є: солідарностість, волонтерство, емпатія, 

прояв активної громадянської позиції особистості, усвідомлений жест допомоги 

тому, хто потрапив у біду без мотиву отримання вигоди.  Під нормами моралі 

та етики, що є підґрунтям для соціально значущих якостей та вчинків 

особистості в суспільстві, слід розуміти систему принципів і норм поведінки, 

що визначають характер відносин між людьми відповідно до прийнятих в 

даному суспільстві понять про добро і зло, справедливе і несправедливе, гідне і 

негідне. Дотримання вимог моралі забезпечується силою духовного впливу, 

суспільною думкою, внутрішнім переконанням, совістю людини [2, с. 50]. 

Важливо пронизувати навчально-виховний процес розвитком та 

підтримкою таких індивідуально-психологічних якостей особистості як: 

емпатія, співчуття, психологічне благополуччя, почуття відповідальності за 

своє життя та здоров’я (локус-контроль), позитивна мотивація (на досягнення 

успіху), адекватна самооцінка, низький рівень тривожності тощо. І безперечно 

для моніторингу розвитку цих якостей у навчальному закладі необхідна 

психологічна служба, яка має здійснювати свою роботу у безлічі напрямків в 
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тому числі і в формуванні культури донорства як такого [3].  

Культура донорства є одним із показників особистості, які 

характеризують її як чуйну, уважну, співчуваючу, свідому та обізнану. Тому 

підвищення загального рівню культури донорства можемо очікувати шляхом 

безпосереднього розвитку позитивних індивідуально-психологічних якостей 

особистості. Цей розвиток може здійснюватися наступними шляхами: 

1. Виховання дітей батьками та демонстрація у родині таких якостей у 

як співчуття, порозуміння, доброта, відповідальність, усвідомленість, 

цілеспрямованість, доброзичливість, активна людська позиція, любов до людей.  

2. Спеціальна медична просвіта у навчально-виховному закладі та 

постійна співпраця із відповідними організаціями з питань донорства, які 

прививатимуть у студентів такі якості: відповідальність, уважність до життя та 

здоров’я свого та близьких людей, толерантність, волонтерство, активна 

громадська позиція, обізнаність у питаннях здоров’я тощо.  

3. Впровадження у навчально-виховний процес студентської молоді 

психолого-педагогічних тренінгів та розвивальних занять з метою формування 

таких індивідуально-психологічних якостей: мотивація на досягнення успіху, 

позитивна адекватна самооцінка, внутрішній локус-контрою, організаторські 

здібності, емпатія, низький рівень тривожності, позитивна комунікативна 

установка, висока соціально-психологічна адаптація, позитивні установки в 

мотиваційно-потребовій сфері. Крім цього важливі заходи в таких напрямках: 

профілактика депресивних станів та фрустрації, підвищення стресостійкості, 

пом’якшення акцентуацій характеру та агресивності чи конфліктності, 

навчання позитивним міжособистісним стосункам та самоконтролю у 

спілкуванні. 

Важливо зазначити, що самі по собі розвинені вищеозначені якості не 

означають, що студентська молодь буде більш орієнтована на донорства і не 

завжди сприяють формуванню донорської культури. Це пов’язано із тим, що в 

умовах нашої сучасності молодь просто не знає про такі можливості, майже 

ніде про них не чує і до того ж у нашій країні відсутнє системне 
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функціонування донорської служби на рівні держави. Це у свою чергу не 

сприяє формуванню саме позитивної мотивації до донорства у тому числі. Тому 

цим питанням перш за все має займатися медична сфера на рівні держави. Адже 

культура донорства – це не лише прояв особистісних рис донора з метою 

добровільного вчинку, а й оцінка та цінність цього вчинку суспільством та тим 

осередком, в якому донор перебуває (виховується, навчається, спілкується). 

Цей висновок підводить нас до того, що формування «культури донорства» 

залежить не лише від конкретної людини та розвитку її індивідуально-

психологічних, а також соціально-значущих якостей, а й від стану 

популяризації та престижу, просування «культури донорства» в соціумі та 

країні в цілому. Тобто, однією із найважливіших умов пропагування та 

формування особистісної донорської культури має стати держава та її 

відповідні медичні системи, які будуть мати здатність контролювати процес 

донорства на якісному та високому рівні.  

Висновки. Культура донорства може формуватися як під дією соціуму та 

впливом держави, а й в залежності від індивідуально-психологічний якостей 

особистості, серед яких ґрунтовними для цього процесу є такі як емпатія, 

внутрішній локус-контролю, позитивна мотивація та висока соціально-

психологічна адаптація.  
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Анотація: У статті міститься теоретико-методичне обґрунтування 

проблеми впровадження інноваційних підходів до навчання історії в школі, 

висвітлення її теоретичних аспектів, окреслення сфери її практичного 

застосування у галузі сучасної освіти. 

Ключові слова: інноваційні підходи, навчання історії, заклад загальної 

середньої освіти. 

 

Історія як навчальний предмет має значні переваги у формуванні 

ціннісних орієнтацій здобувачів освіти, можливості розв’язання ними 

морально-етичних проблем. 

Виховуючи громадянина України, учитель історії спрямовує свою 

діяльність на розвиток особистості учня на основі знань минулого та вміння 

орієнтуватися у найважливіших досягненнях світової культури. 

У свою чергу, розвиток особистості учня передбачає формування 

творчого мислення, здатності критично аналізувати минуле, сьогодення, робити 

власні висновки на основі самостійного вивчення історичних джерел. 

Історія має розкривати здобувачам освіти проблеми морального вибору, 

чесно демонструючи складність та неоднозначність моральних оцінок 

історичних подій. Таким чином учень отримує право на суб’єктивність в 

обґрунтуванні свого бачення моральних проблем історії. 

Оскільки уроки історії мають навчати школяра не стільки пасивному 
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запам’ятовуванню фактів та оцінок, скільки формувати вміння самостійно 

орієнтуватися у численних історичних фактах, знаходити причинно-наслідкові 

зв’язки між історичними подіями, виокремлювати головне в історичному 

процесі від несуттєвого, в нагоді стають інноваційні технології. 

У їх застосуванні протягом останніх років, зокрема на уроках історії, 

наявна тенденція на створення для учня не просто активної, а ініціативної 

позиції в освітньому процесі, забезпечення можливості вступати в активний 

діалог, навчатися самостійно та перебувати в постійному пошуку. 

В інноваційних підходах до навчання історії в школі виокремлюють два 

основні вектори, що відповідають репродуктивній та проблемній орієнтації 

освітнього процесу.  

Перший підхід – технологічний, спрямований на модернізацію освітнього 

процесу, де гарантовані результати досягаються у межах його традиційної 

репродуктивної орієнтації. 

Це повідомлення знань і формування способів дій за зразком, яке 

орієнтоване на репродуктивне навчання і спроможне забезпечувати 

ефективність освіти. 

Другий підхід – проблемно-пошуковий, що перетворює традиційне 

навчання у продуктивну діяльність учнів, передбачає розроблення 

індивідуальних моделей навчання на основі самостійного засвоєння нового 

досвіду, породження нових знань та способів дій. 

Цей підхід має такі переваги в навчанні історії: 

- спонукає учнів до формулювання та висловлювання ідей, уявлень; 

- вчить розв’язувати виявлені суперечності; 

- мотивує до породження альтернативних гіпотез; 

- дає змогу учням досліджувати свої припущення; 

- виявляє прикладне значення, практичну значущість нових знань. 

Тож інновація вживається не тільки у сенсі нововведення, а й у зміні 

видів діяльності, стилю мислення. 

З точки зору технологізації, тобто комплексу оптимальних дидактичних 
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умов взаємодії взаємозалежних, обов’язкових методів, прийомів та засобів, 

об’єднаних у систему, що гарантують прогнозований результат, у навчанні 

історії з 1972 року набирає популярності модульна технологія, оскільки сприяє 

успішному засвоєнню значного за обсягом навчального матеріалу. 

Навчальний блок (модуль) представлений у цій технології у вигляді 

певної кількості лекцій (уроків вивчення нового матеріалу), семінарів, 

досліджень, лабораторних робіт (уроків удосконалення знань, умінь, навичок), 

колоквіумів, заліків (контрольних уроків, уроків обліку й оцінки знань та 

умінь). 

Вдале об’єднання нових підходів до навчання й стандартних методичних 

прийомів дозволяє модульній технології значно підвищити рівень осмислення й 

розуміння досліджуваного матеріалу, сприяє забезпеченню рефлексії, 

формуванню компетентності педагога та учнів. 

Серед переваг модульної технології варто виокремити, перш за все, 

гнучкість – рухливість елементів у структурі певного проблемного модуля; 

технологічну динамічність і можливість взаємозаміни методів та прийомів 

навчання, системи оцінювання досягнень та контролю; змогу інтеграції, 

індивідуалізації та диференціації змісту навчання, прогнозування навчальної 

діяльності з урахуванням специфіки конкретного колективу учнів та 

особливостей навчального матеріалу. 

Формувати партнерську взаємодію дозволяють особистісно орієнтовані 

технології, що передбачають відмову вчителя від авторитарного стилю 

спілкування [4, с.384]. 

Досить популярними у навчанні історії є проєктні технології, що 

вирізняються багатофункціональністю, здатністю синтезувати знання у процесі 

їхнього пошуку, сприяють успішній соціалізації здобувачів освіти. 

Навчально-пізнавальний проєкт є обмеженим у часі процесом, у межах 

якого на основі конкретних вимог до чіткої організації, якості результатів, 

самостійного пошуку проблем учнями відбувається цілеспрямована 

трансформація певного обсягу знань.  
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Існують певні умови роботи над проєктом. Схарактеризуємо їх. 

1. Усвідомлення педагогом переваг розвитку школярів у процесі 

виконання проєкту; знання особливостей проєктної методики; професіоналізм. 

2. Оволодіння учнями технологією проєктної діяльності, зокрема такими 

уміннями, як визначення мети, завдань, предмета, гіпотези дослідження; 

планування власної діяльності й однолітків; здатність систематично та чітко 

діяти відповідно до плану. 

3. Мотивація учнів до роботи над проєктом, наявність певного рівня 

знань та інтелектуальних умінь. 

4. Здатність довести спільну роботи до кінця, узгоджуючи результати 

кожного етапу з учителем. 

5. Володіння інформацією про реалізацію проєкту. 

Починають проєкт із вибору проблеми, обґрунтовують практичну 

значущість її результату, визначають мету і поетапні задачі; масштабність 

роботи, засоби і методи реалізації цілі, межі інтеграції з іншими предметами, 

терміни виконання; передбачають можливі труднощі; виокремлюють етапи 

роботи; формулюють гіпотезу, ідеї для її реалізації; обирають виконавців чи 

команду для здійснення проєкту, продумують його загальну модель і 

структуру; розподіляють обов’язки, мотивують учасників; обирають учнів, що 

будуть забезпечувати інформаційну підтримку проєкту – випуск бюлетенів. 

Важливо, щоб проєкт був педагогічно значущим, тобто щоб учні у 

процесі його здійснення здобули нові знання, вміння та навички. 

Успішною інновацією у навчанні історії є лекційно-семінарсько-залікова 

технологія, яка теж досить давно застосовується в школі. Учителеві опанувати 

нею не складно, оскільки зазначена технологія передбачає певний перелік 

універсальних педагогічних дій: планування; доречність зміни видів діяльності; 

технологію добору форм навчання (лекцій, семінарів, заліків, дискусій, 

колоквіумів тощо). 

Таким чином, сучасні технології навчання сприяють суттєвим 

динамічним змінам у професійній діяльності вчителя, підвищенню рівня його 
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педагогічної культури як суб’єкта управління освітнім процесом; розвитку 

пізнавальних інтересів та навичок критичного мислення учнів [3, с.696]. 

На уроках історії, де використовуються інновації, панує атмосфера 

взаємодопомоги та довіри, школярі роблять власні відкриття, усвідомлюють 

важливість здобутих знань, вільно висловлюють свої думки, почувають себе 

впевнено, спокійно сприймають зауваження, усвідомлюючи себе активними 

учасниками освітнього процесу. 

Саме за таких умов можливе виховання особистості, яка розуміє свої 

історичні корені, своє місце в суспільстві, яка спроможна у майбутньому 

розв’язувати численні проблеми та приймати дієві рішення. 
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Анотація. У статті розкрито основні підходи до структури формування 

гуманістичних цінностей молодших школярів на заняттях образотворчого 

мистецтва. Розглянуто особливості кожного із трьох взаємопов’язаних 

структурних компонентів: мотиваційно-ціннісного, когнітивно-інформативного 

і творчо-діяльнісного. Доведено, що оволодіння основним теоретичним та 

практичним матеріалом, широка обізнаність у царині образотворчого мистецтва 

визначає високий рівень інтелектуального розвитку, який є обов’язковою 

умовою формування гуманістичних цінностей у дітей молодшого шкільного 

віку.  

Ключові слова: гуманістичні цінності; системний підхід; мотиваційно-

ціннісний, когнітивно-інформативний і творчо-діяльнісний компоненти. 

 

Важливим аспектом у вирішенні проблеми формування гуманістичних 

цінностей молодших школярів у процесі образотворчого навчання є визначення 

структури досліджуваного феномену. У розробці структури гуманістичних 

цінностей доцільно враховувати те, що виконання мистецьких творів поєднує в 

собі сприйняття, інтерпретацію та реалізацію художнього образу. Тому в 

процесі показу творів мистецтва, учителю необхідно познайомити молодших 

школярів з історією створення картин, визначення їхнього місця у творчому 

доробку авторів, зробити художньо-образний аналіз, виокремити стилістичні 

особливості та засоби образотворчої виразності. Саме процес такої аналітичної 
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роботи допомагає молодшим школярам поступово осягнути закони 

образотворчого мистецтва, удосконалювати свої вміння, вчитися переносити 

основні закони та принципи мистецької культури на власну художню 

діяльність. 

У Концепції виховання гуманістичних цінностей учнів загальноосвітніх 

шкіл задекларовано: «гуманістичні ідеї, пов’язані з розумінням людини як 

частини природи і самоцінності її особистості, створили основу провідної 

світової орієнтації прогресивних суспільних рухів. Гуманізм як ідейно-цілісний 

комплекс став включати в себе всі вищі цінності, вироблені людством на 

довгому і суперечливому шляху його розвитку, які одержали назву 

загальнолюдських: людяність, свобода, справедливість, гідність, працьовитість, 

совість, відповідальність, рівність, братерство та ін.» [4]. 

Застосування системного підходу дозволило визначити досліджуваний 

феномен як цілісну динамічну систему трьох взаємопов’язаних структурних 

компонентів: мотиваційно-ціннісного, когнітивно-інформативного і творчо-

діяльнісного та відповідних функцій.  

Мотиваційно-ціннісний компонент характеризується групою мотивів, що 

визначають художню діяльність учнів початкової школи та ціннісних 

орієнтацій. Цей компонент дозволяє здійснювати активно-мотиваційне 

забезпечення цілісного опанування національних традицій та трансформацію їх 

в освітньо-виховну систему цілерегулювання самовизначення. Реалізація змісту 

цього компоненту зумовлює ціннісну спрямованість естетичних емоційно-

почуттєвих мотивів школярів переживати й співпереживати прекрасне в 

мистецтві, емоційно відгукуватися на зміст художніх творів у процесі 

формування гуманістичних цінностей.  

Мотиваційно-ціннісний компонент забезпечує стабільний інтерес учнів 

до образотворчого навчання. Визначальними в будь-якій діяльності дитини, 

зокрема мистецькій діяльності, є певні мотиви, внутрішня спонука до 

діяльності, що відображає потреби особистості. Дослідниця  О.Блашкова 

вважає, що мотивація являє собою внутрішню психологічну активність, що 
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організовує та планує діяльність і поведінку, в основі яких лежить необхідність 

задоволення потреби. У процесі мотивації потреба дістає одну зі своїх суттєвих 

властивостей – предметність. Набуття потребою свого предмета, її 

опредметнювання і зумовлює перетворення потреби на певний мотив 

діяльності [1].  

Основу мотиваційної сфери особистості становлять потреби, поява яких 

відбиває об’єктивний стан необхідності для людини чогось і породжує 

діяльність, спрямовану на здобуття цієї необхідності. Потреба, опосередкована 

мотивацією (процес спонукання індивіда до активної діяльності для 

задоволення своїх потреб і для досягнення цілей), психологічно виявляється як 

мотив. Провідною потребою, рушійною силою образотворчої діяльності, на 

думку дослідника В. Орлова, виступає інтерес до мистецтва як поєднання 

інтелектуальних, емоційних та вольових процесів особистості. У зв’язку з цим, 

особливого значення набуває не лише сформованість у молодших школярів 

відповідних інтересів, потреб, мотивів, знань, умінь та цінностей, а й активність 

їх прояву, яка залежить від самодетермінованості та творчого характеру 

образотворчої діяльності [8]. 

Дослідження показали, що мотивом у образотворчому навчанні 

молодших школярів є інтерес до художніх творів і гуманістичних цінностей. 

Для вчителя мотивом є необхідність сприймання, розуміння, виконання 

мистецьких творів, передача необхідних образотворчих навичок, потяг до 

глибоких емоційних переживань, бажання передати дітям навички та вміння 

образотворчого мистецтва, навчити їх розуміти й любити візуальне мистецтво.  

Мистецтво сприяє розвитку художньої культури школярів, їх загальному 

та образотворчому розвитку, вихованню духовного світу, становленню їх 

світогляду, формуванню особистості. Залучення до загальнолюдського 

гуманістичного досвіду, вираженого в мистецтві українського народу та інших 

народів світу, відбувається в мистецькій діяльності, у процесі створення 

особистістю індивідуального варіанту художнього образу в інтонаційно-

мистецькому спілкуванні з художнім твором [7].  
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У своєму дослідженні О. Комаровська висловлює думку про те, що 

ефективність виховної ролі мистецтва, а також спрямованість і характер її 

соціального впливу є найважливішими критеріями, що визначають суспільну 

значимість образотворчого мистецтва і його місця в системі гуманістично-

культурних цінностей. В процесі образотворчого мистецтва збагачується 

образне мислення, фантазія, розвиваються пізнавальні процеси, які спонукають 

до активної творчості [3]. 

Суттю ж будь-якої творчості є пошукова активність, яка надзвичайно 

корисна для людини, тому повинна заохочуватися з раннього дитинства. Вона 

необхідна для формування особистості дитини, підвищення її стресостійкості, 

адаптивного розвитку нервової системи.  

Пошукова активність передбачає інтерес до предмета, зокрема до 

образотворчого, а інтерес – це єднальна нитка між навчанням, розумовим 

розвитком і вихованням; інтерес підвищує працездатність, активізує і розвиває 

пам’ять. Водночас, відомо, що діти краще розвиваються в колективі. Працюючи 

разом, вони вчаться не тільки у вчителя, а й один в одного, змагаються, 

порівнюють. У результаті виявляється, що робота в колективі – це 

найкоротший шлях індивідуального розвитку, зростання [1]. 

Зміст образотворчого навчання учнів початкових класів в цілому має 

мотиваційно-спонукальну спрямованість, високу інформативність і мистецьку 

доступність. На заняттях мистецтва закладаються основи образотворчих 

навичок, гуманістичної освіти. Завданнями образотворчого навчання молодших 

школярів в умовах початкової школи є оволодіння образотворчими навичками 

й уміннями, участь у виховних заходах, виставках, конкурсах, фестивалях. Це 

сприятиме розширенню світогляду, формуванню особливої життєвої позиції 

молодших школярів, адже, найважливіше педагогічне завдання і мета 

образотворчого навчання в умовах початкової школи - формування особистості. 

Ефективність організації мистецького навчального процесу в цьому 

напрямку може бути забезпечена тільки всебічним вивченням особистості 

кожної дитини: темпераменту, характеру, кола інтересів, рівня 
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інтелектуального розвитку, своєрідності емоційної сфери, наявності та 

характеру художніх потреб, специфіки способів спілкування, умов побуту тощо 

[1]. 

Адекватне уявлення вчителя про кожну дитину, її духовний світ, 

переживання і прагнення дає можливість організувати роботу в колективі, як 

диференційований, індивідуалізований процес спілкування з учнями за 

допомогою образотворчого мистецтва. Такий підхід дозволяє переосмислити 

ієрархічну позицію: «вчитель – учень» з притаманним їм певним диктатом 

вчителя, на позицію діалогу однодумців, які беруть участь у процесі 

співтворчості. 

Ключового значення в організації роботи з колективом набуває реалізація 

потреби у спілкуванні, під час якого формуються гуманістичні цінності, а також 

особистість школяра. Колектив стає для дитини своєрідним соціумом, в якому 

вона моделює свої відносини з людьми. Обстановка доброзичливості, 

взаєморозуміння і взаємоповаги, комфортність сприяє найбільш повному 

розкриттю духовного світу, формуванню позитивних моральних та етичних 

якостей особистості, тому успіх або невдача колективу сприймається як подія 

особистого життя [7]. 

Таким чином, процес образотворчого навчання як колективна художня 

діяльність активно впливає на розвиток як особистісних якостей, так і на 

формування гуманістичних цінностей учнів початкової школи: 

- участь у спільній справі формує у молодшого школяра вміння 

спілкуватися, об’єктивно оцінювати свої дії, допомагає усвідомити наявні 

недоліки як образотворчі, так і поведінкові;  

- під час занять у школяра формуються позитивні особистісні якості, 

необхідні для роботи в колективі, він вчиться застосовувати свої сили, 

образотворчі здібності та вміння з користю для себе і для класу; 

- образотворче навчання, як активний і соціально-цінний процес 

забезпечує становлення у свідомості учня єдності слова і діла, корисного 

наміру і особистісних засобів його здійснення;  
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- у процесі образотворчого навчання розвиваються самостійність і 

уболівання за іншого, ініціатива та інші вольові якості, необхідні дитині 

молодшого шкільного віку; мистецька діяльність перемикає її увагу на корисну 

справу, важливу для неї і для інших учасників колективу.  

Когнітивно-інформативний компонент включає систему знань із 

образотворчого мистецтва, здатність мислити образами, розмаїття ідей, 

мистецький смак; емоційний – передбачає наявність почуттєвих реакцій під час 

споглядання та виконання художніх творів (від простого задоволення до 

мистецького катарсису).  

Процес розвитку образотворчих здібностей досить складний та 

довготривалий і знаходиться у прямій залежності від розумової, візуальної, 

виконавчої діяльності дитини. Оскільки у дітей молодшого шкільного віку ще 

не сформувалися загальноприйняті стереотипи образотворчого мислення, 

важливим є навчання на прикладах художніх замальовок, нарисів, етюдів, 

поглиблення уявлення про особливості образотворчого мистецтва всіх часів та 

стилів.  

Накопичення різноманітних вражень дозволяє формувати мистецький 

досвід. З набутим досвідом мистецтво стає більш звичним, знайомим, 

розпізнається, викликає у дітей позитивні емоції. Загальновідомо, що розумова 

діяльність являє собою складну систему, яка поєднує знання, розумові дії, 

пізнавальні процеси, а також емоційні прояви в образотворчій діяльності.  

Образотворче мистецтво поступово орієнтує школярів на важливі для них 

думки, високі почуття, світлі настрої, виражені у художніх образах, а це формує 

образотворче мислення, яке сприяє розвитку розумових здібностей і в цілому 

інтелектуальному зростанню. Здобуваючи різноманітні знання про твори 

образотворчого мистецтва, характеризуючи їх емоційно-образний зміст, учні 

початкової школи збагачують словниковий запас новими виразами, візуально-

зображальними інтонаціями, емоційні враження впливають на їх настрої та 

почуття. При цьому знання допомагають зорієнтуватися у змісті почутого, 

потім виступають основою пізнавальної діяльності дітей, згодом слугують для 
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вироблення критеріїв оцінки художніх творів та явищ.  

Основна роль у навчальному процесі образотворчого мистецтва належить 

системним знанням, а саме: зміст художніх творів, правила повітряної та 

лінійної перспектив, засоби художньої виразності (поняття про колір, форму, 

об’єм), закони композиції, які спираються не тільки на теоретичну діяльність, 

але й розвивають індивідуальний мистецький досвід дітей молодшого 

шкільного віку. Знання лежать в основі формування вмінь і навичок, через які 

здійснюється розкриття творчих здібностей.  

Суттєве значення у навчанні образотворчого мистецтва є здатність 

молодших школярів уявляти, адже справжнє засвоєння мистецтва неможливе 

без активної діяльності уяви, без уміння уявити те, що вони чують, а потім 

зображають. Учні не механічно сприймають та відтворюють зображення, а 

пов’язують їх зі змістом і характером художнього твору, його формою, 

засобами образотворчої виразності. Розвинена творча уява дає школярам 

можливість формувати свій емоційний світ, здатність мислити образами.  

Важливим компонентом у формуванні гуманістичних цінностей 

молодших школярів у процесі образотворчого навчання є творчо-діяльнісний, 

який поєднує навички та вміння, що виступають як інструмент реалізації 

образотворчих знань на рівні індивідуальної, групової чи колективної 

діяльності. Дослідники в галузі педагогіки та психології (П. Блонський, О. 

Запорожець, К. Платонов, В. Сластьонін та ін.) зазначають, що колективна 

діяльність буде повноцінною, якщо дитина оволоділа навичками виконання 

окремих дій. У образотворчій діяльності такими навичками та уміннями є: 

здатність розуміти мистецтво, диференціювати відтінки кольорів, сприймати 

художній твір як джерело естетичного задоволення, відчувати емоційну 

виразність мистецького твору, вміти емоційно висловлювати свої відчуття 

засобами слова. 

Творчо-діяльнісний компонент визначає рівень образотворчого навчання 

учнів початкових класів, що знаходить свій вияв у творчому відтворенні 

візуального світу та у подальшій оцінці свого продукту праці. О. Овчарук 
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підкреслює, що необхідно залучати до творчої діяльності всіх дітей без 

винятку, адже це дуже корисно для загального розвитку, є цілком природнім 

для дитини і відповідає її потребам та можливостям [7].  

Образотворче мистецтво, як чинник творчої діяльності дитини, 

проявляється у пізнавальних процесах (увага, сприймання, пам’ять, мислення, 

уява), у потребнісно-мотиваційній та емоційній сферах. Творчо-діяльнісний 

компонент у процесі  образотворчого навчання акумулює функціонування всієї 

структурної моделі, скеровує мотиваційно-ціннісну та когнітивно-

інформативну готовність молодших школярів до включення у активні форми 

виконавської роботи.  

Основними мистецькими здібностями науковці вважають образне 

мислення, творчу уяву, фантазію, при цьому комплекс образотворчих 

здібностей виявляється по-різному, в залежності від виду образотворчої 

діяльності: наявність креативного мислення, відчуття простору, кольору. В 

умовах початкової школи навчаються діти без необхідного комплексу 

образотворчих здібностей, але з великим бажанням навчитися виконувати 

мистецькі твори і брати участь у різних формах образотворчої діяльності. 

Таким чином, творчо-діяльнісний компонент виражає здатність до виконання 

художніх творів на основі здобутих знань та вмінь. Він включає сукупність 

навичок і умінь, що дозволяє творчо реалізовувати та презентувати традиції і 

гуманістичні цінності через залучення до образотворчого мистецтва.  

Висновки. Для ефективної організації навчально-виховного процесу, 

необхідним є цілеспрямоване вдосконалення змісту і форм навчання учнів 

початкових класів з позицій системності взаємодії духовно-творчого та 

інтелектуального потенціалу школярів. Такий підхід дозволяє виявити 

взаємозв’язок та взаємозалежність виокремлених структурних компонентів і є 

важливою методологічною позицією для аналізу досліджуваного феномену і 

керування процесом його формування. Перспективи подальших досліджень 

полягають у розробленні критеріїв та показників сформованості гуманістичних 

цінностей молодших школярів у процесі образотворчого навчання. 
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Анотація. У статті розглянуто основні підходи до трактування складових 

поняття «соціальна компетентність». На основі аналізу наукових доробків 

провідних вітчизняних та зарубіжних науковців обґрунтовано як розвиток 

соціальної компетенції впливає на здатність особистості взаємодіяти з 

оточуючими, аналізувати, приймати рішення і діяти у життєвих ситуаціях, 

швидко адаптуватись до нових умов життя і самореалізації. Зазначено, що 

визначальну роль у формуванні соціальної компетенції відіграють педагоги та 

батьки, які також повинні володіти соціальною компетентністю. Розкрито 

специфіку розвитку соціальної компетентності молодших школярів як одного із 

головних завдань сучасної школи.  

Ключові слова: компетентність, соціальна компетентність, структура 

соціальної компетентності, компоненти соціальної компетентності. 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства проблема формування 

соціальної компетентності здобувачів початкової освіти є надзвичайно 

важливою, оскільки ця компетентність забезпечує їх здатність до взаємодії, 

самореалізації, ініціативності, творчості та цілеспрямованості, дозволяє їм 

адаптуватися до життя в суспільстві, бути відкритими, успішними, засвоювати 

певні соціальні позиції, активно впливати на події, змінювати оточуючу 

дійсність і себе.  
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Теоретичним та практичним проблемам формування соціальної 

компетентності учнів початкових класів присвячена значна кількість 

досліджень. Сутність та складові поняття «соціальна компетентність», 

визначені у дослідженнях М.Гончарової-Горянської, М.Докторович, І.Зимньої, 

Т.Кондратової, Л.Лєпіхової, Н.Сажиної. Форми та засоби формування 

соціальної компетентності розглядаються в роботах Н. Беккер, Н. Бібік, І. 

Зимньої, О. Онопрієнко, О. Проценко, О. Савченко, А. Хуторського та ін. 

Однак, незважаючи на значний науковий доробок, питання змісту та структури 

соціальної компетентності учнів початкової школи потребують додаткового 

висвітлення. Державний стандарт початкової освіти визначає соціальну 

компетентність як «виявлення поваги до інших та толерантності, уміння 

конструктивно співпрацювати, співчувати та діяти в конфліктних ситуаціях, 

зокрема пов’язаних з різними проявами дискримінації», а одним з результатів 

навчання виділяє уміння протидіяти «проявам тиску, неповаги та приниження 

щодо себе та інших осіб, самостійно або за допомогою дорослих залежно від 

ризику» [6]. 

Концепція Нової української школи соціальну компетентність пояснює як 

уміння співпрацювати заради певного результату, попереджати і розв’язувати 

конфлікти, досягати компромісів. У структурі соціальної компетентності 

виділяють здатності, які повинні бути сформовані в дитини: ініціативність, 

вирішення проблем, прийняття рішень, співпраця в команді [8]. 

Поняття «компетентність» науковці розглядають як здатність 

застосовувати набуті знання, вміння, навички, способи діяльності, власний 

досвід в нестандартних ситуаціях з метою розв’язання певних життєво 

важливих проблем. Компетентність є особистісним утворенням, яке 

проявляється в процесі активних самостійних дій людини.  

Академік Н. Бібік зазначає, що «з урахуванням напрацювань у цій сфері 

виформувалось розуміння компетентності як інтегрованого результату освіти, 

присвоєного особистістю, що передбачає зміщення акцентів з накопичення 

нормативно визначених знань, умінь і навичок на формування і розвиток умінь 
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діяти, застосовувати досвід в проблемних умовах… Саме тоді створюються 

умови для включення механізмів компетентності - здатності діяти в конкретних 

умовах і мотивів досягти результату» [2]. 

«Компетентність – це володіння учнем компетенцією, що поєднується з 

його особистісним ставленням до неї і до предмета діяльності» - вважає 

Т.Байбара [1]. Дослідниця здійснює порівняльний аналіз розуміння педагогами 

досліджуваного поняття. «У змісті визначень компетентності увагу привертає 

відсутність єдиного підходу до характеристики цього особистісного утворення. 

Так, компетентність характеризується як «здібність особистості» 

(А.М.Новіков), «цілісний образ» (Н.Ф.Голованова), «здатність особистості» 

(С.П.Бондар), «якість особистості» (В.І.Бондар), «особистісна якість чи 

сукупність особистісних якостей» (А.В.Хуторський) тощо. Все ж більшість 

вчених, компетентністю вважають інтегративну якість чи сукупність якостей 

особистості школяра, які виникають в результаті набуття мінімального досвіду 

діяльності в певній особистісно і соціально значущій сфері» [1].  

Поняття «соціальна компетентність» є інтеграцією термінів: 

«соціальний», походить від лат. «socialis» – товариський, суспільний, той, що 

належить суспільству, пов’язаний із життям та стосунками людей у суспільстві, 

та «compete» − досконале володіння справою, знаннями [3]. Цю категорію 

понять можна трактувати як володіння соціальними повноваженнями, 

соціальними знаннями, наявність соціального авторитету або певним рівнем 

соціальної компетенції, що дозволяє існувати та діяти у соціумі.  

Термін «соціальна компетентність» ввів у науковий обіг німецький 

учений Г.Рот, який соціальну компетентність вважав одним із різновидів 

людської компетентності, що відображає взаємодію між людьми [11, c. 34].   На 

думку О.Проценко, що крім знань, умінь та навичок соціальної взаємодії, 

соціальна компетентність також включає здатність моделювати, корегувати та 

оцінювати свої дії та вчинки відповідно до соціальних норм [10]. 

Дослідниця М. Гончарова-Горянська визначає кілька підходів щодо 

визначення змісту соціальної компетентності: на основі конкретних соціальних 
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навичок (певні стратегії, що використовує особистість для ефективної взаємодії 

з соціумом); на основі параметрів виміру соціальної компетентності (ситуативні 

прояви рівня соціальної компетентності); на основі якості поведінки соціально 

компетентної особистості (сукупність певних якостей особистості, особливості 

її характеру та поведінки [5]. 

До проблеми виокремлення складових компонентів та показників 

соціальної компетентності дослідники підійшли по-різному (табл. 1). 

Таблиця 1 

Складові компоненти та показники соціальної компетентності 

вчені складові компоненти соціальної компетентності 

Л.Свірська когнітивний, операційно-технологічний, мотиваційний, етичний, 

поведінковий та соціальноціннісний  

І.Зимняя знаннєвий (володіння знаннями змісту компетенції); 

мотиваційний (готовність до прояву компетентності); ціннісно-

смисловий (ставлення до змісту компетентності й емоційно 

вольова регуляція процесу і результату реалізації 

компетентності);  

поведінковий (досвід прояву компетентності у різноманітних 

стандартних та нестандартних ситуаціях)  

М.Докторович когнітивно-ціннісний (передбачає наявність знань, соціальних 

уявлень, системи цінностей особистості, розуміння соціальної 

дійсності), емоційно-мотиваційний (характеризується емоційним 

ставленням до соціуму та мотивами діяльності), інтерактивно-

комунікативний (передбачає здійснення продуктивної комунікації 

з індивідами та групами, виконання різних ролей комунікації) та 

поведінково-діяльнісний (представлений мірою ціннісного 

ставлення до соціуму через поведінку і діяльність)  

Т.Кондратова 

Н.Сажина 

особистісний (соціальна відповідальність, активність, емоційна 

стійкість, толерантність, упевненість у собі, адекватна 

самооцінка, вольовий контроль); діяльнісний (аналіз ситуації 

взаємодії людей, передбачення наслідків діяльності своєї й інших, 

правильна оцінка експресії у взаємодії з іншими людьми); 

когнітивний (знання про сутність, структуру, функції соціальної 

компетентності та про способи взаємодії людей у суспільстві); 

морально-ціннісний (наявність життєвих орієнтацій і цілей, 

прийняття здорового способу життя)  

Опираючись на дослідження науковців, ми дійшли думки про доцільність 

виокремлення у структурі соціальної компетентності основних компонентів, а 
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саме: мотиваційних, когнітивних, соціально-ціннісних та поведінкових. 

Соціальна компетентність виступає як якість людини, сформована у процесі 

оволодіння уявленнями і знаннями про соціальну дійсність, активного творчого 

освоєння соціальних відносин, що виникають на різних етапах і в різних видах 

соціальної взаємодії, а також трактується як засвоєння етичних норм, які є 

основою побудови та регулювання міжособистісних і внутрішньо-особистісних 

соціальних позицій, відносин.  

Щодо важливості формування соціальної компетентності в учнів 

початкових класів науковці і практики проявляють одностайність, оскільки цей 

вік є дуже сприятливим для соціального розвитку особистості. Зі вступом 

дитини до школи змінюються умови її життя, характер провідної (навчальної) 

діяльності, спілкування з однолітками. Під час навчання активно відбувається 

соціалізація та адаптація школяра до нових умов, засвоєння ним соціальних 

норм, правил, цінностей. 

Соціальна компетентність учня початкової школи визначається як 

здатність вирішувати ним актуальні та відповідні для свого віку й можливостей 

проблеми соціальної взаємодії. Основною особливістю соціальної 

компетентності здобувачів початкової освіти є особистісна та соціальна 

значимість виконуваних завдань та розв’язуваних проблем саме для їх віку. 

Навчальній діяльності завжди притаманний соціально-комунікативний 

характер: можливість співпрацювати у групі, виконувати різні соціальні ролі та 

функції, взаємодіяти з іншими, брати на себе відповідальність, вести діалог, 

дискусію, пропонувати та відстоювати свої ідеї та приймати позиції інших 

тощо. Компетентнісний підхід передбачає моделювання й використання у 

навчальній діяльності ситуацій, що максимально наближені до реальних умов 

практичного застосування учнями набутих знань та набуття ними суб’єктного 

соціального досвіду. 

Формування соціальної компетентності має здійснюватися за допомогою 

активних методів та технологій навчання. Найбільш результативними у цьому 

плані, на нашу думку, є систематичне проведення ранкових зустрічей, які 
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сприяють формуванню творчої та активної особистості, здатної успішно й 

творчо працювати як самостійно, так і в команді. Соціальна компетентність є 

однією з ключових компетентностей особистості, що характеризує рівень її 

соціалізації та здатності у взаємодії з іншими вирішувати важливі особистісні 

та суспільні справи. Формування соціальної компетентності молодших 

школярів вимагає створення освітнього середовища, у якому учні зможуть 

користуватися набутими компетентностями, однак, для успішної соціалізації 

молодших школярів слід враховувати основні умови, чинники і способи 

діяльності. Основними шляхами формування соціальної компетентності 

здобувачів початкової освіти є реалізація особистісно-орієнтованого та 

компетентнісного підходів у навчанні та вихованні. Соціальна компетентність 

зумовлюється: вмінням орієнтуватися в соціальних ситуаціях; здатністю 

визначати особистісні особливості та емоційний стан інших; вмінням обирати 

адекватні способи спілкування і реалізовувати їх в процесі взаємодії. 

Усвідомлення педагогом теоретичних аспектів проблеми формування 

соціальної компетентності, врахування вікових психолого-педагогічних 

аспектів соціального розвитку учнів початкових класів, а також добір 

ефективних методів і форм навчання на уроках забезпечать високу 

результативність навчально-виховної роботи. Перспективи подальших 

досліджень полягають у виявленні потенціалу проектної діяльності у 

формуванні соціальної компетентності учнів початкової школи. 
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Актуальна проблема сьогодення – збереження та зміцнення фізичного, 

психічного і духовного здоров’я дитини; виховання у неї поваги до народних 

традицій і звичаїв, національних цінностей різних націй і народів набула  

Вчені довели, що народна українська культура бере початок з 

дохристиянської епохи. Протягом століть вона збагачувалася, 

удосконалювалася, сприяла збереженню національного характеру, звичок і 

психології народу. На теперішній час відродження етнопедагогічних традицій 

сприймається як феномен, який призведе до інноваційних педагогічних 

знахідок. Збереження для майбутніх поколінь кращих надбань національної та 

світової педагогіки, ознайомлення з досвідом минулого, формування морально-

духовної краси – це головна мета сучасного педагога.  

Вагому моральну сутність і духовну велич українських традицій розкрили 

М. Драгоманов, О. Ковалевський, І. Огієнко, В. Скуратівський та ін. Значний 

внесок у розроблення історичних аспектів народної педагогіки належить 
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М. Стельмаховичу. Проблеми розвитку світоглядних позицій східних і західних 

слов’ян на основі фольклору досліджував М. Гайдай. Видатні митці-педагоги Г. 

ващенко, С. Русова, К. Стеценко говорили про необхідність естетичного 

виховання дітей за допомогою різних засобів художньої творчості, створення 

умов для музичного виховання дітей та молоді.  

Сучасний вчитель постійно знаходиться у творчому пошуку, має високий 

рівень інформаційної культури, гнучкість і нестандартність мислення, може 

ефективно втілювати у життя нові вимоги часу. Саме від вчителя, його 

особистісних характеристик залежить реалізація навчальних планів, якість 

освітніх послуг, творче виховання учнів у процесі навчання.  

За переконаннями О. Духновича, людину представляють натура, наука і 

звичай; природні здібності вона має від народження, а наука і звичаї виховують, 

дають вправи і настанови. Основними засобами у патріотичному вихованні 

особистості дослідник вважає рідну мову, фольклор, звичаї народу, культуру та 

працю, гідні для наслідування приклади дорослих [1]. 

Г. Ващенко зазначав, що українська пісня за змістом і глибиною посідає 

одне з перших місць серед народів світу. Саме вона підтримує свідомість 

національної єдності українського народу, любов до Батьківщини і пошану до 

себе. Використання музичного фольклору сприяє накопиченню знань про 

національну культуру і народний танець, що суттєво збагачує досвід дітей з 

художньої творчості.  

На матеріалі обробок пісень українських композиторів виховують у дітей 

любов до народної творчості, розкривають красу хорового співу. Вони легко 

сприймаються, нагадують витончений народний орнамент, створений зі 

світлими думками і почуттями. 

Отже, народна пісня в обробці українських композиторів - це джерело 

натхнення і радості. Музично-педагогічна спадщина українських композиторів-

класиків в наш час стала цінним духовним і методичним матеріалом для 

сучасної школи.  
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Миколу Леонтовича (1877-1921 рр.) по праву вважають не тільки 

всесвітньо уславленим майстром хорових мініатюр, створених на основі 

української пісенності, диригентом і музично-громадським діячем, а й 

талановитим педагогом, який усе своє свідоме життя віддав дітям, важливій 

справі естетичного виховання юнацтва. 

Свій педагогічний досвід він узагальнив у навчальному посібнику для 

загальноосвітніх шкіл України “Нотна грамота. Підручник для навчання співів 

у народних школах” (Київ, 1920), який в наші часи вивчається музично-

педагогічною наукою і експериментально впроваджується в ряді середніх шкіл 

[2]. 

Першорядного значення Леонтович надавав народній пісні як 

найдемократичнішому жанру, близькому і зрозумілому дітям. У шкільній 

практиці доволі часто виконуються обробки пісень: обрядові та ігрові 

(«Щедрик», «Гра в зайчика», «Мак», «Дударик», «Коза», «Ой, лис до лисиці»), 

жартівливі («Женчичок-бренчичок»), пов’язані з повсякденним життям («Ой з-

за гори кам'яної», Зоре моя вечірняя», «Ой вербо, вербо», «Мала мати одну 

дочку», «Котилася зірка» «Дала мені мати корівоньку», «Зашуміла 

ліщинонька», «Гаю, гаю, зелен розмаю», «Над річкою бережком») та багато ін., 

оригінальні твори – «Льодолом», «Літні тони», «Легенда», «Моя пісня» [3]. 

Формуванню майбутньої педагогічної діяльності М. Леонтовича значною 

мірою сприяли вчительські традиції в родині. 

Батько, Дмитро Феофанович, грав на різних музичних інструментах - 

цитрі, балалайці, скрипці, духових. Мати, Марія Йосипівна Ятвинська, знала і 

співала багато народних пісень. Зауважимо, що в домі Леонтовичів музичили 

постійно, особливо розучували пісні без інструменту або під акомпанемент 

скрипки. Цікаво, що саме таким методом М. Леонтович пізніше користувався у 

своїй шкільній практиці [1, с. 53]. 

На формування його педагогічних поглядів значною мірою вплинув 

досвід його вчителя-музиканта Ю. Богданова, який поглибив інтерес учня до 

народнопісенної творчості, використовував її як навчальний матеріал.  
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Педагогічну діяльність Микола Леонтович розпочав у 1899 році вчителем 

сільської школи. Понад двадцять років віддав роботі вчителя співів у школах 

Чукова, Тиврова, Вінниці, Гришиного, Тульчина та Києва. На початку 1918 

року приїздить до Києва, бере уроки у професора Б.Л. Яворського, співпрацює з 

К. Стеценком у Першому українському національному хорі як диригент і 

акомпаніатор. 

На думку видатного майстра, вчитель повинен бути, насамперед, дуже 

вимогливим до себе, до своєї професійної майстерності. Сам композитор вчився 

все життя – спілкувався з П Козицьким, В. Верховинцем, Я. Степовим та ін. Він 

був переконаний, що вчитель не може обмежуватися рамками своєї 

спеціальності, і саме тому поглиблював свої знання з географії, історії, 

математики, викладав ці предмети протягом певного часу у сільських школах 

Поділля. 

Особливу увагу звертав на розвиток музичних здібностей дітей, 

дисциплінованість, витримку і волю - важливі фактори, що виховуються 

засобами хорового співу. Леонтович підкреслював, що вчитель повинен 

розвивати музичні здібності дітей і використовувати для цього різні методи 

навчання. Ці засади й сьогодні залишаються актуальними в музичній 

педагогіці. 

Микола Леонтович був добре обізнаним в галузі дитячої музичної 

літератури – як української, так і російської, знав велику кількість народних 

казок, музичного фольклору. У своїй педагогічній практиці він використовував 

збірки пісень для дітей М. Лисенка, К. Стеценка, С. Титаренка, фольклорні 

записи Лесі Українки і К. Квітки, В. Верховинця, а також дитячі пісні та хори 

П. Чайковського, А. Аренського. 

М. Леонтович ставив питання і про розширення знань вчителя музики з 

інших видів мистецтв. Він був одним із перших, хто запропонував поєднувати 

музику і колір, використовуючи показ тих чи інших зображень при звучанні 

твору. Він вважав, що поєднання кольору зі звучанням твору є однією з умов 
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цілісного сприйняття художнього образу. Існує багато порівнянь щодо музики і 

кольору. Наприклад, гама, акорди, гармонія, дисонанс тощо.  

В лекціях, присвячених методам навчання дітей хорового співу 

М. Леонтович використовував елементи системи виховання Жака-Далькроза, 

заснованої на спеціальних вправах для розвитку музичного слуху, пам'яті, 

ритмічної свободи й пластичності. Набутий практичний досвід вчителя співів 

ліг у основу підручника "Нотна грамота", написаного композитором у 1919 

році. Це найперший посібник для середньої школи, створений у 

післяжовтневий час. 

Пісенний репертуар підручника охоплює найрізноманітніші жанри 

української народної пісні: веснянки, пісні-хороводи, побутові і історичні пісні, 

дитячі пісні-ігри. Серед нотних зразків зустрічаються російські та білоруські 

народні мелодії.  

На основі різних методичних прийомів, перенесених з практики в теорію, 

М. Леонтович будує цілісну педагогічну систему, яка знайшла відображення в 

його книзі «Практичний курс навчання співу в середніх школах України» 

(1989). Хоча підручник був створений досить давно, він і досі не втратив свого 

значення і є корисним матеріалом для учителів музичного мистецтва. 

М. Леонтович багато зробив для розв'язання проблеми активізації учнів 

під час засвоєння ними нотної грамоти, розучування хором чи оркестром 

музичного твору. Він виступав проти формалізму і механічного засвоєння 

матеріалу у навчанні. Надавав першорядного значення самостійному мисленню 

учня, розвитку творчої фантазії, умінню критично аналізувати свою працю, 

залучав дітей до створення власних мелодій і вправ. У його завданнях до 

конкретних навчальних тем ми знаходимо такі записи: "Учні самостійно 

придумують яку-небудь мелодію, записують і співають її" (до теми "Нестійкі 

звуки"); "Придумати мелодію, записати її на дошці та проспівати" (до теми 

"Нота з крапкою"); "Учні складають мелодію на ¾ до теми "Розмір" та ін. Отже, 

педагогічні ідеї Миколи Леонтовича близькі сучасній методиці розвитку 

музичних здібностей учнів. 
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Дуже корисним, вважав він, є тимчасове прилучення малюків до хору 

старшокласників, де діти мають вже деякий досвід хорового співу.. Після двох-

трьох занять учні молодшої групи співають на слух. У роботі над чистотою 

інтонування М.Д. Леонтович радив використовувати скрипку. а також 

фісгармонію, фортепіано, концертино.  

Говорячи про виховання чуття ритму, він підкреслював, що "ритм у 

музиці є елемент більш легкий для засвоєння, ніж мелодія, та і сама пісня-

мелодія повстала через ритм, а не навпаки" [2, с. 141]. 

Це виховання має починатися з першого класу на конкретному пісенному 

матеріалі. Учні ще не знають нотної грамоти, і тому з самого початку занять, 

завдання вчителя – зацікавити їх музикою і звернути увагу на мелодію і ритм 

пісні (пропонуються нескладні народні мелодії).  

До педагогічних ідей М.Д. Леонтовича можна додати його пропозиції про 

систематичне слухання на уроках різножанрових музичних творів, створення 

учнівських виконавчих колективів, постановку дитячих опер. 

Отже, педагогічні погляди М. Леонтовича – це цілісна система музичного 

навчання та виховання, основою якої стало ставлення майстра до народної пісні 

як правдивого за своєю художньою і естетичною сутністю життєвого явища, 

зрозумілого і доступного для дитячого сприймання; визнання провідної ролі 

музичного навчання та виховання всіх дітей на матеріалі кращих творів 

професійної і народної творчості, вільного володіння нотною грамотою, 

взаємозв'язку різних видів музичної діяльності, розвитку музично-творчих 

здібностей та художньо-образного мислення; опора на національну 

інтонаційно-ладову і метроритмічну основу; надання процесу музичного 

навчання його сутнісної основи - емоційності. 

Наголосимо також на глибоко гуманістичній спрямованості ідей 

М. Леонтовича, який прагнув до виховання особистості музикою, звеличення її 

духовного життя. Усією своєю композиторською, педагогічною, громадською 

діяльністю він стверджував ідеали музичного просвітництва, відстоював ідею 

обов'язкового музичного навчання всіх дітей. 
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Анотація: Розвивальне середовище закладу дошкільної освіти є 

структурним елементом освітнього простору і містить потенціал для творчого 

саморозвитку особистості дошкільника. Правильно організоване середовище 

забезпечує гармонійний всебічний розвиток, удосконалює усі сфери 

особистості дитини. 

Ключові слова: розвивальне середовище, принципи розвивального 

середовища, компоненти розвивального середовища: здоров’язбережувальний, 

ігровий, мистецький, читацький, сенсорно-когнітивний, етнографічний, 

еколого-природничий, трудовий, психологічний або емоційний, технічний, 

компонент батьківського просвітництва. 

 

Значний вплив на розвиток дошкільників мають не лише дорослі, які їх 

виховують і навчають, а й середовище, в якому перебувають діти. 

Про важливість створення розвивального середовища, яке сприяє 

комфортному перебуванню дитини у закладі дошкільної освіти та розвиток її 

природних здібностей вказують Базовий компонент дошкільної освіти (2021 р.) 

та Освітня програма для дітей від двох до семи років «Дитина» (2020 р.) 

[2,с.351]. 
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Розвивальне середовище – це комплекс психолого-педагогічних, 

матеріально-технічних, санітарно-гігієнічних, естетичних умов, що 

забезпечують організацію життя дітей у закладі дошкільної освіти. 

Сформувати розвивальне середовище – означає створити атмосферу, яка 

буде сприятливою для прогресивного розвитку, соціалізації особистості 

кожного дошкільника. 

Враховуючи сучасні вимоги освіти та запити суспільства, 

розвивальне середовище повинно бути: 

- продуманим; 

- організованим; 

- відповідати інтересам та потребам дітей; 

- формувати культуру дітей. 

У створенні розвивального середовища доцільно враховувати 

наступні принципи: 

- емоційного комфорту; 

- естетичності; 

- зв’язку з реальним життям; 

- врахування вікових особливостей; 

- взаємодії; 

- динамічності; 

- вільного центрування; 

- активності, самостійності та творчості [2, с. 351]. 

Сучасне розвивальне середовище в закладі дошкільної освіти 

багатофункціональне, тому можна виділити такі його основні компоненти:  

- Здоров’язбережувальний компонент, який включає наявність 

фізкультурного залу, спортивного майданчика, басейну, спортивного 

обладнання та інвентарю, атрибутів до рухливих ігор. 

- Ігровий компонент складається з різних видів іграшок, настільних 

дидактичних ігор, матеріалів для проведення сюжетно-рольових ігор. 

- Мистецький компонент може містити мистецьку майстерню, картинну 
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галерею, музичний зал, театральну студію, наявний матеріал для 

образотворення, мистецькі колекції, музичні іграшки, декорації, костюми, 

дитячі роботи. 

- Читацький компонент передбачає облаштування групової бібліотеки, 

наявність дитячих книжок та енциклопедій, атласів, журналів тощо. 

- Сенсорно-когнітивний компонент забезпечується завдяки створенню 

сенсорного осередку, облаштуванню дослідницької лабораторії, мінімузеїв, 

наявності обладнання для дослідно-експериментальної діяльності, дидактичних 

та природніх матеріалів. 

- Етнографічний компонент реалізується через облаштування української 

світлиці, мінімузеїв, наявності предметів побуту, національного одягу, посуду, 

оберегів, народних іграшок, книг, альбомів, листівок народознавчого 

спрямування, атрибутів для свят. 

- Еколого-природничий компонент включає створення природничого 

осередку, мінімузеїв еколого-природничого спрямування, зимового саду, 

екологічної стежини, куточків природи, ведення календаря природи, 

використання дитячої природничої літератури, наявності обладнання для праці 

в природі; 

- Трудовий компонент містить осередки естетики побуту та мистецького 

рукоділля, обладнання для чергування в групі, мистецтва рукоділля, предмети 

для сервірування столу. 

- Психологічний або емоційний компонент забезпечується завдяки 

створенню осередків усамітнення, екрану мого настрою, наявності крісел, 

стільців, диванчиків, пуфиків, ковдр, подушок для будівництва дитячих 

«халабуд», масок, іграшок тощо. 

- Технічний компонент передбачає наявність музичного центру, 

мікрофону, комп’ютера тощо. 

- Компонент батьківського просвітництва реалізується через 

облаштування батьківських віконечок, родинної бібліотеки, скриньки 

«незручних» питань, наявності педагогічних тек, родинних газет, кишенькових 
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книжок для батьків. 

Сучасні заклади дошкільної освіти широко застосовують різноманітні 

розвивальні дидактичні посібники, а саме: 

- Бізіборд, бізікуб – справжні ігрові центри, засоби пізнання 

навколишнього світу через дію та аналіз, які формують здатність до 

концентрації та терпіння, навчають планувати свої дії, розвивають у дітей 

інженерне мислення, наполегливість і самостійність. Вони доступні, 

різноманітні за наповненням. На кожній грані чи стороні закріплені різні 

предмети (дверні ланцюжки, замочки, засуви, ліхтарики, шнурівка, блискавка, 

вимикач, розетка, дисковий телефон, болти, гайки, гачки, магнітна дошка, 

дзеркальце, прищіпки, труба для піску, намистинки, музичні трубочки тощо), 

які сприяють розвитку дрібної моторики та ознайомлюють дітей із різними 

предметами, які трапляються в побуті [5, с. 35]. 

- Лепбук, лепбокс – це навчальна папка або саморобна міні-книжка з 

кишеньками і віконцями, або ящик, який містить цікаві дидактичні, логічні, 

творчі завдання з певної теми у вигляді малюнків, фотографій. Лепбук 

інформативний, багатофункціональний, сприяє розвитку творчості, уяви, має 

дидактичні властивості. 

- Кола Лулія – сучасний дидактичний засіб, створений на основі «Кругів 

Луллія», які розробив у ХІІІ столітті вчений-філософ Раймунд Луллій. Посібник 

складається з 2-4 різноколірних кругів із цупкого матеріалу з предметними, 

сюжетними малюнками, які нанизані на стрижень за принципом іграшкової 

пірамідки. У верхній частині встановлена стрілка. Дитина обертає круги і 

встановлює можливі логічні зв’язки в комбінаціях зображень. Цей посібник 

допомагає закріпити знання дітей про довкілля, природу, розвинути мовлення, 

пам’ять, мислення [7, с. 41]. 

- Розвиваючі посібники з фетру  (ігри, книжки, фартушки)  – ці засоби 

спрямовані на ознайомлення дітей з художньою літературою, математичними 

поняттями, природою, довкіллям. Фетр – дивовижний екологічний та 

безпечний матеріал, гладенький і ніжний на дотик, міцний і пластичний. 
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Дорослим працювати з ним легко та приємно, а  дітям гратися – одне 

задоволення [3, с. 18; 8, с.17]. 

Стенд-музеї – інноваційний освітній засіб, який сприяє виникненню у 

дітей пошукових запитань, евристичних відкриттів, спонукає до досліджень, 

збагачує сенсорний досвід. Даний посібник може складатися з 12 стендів різної 

тематики: корисних копалин, ґрунтів, кори, зрізів дерев, лікарських рослин, 

зернових культур, плодів, цікавинок із кошика, пір’я, мушлі, природних 

цікавинок, тканин тощо [5, с. 28]. 

- Метеостанція – це осередок, який дає можливість відійти від 

стереотипів у спостереженнях під час прогулянок і занурити дітей у світ 

досліджень та відкриттів. На станції може бути розміщене різноманітне 

обладнання: термометр, вітряний рукав, флюгер, гігрометр, дощомір, снігомір, 

султанчики, сонячний та пісочний годинники. Такі незвичні матеріали 

допомагають дітям взаємодіяти з найрізноманітнішими об’єктами довкілля та 

вивчати природні явища та стани, розвивають дослідницькі вміння дітей, 

мотивують їх до пізнання [6, с. 14]. 

Отже, ефективність створеного розвивального середовища в закладі 

дошкільної освіти залежить від: 

- пізнавального інтересу; 

- емоційної активності дитини; 

- свободи вибору кожною дитиною видів діяльності; 

- наповнення різними матеріалами, обладнанням, атрибутами; 

- підтримки дитини з боку педагога. 

Таким чином, ретельно продумане та організоване розвивальне 

середовище в закладі дошкільної освіти є джерелом всебічного, гармонійного 

та ефективного розвитку особистості дитини раннього та передшкільного віку. 
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Анотація. У цій статті аналізується важливість формування 

інформаційного потенціалу студентів не лише в навчанні, а й у професійному 

розвитку, самовдосконаленні та особистому житті. Мінливість і динаміка світу 

інформаційних технологій, жорсткі вимоги ринку праці та очікування 

роботодавців вимагають від майбутніх кваліфікованих працівників володіти 

універсальними знаннями, навичками, здібностями та особистісними 

характеристиками, такими як професійна мобільність, адаптивність, здатність 

швидко набувати нові знання, безпечне орієнтування в мережі та 

інформаційному середовищі, що означає комплексне формування 

інформаційної компетентності. Підкреслено  фактори, що сприяють 

формуванню сприятливого освітнього клімату та закріпленню 

фундаментальних цінностей академічної доброчесності. Обґрунтовано 

необхідність переходу від боротьби з плагіатом у студентській роботі до 

розробки заходів щодо запобігання цьому явищу та підвищенню інформаційної 

та академічної культури студентів. Висвітлено наслідки недооцінювання 

формування інформаційної культури студентів на національному рівні.  

Ключові слова: інформаційні технології, академічна доброчесність, 

студент, компетентність, інформатизація, плагіат. 

 

Сьогодні в Україні здійснюється активна робота з модернізації 
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вітчизняної системи освіти в контексті європейських вимог і приєднання до 

Болонського процесу. Нині до професійної освіти висуваються особливі вимоги 

щодо підготовки інженерно-педагогічних працівників. Це – високий рівень 

компетентності, постійне підвищення кваліфікації, суспільно-педагогічна 

активність, потреба в інноваціях, творчості, толерантність і самокритичність, 

прагненні виходити з морально-етичних цінностей, володіння новими 

промисловими й освітніми технологіями. 

Глобальна інформатизація суспільства змінює парадигму освіти, 

вимагаючи безперервного навчання впродовж всього життя людини. 

Імплементація нового Закону України «Про вищу освіту» та реформування 

освітньої системи в Україні мають забезпечити високий рівень якості освіти, 

одним з обов’язкових принципів якої є академічна доброчесність. 

В проекті нового рамкового Закону України «Про освіту» вперше на 

законодавчому рівні дається тлумачення цього терміну: Академічна 

доброчесність – це сукупність етичних принципів та визначених законом 

правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час 

навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою 

забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) 

досягнень [3, ст. 42, п. 1]. 

Порушення академічної чесності, серед яких плагіат, фабрикація, 

списування, хабарництво тощо [3, ст. 42, п. 4], формують негативну репутацію 

не тільки окремих субʼєктів науково-освітнього процесу, а й вищого 

навчального закладу в цілому. 

Недостатній рівень інформаційної культури та базових вмінь і навичок 

коректної роботи з інформацією часто призводить до порушення студентами 

норм академічної доброчесності, що набуває ознак системності та масштабності 

і становить загрозу формування суспільства, лояльного до вчинення плагіату. 

Фатальність наслідку недооцінювання важливості інформаційної культури та 

грамотності у тому, що у результаті доводиться спрямовувати усі зусилля на 

боротьбу із плагіатом у студентських роботах, замість того, щоб навчати 
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студентів дотримуватися академічної доброчесності та уникати плагіату. Це 

проблема національного масштабу, яка потребує негайного вирішення. 

Створення середовища, сприятливого для дотримання академічної 

доброчесності та нетерпимого до проявів плагіату, у загальнонаціональному 

контексті – завдання усіх наукових та освітніх закладів країни. 

Одним із пріоритетів сучасної системи освіти є реалізація 

компетентнісного підходу до навчання. Запровадження компетентнісного 

підходу сприяє підвищенню якості освіти та її модернізації, забезпеченню 

відповідності професійних та особистих якостей майбутніх фахівців 

очікуванням роботодавців, подоланню відірваності навчання від життя, 

забезпеченню зорієнтованості на ефективне застосування компетентностей у 

професійній діяльності, подальшому навчанні й самоосвіті, вирішенні життєвих 

завдань тощо. 

Акцентуємо, що у визначенні напрямів формування інформаційної компе-

тентності учасників освітнього процесу важливо концентруватися не лише на 

набутті відповідних знань, умінь та навичок, а й насамперед на розвитку інфор-

маційної свідомості, відповідного способу мислення (критичність, логічність, 

аргументованість, перевірка фактів тощо), формуванні цілісної картини інфор-

маційного світу, в якому студент вправно орієнтується, дотримується етичних 

принципів та з повагою ставиться до результатів чужої праці. У процесі фор-

мування інформаційної компетентності має відбуватися також інтеріоризація 

студентами цінностей та пріоритетів академічної доброчесності. 

Надійним засобом сприяння науковій доброчесності є відкритий доступ 

до інформації. На часі створення в Україні єдиного національного репозитарію 

академічних текстів, який буде доступний усім вишам і дозволить 

автоматизувати (спростити) перевірку текстів на унікальність. Дієвим 

механізмом реалізації цього антиплагіатного заходу є створення у вишах 

інституційних репозитаріїв – електронних архівів інтелектуальних продуктів 

університетської спільноти. 
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Анотація: Особливостями даної статті є розглянуті конкретні практичні 

завдання та висвітлюються методичні рекомендації до самостійної роботи 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти при вивченні 

дисципліни «Теорія та методика викладання класичного танцю» та надаються 

приклади до їх реалізації. А також викреслюються принципи створення учбової 

комбінації біля палки як одне із завдань самостійної роботи у класичному танці. 

Ключові слова: практичні завдання, самостійна робота, вчитель 

хореографії, хореографічна освіта, класичний танець, складання учбової 

комбінації. 

 

Підготовка вчителя хореографії, зокрема у галузі класичного танцю, 

особливо сьогодні, у період розквіту танцювального мистецтва, надзвичайно 

важлива. Якісне засвоєння класичного танцю як базової дисципліни визначає 

подальше засвоєння народно-сценічного танцю та всього різноманіття сучасних 

танцювальних технік. Самостійній роботі танцівників класичного танцю 

приділялась увага ще з часів засновника системи А.Я. Ваганової. Ця робота, як 

допоміжна форма хореографічного навчання, дозволяє здобути і поглибити 

знання, удосконалити вміння та навички танцівника. А в умовах складної 

епідеміологічної ситуації у світі це питання опануванням самостійною роботою 

є особливо актуальним. 
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Питанням самостійної роботи здобувачів як однією з форм поза 

аудиторної роботи присвячено багато робіт, але конкретних практичних 

завдань та прикладів їх втілення у галузі класичного танцю бракує. Особливості 

організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти в галузі хореографії 

описуються у роботі В. Волчукової [1], а у царині класичного танцю вони 

розглядаються у підручнику Л. Цветкової [3].  

Самостійна робота як одна з форм позааудиторної роботи спрямована на 

здобуття і поглиблення знань, удосконалення вмінь та навичок, отриманих в 

процесі проходження систематичного курсу навчання. 

Самостійна робота у хореографічній освіті представлена переважно 

індивідуальними видами діяльності, зорієнтованими на постійну самоосвіту, 

самовдосконалення. 

Л. Цветкова поділяє самостійну роботу на навчально-пізнавальну і 

професійну. Перша передбачає опрацювання теоретичного матеріалу, його 

аналіз, синтез, відповідну інтерпретацію, що забезпечує формування власного 

погляду на певну проблему. Друга спрямована на вироблення необхідних 

виконавських і педагогічних навичок. 

Самостійну роботу в залежності від форми ії здійснення можна поділити 

на два блоки. До першого слід віднести роботу з літературою, конспектування, 

практичне відпрацювання матеріалу, роботу з концертмейстером. Другий блок 

включає творчі форми роботи і базується на поєднанні форм, що входять до 

першого блоку. Це складання комбінацій, етюдів, перегляд балетних вистав, 

відеозаписів із подальшим аналізом і обговоренням. Ці форми самостійної 

роботи використовуються впродовж усього терміну навчання у відповідності з 

конкретними цілями і завданнями [3, с. 17-19].  

Завдання до самостійної роботи можна розподілити на дві групи: 

навчально-пізнавальна та професійна. 

До навчально-пізнавальної групи завдань можна віднести: 

1) конспектування методичної літератури за темами: основні завдання 

певного року навчання класичному танцю; постановка корпусу, рук, голови, 
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прийнята у класичному танці; завдання та методика виконання рухів екзерсису 

біля станка; методика виконання рухів екзерсису посеред залу; методика 

виконання стрибків; 

2) визначення музичної розкладки рухів екзерсису класичного танцю 

як біля палки так і на середині залу. Знання музичних розкладок, на які 

розкладається (прораховується) рух дуже важливе для вчителя хореографії, так 

як ці знання дають змогу музично правильно будувати учбові комбінації; 

3) розпис комбінації, що пророблялися на заняттях у зошиті за 

тактами та рахунком (з метою закріплення та більш глибоким відпрацюванням 

вивченого матеріалу). Цей вид завдання дуже корисний та дає більш зрозуміле 

співвідношення рухів з музикою, наявності пауз в учбових завданнях, 

«квадратності» музичних фраз та інше. 

4) комплекс вправ на розтягування (як в партері, так і біля палки) та 

перегинання корпусу; 

5) самостійне практичне опрацювання комбінацій екзерсису, які 

надані викладачем (відпрацювання методики, чистоти та техніки виконання 

заданих рухів). При самостійному освоєнні матеріалу необхідно чітко 

дотримуватись методичних вимог, аналізувати власне виконання з метою 

пошуку шляхів усунення помилок та недоліків [3, с.19]. 

До професійної групи завдань відносяться: 

1) створення комбінації біля станка по програмі певного року 

навчання (формування вмінь побудови комбінацій екзерсису біля станка та на 

середині залу певного року навчання, які демонструються здобувачами під час 

практичних або індивідуальних занять). Для розробки комбінації необхідно 

визначити мету і завдання її в цілому. На початковому етапі комбінація 

складається з 16 тактів (музичний розмір 2/4) або з 8 тактів (музичний розмір 

4/4). Комбінація на першому році навчання повинна будуватися шляхом 

поєднання варіантів основного руху або введення споріднених елементів 

(основні рухи – основа комбінації, другорядні рухи поєднуються з основними). 

Сполучення у комбінації швидких та повільних темпів сприяє розвитку ритму 
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та м’язової координації, так як робота м’язів будується на частій зміні режиму. 

Усі тренувальні вправи класичного танцю виконуються en faсe. Усі вattements 

(окрім petit battement, battement battu) виконуються уперед, вбік, назад. Це 

дозволяє розвивати фізичні данні, відпрацьовувати основні напрямки на 

матеріалі різних рухів. Вправи та рухи класичного танцю виконують у ракурсах 

(croise, effase, ecarte) – розвороті корпусу у позі або русі по відношенню до 

точки «1» залу [2, с.73]. Рухи, які можна включити в комбінацію, 

регламентовані програмою певного року навчання. Кількість рухів, що 

комбінуються від 1 до 5. Якщо у комбінації поєднується більш 5 рухів, 

комбінація буде перенасиченою та складною для запам’ятовування. На 

першому році навчання комбінації складаються переважно за рахунок 

ритмічного сполучення руху, на який будується комбінація [4, с. 31]; 

2) розбір по запису комбінацій екзерсису біля палки, не середині залу 

певного класу по книзі В.Костровицької «100 уроків класичного танцю»; 

3) складання власного варіанту етюду на основі вивчених рухів [1, 

с.64]; 

4) написання рефератів за темами: «Сутність системи А.Я. Ваганової», 

«Педагогічні погляди М.М.Тарасова». 

5) перегляд балетних вистав та мініатюр; 

6) розбір та вивчення по наданим відеоматеріалам варіацій з 

класичних балетних вистав. 

Самостійна робота здобувача вищої освіти сприяє кращому засвоєнню 

методики викладання класичного танцю і включає такі базові компоненти як 

опанування методики виконання рухів і вправ, засвоєння прийомів координації 

рухів, оволодіння методикою викладання рухів і комбінацій, передбачених 

програмою певного року навчання. Виконуючи завдання самостійної роботи 

можна точніше усвідомити мету і завдання рухів екзерсису класичного танцю, 

типові помилки при виконанні рухів та прийоми їх подолання, структуру уроку 

класичного танцю і окремих його частин, знання термінології, зокрема назви із 

елементів, використаних у комбінації, правильне визначення методичної 
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розкладки кожного руху. 

Самостійна робота спрямована на поглиблення знань, удосконалення 

вмінь та навичок, отриманих в процесі проходження систематизації курсу 

навчання. 

Професійність сучасних педагогів-хореографів породжує нові форми й 

методи самостійної творчої роботи, а систематичне виконання запропонованих 

завдань допоможе майбутнім учителям хореографії при професійному 

зростанні та особистісному самовдосконаленні. 
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Анотація: У статті міститься теоретико-методичне обґрунтування 

переваг використання здоров’язбережувальних технологій у ЗДО в умовах 

сучасних освітніх викликів COVID - 19, висвітлення її теоретичних аспектів, 

окреслення сфери її практичного застосування у галузі сучасної дошкільної 

педагогіки.  

Ключові слова: здоров’я, освіта, пандемія, здоров’язбережувальні 

технології, стретчинг, ритмопластика, заклад дошкільної освіти, дитина 

дошкільного віку. 

 

Сучасні здоров’язбережувальні технології, здоров’язбереження та інші 

інноваційні поняття є об’єктом сучасних досліджень у розумінні освітніх 

проблем виховання та розвитку дітей, медичного забезпечення здобувачів 

освіти в освітньому закладі. Проблема здоров’я дітей у будь-якому суспільстві 

та у будь-яких економічних та політичних ситуаціях актуальна, своєчасна та 

досить складна, адже визначає майбутнє нашої держави, науковий та 

економічний потенціал суспільства [1, c.12]. 

Зацікавленість науковців здоров’ям дітей дошкільного віку завжди була 

високою, але в останній час вона зумовлена зростаючою тенденцією до 

захворювань, особливо ж це актуально у період пандемії, коли відбувається 
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зниження функціональних здібностей дітей та темпів їх фізичного та 

розумового розвитку.  

Теоретичне вивчення проблеми збереження фізичного здоров’я дітей 

дошкільного віку є предметом обговорення у чималій кількості наукових праць, 

зокрема її розкривали Н. Денисенко, М. Єфименко, О. Богініч, 

Е.Вільчковський, О. Дубогай, Л. Лохвицька та ін. Дослідження психічного 

аспекту простежуються в наукових доробках І. Беха, Л. Божович, О. Кононко, 

В.Котирло, С. Ладивір, М. Максименка, Т. Піроженко, Р. Павелкова та ін. 

Мета здоров’язбережувальних освітніх технологій полягає у забезпеченні 

можливості збереження здоров’я дитини в умовах комплексної інформатизації 

освіти, формуванні необхідних знань, умінь та навичок не тільки загально 

розвивального характеру, але й здорового способу життя, навчання 

використовувати набуті знання у повсякденному житті [2, c.24].  

Здоров’я дитини – це стан повноцінного фізичного, психологічного та 

соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб або фізичних 

особливостей. Здорова дитина фізично, психічно та соціально активна. Фізична 

активність – це природня потреба здорового організму, що розвивається. 

Психічна активність виражається у потребі гармонійно розвиватись під час 

опанування навколишньої дійсності: людських відносин, природи, у пізнанні 

самого себе. 

Здоров’язбережувальні освітні технології  найбільш важливі серед усіх 

відомих технологій за ступенем впливу на здоров’я дошкільників. Головна їх 

ознака – використання психолого-педагогічних прийомів, методів, шляхів до 

вирішення поставлених завдань [3, c.112]. 

Здоров’язбережувальні технології – це система заходів, що передбачає 

взаємозв’язок та взаємодію усіх факторів освітнього середовища, спрямованих 

на збереження здоров’я дитини на всіх етапах навчання та розвитку. Базовий 

компонент дошкільної освіти (оновлена редакція) передбачає не тільки 

збереження, але й активне формування здорового способу життя та здоров’я 

здобувачів дошкільної освіти. 
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 Мета здоров’язбережувальних технологій у закладі дошкільної освіти – 

це 

- забезпечення високого рівня реального здоров’я дошкільника; 

- виховання валеологічної культури як сукупності відповідального 

ставлення дитини до власного здоров’я та життя людини; 

- набуття знань про здоров’я та вміння берегти, підтримувати  його; 

- виховання валеологічної компетентності, що дозволяє дошкільнику 

самостійно та ефективно вирішувати завдання здорового способу життя та 

безпечної поведінки; завдання, пов’язані з наданням першої медичної 

допомоги, психологічної самодопомоги та допомоги [4, c.102]. 

Сучасні здоров’язбережувальні технології в закладі дошкільної освіти 

об’єднані у три групи. Це технології збереження та стимулювання здоров’я, 

технології навчання здоровому способу життя та корекційні технології. 

Проаналізуємо деякі з них. 

Кожна з перелічених технологій має свої характерні особливості. 

Так, технології збереження та стимулювання здоров’я складаються з 

стретчингу, ритмопластики, динамічних пауз, рухливих та спортивних ігор, 

релаксації, технологій естетичного спрямування, зокрема таких видів 

гімнастики як гімнастика для очей, пальчикова, корегуюча, ортопедична. 

Стретчинг – комплекс вправ для повільного, послідовного розтягування 

певних м’язів, суглобів. Завдяки цьому збільшується рухливість суглобів, м’язи 

стають більш еластичними та гнучкими, довше зберігають працездатність. 

Стретчинг покращує настрій, створює відчуття комфорту та спокою в цілому. 

Він удосконалює фізичну активність, що сприятливо відображається на 

суглобах та профілактиці ламкості костей. Заняття проходять у формі гри з 9-10 

вправ на розвиток різних груп м’язів. Діти уявляють себе різними тваринами та 

виконують вправи у супроводі певних фрагментів музичних творів класичної та 

народної музики. Ця методика не має вікових обмежень. 

Ритмопластика має художню цінність, використовується з урахуванням 

фізичного навантаження та відповідності віковим показникам дитини. 
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Ритмопластика розвиває музикальність, рухові якості та вміння, почуття ритму, 

темпу, творчих здібностей. Одним із пріоритетів ритмопластики є забезпечення 

психологічної розкутості дитини. 

Динамічні паузи рекомендують для усіх дітей у якості профілактики 

втомлюваності. Вони можуть складатись із елементів гімнастики для очей, 

дихальної гімнастики та інших відповідно до виду заняття. 

Рухливі та спортивні ігри добирають у відповідності з віком дитини, 

місцем та часом її проведення. У закладі дошкільної освіти використовують 

лише елементи спортивних ігор [5, c.302]. Щоденно проводять для усіх вікових 

груп як частину занять із фізичної культури, на прогулянці, у груповій кімнаті. 

Релаксація здійснюється з використанням спокійної мелодії або класичної 

музики, звуків природи. Організовують її в усіх вікових групах у будь-якому 

приміщенні; відповідно до стану дітей та завдань педагог визначає 

інтенсивність технології. 

До технологій навчання здоровому способу життя відносяться 

фізкультурні заняття, випробувально-ігрові заняття (ігротренінги та 

ігротерапія), комунікативні ігри – заняття, заняття з серії «Здоров’я», 

самомасаж. 

Музичні технології використовуються у якості допоміжних засобів інших 

технологій, для зняття напруги, підвищення емоційного настрою тощо. 

Організовують у різних формах фізкультурно-оздоровчої роботи або проводять 

окремі заняття 2-4 рази на місяць відповідно до поставленого завдання [6, c.11]. 

Здоров’язбережувальні технології представляють собою взаємозв’язок та 

взаємодію всіх факторів освітнього середовища. Це система заходів, що сприяє 

збереженню здоров’я дитини на всіх етапах її навчання [7, c.41]. Поняття 

«здоров’я дитини» розуміємо не лише як відсутність хвороб, але й повноцінне 

фізичне, психічне та соціальне благополуччя. Якщо дитина здорова, то вона 

активна. 

Таким чином, здоров’язбережувальні технології – це сукупність 

профілактичних, корекційних та реабілітаційних факторів освітнього 
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середовища зі здоров’язбереження, що використовується під час 

регламентованої, нерегламентованої та ігрової форм роботи у закладі 

дошкільної освіти.  

Вони мають такі педагогічні можливості: 

- мають оздоровчу спрямованість; 

- сприяють забезпеченню індивідуалізації та диференціації освітнього 

процесу з урахуванням здібностей особистості, нахилів тощо; 

- допомагають реалізувати особистісно-орієнтований підхід у навчанні; 

- навчають валеологічної компетентності, що дозволяє дошкільнику 

самостійно та ефективно вирішувати певні завдання здорового способу життя 

та безпечної поведінки, завдання, пов’язані з наданням першої медичної 

допомоги, психологічної самодопомоги та допомоги.  
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Анотація. Сучасні дослідження свідчать про те, що стан індивідуального 

здоров’я студентської молоді є досить низьким, а їх загальна та спеціально 

організована рухова активність недостатньою. Причини цього явища є 

найрізноманітніші, а саме: постійне збільшення навчального навантаження у 

вищих навчальних закладах, дорога вартість сучасних оздоровчих та фітнес 

послуг, недостатня кількість різних форм оздоровчо-рухової активності для 

студентської молоді та ін. Слід також зазначити, що традиційні форми занять 

спеціально організованої рухової активності не сприяє зацікавленості студентів 

до процесу фізкультурно-оздоровчої діяльності, що передбачає здобуття 

відповідного комплексу знань, вмінь та навичок. 

Ключові слова: фізичне виховання, рухова активність, фізкультурно-

оздоровча діяльність, майбутні фізичні терапевти, види масового спорту. 

 

Вступ. Необхідність оздоровчої спрямованості фізичного виховання в 

умовах навчання у вищому медичному навчальному закладі викликана 

ситуацією, що склалася зі станом здоров’я населення України. За 

рекомендаціями ВООЗ, для підтримки оптимальної життєдіяльності студентів є 

необхідність в щоденній фізичній активності помірної та високої інтенсивності 

мінімум 60 хвилин на добу [1, с. 134; 2, с. 401]. 
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Однак, спостереження за руховою активністю студентів із 105 країн 

свідчать про те, що близько 80 % не досягають рекомендованого рівня. Не 

випадково сьогодні в документах ВООЗ заходи по підвищенню рухової 

активності населення Європи визнаються в якості одного із найбільш 

економічно ефективних підходів охорони здоров’я населення. При цьому в 

інформаційному бюлетені з фізичної активності для держав-членів 

Європейського союзу в Європейському регіоні ВООЗ (2018) визначено 

орієнтири популяризації фізичної активності серед молоді в галузі освіти. 

В умовах розбудови національної системи фізичного виховання важливого 

значення набуває врахування інтересів студентів щодо свідомого вибору 

фізкультурно-оздоровчої діяльності [3, 4, 5, 6]. 

Мета статті – визначити пріоритети студентів 3 курсу спеціальності 

«Фізична терапія, ерготерапія» у виборі видів фізкультурно-оздоровчої 

діяльності та масового спорту. 

Теоретична частина. В кінці жовтня 2020-2021 навчального року нами 

було проведено письмове опитування студентів спрямоване на визначення їх 

пріоритетів стосовно видів рухової активності які проводяться в 

Тернопільському національному медичному університеті. Запитання 

письмового опитування звучало наступним чином: «Якими видами 

фізкультурно-оздоровчої діяльності та масового спорту ви хотіли би займатися 

на практичних заняттях з дисципліни «Види оздоровчо-рухової активності»? У 

опитуванні взяли участь студенти 4 курсу медичного факультету, спеціальності 

«Фізична терапія, ерготерапія», всього 46 студентів з них 24 хлопці та 22 

дівчини. В ході нашого дослідження ми використовували такі методи: аналіз 

науково-методичної літератури, педагогічне спостереження, інтерв’ювання, 

анкетування, методи математичної статистики. 

Результати анкетування засвідчили, що у студентів хлопців найбільш 

популярними видами масового спорту є такі командні та спортивні ігри, як 

Волейбол (27,3%), Футбол (23,3%) та Баскетбол (9,6%). Значно меншою 

популярністю у хлопців користуються індивідуальні спортивні ігри Настільний 
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теніс (13,6%), Теніс (4,1%) та Бадмінтон (1,4%) Рис.1. Таку популярність 

командних спортивних ігор студенти хлопці пояснювали високою їх 

емоційністю, чудовим засобом фізичного розвитку та соціалізації особистості.  

Серед індивідуальних видів масового спорту найбільшої популярності у 

майбутніх фізичних терапевтів хлопців користуються Важка атлетика (6,9%), 

Плавання (5,5%), Легка атлетика (2,7%) та Гімнастика (1,4%) Рис.1. Вибір саме 

цих індивідуальних видів масового спорту студенти пояснювали тим, що вони 

мають значний вплив на їх фізичний розвиток, фізичну підготовку та 

гармонійний розвиток будови тіла. 

 

Рис. 1 Пріоритети у виборі рухової активності майбутніх фізичних 

терапевтів (хлопці) 

За результатами опитування майбутніх фізичних терапевтів дівчат ми 

отримали дещо інші результати: найбільш популярними видами масового 

спорту є такі командні та індивідуальні спортивні ігри як Волейбол (27,3%), 

Теніс (12,3%), Баскетбол (10,8), Футбол (6,2%), Бадмінтон (4,6%). Що 

стосується вибору студентками індивідуальних видів, ми отримали наступні 

результати Гімнастика (12,3%), Плавання (10,8%), Черлідинг (6,2%), 

Фітнес (3,1%), Балет (3,1%), Легка атлетика (1,5%), Шашки (1,5%) Рис.2. 
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Рис. 2 Пріоритети у виборі рухової активності майбутніх 

терапевтів (дівчата) 

Наведені результати свідчать, що такі види масового спорту як Волейбол, 

Баскетбол, Футбол, Бадмінтон, Теніс та Настільний теніс є в пріоритеті як у 

хлопців так і у дівчат. Тому їх елементи та різноманітні ігри за спрощеними 

правилами слід активно використовувати на заняттях з Фізичного виховання. 

Такі індивідуальні види масового спорту та їх елементи як Легка атлетика, 

Гімнастика та Плавання, також слід активно використовувати на заняттях з 

Фізичного виховання, адже вони користуються популярністю як у хлопців так і 

у дівчат. 

Слід зазначити, що у відповідях студентів були види масового спорту, які 

обрали лише хлопці – це Важка атлетика (6,9%), та лише дівчата – це 

Черлідинг (6,2%), Фітнес (3,1%) та Балет (3,1%). 

Для покращення процесу фізичного виховання вважаємо за необхідне 

(коли є така можливість згідно розкладу занять) ділити дві академічні групи на 

хлопців і дівчат та проводити заняття з дисципліни «Фізичне виховання» з 

урахуванням гендерних інтересів студентів. Враховуючи сучасні виклики, які 

стоять перед нашою державою (незадовільний стан здоров’я студентської 

молоді, поширення захворюваності на Covid-19, продовження війни) вважаємо 

за необхідне на заняттях з фізичного виховання більше часу приділяти таким 
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аспектам: більшу частину занять проводити на свіжому повітрі (стадіони, 

парки, сквери, лісосмуги); виконання фізичних вправ з правильним диханням та 

вивчення на заняттях з «Фізичного виховання» різноманітних оздоровчих 

дихальних методик; збільшення рухової активності аеробного характеру 

(оздоровча ходьба, скандинавська ходьба, кросовий біг, оздоровче плавання, 

спортивні та рухливі ігри); збільшити частку професійно-прикладної фізичної 

підготовки студентів (загально-розвиваючі вправи з предметами і без, пілатес, 

стрейчинг, йога, гімнастика) та ін.; збільшити частку військово-прикладної 

фізичної підготовки (кросовий біг, подолання смуги перешкод, лазіння, 

метання, транспортування потерпілого та ін.) 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Для покращення 

процесу фізичного виховання студентів, вважаємо за необхідне враховувати 

інтереси студентів щодо вибору спеціально організованої рухової активності. 

Беручи до уваги сучасні вимоги до підготовки фахівця з фізичної терапії та 

відповіді студентів, вважаємо за необхідне введення в програму підготовки 

студентів 3 курсу спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» дисципліни 

«Оздоровчо-реабілітаційне плавання». Перспективи подальших досліджень 

вбачаємо у визначені домінуючих мотивів до занять спеціально організованої 

рухової активності та причини, які заважають це зробити. 
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середовищі по всьому світу. Інтегративний перекладацький аналіз і розуміння 
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Глобалізація, культурна інтеграція, стрімкий розвиток цифрових 

технологій у галузі засобів масової комунікації становлять нові виклики для 

перекладачів. Одним з таких викликів є глибоке вивчення аудіовізуального 

перекладу, який донедавна існував лише в теорії, поступаючись основним 

місцем традиційним видам перекладу, дослідження з яких ведуться вже 

протягом століть. За останні десятиліття навчання аудіовізуальному перекладу 

стає все більш актуальною сферою досліджень і практик в академічному 

середовищі по всьому світу. І це не дивно – саме аудіовізуальний переклад 

можна вважати однією з найпоширеніших форм перекладу, що зустрічаються в 

повсякденному житті людей.  

Аудіовізуальному тексту характерна конвергенція аудіального та 
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візуального каналів. Взагалі кажучи, типології аудіовізуального перекладу 

можна розрізняти дві основні категорії: повторення (навички мовлення) і 

субтитрування  (навички письма) [5, с. 170]. Відповідно, в процесі навчання 

аудіовізуального перекладу головною метою – формування професійної 

компетентності аудіовізуального перекладача, що реалізує себе в процесі 

виконання ним завдань, що формують його професійну діяльність. 

Професійні перекладачі часто стикаються з завданням перекладу 

матеріалів, пов’язаних з новими технологіями (цифровою формою 

аудіовізуального перекладу), хоча переважна більшість ніколи не проходила 

навчання для цього вузькоспеціалізованого виду роботи.  Таким чином, 

професія аудіовізуального перекладача високо цінується не тільки сьогодні, а й 

буде цінуватися в майбутньому. Методологія дослідження аудіовізуального 

перекладу, повинна мати мультидисциплінарний підхід, що дозволяє проводити 

ретельний аналіз досліджуваного об’єкта [6, с. 21]. Текстові та жанрові 

особливості свідчать про його гібридну природу, яка становить певні труднощі, 

а також величезна різноманітність можливого змісту та множинних значущих 

кодів, що діють одночасно і беруть участь у створенні передачі сенсу тексту.  

Цей перехід від традиційного викладання курсу перекладу, орієнтованого 

на вже знайомі поняття, до розвитку навичок, що ґрунтується на поняттях «ноу-

хау» здатний розвинути прагматичні та когнітивні навички  майбутніх 

перекладачів. Аудіовізуальний процес перекладу є багаторівневим, 

функціонування цих механізмів у діяльності перекладача має певну специфіку 

[3, с. 108]. Навички студентів полягають у транскреації того, що говориться в 

діалозі, на його власну (цільову) мову, зберігаючи при цьому оригінальне 

значення тону, сенсу та стилю аудіовізуального продукта. Його полімодальна 

форма вимагає формування професійної компетентності у перекладачів, які 

здійснюються за певними принципами [9, с. 3]: 

1) принцип особистісного розвитку студентів полягає у  формуванні 

професійної компетентності аудіовізуального перекладача, активізацію 

інтелектуальних здібностей, знань, мовного узусу рідної мови. Саме 
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удосконалення знань рідної мови є основою у  формуванні навичок 

аудіовізуального перекладу. 

2) принцип діяльнісного характеру навчання, згідно якого діяльність 

розглядається як активна взаємодія людини з навколишнім середовищем. 

Таким чином, формування професійної компетентності аудіовізуального 

перекладача передбачається у процесі виконання конкретних завдань, з якими 

стикається перекладач; 

3) принцип формування навичок міжкультурного спілкування як 

творчої форми перекладацького процесу. Особливістю даного принципу є те, 

що діяльність аудіовізуального перекладача спрямована на транскреацію в 

культурі мови перекладу тексту, який має такий же вплив на свою аудиторію, 

як і текст вихідної мови. 

4) принцип свідомого вибору полягає в тому, що навички та вміння 

володіння мовним матеріалом формуються на свідомому рівні. Важливим 

моментом під час формування компетентностей аудіовізуального перекладу, 

щоб студенти вчилися усвідомлено керувати вибором мовних засобів під час 

перекладу вихідного тексту з урахуванням особливостей цільової аудиторії та 

вимог збереження емоційної, сюжетної та жанрової еквівалентності текстів; 

5) принцип інтеграції міждисциплінарних знань, який спрямований на 

активізацію міждисциплінарних теоретичних та практичних знань та умінь під 

час виконання аудіовізуального перекладу. Різноманітність тем, що 

розглядаються в рамках аудіовізуального простору, надзвичайно велика, що 

вимагає від перекладача вміння активізувати та використовувати у процесі 

перекладу всі наявні у його когнітивному багажі знання з різних дисциплін. 

Завдяки складній комплексній структурі аудіовізуальних дискурсів 

інтеграційна модель навчання аудіовізуального перекладу є актуальної 

насьогодні, оскільки потребує повного розуміння для адекватної передачі 

змісту висловлювання. Формування професійної компетентності у перекладачів 

аудіовізуального перекладу здійснюється поетапно [7, с. 14]: 
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Рис.1 Інтеграційна модель навчання аудіовізуального перекладу 

На емпіричному рівні очевидно, полімодальний характер  та сюжетність 

аудіовізуального твору вимагає повноцінного перегляду аудіовізуального 

матеріалу перед початком перекладу, адже він аналізується як цілісна єдність. 

Перекладацький аналіз аудіовізуального твору як складного цілісного процесу 

 – найважливіший елемент процесу перекладу аудіовізуального матеріалу і, 

відповідно, навчання цьому перекладу. Даний факт необхідно враховувати при 

підготовці аудіовізуальних перекладачів і, зокрема, під час навчання аналізу 

аудіовізуальних матеріалів.  

Інтерлінгвістичні субтитри як вид перекладацької діяльності істотно 

відрізняються від художнього перекладу та інших видів перекладу завдяки 

своїм технічним вимогам та особливостям [4, с. 82]. Час показу субтитру 
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оригіналу. Слід зазначити, що можливе часткове перекриття субтитром паузи 

між звуковими відрізками. Глядач повинен з першого погляду прочитати 

субтитр. Йому має вистачити часу на прочитання тексту та одночасне 

усвідомлення того, що відбувається на екрані. Необхідні для виконання цієї 

умови скорочення та спрощення тексту не повинні призводити до 

спотворюванні суті або до виключення важливих смислових елементів 

вихідного тексту.  

Насьогодні аудіовізуальні перекладачі, які здійснюють субтитрування, 

керуються методичними рекомендаціями щодо створення субтитрів, 

наведеними у загальних вказівках для виконання та розташування на екрані 

телевізійних субтитрів згідно Європейської асоціації досліджень з екранного 

перекладу (European Assosiation for Studies in Screen Translation). Максимальна 

тривалість тексту субтитру в два рядки становить 6 секунд. Цей параметр може 

варіюватися під час перекладу, оскільки він залежить від середньої швидкості 

читання реципієнта. Максимальна тривалість тексту субтитру в один рядок 

складає 3,5 секунд, тоді як мінімальна становить 1,5 секунди. 

Розміщення субтитрів повинне бути у нижній частині екрана. В одному 

субтитрі можуть бути максимум два рядки, але якщо текст укладається в один 

рядок, то він повинен розміщуватися внизу. Текст має бути вирівняний по 

центру. Кількість символі в кожному рядку повинна сягати приблизно 35-40 

символів. Колір тексту має бути блідо-білим, щоб яскравий колір не здійснював 

втому для очей, а контур тексту краще робити не чорним, а сірим. Під час 

роботи з тайм-кодами важливо, щоб субтитри з’являлися та зникали в 

потрібний момент у процесі демонстрації фільму. Необхідно стежити за тим, 

щоб субтитри точно відповідали зображенню на екрані, кінематографічним 

планам, не порушуючи візуального сприйняття. 

Головним помічником у вирішенні перекладацьких проблем в процесі 

субтитрування є відеоряд. Якщо перекладачеві складно зрозуміти про що 

конкретно йдеться у кінотексті, необхідно звернутися до сюжетних дій, що 

відбуваються на екрані, для ідентифікації учасників комунікації, а також 
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уточнення комунікативного контексту. Середня довжина речень в англійській 

мові помітно менша, ніж в українській. Для англійської мови характерна більш 

стисла і лаконічна  будова речень. Для здійснення кіноперекладу необхідно 

вміло здійснювати компресію тексту, у тому числі, за рахунок виключення 

елементів, що містять другорядну інформацію та не впливають на загальний 

зміст [1, с. 36].  

У рамках роботи над навчанням студентів субтитруванню та створенням 

українських субтитрів для американського серіалу «Друзі» було використано 

програму  Subtitle Workshop.  Subtitle Workshop досить ефективна та зручна 

програма для створення, редагування та перекладу субтитрів.  Вона 

знаходиться у відкритому доступі і її можна завантажити з офіційного сайту 

https://subtitleworkshop.ru.uptodown.com/windows. Вона підтримує перевірку 

орфографії та попередній перегляд відео. Інтерфейс програми є досить 

зрозумілим для користувача. Програма дозволяє завантажувати існуючі 

проекти, файли субтитрів, відеозаписи, а також створювати субтитри 

самостійно. 

Список субтитрів знаходиться під панеллю попереднього перегляду. У 

режимі перекладу робочий простір складається з наступних колонок: «Number» 

(номер субтитру), «Pause» (пауза між показом попереднього та даного 

субтитру), Show (час початку показу субтитру), «Hide» (час, коли субтитр 

зникає з екрану), «Duration» (тривалість субтитру, різниця у часі між показом та 

закінченням субтитру, Text (текст субтитру), і «Translation». Перевірка 

субтитрів на помилки здійснюється в режимі перекладу в колонці тексту, так як 

текст оригіналу є в даному випадку основним текстом.  

Subtitle Workshop дозволяє синхронізувати субтитри та відеоряд. 

Найпростіший і найточніший метод – це вирівнювання за першою та останньою 

фразою кінодіалогу. Для цього в налаштуваннях вирівнювання субтитрів 

задається час першого та останнього субтитру, інші субтитри будуть вирівняні 

щодо даних часових параметрів. У даній програмі наявна «Automatic duration», 

яка є дуже корисною функцією у випадках, коли є файл субтитрів, у якому 
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тривалість усіх (або деяких) субтитрів абсолютно хаотична. Вказавши час для 

символу, слова та рядка, Subtitle Workshop здійснить необхідне обчислювання 

тривалості субтитрів. Інше використання цієї функції –  це, наприклад, під час 

субтитрування відео, щоб виконувати роботу швидше, ви можете встановити 

лише час початку вручну, а Subtitle Workshop  усі кінцеві обчислення за вас. 

Інструменти Subtitle Workshop  дозволяють виявити наявність 

непотрібних пробілів, зайвих символів, а також перевірити орфографію. 

Програма розрізняє також такі типи помилок: субтитри більше двох рядків, 

занадто велика тривалість, занадто маленька тривалість, занадто довгі рядки, 

занадто коротка пауза, занадто багато символів в секунду. Ці помилки 

спотворюють сприймання глядачем тексту субтитрів і перекладач повинен 

усувати їх.  

У тексті оригіналу найпоширенішою помилкою є надмірна кількість 

символів за секунду. Це очевидно, оскільки сам текст озвучується і спочатку не 

був призначений для прочитання. При створенні українських субтитрів 

необхідно скоротити кількість таких помилок до мінімуму, щоб глядачеві було 

легко сприймати текст і стежити за тим, що відбувається на екрані [2, с. 159].  

Головним критерієм субтитрування є дотримування таймінгу і 

налаштувати довжину фрази в тексті перекладу до мовлення героя. Як 

результат, часто доводиться скорочувати занадто довгі речення.  Таким чином, 

майбутнім перекладачам був наданий епізод із серіалу «Друзі» завдання яке 

полягало в тому, щоб зробити переклад епізоду українською мовою, 

враховуючи всі особливості створення субтитрів за допомогою програми 

Subtitle Workshop. 

Спочатку студенти обговорили основні труднощі перекладу окремих 

епізодів та шляхи їх подолання. Далі кожен студент повинен індивідуально 

виконати переклад епізоду, використовуючи програму Subtitle Workshop. Саме 

завдяки цієї програми учні змогли краще зрозуміти процес синтезу, який 

притаманний створенню субтитрів. Таким чином, майбутні перекладачі 

намагалися здійснити компресію тексту, дотримуючись вимог субтитрування. 
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Текст оригіналу Текст перекладу 

All right, all right, all' right, remember 

what we talked about. When we’re in a 

public place, there, are certain rules. 

Those are not the rules! 

(44 символи з пробілами) 

Гаразд, пам’ятаєте ми говорили про 

правила поведінки в закладах. Такого 

там не було.  

 

(21 символ з пробілами) 

Rachel, when you were going out with 

Ross, did it bother you when he flirted 

with other women? 

(32 символи з пробілами) 

Рейчел, і тебе не дратувало, що Росс 

фліртує з іншою жінкою?  

 

(20 символів з пробілами) 

Phoebe just found out about Monica and 

Chandler. 

You mean how they're friends and 

nothing more? 

(34 символи з пробілами) 

Фібі щойно дізналася, що між 

Монікою та Чендлером. 

А, про їх «псевдодружбу»? 

 

(19 символів з пробілами) 

 

Як бачимо, текст оригіналу було скорочено приблизно на 36 %. У даному 

завданні для формування тексту субтитру студенти мали адаптувати речення, 

спростивши їх, шляхом перефразування. Можна відмітити, що нами студенти 

вдалися до таких трансформацій як об’єднання  першого та другого речення та 

об’єднання третьої його частини з наступним реченням. Це допомогло 

зекономити місце на екрані, повністю передавши сенс висловлювання. 

Також студенти вдалися до одного з найефективнішого способу 

скороченні тексту субтитру, який полягає в заміні особливо довгих слів їх 

синонімами або займенниками, якщо це можливо. Слід зазначити, що при 

використанні даного прийому необхідно враховувати, що заміна даних слів не 

повинна спотворювати інформацію або стильовий регістр. 

This guy is a kind of tight-fisted. Він якийсь скнара. 

It is a kind of far-fetched problem Це якась вигадана проблема. 

I have no idea, what happened between 

you guys, but she was grim-looking 

Я гадки не маю, що сталося між 

вами, але вона була засмученою. 

У першому випадку відбулася заміна двох слів на більш короткі 

еквіваленти: tight-fisted – «тісно зв’язаний» студент замінив на скнара, а «guy»– 

хлопець  замінив займенником він. У другому випадку відбулася заміна слова 

«far-fetched» на більш короткий еквівалент «вигадана». У третьому прикладі 
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«grim-looking», що дослівно перекладається як «виглядати засмучено» 

замінюється на засмучена, а «you guys» – на займенник ви. 

Таким чином, обмеження, які передбачені під час процесу субтитрування, 

зумовлюють певну адаптацію, якій піддається текст перекладу під час його 

підготовки до створення субтитрів. У процесі субтитрування відбувається 

компенсація граматики та лексики з метою кращого сприйняття 

аудіовізуального матеріалу. Програма Subtitle Workshop є ефективною 

програмою у процесі навчання аудіовізуального перекладу завдяки якій 

студенти можуть здійснити аналізу тексту перекладу та оригіналу,  тренувати 

навички перекладу кінотексту і таким чином досягати результату, який буде 

відповідати всім вимогам субтитрування. Теорія відіграє важливе значення у 

навчанні аудіовізуальному перекладу, але без практики вона не досягла б 

поставлених цілей. Майбутнім перекладачам потрібно мати широкий 

культурний досвід, глобальне бачення міжкультурної та міжмовної комунікації 

з метою здійснення якісного перекладу з урахуванням візуально-вербального 

змісту тексту. 
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Аннотация. Целью работы является подготовка кикбоксеров на 

региональный турнир 2021 года. В качестве гипотезы исследования было 

выдвинуто предположение о том, что увеличение тактической подготовки 

поможет спортсменам успешно выступить на турнире. Было проведен один 

учебно-тренировочный сбор и выявлен результат тренировочного процесса. 

Ключевые слова: Кикбоксинг, тактическая подготовка, региональный 

турнир. 

 

Введение. Современный кикбоксинг представляет собой такой вид  

спорта, где используется боксерская техника рук и ударная техника ног 

тхэквондо [6, с. 43; 7, с. 15]. В настоящее время в нем выделяют следующие 

разделы: поинтфайтинг, лайт-контакт, кик-лайт, фулл-контакт, фулл-контакт с 

лоу-киком, К-1, музыкальные формы [9, с. 26; 10, с. 34]. В кикбоксинге могут 

органически сочетаться занятия в группах спортивного мастерства и группах 

здоровья [5, с. 22]. На уровне спорта высших достижений кикбоксерам 
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необходимо комплексно использовать физическую, технико-тактическую и 

психологическую подготовку [1, с.4; 2, с. 4; 3, с. 2; 4, с. 6]. 

Специалисты отмечают, что современный кикбоксинг характеризуется 

значительной вариативностью действий технико-тактического мастерства и 

комплексным развитием основных физических качеств, которые имеют 

выраженный скоростно-силовой характер [8, с. 10]. Таким образом, 

исследование физической и технико-тактической подготовки кикбоксеров 

различной квалификации является актуальной проблемой. 

Цель. Подготовка кикбоксеров к региональному турниру 2021 года.  

Методы и организация исследования. В исследовании были 

использованы следующие методы: анализ литературных источников и 

педагогический эксперимент. Для оценки динамики изменений в процессе 

педагогического эксперимента было выступление на региональном турнире 4 

сентября 2021 года в г. Симферополь.  

Исследование проводилось на базе СОШ № 21 г. Белгород в спортивном 

зале кикбоксинга. В качестве испытуемых выступали спортсмены МБУДО 

ДЮСШ №4 г. Белгорода. 

Тренировочный процесс проводился один раз за август 2021 года при  

подготовке к региональному турниру.  

Учебно-тренировочные сборы прошли на тактическую подготовку с 16 

августа по 03 сентября 2021 (таблице 1). 

Таблица 1 

Тренировочный процесс физической подготовки 

16.08.21 17.08.21 18.08.21 19.08.21 20.08.21 21.08.21 22.08.21 

Поинтфайти

нг - 1 

Поинтфайтин

г - 2 

Поинтфайтинг - 

3 
Поинтфайтинг - 4 

Поинтфайтин

г - 5 
ОФП - 1 Выходной 

23.08.21 24.08.21 25.08.21 26.08.21 27.08.21 28.08.21 29.08.21 

Лайт-

контакт - 1 

Лайт-контакт 

- 2 
Лайт-контакт - 3 Лайт-контакт - 4 

Лайт-контакт 

- 5 
ОФП - 2 Выходной 

30.08.21 31.08.21 01.09.21 02.09.21 03.09.21 04.09.21 05.09.21 

Заключитель

ная - 1 

Заключитель

ная - 2 

Заключительная 

- 3 

Ускорения – 10, 

15, 20 
Отъезд Турнир Приезд 

Все упражнения проводились на протяжении одного и того же времени: 2 

минуты с 30 сек перерывом. 
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Результаты и их обсуждение. Результаты выступления кикбоксеров на 

региональном турнире 4 сентября 2021 года в г. Симферополь представлены в 

таблице 2: 

Таблица 2  

Результат регионального турнира 4 сентября 2021 года 

Медали Поинтфайтинг Лайт-контакт Фулл-контакт Всего 

Золото 1 2 1 4 

Серебро 1 2 - 3 

Бронза 1 2 - 3 

Итого 3 6 1 10 

Таким образом, увеличение тактического потенциала кикбоксеров 

позволило с успехом выступить на региональном турнире 2021 года в г. 

Симферополь и завоевать 4 золота, 3 серебра и 3 бронзы. 

Заключение Тактическая подготовка в тренировке спортсменов высокого 

класса имеет приоритетное направление в учебно-тренировочном процессе. 

Одним из основных, в этой связи, является выявление «проблемных» зон 

подготовки кикбоксеров и целенаправленное воздействие на них, позволяет не 

только улучшить его тактическое состояние, но и значительно повысить 

результативность соревновательной деятельности. 
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Анотація. У статті висвітлено застосування одного з найсучасніших 

засобів контролю вивчення фундаментальних дисциплін та підготовки до 

ліцензованого іспиту Крок 1, що забезпечує модернізацію та вдосконалення 

вищої медичної освіти у Черкаській медичній академії. Тестування є одним із 

засобів педагогічного контролю, і його впровадження у повсякденний 

навчальний процес дає можливість об’єктивно оцінити рівень знань здобувачів 

освіти. 

Ключові слова: тестовий контроль, тестування, тестові завдання 

 

Оцінювання якості навчальних досягнень можливе лише за умови 

оптимального поєднання різних методів і засобів педагогічного діагностування. 

І сьогодні, значна роль у цій роботі, належить тестовому контролю знань. 

Виклики 21 століття зумовлюють модернізацію системи освіти загалом і, 

звичайно, ці зміни стосуються медичної освіти. Однією з передумов 

удосконалення системи вищої медичної освіти є реалізація таких реформувань, 

які забезпечать відповідну якість освіти майбутнього лікаря; відповідність 

європейському ринку праці; мобільність; суміщення кваліфікації на 

вузівському та післявузівському етапах підготовки; посилення 

конкурентноспроможності в Європейській системі освіти. 

Важливий аспект реформування медичної світи – це можливість 

об’єктивно оцінювати та враховувати всі досягнення студента за допомогою 
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досконалої системи внутрішніх та зовнішніх академічних і державних  систем 

контролю та оцінки якості підготовки фахівців й освіти в цілому [1, c.22]. Крім 

того, удосконалення змісту освіти, не закріплене реформою екзаменаційної 

системи, як правило, не приносить бажаних результатів. Перевірка знань за 

допомогою тестів є важливим елементом навчального процесу, його 

внутрішньою сутністю, засобом встановлення прямого й зворотного зв’язку 

між викладачами і студентами. Інформованість студентів про стан успішності 

стимулює їх навчальну діяльність. Будь в якому випадку заключним етапом 

навчання є оцінка результатів навчання. 

Важливою передумовою підвищення якості підготовки майбутніх лікарів 

є розвиток і вдосконалення форм, методів і засобів контролю знань, який 

реалізує зворотний зв’язок у навчанні, забезпечуючи можливість оперативного 

регулювання й корегування цього процесу. Контроль має охопити всі ланки 

навчального процесу і сприяти його вдосконаленню. Серед можливих форм 

контролю все більшої популярності набуває тестування. Сьогодні цей метод 

контролю займає передову позицію в системі оцінювання навчальних 

досягнень студента-медика. Крім того, важливу роль відіграє тестовий 

контроль як найефективніший метод контролю підготовки здобувачів освіти до 

ліцензованого іспиту Крок 1 [2, cт 6]. 

Але ми розуміємо, що процес запровадження тестування повинен бути 

поступовим, планомірним і вимагає певного системного підходу. Тому ми 

розробили систему тестів відповідно до кожної теми навчальних дисциплін 

Анатомія людини та Гістологія, цитологія та ембріологія; розділів та усієї 

навчальної дисципліни. Така система тестів і є базовою, контролюючою 

програмою підготовки то ліцензійного іспиту Крок 1, а успішне тестування 

стане для студента запорукою позитивного  результату.  

Широке впровадження тестування  у повсякденний навчальний процес 

дає можливість забезпечити кожного студента уявленням про стан його 

навчальної підготовки і надати йому допомогу у корегуванні рівня знань згідно 

з вимогами та можливостями.  
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Сьогодні тестовий контроль є невід’ємною складовою освітнього процесу 

та професійної підготовки здобувачів освіти і знаходиться в органічному 

зв’язку з іншими елементами педагогічної системи у Черкаській медичній 

академії. Але він не замінює собою інші засоби навчання, а лише допомагає 

виявити досягнення і недоліки навчання і є взаємопов’язаною та 

взаємообумовленою діяльність як викладача, так і здобувача освіти.  

Педагогічний контроль у вищому навчальному закладі   виконує 

діагностичну, навчальну, організаційну та виховну функції, які тісно пов’язані 

між собою. Тому для досягнення високої якості контролю, його 

багатофункціональності найбільш доцільним є використання  таких методів 

педагогічного контролю, які б базувалися на застосуванні відповідних 

педагогічних вимірів та методів оцінювання. Наказом Міністерства освіти і 

науки України передбачено два види контролю: 

- поточний - проводиться на практичному занятті; дозволяє 

ефективно використовувати аудиторний час та забезпечує оперативність 

отримання результату; 

- підсумковий- здійснюється на певному освітньому рівні 

(диференційований залік або семестровий екзамен) 

Поточний контроль засвоєння знань у ході навчального процесу 

допомагає викладачу з’ясувати продовж заняття, наскільки зрозуміло викладає 

він інформацію, чи доступна вона здобувачу освіти. Підсумковий контроль це 

перевірка засвоєння навчальної дисципліни. Сьогодні при вивченні 

фундаментальних дисциплін при здійсненні поточного та семестрового 

контролю ми використовуємо тестові завдання, а під час підсумкового 

контролю знань користуємося  тестами професійної компетенції. Це система 

контрольних завдань стандартизованої форми, орієнтованих на вимір та оцінку 

обсягу, повноти, системності та осмислення професійних знань, а також 

дієвості та самостійності умінь здобувача освіти , які дозволяють зіставити його 

досягнення у професійній підготовці з еталонними вимогами освітньо-

кваліфікаційної характеристики до професійних умінь, які характеризують 
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здібність і здатність студента виконувати свої функції на певному рівні 

кваліфікації. Тести професійної компетентності є важливою складовою усього 

комплексу оцінювання готовності здобувача освіти здійснювати професійну 

діяльність.  

Тестові іспити є засобом об’єктивного оцінювання, що використовуються 

і проведення ліцензованого іспиту Крок І для випускників ІІІ курсу кваліфікації 

професійної Лікар. На тестовому іспиті студент повинен не тільки підтвердити 

наявність знань, навичок та умінь, а й здатність приймати правильні рішення. 

Тестування успішності дає можливість реалізувати основні дидактичні 

принципи контролю навчання: принцип індивідуального характеру перевірки й 

оцінки знань; принцип тематичності; принцип системності  перевірки й оцінки 

знань; принцип диференційованої оцінки успішності навчання; принцип 

однакових вимог викладача до студента. 

Тестові завдання не повинні нагадувати кросворд. Завдання  складається 

таким чином, щоб за його допомогою можна було перевірити глибину 

засвоєного студентом матеріалу, а не його спроможність відтворити текст 

підручника або лекції. 

Вимоги до тестових завдань: 

- предметність; 

- стислість завдання; 

- якість і чіткість; 

- коректність; 

- стислість; 

- завдання повинно бути сформульоване ясно, просто і чітко, бути 

коротким і конкретним 

Які ж переваги тестового контролю ми вбачаємо? Це: 

- об’єктивність, що полягає у незалежності результатів тестування від 

особистих стосунків викладача та студента; 

- простота процесу оцінювання; 

- кількісні критерії оцінки; 
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- доступність процедури визначення оцінки; 

- чіткість формулювання тестових завдань; 

- рівні вимоги до знань та умінь студента шляхом використання 

завдань однакового рівня складності; 

- забезпечення повноти охоплення знань та умінь; 

- можливість багаторазового  повторення перевірки; 

- орієнтація на сучасні освітні технології; 

- універсальність – охоплення всіх етапів процесу навчання; 

- багатофункціональність – контроль, діагностика, корекція 

освітнього процесу; 

- охоплення контролем великого обсягу матеріалу; 

- -можливість протягом короткого часу перевірити рівень знань 

багатьох студентів; 

- реальний самоконтроль. 

Але як і кожний інший метод контролю, так і тестовий контроль має 

ряд недоліків, а саме: 

- ймовірність випадкового вибору правильної відповіді; 

- стандартизація мислення без урахування розвитку особистості; 

- велика затрата часу на створення «банку тестових завдань» та їх 

варіантів; 

- тести не сприяють розвитку мови. 

Не дивлячись на це, тестовий контроль має багато переваг, кількість 

яких досить значна: 

- уніфікація та стандартизація; 

- можливість проводити контроль певного обсягу матеріалу; 

- можливість охопити контролем одночасно всіх студентів; 

- можливість зменшити витрати часу на проведення контролю 

Використання тестів для поточного та підсумкового контролю вимагає їх 

відповідності до навчальних програм, об’єктивності та точності. Тести повинні 

охоплювати весь обсяг контрольованого матеріалу. Метою будь-якого 
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контролю є можливість зробити висновки відносно навичок здобувача освіти, 

його вміння перенести власні знання з конкретних проблем на більш широку 

практичну сферу застосування цих знань та вмінь. Метою тестування є 

знайомство студентів з найбільш важливими питаннями розділу або курсу, 

створення мотивації до навчання, виявлення «прогалин» у знаннях.  

В умовах онлайн-навчання ми стали широко використовувати так зване 

«домашнє» тестування. Такий вид тестування також проявляє себе як 

ефективний метод навчання для здобувачів освіти, бо вимагає від них багато 

читати та глибоко вникати у навчальний матеріал. Традиційно, виконуючи 

домашнє завдання, студенти намагаються написати велику кількість  

відповідей, переписуючи підручник, не завжди розуміючи суті. У таких 

випадках тести спонукають студентів до творчої роботи, яка завершується 

узагальненням або осмисленням вивченого. 

Тестування сприяє збагаченню методів  активного навчання. За сучасних 

умов без проблемності навчання неможливе. Отже, реалізація принципу 

проблемності навчання – найперспективніший напрям формування особистості 

студента, його професійної спрямованості. 

Активізації роботи студентів сприяє індивідуальний підхід у виборі 

тестових завдань різного ступеня складності. Відповідний рівень здобувач 

освіти може вибирати враховуючи свої здібності, нахили, інтереси й 

пізнавальні потреби і, таким чином, певною мірою оптимізувати своє навчальне 

навантаження. 

Одним  із шляхів підвищення якості освіти є підвищення ефективності 

контрою знань. Здійснення контролю має на меті виявити якість засвоєння 

знань, виміряти її величину та надати цій якості певну оцінку. Тестовий 

контроль є однією з найефективніших форм успішності цієї роботи. 
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Анотація: у статті розглянуто професійну мобільність педагога як 

необхідну якість сучасного педагога; виокремлено особистісні якості, які є 

важливими для успішного формування професійної мобільності; окреслено 

напрями формування професійної мобільності у здобувачів фахової передвищої 

освіти.  

Ключові слова: професійна мобільність, майбутніх фахівець, педагог, 

фахова передвища освіта. 

 

Щоб бути успішним та затребуваним на ринку праці, сучасний фахівець, 

зокрема педагог, повинен бути постійно готовий до викликів та переміщень у 

соціальному просторі, швидко адаптуватися до стрімких змін, гнучко 

взаємодіяти з різними суб’єктами і системами. Кількість і складність інформації 

вимагає від фахівця оперативно оновлювати власні знання.  Він має виявляти 

особливі особистісні якості – динамічність, готовність та швидку адаптацію до 

інноваційних змін освітнього середовища, мобільність та дивергентність 

мислення. Одним із основних показників професійної й соціальної 

затребуваності суб’єкта є мобільність.  

Загальноприйнято визначати «мобільність» як здатність швидко 

змінювати стан, статус, орієнтуватися у невизначеній ситуації, знаходити 

потрібні форми діяльності. Професійна мобільність є особливою якістю 
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особистості, яка виражає готовність і здатність до зміни професійної позиції, 

статусу, ціннісних орієнтацій, світоглядних уявлень, знань відповідно до 

власних потреб. Вона формується безпосередньо у процесі освітньої діяльності 

і впливає на професійне становлення майбутнього фахівця.  

Теоретичні основи професійної мобільності педагога досліджували у 

своїх працях А. Віневська, А. Карпова, О. Кіпіна, Ю. Клименко, О. Лапіна, 

Л. Прядко та ін. Науковці пропонують розглядати мобільність як ціннісно-

смисловий конструкт та тип реагування особистості на життєву чи професійну 

ситуацію в мінливих умовах життєдіяльності.  

О. Лапіна виділяє необхідні особистісні якості та здібності професійно 

мобільного педагога 1: 

– соціальна активність (готовність брати участь у громадських заходах, 

проєктах різної змістової спрямованості); 

–  діяльнісний інтерес (до різних сфер соціальної і професійної 

діяльності); 

– висока адаптивність (до суспільних ситуацій, функціонально різних 

видів діяльності);  

– налаштованість на творче перетворення ситуації (інновацйіність, 

креативність). 

Специфіка професії передбачає активну участь педагога в усіх соціальних 

подіях та ситуаціях, постійне соціальне оцінювання його діяльності. З кожним 

роком збільшується відповідальність учителя за результати власної праці. У 

закладі фахової передвищої освіти майбутній педагог повинен навчитися 

керувати освітніми процесами, проєктувати та реалізовувати на практиці 

освітні ситуації, що постійно змінюються. 

Завдання викладачів у закладі фахової передвищої освіти:  

– сформувати у майбутніх педагогів універсальні навички діяльності, що 

забезпечують мобільність як особистісну якість здобувача освіти;  

– забезпечити фахову підготовку як базову для продовження навчання у 

закладах вищої освіти, можливого освоєння іншої професії педагогічного 
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профілю; 

– посилити менеджерське направлення підготовки майбутніх учителів 2. 

Формуванню педагогічної мобільності здобувачів освіти сприяє така 

організація освітнього процесу, у межах якої викладач пропонує здійснювати 

вибір і конструювання змісту матеріалу; добирає форми й методи навчання, які 

усувають психологічні бар’єри і труднощі у прийнятті професійних рішень.  

Професійна мобільність є основою реалізації базових, спеціальних і 

професійної компетентностей, забезпечує вміння пристосуватися до нових умов 

праці.  

Для оцінки мобільності майбутнього фахівця важливими є :  

– якості особистості (відкритість, довіра до людей, гнучкість, 

оперативність, толерантність); 

– здібності (відзначати й розуміти сутність інноваційних змін; бачити 

альтернативи, варіативність вирішення проблем, дій у певних ситуаціях; 

критично мислити, проектувати; швидко адаптуватися до змін); 

– уміння рефлексіїї, цілекпокладання. 

Критеріями сформованої професійно-педагогічної мобільності 

майбутнього педагога можна вважати: 

– професійно-педагогічну спрямованість (мотиваційно-ціннісний 

компонент); 

– творчу активність (креативний компонент); 

– технологічну готовність  (діяльнісний компонент); 

– здатність до самопізнання, саморозвитку (рефлексивний компонент).  

За результатами рефлексії можна обмірковувати наступні кроки 

діяльності, що логічно випливають із особливостей діяльності попередньої.  

Педагогічна рефлексія є досить складним психологічним феноменом і 

виявляється у здатності педагога входити в активну відносно своєї діяльності 

дослідницьку позицію з метою критичного аналізу, осмислення й оцінки її 

ефективності для розвитку здобувачів освіти. Вона націлює усіх учасників 

освітнього процесу за взаємооцінку діяльності, самоідентифікацію.  
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Педагогічна рефлексія тісно взаємопов’язана з професійною 

самосвідомістю, яка визначає «сьогоднішнє Я» – яким бачить себе педагог на 

цієї миті, «ретроспективне Я» – як оцінює педагог себе у порівнянні з 

минулими досягненнями, «бажане Я» – яким намагається стати і «рефлексивне 

Я» – яким з точки зору педагога його бачать у професійному колі. Рівень 

розвитку педагогічної рефлексії є визначальним фактором досягнення 

успішного результату діяльності. Недостатньо сформоване уміння рефлексії 

гальмує ріст професійної мобільності, майстерності педагога, ставить його у 

залежність від зовнішніх обставин, стереотипних дій.   

Фундаментальність, посилення гуманістичної спрямованості, духовної та 

загальнокультурної складової, формування стратегічного мислення, 

професійної мобільності є визначальними тенденціями розвитку української 

освітньої системи. Технологічні перетворення змушують фахівця постійно 

перевчатися, мобільність сучасного світу породжує соціальну мобільність 

людини.  Тому система освіти має готувати здобувача освіти до професійних і 

соціальних перетворень. 
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Анотація: У методичній літературі і практиці роботи школи поняття 

«позакласна робота» часто співвідносять з поняттям «позаурочна робота» та 

«позашкільна робота», хоча кожне з цих понять має свій зміст. Крім того, 

позакласну роботу приймають за одну з форм навчання. На підставі порівняння 

цих понять з іншими загальноприйнятими методичними поняттями, позакласну 

роботу слід віднести до однієї зі складових систем біологічного навчання у 

школі, позаурочна робота – одна з форм навчання біології, а позашкільна 

робота з біології – система додаткового біологічного навчання школярів. 

Ключові слова: позаурочна робота, позакласна робота, позашкільна 

робота, гурток з біології. 

 

У сучасному світі стрімкого наукового прогресу нас не може не 

насторожувати неухильне скорочення викладання біології в школі на користь 

молекулярних і біохімічних дисциплін. Підростаюче покоління дослідників 

часто не бачить за хімічними формулами та біохімічними експериментами того 

об'єкта, особливості якого вони вивчають. На жаль, зрозуміло, що шкільну 
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програму не можна розширювати нескінченно, треба чимось жертвувати. І 

жертвують якраз дисциплінами, спрямованими на пізнання біорізноманіття та 

вивчення його анатомії і морфології. Розуміючи, що цей процес незворотній, є 

рішення цієї проблеми. Воно полягає у створенні системи додаткової 

біологічної освіти, обов'язковим елементом якої є вивчення біорізноманіття в 

живу, в ході екскурсій і поїздок на природу. Значення біологічного гуртка, 

перш за все, у популяризації ботаніки та біології в цілому і в підвищенні рівня 

екологічної освіти підростаючого покоління, що живе у високо урбанізованих 

регіонах. 

Позакласна робота з біології проводиться у позаурочний час, та не є 

обов'язковою для всіх школярів, тільки для тих, хто виявляє підвищений попит 

до цього. Зміст позакласної гурткової роботи значно виходить за рамки 

навчальної програми та визначається інтересами учнів, які в свою чергу 

становляться під впливом інтересів вчителя з біології. 

Навчально-виховні завдання шкільного курсу біології найбільш повно 

вирішуються на підставі тісного зв'язку класно-урочної системи навчання з 

позакласною роботою школярів. Знання та вміння з біології, набуті учнями на 

уроках, лабораторних заняттях, екскурсіях та інших формах навчальної роботи, 

знаходять на позакласних заняттях значне поглиблення, розширення та 

усвідомлення, що впливає на загальне підвищення інтересу до предмету [2]. 

Позаурочну роботу, також як і позакласну, учні виконують поза уроком 

або класом і школою, але обов'язково за завданням вчителя для більш 

поглибленого вивчення якого-небудь з розділів курсу біології. Результати 

виконання позаурочних завдань використовуються на уроках біології і 

оцінюються вчителем. Позашкільну роботу, так само як і позакласну проводять 

на базі позашкільних закладів (станція юннатів, ботанічний сад, 

дендрологічний парк та ін.) за спеціальними програмами, що розроблені 

співробітниками даних закладів та затвердженими відповідними органами 

освіти. 

Завдання роботи в гуртках – закріплення, збагачення та поглиблення 
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знань, набутих у процесі навчання, застосування їх на практиці; розширення 

загальноосвітнього кругозору учнів, формування в них наукового світогляду, 

набуття вмінь і навичок самоосвіти; формування інтересів до біології як науки, 

виявлення і розвиток індивідуальних творчих здібностей та нахилів; організація 

дозвілля школярів, культурного відпочинку та розумних розваг; поширення 

виховного впливу на учнів у різних напрямах виховання. Слід враховувати 

бажання школярів, їх пропозиції, щоб кожен з них виконував цікаву для себе 

роботу. Під час занять перед учнями слід ставити завдання пошукового 

характеру: створення нових приладів, удосконалення наявних; приділення 

особливої уваги творчому підходу до справи тощо. Реалізація принципу 

зацікавленості потребує широкого використання пізнавальних ігор, ігор з 

використанням комп'ютерних технологій, демонстрування цікавих дослідів та 

ін. [4]. 

Сучасна система біологічної освіти в Україні базується на поєднанні 

різних форм освітньої та виховної роботи. «Позакласна й позашкільна робота з 

учнями в більшості випадків нерозривно пов'язана з навчально-виховним 

процесом, що здійснюється на уроках, і ґрунтується на знаннях, навичках і 

вміннях, набутих під час учбових занять. Основна їх мета полягає в збагаченні, 

поглибленні, закріпленні набутих учнями знань, застосуванні їх на практиці, 

розширенні загальноосвітнього кругозору школярів, формуванні у них 

наукового світогляду, навичок самоосвіти, залученні до посильної суспільно-

корисної праці, змістовної природоохоронної діяльності, підготовки до вибору 

професії» [5]. 

Так чому саме гуртки мають таку важливу роль у навчанні дітей? В 

шкільній програмі практично зовсім немає місця вивченню самої природи, не 

на картинках, а наживо. Заповнити цю прогалину і надає можливість створення 

гуртків. Перевага занять у гуртках складається з можливостей учнів вивчати 

рідну природу не теоретично або лекційно, а саме на практиці. Наприклад, при 

вивченні анатомії і морфології рослин, школярі працюють з мікроскопами, самі 

роблять препарати, матеріали для котрих збирають на польових екскурсіях. 
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У зв'язку з тим, що відвідування гуртка не є обов'язковим й робота 

базується по принципу добровільності, то одним з основним завданням 

діяльності стає принцип зацікавленості. В роботі гуртка важливо 

використовувати ігрові моменти, фізкультхвилинки (діти більшу частину свого 

часу проводять в статичній позі), театралізовані постановки, казки, інтерактивні 

засоби навчання. З тим, що гурток відвідують діти різного віку, з кожним роком 

склад гуртка змінюється, програму треба складати таким чином, щоб були 

враховані інтереси та пізнавальна здатність усіх гуртківців. В такому варіанті є 

велика можливість розвивати не тільки індивідуальні інтереси кожного, але й 

вміння працювати в групі, співвідносити свої інтереси з інтересами всього 

колективу в цілому, розвивати взаємопідтримку. 

Навчально-виховний процес має велике значення для творчої 

самореалізації та індивідуального саморозвитку дітей, які відвідують заняття 

гуртків. Важливе значення цього виду роботи доведено як вченими-

методистами, так і досвідченими вчителями біології. Робота та навчання у 

гуртку дозволяє учням значно розширити, усвідомити і поглибити отримані на 

уроках знання, перетворити їх на стійкі переконання. Пов'язано це насамперед з 

тим, що в процесі позакласної роботи, не обмеженої певними рамками уроків, є 

великі можливості для використання спостереження і експерименту – основних 

методів біологічної науки. Проводячи експерименти, спостереження за 

біологічними явищами, школярі набувають на основі безпосередніх сприймань 

конкретні уявлення про предмети і явища навколишнього світу. Проведені 

учнями, наприклад, тривалі спостереження за ростом і розвитком якої-небудь 

квіткової рослини або за ростом і розвитком метелика-капустянки або 

звичайного комара або експерименти, пов'язані з виробленням умовних 

рефлексів у тварин, куточка природи, залишають у свідомості дітей більш 

глибокі сліди, ніж самі докладні розповіді або бесіди про це з використанням 

наочних таблиць і навіть спеціальних відеофільмів [1]. 

Широке використання в позакласній роботі різних завдань, пов'язаних з 

проведенням спостережень і експериментів, розвиває у школярів дослідницькі 
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здібності. Крім того, конкретність спостережуваних явищ, необхідність коротко 

записувати спостережуване, робити відповідні висновки, а потім розповідати 

про це на уроці або занятті гуртка сприяє розвитку в учнів мислення, 

спостережливості, змушує замислитися над тим, що раніше проходило повз 

їхню увагу. В позакласній роботі легко здійснюється індивідуалізація навчання 

і реалізується диференційований підхід. 

У процесі позакласної роботи, виконуючи різні досліди і проводячи 

спостереження, займаючись охороною рослин, школярі входять в тісний 

контакт з живою природою, яка надає великий вплив на виховання. Ця 

діяльність залучає школярів до різної посильної праці: підготовці ґрунту до 

постановки дослідів і спостережень за рослинами, догляду за ними, посадці 

дерев та чагарників, що, у свою чергу, виховує в них почуття відповідальності 

за доручену справу, вміння доводити розпочату справу до кінця, сприяє 

розвитку почуття колективізму [3]. 

Якщо позакласна робота пов'язана з виготовленням наочних посібників із 

зібраного в природі матеріалу, а також муляжів, таблиць, моделей, організацією 

біологічних олімпіад, виставок, випуску стінних газет, вона викликає потребу 

школярів у використанні науково-популярної і наукової біологічної літератури, 

залученні до позакласного читання . Таким чином, гурткова робота з біології 

має велике значення як у вирішенні навчально-виховних завдань шкільного 

курсу біології, так і у вирішенні багатьох загальнопедагогічних завдань, що 

стоять перед загальноосвітньою школою в цілому. Тому вона повинна займати 

значне місце в діяльності кожного вчителя біології. 
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Анотація: В статті представлено результати теоретичного і практичного 

дослідження з проблеми формування загальнолюдських цінностей у дітей 

дошкільного віку. Розкрито сутність понять «ціннісні орієнтири», 

«загальнолюдські цінності» та виокремлено цінності, які необхідно формувати 

у дітей старшого дошкільного віку. Наведено результати анкетування 

вихователів щодо вивчення обізнаності  з питань формування у дітей старшого 

дошкільного віку загальнолюдських цінностей у різних видах діяльності. 

Описується методичний посібник «Альбом цінностей».  

Ключові слова: емоційно-цінісне ставлення, загальнолюдські цінності, 

компетентнісний розвиток дитини, цінність, ціннісні орієнтації, 

 

Нині державна освітня політика України зосереджена на розбудову 

доступної та якісної дошкільної освіти, що забезпечить компетентнісний 

розвиток особистості з урахуванням її ціннісних орієнтацій. Відтак, завданням 

дошкільної освіти є не лише формування життєвих компетентностей дитини, а 

й формування цілісної картини цінностей, які супроводжують її протягом 

всього життя. Адже цінності відіграють провідну роль в об’єднанні людей для 

колективних дій і є надзвичайно важливими у єднанні нації. 

 Окреслені завдання розкрито в оновленому Стандарті дошкільної освіти 

(2021) за освітнім напрямом «Дитина в соціумі», а  результатами освітньої 

роботи визначено – «сформованість у дитини дошкільного віку не лише низки 

відповідних знань та вмінь, але й емоційно-ціннісного ставлення до 
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загальнолюдських цінностей, зокрема почуття власної гідності як представника 

українського народу та громадянина» [1] 

Дослідженням ціннісної парадигми займалися відомі вчені: 

М. Богуславський, Г. Корнетов, З. Равкін, В. Сластенін та ін. Підвищену увагу 

до формування ціннісно-змістової сфери дитини дошкільного віку приділено у 

дослідженнях науковців – співробітників лабораторії психології дошкільника 

Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН України: Т. Піроженко 

(становлення ціннісних орієнтацій дітей дошкільного віку в сучасному 

соціокультурному середовищі) [2]. Зокрема Т. Піроженко, зосереджує увагу на 

тому, що формування ціннісної орієнтації дітей дошкільного віку відбувається 

в різноманітній діяльності та спілкуванні з навколишнім середовищем»[2]. 

Ми поділяємо думки науковців, щодо трактування ключових понять 

дослідження і беремо їх за основу в такому вигляді: «цінності – продукти 

матеріальної і духовної діяльності людини, що можуть стати предметом її 

потреб, це суспільно значущі елементи середовища. Вони складають органічну 

частину культури» [3, с. 327]; «ціннісні орієнтації – це певна сукупність 

ієрархічно пов’язаних між собою цінностей, це важливі елементи внутрішньої 

структури особистості, які відокремлюють важливе для певної людини від 

несуттєвого» [4, с. 4]; загальнолюдська цінність – ідеал і модель поведінки 

більшості людей, вони виражені в «Загальній Декларації прав людини», 

«Європейській Конвенції прав людини і основних свобод», «Міжнародному 

пакті про громадянські і політичні права» та ін. 

Загальнолюдські цінності є етичними вимогами у міжособистісній 

взаємодії, а тому їхнє формування у дошкільному віці відіграє важливу роль 

для подальшого становлення і розвитку особистості. За Стандартом, 

сформованість соціально-громадянської компетентності дитини старшого 

дошкільного віку передбачає емоційно-ціннісне ставлення, що  «демонструє 

інтерес до загальнолюдських цінностей (здоров’я, сім’я, повага і любов до 

батьків, роду, держави, Батьківщини, дружба, мир, доброта тощо), 

громадянських цінностей (обов’язки перед іншими людьми, повага прав, честі 
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та гідності інших людей), цінностей спілкування, діяльності» [1].  

У руслі даного дослідження, було важливим вивчення обізнаності 

вихователів з питань формування у дітей старшого дошкільного віку 

загальнолюдських цінностей у різних видах діяльності. З цією метою проведено 

опитування вихователів одного із закладів дошкільної освіти м. Києва  (18 

осіб). На запитання анкети «Чи знайомі Ви з поняттям «цінність»?» 17 (94.4%) 

респондентів дали стверджувальну відповідь, а на запитання «Чи потрібно, щоб 

вихователь володів загальнолюдськими цінностями?» 16 (88,9%)  відповіли - 

так, однозначно. Що дає підстави стверджувати, про важливість ролі 

вихователя у формуванні загальнолюдських цінностей  дитини дошкільного 

віку.  

Однак, проведене опитування довело, що не всі вихователі розуміють як 

саме організовувати роботу в ЗДО для  формування загальнолюдських 

цінностей у дітей, які форми і методи роботи при цьому застосовувати.  Це 

спонукало до розроблення методичного посібника «Альбом цінностей», в 

якому зібрані характеристики загальнолюдських цінностей та  виокремлені 

форми і методи роботи з дітьми щодо їхнього формування. 

В Альбомі відповідно до Державного Стандарту дошкільної освіти (2021) 

представлені наступні цінності: здоров’я, сім’я, Батьківщина, мир, добро, 

дружба. Зміст посібника: 1) методичні рекомендації з формування 

загальнолюдських цінностей дітей старшого дошкільного віку; 2) сюжетні 

зображення цінностей; 3) форми та методи  роботи з дітьми старшого 

дошкільного віку з метою формування виокремлених цінностей;  4) покликання 

на користі ресурси: QR-коди до мультфільмів, покликання на та інтерактивні 

ігри та вправи (Learning.aps) у тому числі й авторські, покликання на віртуальні 

екскурсії та  сайти (Рис. 1). 
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Рис. 1. Сторінки з авторського методичного посібника 

«Альбом цінностей» 

Ефективність методичного посібника «Альбом цінностей» доведена в у 

процесі реалізації зібраних в ньому матеріалів в закладі дошкільної освіти  і 

засвідчує, що його зміст є доступним для використання з дітьми старшого 

дошкільного віку та актуальним для вихователів ЗДО.  

Отже, загальнолюдські цінності є важливим компонентом у формуванні 

соціальної компетентності дитини дошкільного віку, відповідно до Державного 

стандарту дошкільної освіти. А розроблений методичний посібник «Альбом 

цінностей» є корисним доповненням методичної скарбнички вихователя для 

організації повсякденних практик у закладі дошкільної освіти з метою 

формування загальнолюдських цінностей у дітей  старшого дошкільного віку. 
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Анотація. В статті підтверджено, що спорт та фізичні вправи під час 

навчально-тренувальних занять в ДЮСШ «Інвалідів» для дітей з вадами слуху 

є потужним засобом впливу на їх організм, корекцію недоліків рухової сфери, 

так як порівняно з ровесниками із збереженим слухом у дітей з порушенням 

слуху спостерігається суттєве зниження функцій рухової сфери. Встановлено, 

що не менш важливим не лише під час формування мотивації у дітей з 

визначеною нозологією до занять спортом або фізичними вправами та 

безпосередньо до занять спортом на професійному рівні є зразки для 

наслідування, а саме спочатку цю роль виконують завжди батьки. 

Ключові слова. діти з вадами слуху, спорт, мотивація, фізичні вправи. 

 

Актуальність. В Україні на початку XXI ст. було створено організацію 

«Український центр фізичної культури інвалідів Інваспорт у 1993 році, «Центр 

інвалідного спорту Інваспорт», який об'єднує обласні відділення, спеціалізовані 

ДЮСШ, спеціалізовані відділення: підготовки спортивного резерву, 
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фізкультурно-оздоровчі клуби, міські та регіональні центри з метою вирішення 

проблем залучення дітей та людей з інвалідністю до занять спортом та руховою 

активністю загалом [1, 1]. Навчально-тренувальна та спортивна робота ДЮСШ 

проводиться за освітніми програмами з видів спорту, що затверджуються 

Мінмолодьспортом. Виокремлюють основні види навчально-тренувальної 

роботи це: групові навчально-тренувальні заняття, тренування за 

індивідуальними планами, виховні заходи, медико-відновлювальні заходи, 

навчально-тренувальні збори.  

На сьогодні головні завдання, що вирішують громадські організації: 

«Національна Асамблея інвалідів України» та «Коаліція захисту прав осіб з 

інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень» це удосконалення 

управлінської структури; впровадження інноваційних педагогічних технологій, 

що свідчить про позитивні зрушення, які набувають системного характеру 

(запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання) [1, 3].  

Разом із тим, сучасні дослідження науковців не достатньо вивчали 

можливість та ефективність інклюзивного тренування дітей для з вадами слуху 

в умовах інклюзивної освіти з метою корекції їх психомоторних навичок. Так, 

за даними О. Форостян [7] спорт та фізичні вправи є дієвим засобом корекції 

недоліків рухової сфери дітей з особливими потребами (порушення слуху), у 

них спостерігається суттєве зниження функцій рухової сфери порівняно з 

ровесниками із збереженим слухом, тому фізичні вправи під час навчальних 

занять в закладах освіти або на секційних заняттях в ДЮСШ «Інвалідів»  є 

потужним засобом впливу на їх організм і рухову сферу. О.П. Пилипчук, І.М. 

Скрипка досліджували та підтвердили проблему запровадження новітніх 

технологій фізкультурно-оздоровчої діяльності, а саме фізкультурно-

оздоровчих занять із застосуванням елементів різних видів спорту для дітей з 

вадами слуху [2]. Також, не менш важливим не лише під час формування 

мотивації у дітей з визначеною нозологією до занять спортом або фізичними 

вправами та безпосередньо до занять спортом на професійному рівні є зразки 

для наслідування, а саме спочатку цю роль виконують завжди батьки. 

https://www.facebook.com/vgocoalition/
https://www.facebook.com/vgocoalition/
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У зв’язку з вище вказаним вважаємо за необхідне визначити вплив 

батьків на формування позитивної мотивації у дітей з ОП до занять спортом, 

що буде сприяти корекції рухів дітей з вадами слуху та готувати їх до 

навчальної діяльності. 

Мета дослідження: визначити вплив батьків на формування позитивної 

мотивації у дітей з вадами слуху до занять спортом. 

Завдання дослідження: 

1. Аналізу науково-методичної та спеціальної літератури з питань 

організації інклюзивного тренування дітей з вадами слуху. 

2. Розробити анкету та визначити вплив батьків на формування 

позитивної мотивації у дітей батьків дітей з вадами слуху до занять спортом 

(дзюдо) у дитячо-юнацьких спортивних школах інвалідів «Інваспорт». 

Виклад результатів дослідження. У ході нашого дослідження ми провели 

анкетування батьків дітей з вадами слуху щодо значення занять спортом для їх 

дітей і для них самих у дитячо-юнацьких спортивних школах інвалідів 

«Інваспорт» загальною кількістю 32 особи. Під час проведення анкетування 

отримали дані, щодо значення занять спортом для дітей з вадами слуху та 

визначено мотиви батьків щодо запису дітей до секції дзюдо. Анкетування 

дозволило встановити загальний рівень знань батьків щодо створення груп для 

тренувань для дітей з інвалідністю в ДЮСШ, згідно відповідей 35,5% батьків 

дали ствердну відповідь, тоді як 64, 6% не мають інформації та знань щодо груп 

для тренувань для дітей з інвалідністю ДЮСШ (рис. 1.). 

 

Рис.1. Знання батьків про відкриття груп для занять спортом 

дітей з інвалідністю 

На питання, що до необхідності та ефективності використання засобів 

35,5

64,6

Так

Ні
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фізичної культури та спорту для соціалізації дітей з вадами слуху в повноцінне 

суспільне життя 72,3 % вказали, що це є ефективні засоби,  15,7 % – вважають, 

що дітям з ОП є протипоказання до занять фізичною культурою та спортом, та 

10,3 % не визначились з відповіддю. На необхідність для соціалізації дітей в 

ДЮСШ індивідуального підходу в процесі їх тренувань вказують 76,1%  

батьків, тоді як 15,2% батьків вважають можливим проведення тренувань для 

дітей з вадами слуху за програмою з ДЮСШ, та 7,8 % не визначились з 

відповіддю (3.2.). 

 

Рис.2. Індивідуальний підхід в процесі тренувань дітей з вадами слуху 

Для  адаптації змісту та методики проведення тренувального процесу з 

дітьми даної нозології оцінка когнітивних і рухових можливостей, вивчення 

особливостей ії фізичної підготовки 46,2 % батьків вказують на обов’язкову 

оцінку когнітивних і рухових можливостей, а також вивчення особливостей 

психофізіологічного розвитку дітей з ООП, тоді як 39,4 % батьків не впевненні 

в цій необхідності та відповіли швидше так, ніж ні; 10,3 % - швидше ні, ніж так 

і 13,0 %  важко відповісти (рис. 3.).  

У зв’язку з тим, що у дітей з особливостями психофізіологічного  існують 

проблеми, як в фізичному розвитку так і фізичній підготовленості для 

отримання якісного навчання та тренування дитини, у процесі анкетування 

батькам було запропоновано оцінити рівень підготовленості  дітей. Більшість 

батьків – 49,9 % вважають рівень фізичної підготовленості низьким; у 35,1 % 

батьків відповідь – середній; 10,5% високий рівень 4,5 % не визначились з 
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відповіддю Дані анкетування вказують на необхідність набуття спортивних 

умінь та навичок, які в подальшому забезпечать їхнім дітям успішну 

комунікацію з дітьми в навчальних закладах. На питання «Чи задоволені Ви 

умовами тренування, необхідним для майбутньої спортивної кар’єри Вашої 

дитини??» отримали наступні відповіді рис. 3. 

 

Рис.3. Умови тренування в ДЮСШ за думкою батьків . 

Проведене дослідження дозволило зробити висновок про те, що 

спортивні школи, які забезпечують підготовку дітей, які відносяться до 

категорії «діти-інваліді», «діти з особливими освітніми потребами» потребують 

якісного ремонту та перебудов для таких дітей, щоб всі без виключення могли 

користуватись спортивними спорудами в кожному місті та селі. Визначено, що 

51,5 % опитаних отримують недостатньо інформації  про вид спорту дзюдо для 

остаточного рішення про можливість відвідування занять даним спортом Вашої 

дитини, а 32,4 % батьків отримують інформації з цього питання в достатній 

кількості для подальшого їх рішення щодо занять цим видом спорту, тоді як 

15,1 % - не визначились з відповіддю. У 83,3 % батьків є потреба в отримані 

додаткової інформації, щоб зацікавити дітей; 13,6 % - відповіли, що підготовка 

їм швидше не потрібна, ніж потрібна; 3,1 % – не визначились з відповіддю.  

Відповіді на запитання анкети «Чи достатньо сформована Ваша особиста 

готовність до відповідальності про необхідність супроводжувати на  

тренування дітей без пропусків?» розподілились наступним чином: у 22,8% 
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батьків достатньо сформована; 33,1 % – швидше так, ніж ні; 34,5 % – швидше 

ні, ніж так; 13,2 % – важко відповісти. Проведене дослідження підтверджує 

актуальність застосування засобів спорту для соціалізації дітей з особливостями 

психофізіологічного розвитку в суспільстві, а також для їх майбутньої 

професійної профорієнтації. 

Висновки. Аналіз науково-методичної літератури та численні медичні 

дослідження глухих дітей встановили негативні суттєві наслідки від порушення 

слуху для їх здоров’я та працездатності.  Але саме заняття  спортом вважають 

одним із засобів для корекції фізичного стану дітей та засобом досягнення їх 

особистої незалежності та самостійності, а також інтеграції в сучасне 

суспільство 
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Анотація: У статті міститься теоретико-методичне обґрунтування 

проблеми Lego конструювання як засобу всебічного розвитку здобувачів 

дошкільної освіти, висвітлення її теоретичних аспектів, окреслення сфери її 

практичного застосування у галузі сучасної дошкільної педагогіки.  

Ключові слова: lego конструювання, робототехніка, діти дошкільного 

віку, спільна діяльність, розвиток. 

 

Серед основних досягнень та перспектив розвитку дошкільної освіти 2021 

року МОН України зазначено міжнародну співпрацю з LEGO Foundation 

(Королівство Данія), що спрямована на відмову від школяризації у дошкіллі та 

переорієнтацію освітнього процесу на діяльнісні та ігрові методи навчання. 

Тож у дошкільній освіті актуальною є проблема використання цікавого та 

сучасного матеріалу з метою забезпечення ефективності освітнього процесу. 

Здобувачі дошкільної освіти легко опановують інформаційно-комунікаційні 

технології, і традиційними демонстраційними засобами сучасних дітей 

зацікавити складно. Розвиток освітнього процесу реалізується у багатьох 

напрямках, що орієнтовані на формування особистісних якостей дітей [1]. Тому 

науковці пропонують інтегрувати освітні лінії у єдиний освітній процес, що 

гарантує високі результати у розвитку та вихованні дошкільників. Результатом 

освітньої діяльності закладу дошкільної освіти є набутий комплекс 

особистісних якостей: допитливість, активність, самостійність, відповідальність 

та вихованість, які ефективніше формуються у процесі інтеграції.  
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У цей же час педагог має шукати цікаві для дітей та одночасно нескладні 

шляхи розвитку якостей, зазначених вище. Дошкільників складно зацікавити 

абстрактними поняттями, а особливо неможливо примусити їх вивчити 

навчальний матеріал, якщо мета його вивчення незрозуміла дітям [2, c.52]. 

Вихователі намагаються використовувати різноманітні прийоми та методи, 

розуміючи, що вони мають опановувати сучасні технології, адже вихованці 

живуть у світі комп’ютерів, Інтернету, електроніки та автоматики. Вони 

прагнуть бачити це і в освітній діяльності, вивчати, використовувати, розуміти. 

Одним із таких сучасних засобів є спільна інтеграційна діяльність – Lego 

конструювання [3, c.246]. 

Дитяче конструювання перебуває в центрі уваги науковців. Не випадково 

в сучасних програмах дошкільної освіти ця діяльність розглядається як одна з 

пріоритетних. 

Lego конструювання – це вид моделюючої творчо-продуктивної 

діяльності. З її допомогою освітні завдання можна вирішити у процесі 

захоплюючої творчої гри, в якій відсутні переможені, оскільки кожна дитина в 

змозі виконати такі завдання [4, c.51]. 

Інноваційна та багатофункціональна  технологія Lego не тільки 

забезпечує реалізацію основних видів діяльності здобувачів дошкільної освіти – 

предметна діяльність та ігри зі складовими та динамічними іграшками у 

ранньому віці, пізнавально-пошукова, комунікативна, ігрова та 

конструкторська в дошкільному віці, але й сприяє розвитку математичних 

здібностей у дітей дошкільного віку. У спільній грі з батьками дитина стає 

більш посидючою, працездатною, цілеспрямованою, емоційно чуйною. 

Мета навчання з використанням lego технологій полягає у моделюванні 

логічних відношень та об’єктів реального світу для усіх вікових груп 

дошкільників [5, c.18]. 

Завдання освітньої діяльності: 

- пізнавальні: розвиток пізнавального інтересу дітей дошкільного віку до 

робототехніки; 
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- освітні: формування вмінь та навичок конструювання, набуття 

первинного досвіду вирішення конструкторських задач, знайомство з новими 

видами конструкторів lego (lego WeDо, Robolab, lego duplo, lego Dacta); 

- розвивальні: розвиток творчої активності, самостійності у прийнятті 

оптимальних рішень у різних ситуаціях, розвиток уваги, оперативної пам’яті, 

уяви, мислення (логічного, комбінаторного, творчого); 

- виховні: виховання відповідальності, високої культури, 

дисциплінованості, комунікативних здібностей [6, c.355]. 

Очікувані результати: 

- формування стійкого інтересу до робототехніки та освітніх напрямів 

загальноосвітньої програми закладу дошкільної освіти; 

- формування вміння працювати за запропонованими інструкціями; 

- формування вміння творчо вирішувати завдання; 

- формування вміння довести вирішення завдання до готовності моделі; 

- формування уміння висловлювати власні ідеї та думки у чіткій логічній 

послідовності, відстоювати свою точку зору, аналізувати ситуацію та 

самостійно знаходити відповіді на питання за допомогою логічних 

розмірковувань; 

- формування вміння працювати над проєктом у команді, ефективно 

розподіляти обов’язки [6,c.356]. 

Форми підведення підсумків реалізації освітньої діяльності: 

- конкурс дитячих проєктів на базі закладу дошкільної освіти; 

- спільна проєктна діяльність дітей та батьків; 

- спільна проєктна діяльність дітей та вихователів. 

Курс навчання основам робототехніки у закладі дошкільної освіти 

спрямований на: 

- сприяння дітям в індивідуальному розвитку; 

- мотивацію до пізнання та творчості; 

- стимулювання творчої активності; 

- розвиток здібностей до самоосвіти; 
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- долучення до загальнолюдських цінностей; 

- організацію дошкільників до спільної діяльності з педагогом. 

Опанування навичками роботоконструювання дошкільників 

складається з 4 етапів: 

1. На першому етапі роботи здійснюється знайомство з конструктором та 

інструкціями щодо збору, вивчення технології з’єднання деталей. 

2. На другому етапі діти навчаються будувати елементарні конструкції за 

зразком. 

3. На третьому етапі педагог має познайомити дошкільників із мовою 

програмування та піктограмами, а також правилами програмування у 

комп’ютерному середовищі. 

4. Етап удосконалення запропонованих розробниками моделей, створення 

та програмування моделей підвищеної складності. Здобувачі дошкільної освіти 

досліджують, який вплив на модель має зміна її конструкції, вони заміщують 

деталі, виконують випробування, оцінюють її можливості, створюють звіти, 

проводять презентації, вигадують сюжети [6, c.357]. 

Конструктори lego – це спеціально розроблені конструктори, які 

спроєктовані таким чином, що дитина у процесі захопливої гри змогла 

отримати максимум інформації про сучасну науку та техніку, а також 

опанувати її. Деякі набори містять прості механізми для вивчення на практиці 

законів фізики, математики, інформатики. 

Надзвичайна популярність  lego пояснюється легко – це гра для людей 

різного віку, складу розуму, схильностей, темпераменту та інтересів. Для тих, 

хто любить точність та розрахунок, є детальні інструкції, для творчих 

особистостей – безмежні можливості для креативу (дві прості цеглинки lego 

можна поєднати 24-ма різними способами). Для допитливих – освітній проєкт 

lego, для колективістів – можливість спільної діяльності. 

Таким чином, заняття конструюванням, програмуванням, дослідженням, а 

також спілкування у процесі роботи сприяє всебічному розвитку дошкільника. 

Інтегрування різних освітніх ліній державного стандарту дошкільної освіти 
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України в навчальному курсі lego відкриває нові можливості для реалізації 

нових компетенцій дітей, оволодіння новими навичками та розширення кола 

інтересів здобувачів дошкільної освіти. 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ: 

1. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція). 2021. URL: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Baz

ovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf 

2. Полєвікова О. Б., Швець, Т. А. (2021). Lego-освіта дошкільників як 

пропедевтика робототехніки. Академічні студії. Серія «Педагогіка», 2(3), 51-56. 

https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.8 

3. О. Б.Полевикова, Т. А. Швец, Презентация «Основ робототехники в 

дошкольном образовательном пространстве», Дошкольное образование: опыт, 

проблемы, перспективы: материалы IХ Междунар. науч.-практ. семинара, 

2018г., c. 246-247.  

4. Полєвікова О.Б., Швець Т.А.  Основи робототехніки в дошкіллі. 

Частина 1. Х. : Вид.група «Основа». 2018. 77 с.  

5. Полєвікова О.Б., Швець Т.А.  Основи робототехніки в дошкіллі. 

Частина 2. Х. : Вид.група «Основа». 2018. 92 с.  

6. Polevikova О., Shvets Т. The child developing with the use of lego // 

Kontynent europejski wobek wyzman wspolczesnosci, Tom 3, R.Kordonski, A. 

Kordonska, L.Muszynski (red.), Lwowski Uniwersytet im.Iwana Franki, Lwow-

Olsztyn 2018, s.353 – 369. 

 

  

https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf
https://doi.org/10.52726/as.pedagogy/2021.3.2.8


658  

УДК 3.76.3:796.012.4 

УДОСКОНАЛЕННЯ СПОРТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ ФУТБОЛІСТІВ З 

ВАДАМИ ЗОРУ В РІЧНОМУ ТРЕНУВАЛЬНОМУ ЦИКЛІ 

 

Сліпухін Андрій Михайлович 

студент 4 курсу  

Сумський державний педагогічний університет 

імені А. С. Макаренка 

Кравченко Ігор Миколайович 

ст.викладач кафедри теорії та методики спорту 

Сумський державний педагогічний університет 

імені А. С. Макаренка 

Гладов Володимир Васильович 

ст.викладач кафедри теорії та методики спорту 

Сумський державний педагогічний університет 

імені А. С. Макаренка 

 

Анотація. В статті підтверджено, що спорт для людей з інвалідністю це 

не лише засіб адаптації та соціалізації до сучасного суспільства, але і мотивує їх 

до занять спортом професійно з метою брати участь в змаганнях найвищого 

рівня. Визначено, що футболістів збірної України з футзалу серед спортсменів з 

порушенням зору показали високі результати  на  змаганнях найвищого рангу. 

При сучасному високому рівневі спортивних досягнень саме техніко-тактична 

та фізична підготовленість команди в цілому набуває першочергового значення. 

Підтверджено актуальність застосування спеціальних вправ техніко-тактичної 

та фізичної підготовки, які є обов’язковим компонентом програми річного 

тренувального циклу. 

Ключові слова. спортсмени з вадами зору, футзал, техніка, тактика. 

 

Актуальність. Все більше людей з особливими потребами залучаються 

до адаптивного спорту, підтвердженням цього є високі результати наших 

українських спортсменів на змаганнях високого рівня таких як: Паралімпійські, 

Дефлімпійські ігри, Спеціальні олімпіади. Розвиток системи Паралімпійського 
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руху в Україні висуває нові завдання перед   спортивною підготовкою 

спортсменів з вадами зору, спортсменів-дефлімпійців. А так, як прогрес 

сучасного параолімпійського спорту пов’язаний з удосконаленням методики 

підготовки спортсменів-паралімпійців та забезпеченням рівня їх 

підготовленості у відповідності з вимогами змагальної діяльності (М. 

Розторгуй, А. Передерій. 2018, Є.І. Горошніков, 2014, М.Б. Чхайло, 2019, І.М. 

Скрипка 2020) це потрібно враховувати при їх підготовці протягом річного 

тренувального циклу. Саме підвищення майстерності футболістів з вадами зору 

за даними головного тренера збірної України з футзалу серед спортсменів з 

порушенням зору Чхайло М.Б. [6] у свою чергу, пов’язане із особливостями 

удосконалення техніки і тактики гри в підготовчому періоді річного 

тренувального циклу . Особливе місце в процесі навчання футболістів повинно 

бути відведене процесу виховання індивідуальної та командної “тактичної 

грамотності” гравців (Лисенчук Г.А. із співавторами, 2013). За даними М. 

Розторгуй, А. Передерій не достатньо робіт де було б висвітлено теоретико-

методичні основи раціональної підготовки спортсменів-інвалідів, зокрема, тих 

видів спорту, що не належать до паралімпійської програми. Тому, при 

сучасному високому рівневі спортивних досягнень у футзалі  серед спортсменів 

з порушенням зору в світі, саме їх спортивна підготовка в цілому набуває 

першочергового значення (Савченко С.В., Скрипка І.М., Чхайло М.Б., 

Кравченко І.М., Гладов В.В., 2021).  

Мета дослідження – розробити комплекс вправ для удосконалення 

спортивної підготовки футболістів з вадами зору в підготовчому періоді 

річного тренувального циклу 

Для розв’язання поставленої мети були поставлені такі завдання: 

1. Аналіз науково методичної літератури з проблеми дослідження. 

2. Розробити комплекс вправ для удосконалення спортивної підготовки 

футболістів з вадами зору в підготовчому періоді річного тренувального циклу 

та перевірити його ефективність.  

Виклад результатів дослідження.  
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Підготовка футболістів збірної України з футзалу серед спортсменів з 

порушенням зору – багатокомпонентний процес успіх якого залежить від 

реалізації багатьох завдань, а саме: фізичної, технічної, тактичної, 

психологічної, теоретичної та змагальної підготовки спортсменів [2]. За даними 

В.М. Костюкевич [3] спортивна підготовка включає: систему тренувань; 

систему змагань; систему чинників, що підвищують ефективність тренувальної 

і змагальної діяльності.  

Педагогічний експеримент проводився на базі Навчально-наукового 

інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка. У дослідженні взяли участь спортсмени збірної України 

з футзалу серед спортсменів з порушенням зору. Всього в експерименті взяли 

участь 16 спортсменів різного віку та кваліфікації. Під час експерименту нами 

були використані наступні методи дослідження: теоретичного аналізу й 

узагальнення даних науково-методичної літератури та документальних 

матеріалів, педагогічне тестування, педагогічний експеримент, методи 

математичної статистики В техніко-тактичних заняттях футболістів з вадами 

зору до яких відносяться спортсмени різної кваліфікації повинні бути частими 

вправи, які спрямовані на вдосконалення «скритих» середніх та довгих передач 

м’яча різними способами. В індивідуальних та колективних вправах з 

виконанням завершального удару обов’язкові завдання на точність. Вправи 

стереотипного характеру, без певного тактичного змісту, що не сприяє 

підвищенню техніко-тактичної підготовленості футболістів, мають займати 

найменше тренувального часу спортсменів. 

Удосконалення спортивної підготовки в підготовчому періоді річного 

тренувального циклу  футболістів з вадами зору відбувалась за рахунок: 

відпрацювання індивідуальної техніки гравців в оборонні та в атаці; 

відпрацювання колективних взаємодій в обороні та в атаці; відпрацювання 

стандартних положень командних дій в обороні та в атаці; відпрацювання 

техніко-тактичних дій зрячих-воротарів (по регламенту змагань)   в обороні та в 

атаці. Тактична підготовка футболістів здійснювалась за умови здійснення 
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«пресингу» - активної гри проти футболістів іншої групи (команди), коли ті 

володіють м’ячем.  

Захисна стійка і техніку переміщення футболістів з вадами зору в 

підготовчому періоді вдосконалювали за допомогою наступних вправ:  

 «пасивний відбір» - захисник займає позицію біля 6 метрової відмітки. 

На нього один за одним  з деяким  інтервалом з-за середньої лінії поля ведуть 

м’яч його партнери.  З метою обіграти захисника за рахунок обведення. 

Завдання захисника – своєчасно заволодіти м’ячем супротивника (в процесі 

тренування кожен має виконати роль захисника); 

 «гра на випередження» - гравці розбиваються на пари. В кожній в парі 

один з партнерів робить передачу вперед на 4-5 метрів. Завдання одного та 

іншого гравця зробити швидкий ривок вперед та першим оволодіти м’ячем. 

Попередньо гравці знаходяться на одній лінії. Для розвитку рухових здібностей  

(швидкісних, швидкісно-силових, координаційних і ін.) до необхідного рівня 

використовували: вправи на координаційній  драбині, що є універсальними та 

сприяють покращенню координації і швидкості роботи ніг футболістів з вадами 

зору, удосконалювали їх техніку рухів.  

В підготовчій частині тренувальних занять на підготовчому етапі річного 

тренувального циклу спортсмени з вадами зору використовують «Тренувальні 

кільця», «Жгут-резинки», «Степ платформи», «Балансувальні платформи» з 

метою підготовки та активації м’язів до великих та середніх фізичних 

навантажень в основній частині тренування. В заключній частині заняття 

використовувала фітнес м’ячі та вправи з стретчингу. 

В групі спортсменів з вадами зору в кінці першого підготовчого етапу 

річного тренувального циклу було виявлено достовірність приросту за всіма 

тестами техніко-тактичної та фізичної підготовки (табл. 1.). Достовірний 

приріст відбувся такому тесті, як вкидання м’яча   46,3%; в ударах на дальність 

– 38,5%; у жонглюванні – 52,2%; ведення м’яча 10 м з обведенням 1 стійки – 

13,7 %;  удари на влучність по воротам приріст – 66,6%. 
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Таблиця 1 

Порівняльні дані результатів тестування футболістів з вадами зору до і 

після педагогічного експерименту (М ± m) 

№ 

п/п 

Тестування Результат Приріст 

% 

Р 

вихідний кінцевий 

1 Вкидання м’яча (м) 5,4±0,3 7,9±0,2 46,3 <0,001 

2 Удари на дальність (м) 10,4±0,2 14,4±1,0 38,5 <0,001 

3 Жонглювання (кількість 

разів) 

23±0,4 35±0,5 52,2 <0,001 

4 Ведення м’яча 10 м з 

обведенням 1 стійки (с) 

11,7±0,13 10,1±0,08 -13,7 <0,05 

5 Удари на влучність по 

воротам (5 спроб) 

(кількість разів) 

3±0,3 5±0,2 66,6 <0,05 

Аналіз результатів педагогічного експерименту показав, що 

запроваджений та експериментально обгрунтований комплекс вправ значно 

підвищив рівень технічної підготовленості футболістів, що схематично 

зображено на рисунку 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Приріст в показниках технічної підготовленості футболістів 

після педагогічного експерименту 

Примітка: 1 – вкидання мяча; 2 – удари на дальність; 3 – жонглювання; 4 

– ведення. 

Висновки Підводячи підсумок вищевказаного відмічаємо, що футбол для 

спортсменів з вадами зору в останній час багато в чому змінив функції гравців, 

а відповідно і вимоги до спортсменів та їх рівню підготовленості.  Спортивну 

підготовку в річному тренувальному циклі  необхідно планувати так, щоб 
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технічні прийоми удосконалювалися не ізольовано один від одного (як це часто 

зустрічається в практиці), а в певних поєднаннях один з одним (у «зв’язках») 

які, як правило, найбільш часто зустрічаються в ігрових ситуаціях. 
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Анотація: У статті наведено результати теоретичного та практичного 

дослідження з проблеми формування емоційної сфери  дітей дошкільного віку. 
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педагогічного супроводу  щодо їхнього формування у дітей п’ятого року життя. 

Наведено результати опитування вихователів закладу дошкільної освіти  щодо 

обізнаності з проблеми. 
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Проблема педагогічного супроводу формування у дітей дошкільного віку 

навичок керування емоціями відноситься до числа тих значущих проблем, які 

не втрачають своєї актуальності протягом всієї історії розвитку людства.  

Сучасні науковці важливого значення надають розвитку емоційного інтелекту 

дитини, зазначаючи про необхідність розвивати у дітей навички керування 

своїми емоціями, що, у свою чергу допоможе у налагодженні спілкування, 

взаємодії з однолітками та дорослими, достойно реагувати на різні життєві 

ситуації.  

У Державному стандарті дошкільної освіти в Україні (2021 р.) 

наголошено про важливість педагогічного супроводу в розвитку емоційної 

сфери дитини, зокрема зазначено: «Педагогічні впливи забезпечують цілісність 
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особистості, яка проявляється в розвинених емоціях, зростаючій свідомості, 

керованій поведінці» [1]. Відтак, розвиток емоційної сфери дитини дошкільного 

віку, зокрема формування навичок керування емоціями, постає надважливим 

напрямком в базовому розвитку особистості. 

Теорія і практика дошкільної освіти накопичила великий досвід змісту, 

форм і методів розвитку емоційної сфери дітей дошкільного віку: зокрема, 

М. Фігурін, Н. Денисова, М. Аскаріна, К. Бібанова, приділяли увагу вивченню 

емоційних станів дітей та наголошували на необхідності розвитку емоційної 

сфери з перших років життя; питання  розвитку емоцій в дитини та їхнього 

впливу на життєдіяльність досліджували Л. Божович, О. Запорожець, 

Д. Ельконін, І. Кон, О. Кульчицька та ін.; дослідженню соціально-емоційної 

сфери дітей дошкільного віку приділено багато наукових праць О. Кононко; 

А. Блозва, О. Красуля, О. Олійник досліджували особливості розвитку 

емоційної сфери дітей дошкільного віку засобами ігрової діяльності та ін. 

У результаті студіювання теоретичних джерел з’ясовано, що емоційний 

розвиток є вагомою частиною психічного розвитку дитини перших шести років 

життя.  Як зазначає психолого О. Кононко, на п’ятому році життя у дитини 

відбуваються якісні зміни у психічному розвитку – зароджується довільність 

психічних процесів, здатність контролювати свої почуття, самоконтроль. У цей 

період закладаються основи уміння керувати суспільно значимими мотивами 

діяльності, з’являється справжня спільна гра, а одним з джерел її розвитку є 

гама позитивних емоцій. У різних видах діяльності дитина починає виділяти 

мету і, підкоряючи їй свої дії, управляти поведінкою, доводити почату справу 

до кінця, долати перешкоди [2]. 

Для нашого дослідження було важливим здійснити характеристику 

навичок керування емоціями якими може опанувати дитина дошкільного віку. З 

цією метою звернулися до змісту Державного стандарту дошкільної освіти [1].  

У цьому документі зазначено, що у результаті  формування особистісної 

компетентності у дитини розвиваються навички керування емоціями. Ми 

виокремили їх і для унаочнення представили у схемі (рис. 1 ). 
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Рис. 1. Характеристика навичок керування емоціями у дітей старшого 

дошкільного віку (за Стандартом) 

Таким чином, розвиток емоційної сфери дітей дошкільного віку, надання 

дітям зразків поведінки у різних життєвих ситуаціях, є важливим завданням 

вихователя дошкільного навчального закладу. Для будь-якого емоційного 

прояву характерна певна спрямованість (позитивна чи негативна), ступінь 

напруженості та рівень узагальнення. Дошкільнику досить важко розібратися у 

всій гамі своїх емоційних переживань, а тим паче у чужих емоціях. Тому 

необхідною є цілеспрямована робота з формування у дітей дошкільного віку 

вмінь керування емоціями (рис. 2) [3, с. 158]. 

 

Рис. 2. Зміст педагогічного супроводу формування у дітей п’ятого року 

життя вмінь керування емоціями 

Поняття педагогічного супроводу формування у дітей п’ятого року життя 

вмінь керування емоціями розуміється нами як процес створення педагогом 

первинних ситуацій для того, щоб дитина могла навчитися усвідомлювати і 



667  

самостійно визначити необхідність прояву тієї чи іншої емоції і вибрати спосіб 

емоційного реагування. 

З метою з'ясування рівня обізнаності вихователів з питань формування у 

дітей дошкільного віку навичок керування емоціями, нами розроблено 

опитувальник який складається з 10 запитань.  За результатами опитування 

з’ясовано, що респонденти визнають необхідність цілеспрямованого 

формування у дітей дошкільного віку навичок керування емоціями та віднесли 

її до пріоритетних напрямів у діяльності педагога.  

Серед педагогічних чинників, які мають найбільший вплив на 

формування у дитини навичок керування емоціями, респондентами 

визначено:  

- комплекс вправ, завдань, які допомагають виявляти, розуміти, 

контролювати власні емоції та емоції інших 

- емоційність педагога;  

- емоційне спілкування в освітньому середовищі;  

- взаємодію дітей (перевага парних, групових форм роботи);  

- емоційність змісту матеріалу, що вивчається. 

При цьому лише 33% респондентів визначили свою професійну 

діяльність з формування у дітей навичок керування емоціями як систематичну 

(рис. 3). 

 

Рис. 3. Результати опитування вихователів ЗДО 

Жоден з опитуваних вихователів не дав відповіді щодо абсолютної 

задоволеності власними знаннями стосовно особливостей формування у дітей 
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дошкільного віку навичок керування емоціями. Всіма вихователями було 

обрано варіант «скоріше задоволений». Серед джерел, з яких опитувані 

отримують інформацію щодо особливостей формування у дітей дошкільного 

віку навичок керування емоціями, було виокремлено фахові періодичні 

видання; методичні матеріали та фахові інтернет-ресурси. 

Вважаємо, що обрана для дослідження тема має значні перспективи для 

подальшого дослідження, оскільки формування емоцій у дітей дошкільного 

віку набуває все більшої актуальності. Подальше дослідження зосереджено на 

розроблені методичних матеріалів щодо формування навичок керування 

емоціями у дітей п’ятого року життя на допомогу вихователям ЗДО.   

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ: 

1. Наказ МОН України «Про затвердження Базового компонента 

дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакціяв від 

12.01.2021 р. №33. URL: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Baz

ovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf (дата звернення: 03.05.2021) 

2. Кононко О.Л. Соціально-емоційний розвиток особистості (в 

дошкільному дитинстві). К. : Освіта. 1998. 255 с. 

3. Трофаїла Н.Д. Емоційний розвиток дітей дошкільного віку. 

Науковий вісник МНУ імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки. Випуск 

1.45 (106). 2017. С. 155 – 159. 

  



669  

УДК 1751 

ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ ГРАМОТНОСТІ У СТУДЕНТІВ 

 

Сухомлин Оксана Андріївна 

здобувач 

Інституту педагогіки НАПН України, м. Київ 

 

Анотація: стаття присвячена питанням інформатизації вищої освіти. У 

ній зроблений упор на формування умінь у студентів самостійно набувати 

знань з за допомогою сучасних технологій.  

Ключові слова: уміння, студент, знання, технологія, інформатизація. 

 

Діяльність організацій вищої освіти має здійснюватися з урахуванням 

актуальних тенденцій та закономірностей у суспільному розвиткові. Процеси 

формування загальнокультурних та професійних компетенцій у студентів 

можуть успішно протікати лише за умови розуміння того, що зараз є значимим 

для соціуму загалом і представників студентської молоді, зокрема. 

Саме тому з часом все більш значущою стає всебічна інформатизація 

вищої освіти, яка характеризується як створення та використання систем 

навчання, орієнтованих на формування умінь самостійно здобувати знання за 

допомогою сучасних технологій, модернізація способів управління системою 

освіти за рахунок використання автоматизованих баз даних, вивчення мов 

базового програмування та підвищення кваліфікації інформаційної грамотності. 

Усе це перебуває у процесі актуальних тенденцій соціально-економічного 

розвитку країни, що можна охарактеризувати як етап початку цифрового 

суспільства. Тому при проектуванні освітніх програм, створення їх методичне 

забезпечення, виборі конкретних засобів та методів взаємодії зі студентами 

викладачам необхідно керуватися, зокрема, імперативами інформатизації 

сучасної вищої освіти. 

Оскільки сучасні роботодавці зацікавлені у грамотних та кваліфікованих 

професіоналах, здатних не просто сумлінно виконувати дані їм доручення, а й 
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готових прийняти на себе відповідальність за самостійне виконання низки 

завдань у рамках певного кола посадових обов'язків. Завданням вищої школи у 

подібному контексті можна вважати підготовку випускників до ефективної 

професійної діяльності. На практиці для цього можуть застосовуватися різні 

підходи, одним із яких є оптимізація самостійної роботи студентів. При 

правильній організації це дозволить їм навчитися самостійно планувати свій 

час, визначати черговість виконання завдань на шляху  досягнення  мети, 

грамотно розставляти пріоритети та відповідально підходити до процесів 

самоконтролю. Від кожного викладача у цьому контексті потрібне не тільки 

володіти дисципліною, що викладається, але і знання педагогіки, психології та 

методики викладання у закладі вищої освіти. При цьому дуже доречним нам 

представляється використання потенціалу сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій для організації самостійної роботи студентів з 

різних дисциплін. Це дозволить полегшити процес освоєння ними навчального 

матеріалу, оскільки, по-перше, вони будуть мати можливість займатися не лише 

на території вишу (у спеціалізованих аудиторіях або читальних залах), але й у 

будь-якому місці, де є доступ до Інтернету і, по-друге, для сучасних студентів 

акценти спілкування зміщуються якраз убік віртуальної взаємодії, тому подібна 

робота буде їм звична та зрозуміла. Трансформація самостійної роботи 

студентів у контексті актуальних тенденцій інформатизації вищої освіти 

можлива при виконанні низки умов, до яких можна віднести наявність певного 

рівня цифрової грамотності у всіх учасників навчально-виховного процесу. 

Під цифровою грамотністю розуміють: готовність та здатність 

особистості застосовувати цифрові технології впевнено та ефективно у всіх 

сферах життєдіяльності; набір знань, умінь та навичок, тобто компетенцій, які 

необхідні для життя в сучасному світі, для ефективного використання 

цифрових технологій та ресурсів Інтернету; здатність використовувати 

інформаційні технології для пошуку, розуміння, оцінки, створення та передачі 

цифрової інформації. 
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Формування цифрової грамотності студентів відбувається у кількох 

аспектах: вивчення інформаційних технологій, самостійне використання 

студентами комп'ютерів, телефонів з доступом до Інтернету для навчання та 

спілкування. У викладачів до цим аспектам можна додати підвищення 

кваліфікації та професійну перепідготовку з курсів, пов'язаних із застосуванням 

інформаційних технологій при реалізації освітніх програм різного рівня. 

Все це має сформувати у учасників навчального процесу як грамотних та 

впевнених користувачів, здатних взаємодіяти у віртуальному середовищі та 

успішно застосовувати інформаційні технології у своїй навчальній та 

професійній діяльності. 
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Анотація. У статті висвітлено питання формування морально-етичних 

цінностей молодших школярів засобами художніх творів на уроках 

літературного читання. Встановлено, що одне із головних завдань шкільного 

курсу літературного читання полягає у формуванні морально - етичних 

цінностей у молодших школярів під час опрацювання художніх творів. 

Визначено, що вчитель початкової школи має навчити учнів не тільки читати та 

переказувати тексти, але й сформувати початкові вміння сприймати, 

аналізувати та інтерпретувати літературні тексти різних жанрів. 

Ключові слова: емоційно – чуттєвий досвід, етична бесіда, 

компетентнісна освіта, культура поведінки, моральне виховання, морально – 

етичне виховання, моральні цінності, творчі завдання. 

 

Актуальність дослідження зумовлена тим, що одним із основних 

завдань сучасної школи є формування у дітей загальнолюдських духовних 

цінностей та орієнтирів. Серед них - доброта, любов до ближніх, повага до 

навколишніх.  

У морально-етичних цінностях сконцентрований багатовічний досвід 
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життєдіяльності українського народу, його ідеали, уявлення про добро і зло, 

піднесене і потворне. Виховне значення морально-етичних цінностей полягає у 

тому, що вони є одночасно результатом практики виховання підростаючого 

покоління та ефективним засобом виховання.  

Більшість науковців (І.  Бех, С. Гончаренко, А. Кузьмінський, 

О. Матвієнко, П. Щербань та ін.) вважають моральне виховання молодших 

школярів одним з найскладніших, тому що об’єктом праці є найтонші сфери 

духовного життя особистості, а саме формується, розум, почуття, воля, 

переконання, самосвідомість. Впливати на ці сфери можна тільки так само – 

розумом, почуттям, волею, переконанням, свідомістю. А особливу роль 

позитивного прикладу у морально-етичному вихованні молодших школярів 

належить сім’ї, адже вона – колиска морального виховання [1, с. 106]. Великого 

значення набуває особистісний підхід до вихованців, бо він є вирішальним у 

морально-етичному вихованні молодших школярів. Адже дітям даної вікової 

категорії характерна особлива чутливість до моральноетичних норм, тобто до 

культури поведінки, спілкування та взаємин. Виховання моральних цінностей 

набуває вагомого сенсу тоді, коли вчитель вміло поєднує методи, форми та 

засоби морального виховання. 

Критеріями цих цінностей виступають не лише уявлення про такі 

моральні якості як доброзичливість, повага до людської гідності, милосердя, 

доброта, людяність, толерантність, порядність, уміння прощати, не чинити зла, 

а й практичні дії, вчинки, мотиви, стимули й наміри людей. Особливого 

значення в моральній регуляції набуває формування в кожній особистості 

здатності самостійно визначати свою лінію поведінки без зовнішнього 

контролю, спираючись на такі етичні категорії, як совість, почуття власної 

гідності, чесність. 

Вчителі початкової школи, повинні в освітньому процесі збагачувати 

емоційно-чуттєвий досвід молодших школярів. Теоретичні основи морального 

виховання висвітлені у фундаментальних працях вітчизняного педагога В. 

Сухомлинського [8]. Особливо цінні в моральному вихованні молодших 
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школярів казки Василя Олександровича. Насичені глибоким етичним змістом, 

вони наштовхують учнів на роздуми, примушують аналізувати власну 

поведінку, робити висновки. 

Моральні порушення молодших школярів, за В. Сухомлинським, це – 

егоїзм, недисциплінованість, жорстокість, невдячність, підлість. Для цього слід 

проникнути у внутрішній світ молодшого школяра, зрозуміти причини, що 

породили зло, знайти ключі до виправлення вад [8, с. 136].  

В умовах компетентнісної освіти ефективне вирішення проблем 

морального виховання сьогодні вимагає пошуку нових шляхів або 

переосмислення вже відомих адже виховний процес буде невід’ємною 

складовою освітнього процесу й орієнтуватиметься на загальнолюдські 

цінності, зокрема морально-етичні (гідність, чесність, справедливість, турбота, 

повага до життя, повага до себе та інших людей) [5, с. 121]. Тому ключовим 

виховним елементом стане приклад учителя, який покликаний зацікавити 

дитину за допомогою художніх творів, які є найбільш ефективним засобом 

виховання молодого покоління. 

Початкова ланка є одним із найважливіших етапів у розвитку особистості 

дитини. Шкільна практика свідчить, що потрапляючи у шкільне середовище, 

відбувається цілеспрямоване формування та розвиток ціннісних орієнтацій 

молодших школярів, їхнього ставлення до людей, природи, морально-етичних, 

естетичних почуттів та емоційних переживань. 

У центрі освіти має перебувати виховання в учнів відповідальності за 

себе, за добробут нашої країни [5, с. 19]. Саме тому, особливої ваги набуває 

педагогіка партнерства між всіма учасниками освітнього процесу. «Якщо 

вчитель став другом дитини, якщо ця дружба осяяна благородним захопленням, 

поривом до чогось світлого, розумного, у серці дитини ніколи не з’явиться 

зло», – писав Василь Сухомлинський [8, с. 27]. 

Щоб реалізувати ідеї та принципи педагогіки партнерства, вчителю 

необхідно використовувати в своїй роботі не тільки стандартні методи 

організації освітнього процесу, але в більшій мірі виявляти ініціативу та 
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будувати навчання і виховання таким чином, щоб кожен учень був активним 

суб’єктом навчального процесу та постійно залучався до спільної діяльності. 

Цікаві й змістовні розповіді, відверту бесіду, справедливу і незалежну 

оцінку, заохочення творчих успіхів, особистий приклад, зустрічі з цікавими 

людьми, спільний пошук рішень, спільні суспільно корисні справи, благодійні 

акції є дієвими інструментами педагогіки партнерства. 

Уроки літературного читання є найдієвішими у становленні та розвитку 

якостей дитини-читача, здатної до самостійної читацької, творчої діяльності. 

Вони дозволяють успішно здійснювати мовленнєвий, літературний, 

інтелектуальний розвиток молодшого школяра. При цьому педагогові варто 

добирати такі форми і прийоми роботи, які сприятимуть активізації 

пізнавальної та емоційно- почуттєвої сфери учнів, залучення їх до діалогічної 

взаємодії з текстом та самовираження у творчій діяльності на основі 

прочитаного художнього твору. 

На думку сучасних методистів (Н. Білоконна, О. Вашуленко, Г. Коваль, 

І. Кравцова, В. Мартиненко, О. Павлик та ін.), одним із найважливіших засобів 

всебічного й гармонійного розвитку особистості дитини є художня література. 

Вона надзвичайно розширює життєвий досвід, допомагає відчувати, дізнатися і 

пережити те, що читач ніколи не зможе відчути і пережити в житті. Все це 

слугує читанню художніх творів, які і формують морально-етичні цінності у 

молодших школярів на початку свого навчання в школі. Художній твір не 

копіює дійсність, але створює особливу естетичну реальність, яка існує і 

розвивається за своїми законами. 

Усвідомлення художнього тексту залежить від багатьох чинників: 

глибокого розуміння кожного слова, здатності зосередити увагу, включити 

уяву, зберігати в пам’яті інформацію, що надійшла, вміння порівнювати, 

прогнозувати, аналізувати сюжетну основу художнього твору. 

Оволодіння процесом усвідомлення тексту вимагає від молодшого 

школяра досить високого рівня розвитку операцій аналізу і синтезу, складної 

мислительної роботи, що потребує виділення «основних елементів та 
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об’єднання їх у єдине ціле», в результаті чого визначається головна думка 

тексту. Цей процес спочатку непростий для дитини, бо у кожному тексті 

відображення дійсності опосередковано авторським розумінням. Тому, 

потрібно вчити молодшого школяра розуміти чужу думку, яка міститься у 

тексті, що вклав у нього автор при написанні, відчути те, що відчула інша 

людина [9, с. 12]. 

Здатність молодшого школяра до сприйняття літератури зумовлюється 

розвитком певних психічних властивостей. Особлива підвищена емоційність 

охоплює всі сторони особистості дитини молодшого шкільного віку.  

Психологи довели, що учень початкової школи без особливих зусиль 

опановує зміст твору, якщо образ у цілому викликає в неї правильне емоційне 

ставлення. Це свідчить про те, що, якщо в дитини виникає емоційна 

зацікавленість, особисте ставлення до героїв і ситуацій книги, вона здатна 

глибоко й правильно сприйняти прочитане та виразити своє ставлення до нього. 

З одного боку, емоційна сфера дитини відрізняється безпосередністю й 

підвищеною активністю, а з іншого – появою більш складних почуттів: 

молодший школяр може усвідомлювати власні емоційні прояви. 

Сучасні дослідники (В. Мартиненко, О. Савченко та ін.), вважають, 

що у молодшого школяра можуть бути три види ставлення до 

літературного героя: 

1) емоційне ставлення – усвідомлюване учнем; довільно виражається у 

словесній формі «подобається – не подобається»;  

2) інтелектуально-оцінне – усвідомлюване учнем; довільно виражається у 

словесній формі «гарний – поганий»; 

3) діяльнісне – не усвідомлене дитиною; мимоволі виражається в її 

діяльності, коли перед нею стоїть завдання виразити своє ставлення (у грі, у 

переказі, у творі). 

Ефективність організації з формування моральноетичних цінностей 

молодших школярів з урахуванням змісту художніх творів залежить від: 

˗ підготовки вчителя (розуміння змісту морального виховання; його 
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вивчення індивідуального рівня моральної вихованості школярів; 

співвідношення між словесними і практичними методами виховного впливу; 

використання системи завдань під час аналізу художніх творів);  

˗ підготовки учнів (сприйняття мети виховання; оволодіння 

моральними правилами та нормами; структурний та мовний аналіз художніх 

творів); 

˗ створення на уроці літературного читання комфортного 

психологічного клімату (повага один до одного, дотримування моральних норм 

та правил поведінки під час роботи в парах чи малих групах). 

Головне завдання педагога − навчити учнів сприймати художні твори так, 

щоб вони, слухаючи «мову автора», відчували її розумом і серцем та при цьому 

ставали духовно багатшими. 

У підручниках з літературного читання завжди є оповідання на морально-

етичні теми, в яких розкриваються різні людські якості, риси характеру у 

спілкуванні дорослих і дітей-ровесників, які діють у знайомих ситуаціях. Але 

самостійно розібратися у мотивах вчинків дійових осіб учням непросто. Тому, 

опрацьовуючи такі твори, доцільно створити на уроці ситуацію колективного 

обговорення і оцінювання ключових епізодів.  

До первинного читання важливо зберегти таємницю сюжету, якщо є 

змога, поставити проблемне запитання. Вступна бесіда до творів морально-

етичної спрямованості за рекомендаціями Олександри Савченко, має бути 

стислою і адекватною ідеї саме даного твору [7, с. 107]. Важливо на її думку, 

готуючи молодших школярів до сприймання тем, насичених творами морально 

- етичного змісту, провести попередню роботу над лексичним значенням слів, 

що називають різні стани людини, які точно характеризують той чи інший 

вчинок, уміння спілкуватися.  

Типові труднощі сприймання учнями початкових класів змісту 

літературних творів психологи і педагоги пов’язують з віковими 

психологічними й індивідуальними особливостями дітей:  

˗ обмеженим читацьким і життєвим досвідом, складністю усвідомлення 
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природи художнього вимислу й узагальнення, специфікою мовленнєвого 

розвитку (недостатній словниковий запас школярів і пов’язане з цим знання 

норми вживання слів; 

˗ недостатньою увагою до незнайомих слів, словосполучень і 

відсутність у більшості випадків потреби у встановленні їх лексичного 

значення; 

˗ перевага наочного мислення, що, в свою чергу, впливає на рівень 

усвідомлення основного смислу художнього тексту, його концептуальні 

інформації; 

˗ встановленням смислових контекстних відношень між окремими 

частинами тексту, вчинками героїв та подіями, розуміння підтексту. 

Варто зазначити, що художні прийоми зображення впливають на учнів не 

за їхньою функцією у розкритті того чи іншого літературного героя, а в міру їх 

наочності та яскравості [8, с. 18]. 

Вчитель має вибирати такі прийоми роботи з текстом, які б допомогли 

дитині не тільки зрозуміти прочитане, але й пережити та усвідомити твір 

мистецтва у єдності його цінностей, при цьому визначити власне ставлення до 

сприйнятого та висловити його за допомогою оцінних суджень. Необхідно 

продумати систему запитань та завдань, завдяки яким молодші школярі 

самостійно усвідомлюють ідею (головну думку) твору.  

Отже, читаючи художні твори та аналізуючи життєві ситуації, моделі 

поведінки героїв, дитина молодшого шкільного віку збагачує свій життєвий 

досвід, розширює та поглиблює знання про норми поведінки, вчиться жити 

серед людей. 

Тому художній твір стає головним інструментом виховання морально-

етичних цінностей молодших школярів на уроках літературного читання. Адже 

аналізуючи образ головного героя твору та його поведінку, школярі зможуть 

глибоко та точно дати оцінку морально-етичним якостям, а також це сприятиме 

засвоєнню етичних норм, якими він зможе користуватися протягом усього 

життя. 
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Саме твори художньої літератури розкривають перед дитиною систему 

моральних понять через стосунки героїв з іншими людьми. Завдяки 

художньому слову учні вчаться розуміти внутрішній світ літературного героя, 

його почуття, вчинки, ставлення до інших людей і природи. 

Особливого значення для формування моральних якостей особистості 

набувають твори, які розкривають етичні норми поведінки. На їхньому 

матеріалі школярі вчаться оцінювати вчинки героїв, а через них ‒ вчинки 

товаришів і власну поведінку. 

Для формування продуктивної моральності молодших школярів на 

уроках літературного читання використовують творчі завдання. Адже саме у 

початкових класах школярі мають брати участь у творчій діяльності різного 

змісту і складності. На думку О. Савченко, для розвитку літературної творчості 

учнів на уроках вчителям передусім необхідно подбати про мотивацію дітей до 

цієї діяльності, створення емоційно комфортного середовища у класі, що 

розкріпачує їхню думку і уяву, породжує розуміння, взаєморозуміння і діалог. 

За таких умов кожна дитина захоче сказати своє слово: придумати свою казку, 

свою загадку, розповісти про свої спостереження, пригоди, виявити почуття, 

малюючи, інсценізуючи тощо.  

Все це буде характеризувати її індивідуальність, розкривати, як вона 

мислить, про що мріє, що її хвилює. Фантазування у дітей особливе, щире, 

довірливе, бо у них обмаль життєвого досвіду, не тиснуть стереотипи 

дорослого життя.  

Для розвитку літературної творчості дітей корисно частіше створювати 

ситуації вибору творчих завдань, прищеплювати їм увагу до образності слова, 

вислову, потребу вслухатися у звучання поетичної мови, відчувати її ритм, 

висловлювати свої враження, почуття, шукаючи для цього найточніші слова, 

щоб не повторювати штампи висловів і суджень [7, с. 13].  

Тому використання творчих завдань дає поштовх для розвитку морально-

етичних цінностей учнів початкової школи. Морально-етичні цінності найбільш 

представлені саме на уроках літературного читання. Адже початковий етап їх 
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формування у молодших школярів починається на цих уроках через художній 

текст. Саме тут закладаються головні морально-етичні цінності, такі як: 

справедливість, сміливість, добро, зло, співчуття, повага, засудження та багато 

інших критеріїв, які вони порівнюють з персонажами казок, байок, легенд, 

оповідань та повістей. 

Зміст таких художніх творів є своєрідним регулятором поведінки 

молодшого школяра, впливає на його почуття, викликає бажання наслідувати 

позитивні дії героїв та засуджувати негативні. 

Отже, формування морально-етичних цінностей на уроках літературного 

читання молодших школярів є вагомим етапом у всебічному та гармонійному 

розвитку особистості через читання художніх творів. 

Діти читають, аналізують та обговорюють моделі поведінки героїв у 

творах, в яких ставляться в доступній для них формі питання про 

справедливість, чесність, товариськість, дружбу, вірність громадському 

обов’язку, гуманності і патріотизму.  

Таким чином діти збагачують свій життєвий досвід, розширюють та 

поглиблюють знання про правила й норми поведінки та набувають вміння жити 

серед людей. Тому морально-етичні цінності посідають у житті молодших 

школярів особливе місце у процесі їх формування велике значення 

відіграватимуть уроки літературного читання та художні твори, які нестимуть 

виховне значення для учнів. 
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Анотація: У статті розповідається про важливість творчого розвитку 

кожного школяра. Розкривається, з якою метою необхідно формувати творчу 

особистість: щоб вона могла швидко реагувати на реалії життя, які постійно 

змінюються; щоб підготувати людей, які будуть затребувані у своїй професії, 

здатні оцінювати обстановку та пристосовуватися до неї. Наголошується, що 

однією з важливих задач школи, і початкової зокрема, є застосування таких 

методів, прийомів та інструментів навчання, які сприятливо вплинуть на 

формування творчого мислення учнів. 

Ключові слова: творчість, творча особистість, творче мислення, 

нестандартні задачі, креативність, молодші школярі. 

 

Творчість – процес народження нового, виникнення нових думок, 

почуттів та образів, які потім стають регуляторами творчих дій. 

Творчість людини – явище складне, багатогранне й суперечливе, яке 

охоплює чимало сфер буття. Якщо людині в рутинній роботі у відомому 

вдалося знайте невідоме й оригінально вирішити завдання, то механізм її 

творчості розвивався за законами самовдосконалення. Інша справа, якщо 

людина має уявлення про механізм творчості, знає його склад, властивості, 
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здатна його розвивати й уміло ним користуватися [3]. 

У початковій школі тільки починають закладатися основи творчого 

мислення, але саме тут необхідно робити перші кроки в цьому напрямку. 

Молодші школярі краще сприймають нову інформацію, вони готові до нових 

способів дій і в них велике бажання до навчання, тому найголовніше не згаяти 

цей час і підкріпити їх бажання чимось новим, нестандартним. 

У Державному стандарті початкової освіти велика увага приділяється 

розвитку математичних компетентностей, тому вчителеві необхідно створити 

таку атмосферу в класі, в якій кожен учень міг би виявити свою ініціативу, 

активність, самостійність, а також знання, вміння й навички, творчі здібності. 

Математика – досить складний предмет і щоб сформувати в школярів творче 

мислення, просто необхідно виходити за рамки навчального матеріалу та 

використовувати нестандартні задачі на уроці. 

Нестандартні математичні задачі розвивають варіативність та гнучкість 

мислення, формують альтернативний підхід до аналізу ситуації, привчають до 

використання раціональних та нетрадиційних прийомів розв’язання. 

У сучасній педагогічній літературі творче мислення представлене як 

процес, описаний якісно (у вигляді характеристик) і кількісно (у вигляді 

результатів тестів). Однак в рамках такого предмету, як математика, 

досліджень, присвячених формуванню творчого мислення, не так багато. 

Сучасна система освіти висуває нові орієнтири і вимоги до розвитку 

творчої особистості, тому актуальність формування творчого мислення у дітей 

обумовлюється змінами в системі освіти. У школах завжди відзначалися ті учні, 

які вміли самостійно вчитися, знаходили нестандартні рішення, швидко 

адаптувалися до освітніх змін. Тому вчителеві необхідно формувати творчу 

особистість дітей, викликати бажання творчо й активно діяти та 

використовувати свої можливості максимально продуктивно, також необхідно, 

щоб діти набували вмінь для формування творчого мислення. Незважаючи на 

те, що розвитку творчого мислення педагоги завжди приділяли увагу, в 

сучасному освітньому процесі ще існують фактори, які стримують формування 
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й розвиток творчого потенціалу дітей. 

На межі ХІХ-ХХ ст., як спеціальна область дослідження, почала 

створюватись «наука про творчість», «теорія творчості» або «психологія 

творчості». Ситуація науково-технічної революції другої половини ХХ ст. 

створила умови нового етапу розвитку дослідження творчості [6, с. 80]. 

Проблема мислення цікавила людство дуже давно, цією проблемою 

займалися філософи, фізіологи, психологи й педагоги. 

Представники сучасної психологічної науки, зокрема А.В. Петровський, 

А.В. Брушлінський, В.П. Зінченко, О.М. Леонтьєв, визначають мислення як 

соціально обумовлений, безпосередньо пов’язаний з мовою психічний процес 

пошуків та відкриття нового, процес опосередкованого та узагальненого 

відображення дійсності в ході аналізу та синтезу. У працях видатних педагогів-

новаторів значна увага приділяється мисленню як невід’ємній частині 

навчально-виховного процесу [1, с. 88]. 

В.О. Сухомлинський у книзі «100 порад учителю» відзначає: «… процес 

навчання – це праця мозку… культура мислення, якою діти оволодівають у 

процесі вивчення якогось предмету, накладає відбиток на всю розумову працю 

в процесі навчання» [4, с. 420]. 

У зарубіжній психології творче мислення найчастіше пов’язують із 

терміном «креативність». У 60-х роках XX ст. поштовхом до виділення цього 

типу мислення слугували відомості про відсутність зв’язку між інтелектом та 

успішністю вирішення проблемних ситуацій. Було встановлено, що остання 

залежить від здатності по-різному використовувати цю інформацію у швидкому 

темпі. Такий тип мислення (Дж. Гілфорд, Н. Марш, Е. П. Торренс) назвали 

креативністю й почали вивчати її незалежно від інтелекту – як мислення, 

пов’язане зі створенням чи відкриттям чогось нового. 

Важливим етапом у психодіагностиці творчих можливостей людини 

послужили роботи американського психолога Дж. Гілфорда, який виділив два 

типи мислення: конвергентне (послідовне, логічне, односпрямоване) та 

дивергентне (альтернативне, що не піддається законам логіки). Більшість 
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психодіагностичних тестів креативності спрямовано виявлення здібностей по 

дивергентному мисленню. Ці тести не передбачають певної кількості 

відповідей. У них немає правильних і неправильних рішень, оцінюється рівень 

їх відповідності ідеї, заохочується й стимулюється пошук незвичайних і 

несподіваних рішень [7]. 

У зарубіжній та вітчизняній психології також приділяється велика увага 

проблемі творчого мислення людини. Вона протиставляється як проблема 

продуктивного мислення до репродуктивного. Психологи одностайні у 

визнанні того, що у будь-якому розумовому процесі взаємопов’язані 

продуктивні й репродуктивні компоненти. Також розкривається сутність 

творчого мислення, виявляються його механізми та природа. 

С.Л. Рубінштейн уважав, що не можна заперечувати раптовість 

найбільших відкриттів, але їх джерело – не інтуїція, не своєрідне осяяння, що 

виникає без усякої праці. Це щось таке, що різко впадає в очі, своєрідна 

критична точка, яка відокремлює розв’язану задачу від нерозв’язаної. Перехід 

через цю точку стрибкоподібний. Раптовий, інтуїтивний характер творчої 

діяльності найчастіше виявляється там, де гіпотетичне рішення очевидніше, ніж 

підходи та методи, що ведуть до нього (наприклад: «Я вже давно маю 

результати, але не знаю, як я прийду до них», – сказав якось К. Гаусс). Це 

своєрідна антиципація, передбачення підсумку розумової праці, яку потрібно 

виконати. Але розумова діяльність ученого за розробленою методикою 

мислення зазвичай систематична, і передбачення – це переважно продукт 

тривалої попередньої свідомої праці. «Творча діяльність ученого – це творча 

праця», – доходить висновку С.Л. Рубінштейн [5, с. 26]. 

Проблема творчості, розвитку творчого мислення є однією з 

найактуальніших у сучасній психології та педагогіці. Розвиток мислення 

людини починається з народження й продовжується все життя [1, с. 89]. 

Психологи доводять, що людина має творче мислення, якщо вона здатна 

виконувати певні логічні операції: комбінувати системи та їх елементи, 

визначати причинно-наслідкові зв’язки, виконувати дослідницькі операції. 
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Структура творчого мислення в математиці представлена так: 

1) уміння формалізовано сприймати математичний матеріал, 

запам’ятовувати формальну структуру завдання; 

2) уміння логічно мислити в межах кількісних та якісних відносин; 

3) уміння вдосконалювати процес математичних суджень та системи 

відповідних дій; 

4) гнучкість розумових процесів у математичній діяльності; 

5) уміння швидко та вільно перебудовувати напрямки розумового 

процесу; 

6) вміння ясно, просто, раціонально знаходити рішення; 

7) розвиток математичної пам’яті; 

8) математичний напрямок розумових здібностей. 

До творчого мислення відносяться такі компоненти: швидкість процесів 

мислення як тимчасова характеристика, здатність до швидких і точних 

обчислень, запам’ятовування цифр, чисел і формул, формування просторових 

уявлень, уміння наочно бачити абстрактні математичні взаємозв’язки та 

залежності. 

Опанувати математику означає навчитися розв’язувати задачі, причому 

не лише стандартні, а й такі, що потребують оригінального підходу, творчого 

пошуку, винахідливості. 

Ускладнення завдань на уроках математики може передбачати: 

 дослідження зміни розв’язку завдання в результаті зміни однієї з 

величин; 

 визначення умов, за яких результат змінюється у вказаному 

напрямі; 

 зміну запитань до задачі відповідно до певних вимог; 

 вибір завдання, для розв’язання якого треба застосувати вказане 

правило; 

 складання задач, обернених даній, за виразом, за величинами; 

 розв’язування задач різними способами або раціональним 
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способом. 

Один із шляхів розвитку творчого мислення школярів – це впровадження 

системи нестандартних завдань. 

Нестандартні завдання – це різноманітні ігрові вправи, лічилки, 

віршовані задачі, математичні загадки, ребуси, «цікаві квадрати», математичні 

веселинки, практичні операції з лічильними паличками [2, с. 5]. 

З усіх видів нестандартних завдань найбільший вплив на розвиток 

математичних здібностей молодших школярів мають вправи: 

 логічного змісту; 

 комбінаторні; 

 з елементами дослідження; 

 на кмітливість. 

Такі завдання мають складати основу роботи вчителя з дітьми (в тому 

числі і з обдарованими) на уроках математики у ході вивчення того чи іншого 

програмового матеріалу. 

Наведемо приклади таких завдань: 

1. Змололи 45 кг пшениці. Отримали борошно і 5 кг висівок. Скільки 

кілограмів чистого борошна отримали? Як зміниться маса борошна, якщо масу 

висівок зменшити на 1кг? 

 

 

 

 

2. 90 кг помідорів, упакованих у ящики по 6 кг у кожному, розвезли для 

продажу в два овочеві кіоски. В один кіоск привезли 10 ящиків. Скільки ящиків 

помідорів відвезли в другий овочевий кіоск? За якої умови в другий кіоск теж 

можна було відвезти 10 ящиків помідорів? 
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3. Випишіть вирази, для розв’язання яких треба застосувати правило 

множення числа на суму. Знайди їх значення. 

9·13          8·17          33·40          39·20 

4. Учні весною посадили вздовж дороги 24 каштани і 12 лип. Постав різні 

запитання так, щоб утворені задачі розв’язувалися за такими схемами: 

 

 

       + 

–                           : 

5. Каструля вміщує 5 л води, а бідон – 3 л. Скільки літрів води вміщують 

разом каструля й бідон? Склади обернені задачі до цієї й розв’яжи їх. 

 

 

 

 

 

6. Маса статуї – 45 кг. Для її виготовлення використали 2 кг олова, 5 кг 

цинку й кілька кілограмів міді. Скільки кілограмів міді пішло на виготовлення 

статуї? Розв’яжи задачу різними способами [2, с. 5]. 

 

 

 

 

 

Коли рішення цих завдань буде супроводжуватися показом картинок, 

дітям легше сприймати матеріал і цікавіше розв’язувати такі завдання. 

Приклади завдань логічного змісту. 

1. У двох хлопчиків є поштові листівки. Коли б перший подарував 

другому одну листівку, то у другого їх стало б у 2 рази більше, ніж у першого. 

А коли б другий подарував першому одну листівку, то листівок стало б порівну. 
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Скільки листівок у кожного хлопчика? (5, 7) 

2. У матері п’ятеро дочок, у кожної по одному брату. Скільки всього дітей 

у матері? (Шестеро.) 

3. Миколка молодший за Петрика. Петрик молодший за Юрка. Хто із 

хлопців наймолодший? (Наймолодший Миколка.) 

4. кавун важить 3 кг та ще стільки ж. Скільки важить його половина? 

(3кг) [2, с. 6]. 

Приклади завдань комбінаторного характеру. 

1. Склади всі можливі двоцифрові числа з допомогою цифр 5 і 4 (без 

повторення цифр). 

2. Склади можливі трицифрові числа з букв a, b, c (без повторення букв). 

3. У Тетяниному портфелі є 2 зошити в лінійку і 2 зошити в клітинку. 

Вона бере навмання 1 зошит. Яким він може бути? Якщо Тетянка візьме 2 

зошити, то якими вони можуть бути? (Якщо Тетянка візьме 1 зошит, то він буде 

або в клітинку, або в лінійку.) 

Звичайно, дітей треба готувати до розв’язування нестандартних завдань. 

При цьому важлива роль відводиться підготовчим вправам, які за своїм змістом 

також є нестандартними. 

Приклади таких підготовчих вправ з елементами дослідження. 

1. Скільки точок потрібно розмістити на відрізку, щоб поділити його на 

дві частини? Три? Чотири? 

2. Скільки треба зробити розпилювань, щоб розрізати семиметрову 

колоду на півметрові частини? (13.) 

3. Як зміниться частка, якщо ділене й дільник збільшити в 3 рази? 

4. Як зміниться добуток, якщо перший множник зменшити в 3 рази, а 

другий збільшити в 3 рази? 

5. Як зміниться сума, якщо доданки зменшити в 3 рази? 

Нестандартні завдання на кмітливість. 

1. Метр шовку в 2 рази дорожчий за метр сатину. Що дорожче: 8 метрів 

сатину чи 4 метри шовку? (8 метрів сатину і 4 метри шовку коштуватимуть 
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однаково.) 

2. Сума двох чисел дорівнює 55. Одне з них закінчується нулем. Якщо 

цей нуль відкинути, то одержимо друге число. Які це числа? (50, 5.) 

3. На птахофермі курей на 20 більше, ніж індиків, а також на 30 менше, 

ніж качок. Якої птиці більше на птахофермі – качок чи індиків – і на скільки? 

(Качок на 50 більше, ніж індиків.) [2, с. 6]. 

 

 

 

 

Залучаючи школярів до розв’язування нестандартних завдань, ми 

інтенсифікуємо навчання, розвиваємо творче мислення, прищеплюємо їм 

стійкий інтерес до предмета, що є запорукою успішного його вивчення. 

Інше важливе завдання в розвитку логічного мислення – формування у 

дітей навичок співвідношення предметів у просторі. З огляду на це необхідно 

пропонувати їм виконувати завдання з використанням слів ліворуч, праворуч, 

над, під, зверху, знизу, перед, між тощо. 

Проблема розвитку творчого мислення дітей молодшого шкільного віку 

згідно з Держстандартом початкової освіти та Типовою освітньою програмою є 

однією з актуальних. Перед учителями початкових класів поставлена мета – 

створити умови для формування особистості молодшого школяра, здатної до 

творчості. Математика належить до предметів, які найкраще сприяють розвитку 

творчості. Тому від вчителя початкових класів, від його вміння та бажання 

працювати з нестандартними сюжетними задачами на уроках значною мірою 

залежить рівень розвитку творчого потенціалу учнів початкової ланки. 

Аналіз досвіду роботи вчителів з розвитку творчого мислення під час 

проведення уроків математики в початковій школі показав, що досліджувана 

проблема дуже актуальна, оскільки хвилює багатьох педагогів. При доборі та 

складанні планів-конспектів уроків вчителі НУШ використовують нестандартні 

математичні завдання, намагаються застосовувати їх систематично, при цьому 
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використовується не тільки поточний матеріал підручника, але й завдання з 

додаткових джерел, умови задач носять пізнавальний характер та спрямовані на 

активізацію розумової діяльності дітей. 

На сучасному етапі роботи з молодшими школярами в основу кожного 

уроку математики повинен бути покладений діяльнісний підхід у навчанні, а 

зокрема – творчий. Такі уроки дозволяють урізноманітнити методи і прийоми 

роботи, позбавлятися шаблонів, виховують творчу особистість учня, 

розширюють функції педагога, дають можливість враховувати індивідуальні та 

вікові особливості дітей. З цією метою нами було складено плани-конспекти й 

проведено уроки математики з використанням нестандартних завдань у 

третьому класі. 
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Анотація : У статті висвітлена актуальність проблеми розвитку творчого 

мислення учнів початкової школи засобами математики при роботі над 

сюжетними складеними задачами: при усвідомленні змісту задачі, пошуках 

розв’язування задачі аналітичним та синтетичним способами міркувань, під час 

складання схем аналітичного та синтетичного міркування та граф–схем до 

задач.   

Ключові слова: складена задача, етапи роботи над задачею, 

усвідомлення змісту задачі, аналіз тексту задачі, розвиток творчого мислення 

учнів, аналітичне та синтетичне міркування, граф-схема, схеми аналітичного та 

синтетичного міркувань. 

 

Одним з важливих завдань сучасної школи залишається розвиток 

творчого мислення учнів  початкової школи на уроках, в тому числі і на уроках 

математики. Це пояснюється перш за все тим, що переважна більшість дітей у 

процесі роботи над математичним матеріалом залишається пасивною. Ця 

проблема пов’язана із зосередженням уваги вчителів початкової школи на 

нерозкритих можливостях навчального матеріалу з математики; на організації 

роботи учнів так, щоб кожна дитина була задіяна в активну творчу діяльність, 

тобто стала центральною фігурою уроку. 

Розглянемо види творчої роботи на уроках математики у процесі роботи 
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над  сюжетними (складеними) задачами: 

1.Складання граф-схем до задач 

Графом називають схему, яка складається з точок і дуг, що сполучають ці 

точки. У граф-схемі позначатимемо відомі компоненти задачі темними 

(зафарбованими) точками, а невідомі незафарбованими. Кожне співвідношення, 

що існує між згаданими компонентами позначатимемо дугою. 

Послідовність роботи з граф-схемами: побудова графа до задачі (за 

допомогою вчителя); читання графа; самостійне складання графа до  задачі; 

складання задачі за даним графом [2; 3]. 

Розглянемо послідовність роботи на конкретній задачі: 

Задача. З одного міста одночасно в протилежних напрямках виїхали 

два автомобілі. Один їхав із швидкістю 52 км/год, а другий з швидкістю 74 

км/год. На якій відстані будуть автомобілі через 13 годин? 

Виділяємо в задачі такі співвідношення: 

1) Один автомобіль їхав із швидкістю 52 км/год і був у дорозі 13 год. 

Скільки кілометрів проїхав автомобіль за 13 годин? (Мал. 1.) 

  

 

 

 

 

 

 

Мал. 1. Мал. 2. Мал. 3. 

2) Другий автомобіль їхав із швидкістю 74 км/год і був у дорозі 13 годин. 

Скільки кілометрів проїхав другий автомобіль? (Мал. 2.) 

3) Знаючи, скільки кілометрів проїхав перший і другий автомобілі, 

можемо дізнатись, на якій відстані вони будуть через 13 годин (Мал. 3.). 

Щоб підготувати учнів до самостійного складання графів до задач, 

корисно запропонувати їм такі завдання: 

Задача (Мал. 4.) Один вертоліт пролетів 480 км, другий 800 км. 

Перший вертоліт був у польоті на дві години менше. Скільки годин був у 
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польоті кожний вертоліт, якщо їх швидкість була однакова? 

Задача (Мал. 5, 6.) В одному сувої було 15 м тканини, а в іншому 12 м. 

Із всієї тканини пошили плаття, витрачаючи на кожне по 3 м тканини. 

Скільки всього пошили платтів? 

Завдання 1. Поставити числа над точками графа: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. 4. Мал. 5. Мал. 6. 

Задача (Мал. 7.) За перший квартал у районі спорудили 3 великих 

будинки, а за другий 5 таких самих будинків. Усього в цих будинках 560 

квартир. Скільки квартир побудували в першому кварталі і скільки в 

другому? 

Завдання 2. Добудувати поданий граф і поставити позначення. 

 

 

 

 

 

Мал. 7. 

Задача (Мал. 8, 9.) У туристичний похід зібралися 19 чоловік. На 

кожного треба купити по 2 банки м’ясних консервів і по 3 банки овочевих. 

Скільки всього треба купити банок з консервами? 
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1 спосіб 2 спосіб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. 8. Мал.. 9. 

Завдання 3. Серед даних графів вибрати граф до задачі: 

Задача (Мал. 10.). Відстань між пристанями А і В дорівнює 70 км. З 

цих пристаней назустріч один одному вийшли теплоходи. Швидкість 

теплохода, що йшов за течією, дорівнювала 20 км/год, а теплохода, який 

ішов проти течії, 15 км/год. Через скільки годин вони зустрілися? 

1. 2. 3. 

 

 

 

 

 

 

  

Мал. 10. 

2. Складання задач за граф-схемами: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. 11. Мал. 12. Мал. 13. 
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Можливі варіанти задач: 

До малюнка 11.У школі 14 класів по 27 учнів і 12 класів по 32 учні. Скільки 

учнів навчається в школі?» 

До малюнка 12. Один робітник виготовив за зміну 192 деталі, а другий 

224 деталі. Який робітник виготовив за годину деталей більше і на скільки 

більше, якщо зміна триває 8 годин? 

До малюнка 13. Один вертоліт пролетів 480 км, а другий 800 км. Перший 

вертоліт був у польоті на дві години менше. Скільки годин був у польоті 

кожний вертоліт, якщо їх швидкість була однакова? 

Можливі варіанти задач: 

До малюнка 14. Учні першого класу відремонтували у шкільній бібліотеці 

42 книжки. Учні другого класу на 16 книжок більше. Скільки книжок 

відремонтували учні першого і другого класів? 

До малюнка 15.  Школярі минулого року для заповідника заготовили на 

зиму 14 кіп сіна для відгодівлі лосів, а цього року в 3 рази більше. На скільки 

більше кіп сіна заготували цього року, ніж минулого? 

До малюнка 16. У понеділок у шкільній бібліотеці побувало 75 чоловік, у 

вівторок на 25 чоловік менше, а в середу в два рази більше, ніж у вівторок. 

Скільки чоловік побувало в бібліотеці у середу? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. 14. Мал. 15. Мал. 16. 

3. Складання схем до задач (аналітичні і синтетичні) 

Аналітичні схеми: думка дитини рухається від невідомого, тобто від 
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запитання до числових даних. 

Синтетичні схеми: думка дитини рухається від числових даних до 

запитання, тобто від відомого до невідомого. 

Наводимо зразки міркувань: 

Задача. Пасажирський літак був у польоті першого дня 5 годин, а 

другого дня 8 годин і летів весь час з однаковою швидкістю. Першого дня він 

пролетів на 1620 км менше, ніж другого. Скільки кілометрів пролетів літак 

за перший і другий дні окремо? 

Зразок аналітичних схем: 

І день: ІІ день: 

 

 

 

 

                               

 

 

     

 

 

 

 

 

                                               ∙ 

 

 

    

 

 

         

Зразок синтетичного міркування: 

1. Скільки годин був літак у польоті першого дня? (5 годин) 

2. Скільки годин був у польоті літак другого дня? (8 годин) 

3. Якого дня літак летів довше?  (Другого дня) 

4. На скільки годин більше був літак у польоті другого дня?  (На 3 

години) 

5. Скільки кілометрів він пролетів би за 3 години? (1620 км) 

6. Про що можна дізнатись з цих числових даних?   (Про швидкість 

? 

? 

? 

5 

5 8 

1620 

5 

? 

? 

? 

8 

8 

1620 
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літака) 

Зразок схем синтетичного міркування: 

 

                                  

 

  

  

 

 

                            

   

 

 

                                  

 

  

   

 

 

                          

 

 

 

Зразок діалогу вчителя з учнями: 

1. Яке питання стоїть в задачі?  (Скільки кілометрів пролетів літак за 

перший і другий дні окремо) 

2. Чи можемо зразу дати відповідь на поставлене запитання? (Ні) 

3. Якої величини у нас не вистачає (Швидкості) 

4. Що сказано в умові задачі за швидкість? (Швидкість була однакова) 

5. Скільки годин був у польоті літак першого дня? (5 годин) 

6. Скільки годин був у польоті літак другого дня? (8 годин) 

7. Що сказано в умові задачі про рух літака першого дня? (Він 

пролетів на 1620 км менше) 

8. Чому перший літак пролетів на 1620 км менше?(Тому, що він був у 

польоті менше годин) 

9. На скільки годин менше був у польоті літак першого дня? (На три 

години) 

10. Яку відстань він міг пролетіти за 3 години? (1620 км) 

11. Знаючи, що за три години він може пролетіти 1620 км, про що 

можна дізнатись?  (Про швидкість літака) 

? 

? 

? 

5 

1620 

5 8 

? 

? 

? 

8 

1620 

5 8 
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12.  Ми знайшли  величину, якої не вистачає.  Про що можна тепер 

дізнатись? (Відповісти на запитання задачі)  

Задача . За 7 годин робітник виготовив на своєму верстаті 84 однакові 

деталі. Скільки часу йому потрібно буде для виготовлення 72 деталей? 

Зразок аналітичного міркування: 

1. Яке питання стоїть в задачі?(Скільки часу потрібно робітникові для 

виготовлення 72 деталей?). 

2. Чи можна зразу відповісти на запитання? (Ні). 

3. Якої величини не вистачає?(Кількості деталей, яку виготовляє 

робітник за одну годину). 

4. За скільки годин робітник виготовив 84 деталі? (За 7 годин). 

5. Про що можна дізнатись з цих числових даних?  (Яку кількість 

деталей виготовляє робітник за одну годину?). 

6. Знаючи норму виробітку і загальну кількість деталей, про що можна 

дізнатись? (За скільки годин робітник виготовив 72 деталі). 

Зразок аналітичного міркування: Зразок синтетичного міркування: 

 

 

  

 

 

                   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                          

 

 

 

 

Виробляти в учнів уміння свідомо розв’язувати задачі, шукати 

раціональні підходи до їх розв’язку вимагають від учителя творчого підходу до 

організації роботи учнів на уроці. Успіх у цій справі залежить не від кількості 

опрацьованих на уроці задач, а від того як вдумливо, творчо організує вчитель 

? 

? 

7 84 

72 

? 

? 

84 7 

72 



701  

цю  роботу, як зуміє навчити дітей бачити в задачі всі можливі варіанти її 

розв’язку, а для цього потрібна особлива система завдань, спрямована на те, 

щоб формувати у школярів потребу в творчому міркуванні, інтерес до 

самостійного розв’язування задач-проблем, у пошуку найбільш досконалих 

прийомів їх розв’язування.  

Із запропонованих видів завдань можна стверджувати, що їх виконання 

сприяє розвитку в учнів вміння робити узагальнення, розкривати особливості 

зв’язків між шуканими і даними числами, які зумовлюють характер, вид і тип 

задачі. Робота над системою таких завдань сприяє розвитку творчої думки 

учнів, винахідливості, у дітей відпрацьовуються вміння абстрагувати і 

конкретизувати, виробляється вміння переключатись з одного способу дій на 

другий, змінювати підхід учнів до розв’язку задач.  
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Social media users have great chances to highlight exaggerated and  fabricated  

representations of  their activity  on their online profiles, which makes other users to 

envy them. Fear of missing out (FoMO) is psychological phenomenon used to 

describe person’s state observed during using different social networking sites. 

According to the Cambridge dictionary (2013) FoMO – a worried feeling that the 

personality may miss exciting events that other people are going to, especially caused 

by things one sees on social media [1]. It arises from feelings of social isolation, 

exclusion or anxiety and can be so intense that people will abandon what they’re 

doing to join or consume a fleeting moment on social media. In short, FoMO is the 

anxiety or motivation social media users feel when they want to belong to some 

group, event, or even a moment that others are posting about; it can  affect  people of 

https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/worried
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/feeling
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/miss
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/excite
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/event
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/people
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/especially
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/cause
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/see
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/social
https://dictionary.cambridge.org/ru/%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/media
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all age groups and via social media platforms [2] . 

It’s important to note that first the term was used and popularized by Patrick 

McGinnis (the writer and American venture capitalist) in the article for the Harbus 

magazine (2004). 

Although FoMO is a relatively new phenomenon, the study of  this syndrome 

has attracted attention of the scientists all over the world during the last 10 years (A. 

K. Przybylski, C. R. DeHaan,  K. Murayama, V.Gladwell, J. Grohol, V.Dogan, 

G.Can, S.A. Satici, D.V. Sakti Kaloeti, A.Kurnia, V.M.Tahamata, J.D. Elhai, 

S.Brinkmann, J.C. Levine, R.D. Dvorak, B.J. Hall, I.F. Arshava, etc.) 

Studied social media phenomenon  may manifest as an episodic feeling in the 

process of conversation, as a long-term disposition, or even as a state of mind that 

leads the personality to feel a deeper sense of  loneliness, social inferiority or intense 

rage [3]. 

The most common symptoms of  FoMO are the following [4]: 

1. frequent  fear of missing important things and events; 

2. semantic emphasis on the phrase “everyone except me”; 

3. obsessive desire to enter any form of  social communication ; 

4. feeling of great discomfort when one doesn’t use smartphone or other 

digital devices; 

5. constantly desire to please people and get approval; 

6. constantly desire to update social media feeds; 

7. constantly desire to be available for communication all the time. 

Fear of missing out was conceptualized with the help of self-determination 

theory developed by E.L. Deci and  R. Ryan and applied by A.Przybylski.  

According to this theory, the feeling of connectedness, kinship with other 

people is a basic psychological need, the satisfaction of which is one of the conditions 

for a person's mental health. A. Przybylski  stresses that FoMO is a negative 

emotional state resulting from unmet social relatedness needs;it is a protective state of  

the psyche caused by long-term feeling of  dissatisfaction with social life [4]. 

The phenomenon has negative impact on people's mental health, provoking 
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such effects as a lack of sleep, bad mood, emotional tension, and, in some cases, even 

depression, reduced life competency, decreasing of physical well-being, a lack of 

emotional control. 

It is important to note, that joy of  missing out (JoMO) is  social media 

phenomenon which is opposite state to FoMO. According to the Cambridge 

dictionary, it means  enjoying spending  someone’s free time doing whatever person 

wants to do, without worrying that something more interesting is happening 

somewhere else [1]. 

Joy of missing out refers to the gratifying feeling the personality gets when he 

breaks away from the (real or virtual) activities of  his social group and spends time 

doing exactly what he wants to do most of all.  

Knowledge of specifics of psychological phenomenon of  FoMO, the reasons 

of  its occurrence, as well as the use of psychodiagnostic tools to measure it – “Fear 

of  Missing Out Scale: FoMOs”  by A.K. Przybylski, K. Murayamma, C.R. DeHaan 

& V.Gladwell adapted by I.F. Arshava,  A.V.Baraynska and others will be useful in 

the process of   development  of corrective and psychoprophylactic programs of this 

syndrome in the future. 
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Concentration affects focus and the ability to concentrate on what is important. 

You can't lose focus, or you'll get the job done worse than when you're concentrating. 

If your thoughts bounce from one thing to another, you can't fixate on anything in 

particular.  

This skill is useful in learning, you can take in more information from a 

teacher, book, video course, etc. It increases the perceptibility of information and the 

degree to which your brain processes it.  

If we talk about communication, it allows you to feel and understand the other 

person better. Influences how long you can hold a topic of conversation. Allows you 

to track your train of thought and draw your line without losing others, keeping all 

the necessary information in your mind.  

With high concentration you will be able to express your thoughts more 

clearly, the content of the speech is deep, regardless of the interfering factors.  

What your concentration is on affects your thinking. Thinking, in turn, affects 

the actions we take. Results depend directly on actions. Concentration, therefore, 
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affects results.   

The ability for high concentration gives a person the ability to do a much larger 

amount of his work, his business! Moreover, high concentration allows one to work 

not only with more, but also with much better quality. High concentration allows one 

to excel in many different areas of one's work and to be much more successful than 

others. 

There are basic rules that allow you to concentrate.  

1) Concentration on the present moment. 

2) Concentrate on what's important 

3) Purposefulness 

Concentration on the present moment. The past is that which has already 

ceased to exist, the future is that which has not yet arisen, thus only the present exists 

and is therefore real. Memories of the past, recorded in the mind, turn into 

excruciating anxiety about the future. Only a refuge in the present can save us from 

the weight of past memories and anxiety about the future. This is because memories 

tend to pollute the mind with attachment and aversion. Thus, only perception of the 

present moment can be completely unbiased. 

Concentration on what’s important. Our consciousness can hold no more than 

one thought, positive or negative, at a time. Of course, we can change our minds in 

order, but only one thought at a time. Fortunately, we are always free to choose that 

one thought, which at one time or another becomes the main thought for us. To 

succeed, it's important to develop the habit of focusing on the image of the person 

you want to become. In addition, you can't forget the goals you want to achieve and 

the steps you need to take to do so. By getting into the habit of thinking and talking 

most of the time about what and how you aspire, you take control of the development 

of your self-esteem and personality. In doing so, you are greatly increasing your 

capacity. It is as if you are pushing on the gas pedal, developing a speed that amazes 

yourself and everyone around you. 

Purposefulness. Purpose is when you get closer and closer to your goal with 

each step. Purpose is a quality given to a few, but it is the reason they succeed. If a 
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person, without looking back, goes to his goal, all doors open to him. The purposeful 

person works on his goal, doing everything to win in the end. People with ambition 

are the strongest ones, it is very hard to break them, they silently, with clenched teeth 

continue to tear themselves to victory. Their moral strength is unshakable, and that is 

very good. Each of us has a goal, but not everyone can go to it uninterruptedly, 

despite the pain and bitterness of failures and defeats. Most people give up, give up 

their dreams, because they lack strength of character. The purposeful person has a 

road to follow without changing the path. Determined people love their life, the work 

they do, they are not discouraged by the mean thing’s life gives us, they like the 

feeling of going to the goal. They see life itself as a game in which it is imperative to 

win. 

How is it possible to develop and strengthen the concentration? First, at the 

expense of reflection. The very fact of being aware of this quality - concentration, the 

realization that I am the owner of my own attention energy and personal power - 

raises a person to a new level. It's important to see exactly where your energy is 

spent. Many people might argue, quite rightly, that they are not lazy, they do not lie 

on the couch, all day long, spinning like a squirrel in a wheel. And this is true. Only 

"efficiency" squirrel in a wheel yourself understand what. To master the high level of 

concentration in life, you must have a quality which in psychology is called 

"reflexivity". 

Reflexivity is the ability to see and give oneself an account not only of the 

direction of attention, but also of one's psychological state, thoughts, feelings, and 

sensations. It is the ability to observe oneself as if from the outside, as if an outsider 

were observing. It is the ability to see exactly where one's own attention is, where it is 

directed. An unreflective person lives by going with the flow wherever he or she 

goes. Reflection helps a person realize where he is, what he is doing, and what he 

needs to do next. 

Different techniques are used to focus and increase concentration. But it is 

important not to forget that concentration is lost. In order to stay more focused, you 

need to measure your results and value progress, not outcome measures.  
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Attention is often lost because of the lack of feedback. Naturally, your brain 

wants to know if you are succeeding in achieving your goals. We all have areas of 

life that we claim are very important to us, but that we don't keep track of. This is 

fundamentally the wrong approach. It is only through numbers and complete tracking 

that we can do something about when we get better or worse. Unfortunately, we often 

avoid measuring results because we are afraid the numbers will be unimpressive. 

Understand, measuring is not about judging yourself. It's simply the feedback you 

need to understand where you stand now. Measure to discover, to learn, to 

understand. Measure in order to know yourself better. Measure because it will help 

you focus on the things that are important to you. 

The second thing you can do to keep your attention longer is to focus on the 

process, not the events. Too often we think of success as some event that can be 

achieved and completed. 

Summary, for better concentration you need to choose a priority task, around 

which you will build your day, manage the energy and not the time, remove all tasks 

that do not fit the main goal 
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Анотація: В статті розглядаються чинники, які впливають на 

ефективність діяльності рятувальників. Розглядається понятя «екстремальні 

чинники навколишнього середовища» та «надзвичайна ситуація». Розглянуто 

поняття «Рятувальна служба» та коротко характеризуються її основні функції. 

Більш докладно аналізується поняття стресу та його впливу на працівника 

ДСНС, Також дається характеристика поняття «ризику» як умови професійної 

діяльності працівника ДСНС. 

Ключові слова: екстремальні чинники навколишнього середовища, 

надзвичайна ситуація, рятувальна служба, стрес, ризик. 

 

Поняття «екстремальні чинники навколишнього середовища» 

затвердилося у вітчизняній психологічній літературі в роки другої світової 

війни в результаті виділення науковою медициною особливої категорії 

чинників військового часу, вплив яких на організм викликав напруження або 

перенапруження нервових процесів. У пресі цей термін почав з'являтися в 

післявоєнні роки у зв'язку з розробкою проблеми стресу. Екстремальні чинники 

– це крайні, вельми тяжкі умови середовища, не адекватні природженим і 

набутим властивостям організму. До недавнього часу до їх числа в основному 

відносили кліматичні умови полярних областей, високогір'я, космічні простори; 

нині до цієї групи відносять чинники бойових дій, промислових аварій, 

стихійних, екологічних лих, інформаційні дії. Останніми роками у 
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психологічній літературі екстремальними називають умови життя людини, що 

характеризуються високою невідомістю майбутнього, при не сформованості 

для суб'єкта способів досягнення поточних і перспективних цілей [1, c.224-225]. 

1. Хмиров І.М. Особливості психологічної адаптації рятувальників до 

екстремальних умов служби. Проблеми екстримальної та кризової психології. 

2009. вип.6. С. 224-225.  

Рятувальна служба – це винятково значуща у національному і 

соціальному вимірах діяльність. Це суворо регламентована, контрольована 

спільна діяльність, спрямована на виконання складних завдань із рятування 

людей і матеріальних та культурних цінностей від проявів надзвичайних 

ситуацій. 

При вживанні поняття «надзвичайна ситуація» мова йде не про 

нормальні, звичайні умови діяльності, а про обставини, що істотно від них 

відрізняються. Вони викликають у людей психічну напруженість. Ситуації й 

фактори, що призводять до виникнення стресу, називають надзвичайними.  

Надзвичайна ситуація – це стан, при якому в результаті виникнення 

джерела надзвичайної ситуації на об’єкті, певній території або акваторії 

порушуються нормальні умови життя й діяльності людей, виникає загроза їх 

життю й здоров’ю, спричиняється шкода майну населення, народному 

господарству й природному середовищу. Надзвичайна ситуація (НС) — 

порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єктах або 

територіях, спричинене аварією, катастрофою, епідемією, стихійним лихом, 

епізоотією, епіфітотією, великою пожежею, застосуванням засобів ураження, 

що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних втрат, а також 

велике зараження людей і тварин. 

Надзвичайна ситуація небезпечна для життя і здоров'я, несприятлива для 

функціонування психіки людини. Чинники, які породжують психічну 

напруженість, можуть в одних випадках надавати позитивний мобілізуючий 

вплив для людини, а в інших – негативний, дезорганізуючий вплив. 

В. Г. Андросюк у своїй книжці «Педагогіка та колективна психологія» 
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дійшов висновку: «надзвичайна ситуація – це такий стан системи 

життєдіяльності, який небезпечний для життя і здоров'я, несприятливий для 

функціонування психіки людини й може викликати напруженість». 

Як відомо, професійна діяльність працівників ДСНС  направлена на 

захист життя та здоров’я людей від порушення нормальних умов життя і 

діяльності. 

З усього вищесказаного, перелічимо основні характеристики 

надзвичайної ситуації: 

1. Надзвичайна ситуація має ряд характеристик, фактори яких негативно 

впливають на якість діяльності рятувальників. В першу чергу така ситуація має 

дуже велику силу впливу, яка виходить за межі  діапазону можливостей 

людини. 

2. Другий фактор – це ускладнені умови діяльності, які  суб'єктивно 

сприймаються, розуміються і оцінюються людиною як важкі, небезпечні й т.д. 

3. Вона приводить до прояву  досить складного для суб'єкта «важкого» 

психічного стану. 

4. Надзвичайна ситуація веде до появи стану динамічної неузгодженості й 

зумовлюють необхідність перебудови систем психічного регулювання за 

рахунок максимальної мобілізації ресурсів особистості. Динамічна  

неузгодженість – реакція не адекватна навантаженню або необхідні 

психофізіологічні витрати перевищують актуальні можливості людини. 

5. Така ситуація викликає порушення функціональність стану та 

психологічної регуляції діяльності, і тим самим значно знижує ефективність та 

надійність діяльності професійної діяльності. 

Виконання професійних обов’язків в умовах, що є екстремальними за 

своїм характером, пов`язане з дією на працівника стрес-факторів підвищеної 

інтенсивності та несуть у собі головним чином безпосередню небезпеку для 

життя та здоров`я її суб`єкта, пов`язані з безпосереднім ризиком чи загрозою 

для його життя та здоров`я під час та після виконання професійних завдань. 

В ході такої ситуації працівник ДСНС стикається з неможливістю 
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реалізації своїх мотивів, прагнень, цінностей, інтересів. Більш детально 

розглянемо деякі з основних негативних факторів, які впливають на діяльність 

рятувальників. Це, в першу чергу, стрес як фактор впливу на діяльність 

працівників. Стрес — це багаторівневий процес формування нової 

функціональної системи термінової або довготривалої адаптації. Варіантами 

результату взаємодії організму зі стресором може бути граничне напруження 

функціональних механізмів термінової адаптації із загрозою їх декомпенсації; 

залучення до реакції основних метаболічних процесів, що забезпечують 

стабільність життєдіяльності; допустимість сприятливого результату. Стрес це 

стан напруження-сукупність захисних фізіологічних реакцій , які наступають в 

організмі тварини та людини у відповідь на дію різноманітних  несприятливих 

факторів (стресорів) – холода, голодування, психічних та фізичних травм та 

інше [2, с. 583]. 2. Шапарь В.Б. Словарь практического психолога. Харьков : 

Торсинг, 2005. 734 с. Стресовий стан працівника – це його психічна реакція на 

нестандартну ситуацію, що виникає в нестандартних умовах службової 

діяльності. Стресовий стан, як правило, виникає раптово і може відігравати як 

позитивну, так і негативну роль. Стрес позитивно впливає на результати 

службової діяльності працівника (мобілізує організм і сприяє подоланню 

перешкод, які виникають у процесі праці), але лише доти, доки не перевищить 

певного критичного рівня. Основним джерелом стресу є екстремальні ситуації – 

складне узгодження умов службової діяльності, яке має для працівника  ДСНС 

особливу значимість; ситуації, об’єктивно наявні обставини якої сприймаються 

та оцінюються як небезпечні для здоров’я та життя як іншої особи, так і самого 

працівника. 

Другий важливий фактор - ризик як умова професійної діяльності. Ризик - 

це неминучий елемент сучасної діяльності людини, наше життя завжди ризик. 

Подібні твердження носять дискусійний характер. Ризик - це завжди шанс 

виграти, але і небезпека програти. З ризиком сполучені праця і відпочинок, 

спорт і побут, творчість і винахідництво. Елементи ризику містяться в таких 

професіях, як льотчик-випробувач і водолаз, рятувальник і поліцейський, 



713  

монтажник-висотник і лікар, водій автомобіля і машиніст та ін. [3, c.46-53]. 3. 3. 

Бабурин В.В. Дифференциация уголовной ответственности за необоснованный 

риск. Государство и право. 2008. № 3. С. 46-53. Феномен ризику має 

міждисциплінарний характер і вивчається не лише психологами, а й фахівцями 

у сфері наукового управління, соціології, економіки та фінансів. О.Г. Ніазашвілі 

у своїх дослідженнях довів, що схильність особистості до ризику може бути 

різною в залежності від виду ризику, від змісту ризикованих ситуацій 

діяльності (екстремальний і нормативно-звичайний ризик). Автор наголошує на 

тому, що схильність особистості до різних видів ризику (екстремального і 

нормативно-буденного) може бути пов’язаний з її індивідуально-

психологічними якостями: 

– існують гендерні відмінності у ставленні до різних видів ризику; 

– схильність особистості до різних видів ризику може бути пов’язана 

з мотивацією досягнення успіху; 

– особистісні властивості можуть бути пов’язані зі схильністю до 

різних видів ризику [4. С. 164]. 4. Білевич Н.О. Роль психологічної готовності 

до ризику впрофесійній діяльності жінок-поліцейських. Юридична психологія : 

наук. журн. / [редкол.: В.В. Чернєй (голова) та ін.]. Київ : Нац. акад. внутр. 

справ, 2018. No 2(23). 176с. 

Ризик є невід'ємною рисою діяльності людини, що виконує свої 

професійні обов'язки в надзвичайних ситуаціях. Гасіння пожеж та ліквідація 

наслідків аварій рятувальниками, боротьба за життя людей здійснюється в 

складних умовах, що представляють собою загрозу для життя і здоров'я. 

Виходячи з того, що причинами травмування та загибелі під час 

виконання працівниками професійних обов’язків є не лише небезпечні умови 

професійної діяльності, а й небезпечні дії самих працівників, усю сукупність 

можливих заходів, спрямованих на забезпечення їх особистої безпеки, можна 

умовно поділити на дві групи: 

1) заходи, спрямовані на скорочення небезпечних умов; 

2) заходи, спрямовані на скорочення небезпечних дій. 
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Екстремальний характер професійної діяльності, її негативні впливи 

нерідко стають причиною зривів у професійній діяльності, зниженні 

працездатності, міжособистісних конфліктів, порушень дисципліни, 

зловживання алкоголем, інших негативних явищ, що у результаті призводить 

до зниження успішності професійної діяльності рятувальників у цілому. 

Переживання небезпеки не завжди викликає скутість, що виникає під 

дією страху. Людина з добре розвиненими вольовими рисами активності, 

ініціативності, сміливості може відповідати на небезпеку підйомом сил, 

загостренням аналізу та узагальненням  здатності мислення, спрагою боротьби. 

Такі переживання залишаються у спогадах людини як яскраві, захоплюючі 

цікаві хвилини життя. 

У зв'язку з цим виникає потреба у  діагностиці професійно важливих 

якостей працівників з метою виявлення тих сторін особистості, які потребують 

розвитку або корекції. 
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Анотація. Стаття присвячена дослідженню зв’язку між психоемоційним 

станом пацієнта кардіологічного профілю та депресивними проявами. 

Зосереджено увагу на інтегрованому підході в наданні медичної допомоги 

соматичному пацієнту з урахуванням фізичних, психологічних та соціальних 

аспектів його життя із залученням психотерапевта та/або медичного психолога 

для корекції соматичної патології. 
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захворювання, психокорекційна програма. 

 

Вступ. Серед причин смертності та інвалідизації громадян України 

провідними залишаються серцево-судинні захворювання. Ці причини часто 

поєднуються з психічними розладами тривожно-депресивного спектру. Зв’язок 

між наявністю і вираженістю депресивних розладів із захворюваннями серцево-

судинної системи вивчається досить давно. Дослідження психічної сфери 

дозволяє зрозуміти соматичну симптоматику та поведінкові фактори, які 

можуть впливати на прихильність до лікування, здорового способу життя, 

реабілітаційних програм та профілактики [1; 2].  

Вивчення психологічних особливостей та динаміки особистісних змін у 

людей з обмеженими функціональними можливостями, а також здійснення 

кваліфікованого психологічного супроводу представників категорії пацієнтів 
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кардіологічного профілю, належить до числа актуальних проблем на сучасному 

етапі розвитку суспільства, в сфері соціальної політики, в рамках реабілітації 

людей даної категорії. 

На сьогоднішній день проведені дослідження взаємозв’язку між 

наявністю тривожно-депресивних розладів і ризиком серцево-судинних подій 

та серцево-судинної смертності, особливостей терапії пацієнтів з наявними 

тривожно-депресивними розладами, впливу стресових розладів на стан окремих 

ланок серцево-судинної системи [4]. Слід зазначити, на конгресі 

Американського коледжу кардіології у 2021 р. науковці наголошували про 

розповсюдження, як предиктора розвитку тривожності, стресу та депресії при 

серцево-судинних захворювань. Згідно з даними, серед пацієнтів з ішемічною 

хворобою серця кожний 5-й має різні прояви депресії, а у деяких пацієнтів, які 

переживають тривогу або депресію, зростає вірогідність розвитку раптової 

передчасної смерті. 

В картині порушень психічної діяльності при інфаркті міокарду 

відіграють роль і психогенні компоненти, що є реакцією хворого на хворобу. 

Л. Урванцев [5] виділяє декілька етапів в розвитку порушень психічної 

діяльності при інфаркті міокарду. Хворі переживають відчуття «неясної 

затьмареної голови», нечіткість сприйняття оточуючого, неможливість 

зосередитися при розумовій діяльності, головний біль, запаморочення. 

Симптоми, як правило, супроводжуються змінами в емоційній сфері – 

з’являються передчуття небезпеки, тривога, туга, іноді ейфорія. Вказані 

розлади мають «сигнальне значення». Лікар при таких скаргах хворого повинен 

знати, що вони слугують передвісником інфаркту міокарду. Призначенням 

судинорозширювальних і заспокійливих засобів можна запобігти розвитку 

цього захворювання [3; 5]. 

Одним із засобів визначення психосоматичної складової в ґенезі 

кардіологічних захворювань та імовірних рецидивів є впровадження скринінгу 

до та після втручань з метою оптимізації надання психологічної та 

психотерапевтичної допомоги. Таким чином, компенсаторні та адаптаційні 
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можливості у пацієнтів після реваскуляризаційних втручань обумовлені не 

тільки фізіологічними механізмами, стабільністю гемодинаміки, ефективністю 

відновлення кровопостачання, але й психологічними компонентами, що мають 

зворотний зв’язок із соматичними змінами. Сьогодні відсутні конкретні 

програми відновного лікування хворих, особливо після реваскуляризаційних 

процедур, які б включали медикаментозну терапію, фізичну реабілітацію, 

психологічну компоненту та корекцію внутрішньої картини здоров’я та 

ставлення до здоров’я [2; 4].  

На сучасному етапі розробка нових комплексних реабілітаційних програм 

є перспективним напрямком із погляду на: економічну доцільність; 

ефективність попередження повторних подій; зниження ризику повторної 

реваскуляризації, підвищення якості життя пацієнтів. Детальне визначення 

чинників ризику рецидивів ішемічної хвороби серця, механізмів відновлення 

міокарду, своєчасна комплексна реабілітаційна допомога дозволить знизити 

кількість ускладнень та летальність, покращити якість життя та прогноз в 

післяопераційному періоді, забезпечить достатню соціальну адаптацію 

пацієнтів після реваскуляризаційних втручань. 

Для емпіричного дослідження особистості пацієнтів, рівня прояву 

депресивних станів у хворих кардіологічного профілю було проведено 

емпірико-діагностичне вивчення проблеми депресивних станів та виявлення їх 

ознак у хворих кардіологічного відділення. Цей етап включав у себе підготовку 

до проведення діагностичного дослідження: розробку та уточнення інструкцій 

для респондентів, попередню їх перевірку на зрозумілість та діагностику 

пацієнтів лікарні кардіологічного профілю. Емпіричне обґрунтування 

компонентів психологічних ознак депресивних станів дало можливість вивчити 

особистісно-поведінкові особливості досліджуваних, якими керувалися в 

написанні психокорекційної програми. 

Проведена комплексна оцінка та діагностика депресивних розладів за 

допомогою Опитувальника депресії Бека та Шкали депресії Зунга (в адаптації 

Р. Балашової): 
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 завдяки використанню Опитувальника депресії Бека, ми отримали 

такі результати: у 30 % досліджуваних – відсутні депресивні прояви; помірно 

виражена депресія притаманна 42 % досліджуваним пацієнтам, з критичним 

рівнем депресії – 20 % досліджуваних хворих кардіологічного профілю; 

виражена депресія виявлена у 8 % вибірки; 

 діагностика за допомогою Шкали депресії Зунга (в адаптації 

Р. Балашової) виявила наступні результати: у 27 % досліджуваних відсутні 

депресивні прояви; діагностовано легку депресію у 49 % пацієнтів; критичний 

рівень депресії у 18 % досліджуваних хворих кардіологічного відділення. 

виражена депресія – у 6 % вибірки. 

Для визначення особистісної спрямованості досліджуваних 

кардіологічного профілю на даний час використовували методику Б. Басса: 

23 % респондентів спрямовані на себе (Я); 45 % пацієнтів спрямовані на 

спілкування (О); спрямовані на справу (Д) 32 % досліджуваних. 

Для виявлення загального емоційного стану хворих застосовувалась 

«Методика самооцінки емоційних станів», авторами якої є А. Уесман та Д. Рікс. 

Виявлені результати діагностики за даною методикою демонструють, що для 

10 % досліджуваним притаманний вкрай негативний загальний тон емоційного 

стану, який може свідчити про депресивні тенденції; у 16 % пацієнтів – 

песимістичний настрій особистості; позитивний загальний тон емоційного 

стану діагностовано у 53 % хворих кардіологічного профілю; виражено 

позитивний загальний тон емоційного стану у 21 % респондентів і характеризує 

їх як впевнених в собі, енергійних оптимістів. 

Статистична обробка отриманих результатів на основі стандартними 

методами варіаційної статистики кореляційного аналізу Пірсона дозволила 

виявити 6 статистично значущих взаємозв’язків між факторами депресивних 

проявів та показниками шкал психологічних та психофізичних характеристик: 

між «рівнем депресивних станів» та «спрямованістю на спілкування», між 

«рівнем депресії» та «спрямованістю на справу», між «рівнем депресії» та 

«емоційним станом», між «рівнем депресивних станів» та «емоційним станом», 
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між «рівнем депресії» та «спрямованістю на себе, між «рівнем депресії» та 

«спрямованістю на спілкування». 

Спираючись на отримані результати діагностики, для подолання 

негативного психоемоційного фону та покращення самопочуття кардіологічних 

хворих, для швидшої адаптації ми розробили програму психологічної 

реабілітації – для відновлення гармонійного погляду на наявну хворобу, для 

зниження ризику розвитку рецидивів депресії та тривожно-фобічного синдрому 

та стимулювати адекватне перебування пацієнта в соціальному середовищі. 

Когнітивно-поведінкова терапія проводилась курсом по 20-25 занять 

протягом трьох місяців з метою створення копінг-стратегій та формування 

гармонійного погляду за допомогою методики когнітивно-поведінкової терапії 

у кардіохворих. Кожне заняття проводилось за планом, складеним психологом 

разом з пацієнтом. Розглядали проблеми орієнтації «тут і зараз».  

Проведення психокорекційної програми дозволило нам досягнути 

поставлених цілей, набути нового професійного досвіду, навичок роботи та 

спілкування за даною проблематикою. Підтвердження ефективності 

психокорекційної програми зі зміцнення особистісного та соціального статусу 

пацієнтів, що мають депресію та схильні до неї, здійснено шляхом повторної 

скринінгової діагностики депресивних проявів та статистичної обробки даних.  

Статистично значимі результати було визначено в експериментальній 

групі, де зменшилась кількість хворих із наявними ознаками депресії (з 8 % до 

6 %) та збільшилась кількість досліджуваних із відсутністю депресивних 

проявів (з 30 % до 28 %). Подібна ситуація склалась після повторного 

проведення діагностики за допомогою тесту на визначення депресії за шкалою 

Зунга. Статистично значимі результати було визначено в експериментальній 

групі, де зменшилась кількість хворих із наявною депресією (з 6 % до 4 %) та 

збільшилась кількість досліджуваних з легкою депресією (з 48 % до 50 %). 

Серед хворих контрольної групи, які не були залучені до 

психокорекційних занять, показники рівня розвитку депресії певним чином 

змінилися у бік зростання ознак депресії. 
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Збільшення кількості пацієнтів на стадії розвитку депресивних розладів за 

обома діагностичними методиками після впровадження психокорекційної 

програми зумовлене тим, що перехід від наявної депресивних проявів до повної 

їх відсутності зумовлений не лише психологічною корекцією хворих у форматі 

групової роботи. Певна динаміка зазначена в більшості учасників тренінгових 

занять – пацієнти з експериментальної групи переходять з одного на інший 

рівень, але є й ті, чиї показники зменшуються в межах рівня, виявленого на 

початку експерименту. Варто зазначити, що не виявлено жодного хворого 

кардіологічного профілю, хто покращив свої показники від наявності депресії 

до її відсутності, оскільки групова психокорекційна робота, як елемент корекції 

депресивного стану, потребує тривалого корекційного впливу. 

Незначні зміни в бік розвитку депресивних станів в контрольній групі 

пов’язані як із психологічними віковими особливостями, так і зі способом 

життя, соціальними та економічними проблемами. Водночас такій ситуації 

сприяли вимушені заходи з попередження розповсюдження епідемії COVID-19 

та запровадження численних протиепідемічних вимог і обмежень. 

У процесі психотерапевтичної корекції відмічена значна позитивна 

динаміка відновлення психоемоційного фону кардіохворих. Проведення 

психокорекційної програми дозволило нам досягнути поставленої мети, набути 

нового професійного досвіду, навичок роботи та спілкування за даною 

проблематикою. 

Перспективи подальших досліджень розглядаються у площині розробки 

питань профілактики та корекції емоційних реагувань на різного роду ситуації. 

Також визначена ефективність психокорекційної програми не вичерпує 

вирішення проблеми розвитку депресії, що потребує подальшої практичної 

психологічної роботи з хворими кардіологічного профілю. 
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Анотація. В роботі розглянута специфіка психологічної адаптації до 

життя за кордоном. Визначено особливості міжкультурної адаптації 

особистості до життя за кордоном. Проведено емпіричне дослідження 

психологічної адаптації до життя за кордоном.  
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Вступ. Міжкультурна (академічна) адаптація є достатньо складною 

проблемою, що вимагає глибокого вивчення освіти, особливо в контексті 

сучасної тенденції до інтернаціоналізації. 

Аналіз наукової літератури працює про те, що з 80-х років минулого 

століття вітчизняні дослідники разом з дослідниками із США та Західної 

Європи в галузі соціології, культурології, психології, лінгвістики, філософії та 

освіти виявляють підвищений інтерес до проблематики міжкультурної 

комунікації. Концепція комунікативної компетенції, частина якої є 

міжкультурна компетенція, неодноразово були предметом дослідження вчених 

(Б. Беляєв, І. Зимня, В. Карабан, І. Корунець, Г. Мірам, Р. Бріслін, Е. Глітт, В. 

Гудикунст, М. Гутнер та ін.), які досліджували різні аспекти міжкультурної 

комунікації. 

Проблема міжкультурної адаптації особистості до нового етнічного 

середовища займає чильне місце в структурі соціально-психологічних 

досліджень. Важливість даної тематики, насамперед, є в недостатній вивченості 

психологічних показників, які мають безпосередній вплив на процес успішної 
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адаптації особистості до іншого культурного середовища. Разом з цим 

вивчають особливості адаптацій, віокремлюють основні риси, які 

характеризують успішно адаптовану особистість, що дасть змогу формувати 

основні шляхи подолання дезадаптацій окремих осіб у новому етнічному 

середовищі. 

Інтерес учнів різних країн світу до заявленої проблеми постійно 

діючого. Різні аспекти цієї проблеми досліджували Knapp, Knapp-Potthoff, 

Moosmuller, Barkowski, D. Dodd, R. Рортер, N. Jain, L. Sarbaugh, M. Byram, G. 

Zarate, M. Ulich. З кінця 70-х років минулого століття результати дослідження 

різних аспектів даної проблеми почали висвітлювати у роботах учнів близького 

зарубіжжя та вітчизняних дослідників: Н.В. Геза, М. Донця, Е.Єліної, 

Л.Знікіної, Г.Копіл, З. Нікітенко, О.Осіанової, І.Плужник, О.Сіромясова, С.Тер-

Мінасової, В.Фурманової, О.Фролової та ін. 

Питання теорії міжкультурної комунікації, висвітлені у роботі П.Донця, 

С. Тер-Мінасової та ін.; концепції діалогу культур представлені М. Бахтінім, Б. 

Біблером та ін.; дослідження, що стосуються комунікативних впливів між 

представниками різних культур та стратегії їх подолання, переважно належать 

зарубіжним початкам, таким як У. Гудікунст, Т. Ларіна, Е. Холл, Г.Хофстеде.  

Мета дослідження. На основі теоретичного аналізу наукової літератури 

та емпіричного дослідження виявити психологічні особливості адаптації до 

життя за кордоном. 

Матеріали та методи дослідження. Мета нашого дослідження зумовила 

необхідність використання комплексу методів емпіричного дослідження. 

Вивчення психологічної адаптації до життя за кордоном проводилося за 

допомогою таких психодіагностичних методик: методика діагностики 

соціально-психологічної адаптації К. Роджерса-Р.Даймонда; експрес-

діагностика рівня соціальної ізольованості особистості (Д. Рассел і 

М. Фергюссон).  

Результати та обговорення. Обґрунтувавши особливості проведення 

практичного дослідження щодо визначення особливостей психологічної та 
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міжкультурної адаптації особистості до життя за кордоном, а також до 

спілкування з представниками інших етнічних груп та культур, варто 

проаналізувати отримані результати опитування. 

Так, за результатами проведення методики діагностики соціально-

психологічної адаптації К. Роджерса і Р. Даймонда, яку було проведено серед 

студентів з метою визначення їх здатності до адаптації, спостерігалися такі 

показники (табл. 1):  

Таблиця 1 

Аналіз показників соціально-психологічної адаптації студентів 

(за К. Роджерса і Р. Даймонда) 

Шкали Високий 

рівень 

Середній 

рівень 

Низький 

рівень 

% % % 

«Адаптація» 60% 30% 10% 

«Прийняття інших» 76% 20% 4% 

«Інтернальність» 10% 80% 10% 

«Самосприйняття» 40% 60% - 

«Емоційна комфортність» 60% 30% 10% 

«Прагнення до домінування» 50% 30% 20% 

Відповідно до отриманих результатів за кожною із шкал встановлено: 

За шкалою «Адаптація» переважна більшість опитуваних – 60% мають 

високий рівень адаптації, що свідчить про теплі, бадьорі відносини з 

оточуючими, відповідальність у справах, вміння керувати собою і власними 

вчинками, відкрито виражають свої почуття,   

30% мають середній рівень адаптації. Відповіді які ми отримали вказують 

на  терпимість до людей, честолюбність, подобаються іншим 

10% відповіли що, змушують себе керувати собою і власними вчинками, 

настороженість у ставлення до оточуючих, поривчасті, нетерплячі. За шкалою 

це низькі показники здатності до психологічної адаптації; 

За шкалою «Прийняття інших» 76% мають високі показники, 20% - 

середні, а 4% мають низький рівень. Відповіді які ми отримали за цією шкалою 

свідчать про гарне ставлення до оточуючих, подобаються оточуючим, 

задоволені собою, злюблять розмірковувати. 
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За шкалою «Інтернальність», яка трактується як особистісне утворення, 

властиве людям, які приймають відповідальність за те, що відбувається з ними, 

за свої вчинки на себе і є закономірними наслідками його власної діяльності, 

властива для 10% (високий рівень), 80% мають середній рівень, а решта 10% 

мають низький рівень.   

За шкалою «Самосприйняття» проявляється переважно на середньому 

рівні 60% і 40% мають високий рівень. Відповіді свідчать про аналіз власних 

емоцій, станів, думок, вчинків, успіхів і невдач. 

За шкалою «Емоційний комфорт» високий рівень виявилося у 60%, 30% - 

середній рівень, і 10% притаманний низький рівень комфортності. Відповіді які  

ми отримали свідчать про відкритий вираз своїх почуттів, задоволення від своєї 

роботи, врівноваженість. 

Шкала «Прагнення домінування» свідчить про вміння взаємодіяти, 

впливати на інших, приймати активні рішення, віддаючи перевагу 

незалежності. 50% готові до владного домінування, 30% мають посереднє 

бажання домінування, і 10 % – не хочуть бути домінуючими, швидше за все, 

вони згодні бути керованими та знімають з себе відповідальність за можливість 

управляти ситуацією. 

Відповідно до вказаних результатів варто наголосити на важливості 

проведення психологічної роботи щодо підготовки їх до міжкультурної 

адаптації та життя за кордоном. 

Проаналізуємо результати опитування респондентів за методикою 

визначення рівня соціальної ізольованості особистості (Д. Рассел і 

М. Фергюссон) (табл. 2): 

Таблиця 2 

Аналіз рівнів соціальної ізольованості 

(за методикою Д.Рассела і М.Фергюссон) 

Рівні соц. ізольованості Високий Середній Низький 

К-ть, % 16% 34% 50% 

За даними опитування виявилося, що переважна більшість мають низький 

рівень соціальної ізольованості 50%, що вказує на досить оптимальний 
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показник контактності молодих людей у спілкуванні з оточуючими. Середній 

рівень соціальної ізольованості також притаманний для 34% опитуваних. Ці 

результати свідчать про певні труднощі у взаємодії з навколишнім 

середовищем та встановленням тісних взаємин з людьми. Крім того, серед 

опитуваних були і представники, які за результатами тестування набрали 

найвищі бали 16%, що свідчать про високий рівень соціальної ізольованості, що 

свідчить про потребування активної психологічної допомоги для оптимізації 

своїх адаптаційних можливостей в соціальному середовищі та покращенні 

навиків встановлення успішних контактів з оточуючими.  

На основі вищевказаних результатів можна зробити висновок, що для 

50% характерна досить висока здатність до міжкультурної комунікації та 

адаптації, 34% мають посередні показники, і для 16% притаманний негативний 

рівень прояву таких можливостей, що обґрунтовує вимогу проведення 

психологічної роботи з ними. 

Висновки. Узагальнюючи отримані результати, помічаємо, що 

оптимальним типом етнічної ідентифікації володіють 50% опитаних, решта 

мають неоптимальні показники ставлення до представників інших етнічних 

груп та не цінують власних. Отримані результати вказують на потребу 

проведення активної психологічної роботи з опитуваними для оптимізації їх 

етнічної ідентифікації та покращення ставлення до представників інших 

етнічних груп, можливості толерантного ставлення до культури інших народів 

тощо. 

Таким чином, узагальнюючи всі результати опитування за вказаними 

методиками, виявилося, що за даними різних опитувальників високий рівень 

готовності опитуваних до життя за кордоном та їх етнічної та міжкультурної 

толерантності проявляється у 45-50% опитаних, середній – у 25-30%, і низький 

рівень досліджуваних показників виявлений у 20-30% опитуваних. 

Відповідно до отриманих результатів можна зробити висновок, що значна 

частина опитуваних мають не високі показники соціально-психологічної та 

міжкультурної адаптацію, мають не оптимальні прояви ригідності, 
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комунікативної компетенції та толерантності, характеризуються низьким 

рівнем терпимого ставлення до різних етнічних та соціальних груп, мають 

неадекватні типи етнічної ідентифікації. На основі таких даних встановлена 

потреба активної психологічної роботи з опитуваними для оптимізації їх 

здібностей та здатностей до міжкультурної та соціально-психологічної 

адаптації до життя за кордоном. 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Бойко С.М. Психологічні особливості міжкультурної адаптації 

особистості до нового етнічного середовища / С.М. Бойко // Зб. наук. праць: 

філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ: Вид. відділ ЦІТ 

Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2008. – 

[Вип.13]. – [Ч.2]. – С. 191-197. 

2. Вилка Л.Я. Особливості міжкультурної адаптації студентів-

іноземців в умовах україномовного середовища / Л.Я. Вилка, Л.А. Роман / 

[Електронний ресурс] / Режим доступу: 

http://www.rusnauka.com/5_PNW_2010/Pedagogica/ 58973.doc.htm 

3. Зеліковська О.О. Міжкультурна компетенція студентів вищих 

економічних навальних закладів / О.О. Зеліковська // Проблеми сучасної 

педагогічної освіти. Сępія "Педагогіка і психологія", 2 (28) / [Електронний 

ресурс] / Режим доступу: 

http://elibrary.nubip.edu.ua/5867/1/Zelikovska_2011_2.pdf  

  

http://www.rusnauka.com/5_PNW_2010/Pedagogica/%2058973.doc.htm
http://elibrary.nubip.edu.ua/5867/1/Zelikovska_2011_2.pdf


728  

УДК 159.9.07 

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ 

САМОЕФЕКТИВНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

 

Жорова Світлана Степанівна, 

Богуславська Наталія Миколаївна 

здобувачі вищої освіти 

Навчально-наукового інституту педагогіки 

Комунального закладу вищої освіти 
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Анотація: феномен навчальної самоефективності особистості 

відрізняється серед розмаїття тверджень щодо видів самоефективності 

(ефективності) у багатьох галузях людської діяльності. У тезах висунуто і 

перевірено гіпотезу стосовно важливості самоефективності сучасних здобувачів 

освіти різного віку. 

Ключові слова: ефективність, самоефективність, компетентність, 

розвиток, здобувачі освіти.  

 

Увага до феномену самоефективності в системі освіти зумовлена його 

визначальною роллю в життєдіяльності особистості, впливом суттєвих 

викликів, які відбуваються в багатьох сферах життя суспільства в 

національному й глобальному вимірі. Один з них – пандемія коронавірусу. 

Реформування системи освіти, запровадження інноваційних технологій 

навчання, зокрема дистанційного, вказують на те, що в системі сучасної освіти 

на перший план виходить проблема становлення та розвитку самоефективної 

особистості, здатної без сторонньої допомоги за короткий проміжок часу з 

мінімальними затратами ресурсів досягти результатів й успіхів у поставлених 

цілях. 

Головною проблемою виступають невмотивовані діти в пригніченому 
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стані без достатньої підтримки з боку вчителів і батьків. Сучасні здобувачі 

освіти знаходяться постійно в ситуації вибору альтернативи своїх потреб, цілей, 

мотивів та можливостей їх досягнення. Чи можуть діти бути самостійними і 

ефективними? Якщо можуть, то що на них впливає?Для досягнення успіхів у 

системі навчально-виховної діяльності надзвичайно важливо мати високу 

мотивацію. З огляду на це ідея самомотивації виглядає дуже корисною і 

необхідною. Звичайно у певний проміжок часу стосовно своєї діяльності 

дитина може мати мотиви, які не потребують додаткового впливу або допомоги 

(тобто мотивації). Але відомі відносно стійкі особистісні утворення, які 

сприяють або виступають основою виникнення мотивів до будь-якої діяльності. 

Самоефективність особистості є одним з таких утворень. 

Одне з ключових понять й концепцію самоефективності висуває та 

обґрунтовує в теорії соціально-когнітивного навчання відомий американський 

вчений Альберт Бандура, який зазначає, що «… самоефективність – це те, як 

людина оцінює власну ефективність у конкретній діяльності та почуття власної 

компетентності». На його погляд самоефективність впливає на форми 

поведінки, мотивацію, виникнення емоцій, які сприяють або перешкоджають 

успішній діяльності у різних галузях. Близьким до самоефективності є поняття 

впевненості у собі [1, с. 118].Усвідомлення компетентності, тобто високої 

самоефективності, впевненість у спроможності успішно виконувати завдання, 

очікування успіху від власних дій призводить до того, що така людина докладає 

більше зусиль для виконання справи, ніж та, яка сумнівається у своїх 

можливостях. Отже, уявлення про власну ефективність дають можливість 

досягти кращого результату, сприяють самоповазі.  

Ми поділяємо точку зору таких психологів, як С.С. Занюк і 

В.В. Москаленко, які стверджують, « … чим сильнішою є впевненість у своїх 

здібностях, тим людина буде наполегливішою у своїй діяльності». 

Експериментально було з’ясовано, що здобувачі середньої або вищої освіти з 

високим рівнем самоефективності ставлять перед собою вищі цілі та 

докладають більше зусиль для їх досягнення» [2, с. 134; 3, с. 218]. 
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У той же час, сумніви у власній компетентності, тобто низька навчальна 

самоефективність, очікування невдачі суттєво зменшує результати діяльності, 

знижує самоповагу. А. Бандура стверджує, що « … ті, хто вважає себе не 

здатним досягати успіхів, мають слабку мотивацію і не можуть побудувати 

ефективну поведінку. Відсутність самоефективності може суттєво 

перешкоджати формуванню соціальної компетентності та активності людини. 

При певних обставинах брак самоефективності здатен навіть стати причиною 

невротичних розладів особистості» [1, с. 125].  

А. Бандура виділяє також таке явище як «почуття групової ефективності» 

– групова думка, впевненість групи в успішності виконання нею майбутнього 

завдання. Ефективні групи мають сильне переконання стосовно спільної 

ефективності. Формування такого переконання потребує лояльного ставлення 

кожного члену колективу до своєї групи, організації. 

Важливо зазначити, що поняття самоефективності у А. Бандури 

збігається з поняттям «почуття вправності» (умілості), «компетентності» у 

Е. Еріксона [4, с. 148]. Згідно з періодами життя, котрі він виокремлює, в 

оптимальних умовах почуття компетентності формується в людини приблизно 

в 6-11 років. У цей період дитина оволодіває вмінням засвоювати знання, 

переносити «тяготи дисципліни», в неї розвивається здатність до організованих 

ігор. У дитини прокидається інтерес до трудових навичок. Вона прагне все 

робити гарно, захоплюється духом змагання. Також загострюється 

зацікавленість у тому як побудовано речі, як їх можна використовувати, з чим 

поєднувати. А. Бандура вважає, що люди мають різний рівень 

самоефективності, проте, він не є незмінним. Розвиваючи думку, дослідник 

відзначає, що високої самоефективності можна набути або шляхом 

саморозвитку, або під впливом ззовні, наприклад в результаті переконання 

більш досвідченої людини. Взагалі позиція й психологічна компетентність 

вчителя відіграє вирішальну роль у формуванні та збереженні високої 

самоефективності здобувачів освіти. Змінюючи очікування дітей, 

сфокусувавши їх увагу на позитивних аспектах власної поведінки й 
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навколишньої дійсності, він може суттєво покращувати результати їх 

діяльності. 

У своєму дослідженні ми поділяємо визначення самоефективності, 

наведене Д. Елкіндом: якщо дітей заохочують проєктувати вироби, займатися 

творчою діяльністю, майструвати що завгодно, коли їм дозволяють довести 

розпочату справу до кінця, хвалять за результати, тоді в них розвиваються певні 

навички та здатність до технічної творчості. Навпаки, при несприятливих 

умовах, коли батьки та інші дорослі вбачають у діяльності дітей тільки одні 

«пустощі», то вони сприяють розвитку у дітей почуття неповноцінності. 

На підставі проведеного аналізу констатуємо, що самоефективність у 

навчальній діяльності передбачає становлення та розвиток самоефективної 

особистості, яка повинна бути здатною власними силами, без сторонньої 

допомоги досягти поставлених цілей у різних видах діяльності з найменшими 

витратами часу і ресурсів. Виявляти більшу наполегливість зустрічаючись з 

перешкодами, виховувати внутрішню готовність до активних навчальних дій. 

Формувати потреби вчитися впродовж життя, намагатися бути кращим, 

успішним, більш досконалим, вірити в свою здатність розв’язувати проблеми. 
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Анотація. Тільки включаючись у процес практичної діяльності, 

особистість виявляє свою соціальну суть, формує соціальні якості, виробляє 

ціннісні орієнтації. Процес спілкування безпосередньо залежить від 

особистісних властивостей його учасників. У статті проаналізовано спілкування 

з погляду основної детермінації життєдіяльності, що дозволить конкретизувати 

та диференціювати структурні та процесуальні характеристики спілкування.  

Ключові слова: спілкування, дефіцитарна орієнтація, орієнтації , духовна 

орієнтація, орієнтацію на самореалізацію. 

 

Один із аспектів аналізу спілкування полягає у визначенні основних його 

детермінантів [3]. На методологічному рівні ці детермінанти зазвичай 

пов'язують з тим, що спілкування включене у спільну діяльність і забезпечує її 

функціонування та детерміноване потребою у спілкуванні. Перший аспект 

аналізу спілкування зводиться до визначення ролі спілкування у забезпеченні 

основних компонентів спільної діяльності (постановка мети, визначення 

способів її досягнення тощо). Другий аспект аналізу спілкування у 

дослідженнях виражений менше та зводиться до визначення основної теми 

спілкування, розподілу комунікативних ролей. Слід звернути увагу на те, що і в 

першому, і в другому випадку спілкування може розгортатись неоднаково 

залежно від основної детермінації. Тому розгляд спілкування з погляду 

основної детермінації життєдіяльності дозволить конкретизувати та 

диференціювати структурні та процесуальні характеристики спілкування.  
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Однією з важливих детермінант людської життєдіяльності пропонується 

розглядати життєві орієнтації людини. Проблема життєвих орієнтацій людини 

пов'язана з пошуком більш загальних, ніж потреби, детермінант 

життєдіяльності, а саме: задоволення, орієнтацію на самореалізацію, орієнтацію 

на пошук сенсу свого існування [1]. Пошук таких детермінант має не лише 

загальнотеоретичне, але й прикладне значення. Не випадково є популярними в 

науці та практиці управління моделі робітника, які обґрунтували Д.Макгрегор 

та У.Оучі, що містять у собі орієнтації на нагороди та покарання, на 

самореалізацію та на ідеали, як основні детермінанти людини-робітника. 

Аналіз таких загальних детермінант дозволив обґрунтувати три основні 

життєві орієнтації людини: а) дефіцитарну, що реалізується у цілеспрямованій 

поведінці, б) орієнтацію на самореалізацію та б) духовну [3]. 

Дефіцитарна орієнтація має такі особливості [2]: 

1. Прагнення досягнення корисного результату, для чого визначається 

цінність цього результату; суб'єктивна ймовірність його досягнення, витрати на 

досягнення. 

2. Прагнення максимізувати корисність, суб'єктивну ймовірність та 

мінімізувати витрати. 

3. Функціональне ставлення до того, що відбувається (у крайньому 

своєму вираженні – прагнення з усього отримати користь). 

4. Еталонне переживання – переживання комфорту (задоволення при 

максимумі корисності та мінімумі витрат). 

Орієнтація на самореалізацію [2] характеризується такими 

особливостями: 

1. Прагнення людини повністю реалізувати свій потенціал. 

2. Прагнення не мінімізувати, а, навпаки, провадити витрати на 

верхньому рівні свого потенціалу.  

3. Безоцінність поведінки.  

4. Прагнення «відчуття потоку». Цей стан що характеризується як повне 

включення у процес діяльності, цілковита самовіддача та розчинення у 
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предметі діяльності. У такому стані людина відчуває радість від того, що вона 

робить, вона наче забуває про навколишній світ та власне «Я» і повністю 

розчиняється в актуальній діяльності. Задоволення від процесу та радість і 

насолода, що викликає захоплення діяльністю, а не певна зовнішня мета, 

лежить в основі такої активності. Діяльність, що проживається як відчуття 

потоку, тісно пов’язує таку активність із грою: дитина, що бавиться, повністю 

занурюється у внутрішній світ гри, вона захоплена дією і радісно переживає 

цей стан[4].   

5. Зміст орієнтації на самореалізацію становлять потреби, що 

відповідають трьом основним формам людської активності: а) потреба 

реалізувати свій когнітивний потенціал (потреба у пізнанні); б) потреба 

реалізувати свій комунікативний потенціал (потреба у самореалізуючому 

спілкуванні); в) потреба реалізувати свій практичний потенціал (потреба у 

діяльності). 

Виділені вимоги до спілкування можуть бути реалізовані в 

сукупності вимог до середовища життєдіяльності людини, при цьому 

необхідно враховувати дві обставини: 

а) оскільки йдеться про спілкування, у середовищі життєдіяльності 

присутній Інший як суб'єкт;  

б) в ідеалі середовище має дозволити реалізувати всі життєві орієнтація 

людини. 

Особливості духовної орієнтації [2]: 

1. Вихід за межі власної особистості та втілення в певний об'єкт у системі 

координат загальногуманістичного ідеалу (Добро, Істина, 

Краса).Трансформація людини у процесі такого входження. 

2. Розгляд об'єктів у різних системах координат. 

3. Прагнення до вищих почуттів як ідеальним. 

4. Прагнення реалізувати у житті духовні цінності, які проявляються у 

побудові людиною повної та несуперечливої картини світу. 

5. Служіння, виразність почуття обов'язку. 
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6. Зміст духовної орієнтації становлять основні духовні потреби, що 

диференціюються за духовними цінностями – потреби в Добрі, Істині та Красі. 

(Найбільше комунікативний зміст виражено в потребі Добра, складовою 

третього компоненту загальної потреби у спілкуванні). 

Висновки. Отже, визначення зв'язку спілкування із життєвими 

орієнтаціями людини дозволяє обґрунтувати прикладну модель спілкування, 

що включає три типи спілкування (дефіцитарне, самореалізуюче та духовне), 

що дає підстави для визначення технологій психологічної допомоги людині. 
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Анотація: в статті комплексно висвітлено феномен музичного тексту. 

Автор розглядає питання нетотожності музичного та нотного текстів, 

розкриваючи її об'єктивні причини. Виявляється потенціал музичного тексту з 

точки зору варіантів створення його індивідуальних трактовок. 

Ключові слова: музичний текст, метакогнітивний моніторинг, нотний 

текст, композиторські та виконавські засоби виразності, інтерпретаційна версія. 

 

В сучасному світі будь-яка професійна сфера діяльності вимагає від 

суб'єкта максимальної раціоналізації власних психофізіологічних процесів. І 

музичне мистецтво не є винятком. Одним з параметрів, за яким визначається 

висококласність музиканта, є той об'єм інформації (в даному разі мова йде про 

музичні твори), який він здатен якісно та швидко обробляти та довгий час 

утримувати в пам'яті. Інструменти метакогнітивного моніторингу, такі як 

систематизація вхідних даних, обрання оптимальної стратегії запам'ятовування, 

покрокове планування, контроль помилок, фіксація досягнутого результату 

дають змогу значно поліпшити ефективність діяльності музиканта в цьому 

сенсі. В даній роботі увага направлена на дослідження першого з вищеназваних 

аспектів. Автор ставить собі за мету визначити сутність поняття музичний 

текст, який виступає в ролі вхідної інформації для подальшої обробки і 

запам'ятовування. 

Поняття «музичний текст» перебуває в процесі термінологічної рефлексії 

вже понад трьох десятиліть, проте до цього часу не напрацьовано єдиної 
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системи поглядів на даний об'єкт. Спеціалізована література надає спектр 

думок та визначень, які постійно оновлюються смисловими гранями. 

Узагальнюючи здобутки досліджень вітчизняних музикознавців (М. 

Арановського, В. Медушевського, Є. Назайкінського, В. Холопової, В. 

Москаленко, О. Самойленко, В. Суханцевої) феномен музичного тексту постає 

як системно структуроване художнє явище, яке наповнюють логічні, 

стилістичні, мовленнєві, експресивні компоненти. Універсальність феномену 

музичного тексту полягає в рівнозначному поєднанні двох механізмів: 

семіотичного та комунікативного. Певну інформацію, смисл закодовано в 

нотному тексті, тому часто поняття музичного тексту розглядається в контексті 

поняття інтерпретації, адже за висловом В. Москаленко «під текстом 

розуміється здатне до перетворення в інші носії джерело інформації, котрим 

фіксується унікальність твору у системі художньої творчості» [1, С.90]. Тут же 

автор виділяє форми представництва музичного твору, які набувають значення 

тексту за умови, що вони можуть бути сприйняті як джерело інформації про 

музичний твір. І найважливіший з них – це нотний запис, що віднесено до 

носієм творчого задуму композитора. Виступаючи як центральний об'єкт 

комунікативного процесу, нотний текст вступає у взаємодію з двома 

суб'єктами: його автором (композитором) та інтерпретатором (виконавцем). У 

першій площині взаємодії (композитор-нотний текст) відбувається процес 

кодування музичного твору з фіксацією його змісту та образного наповнення, у 

другій – навпаки, дешифровки реципієнтом цього «послання». 

Матеріальна фіксація музичного «художнього» об'єкту нотними знаками 

відкрила величезні можливості для всіх учасників комунікативної тріади 

«композитор-виконавець-слухач», проте водночас поставила практичну 

проблему нетотожності нотного та музичного текстів. На це вказує, зокрема М. 

Арановський, говорячи про те, що думка музиканта проходить крізь нотний 

текст в той віртуальний духовний простір, який ми схильні визначати як сенс 

музики, заради якого вона й була написана [2, С. 7] Таку позицію підтримує і В. 

Холопова, вказуючи на те, що нотний запис – це лише посередник між 
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музичним твором та його звуковою реалізацією [3, С. 288]. Він призначений 

для втілення музичної форми у синтезі всіх її рівнів та пластів змісту. 

Визначальними показниками для нотного тексту є певні принципи організації: 

синтаксис, граматика, морфологія, в той час як ключовою характеристикою 

музичного тексту є смислові структури музики та її емоційно-виразові 

властивості. Зміст музичного твору являє собою складний симбіоз 

раціонального та емоційного компонентів, композитор прагне їх втілити 

доступними йому засобами в нотному тексті. При цьому визначальну роль 

відіграє саме емоційна складова. 

Двоїсту природу музичного тексту також виявляє в своєму дослідженні В. 

Суханцева, яка розглядає дане поняття в контексті культурологічного підходу: 

«в музичній практиці склалося двояке значення тексту. Перше, і найбільш 

поширене, припускає жорстку знакову фіксацію авторського задуму (власне 

нотний текст); друге, більш пізнє, розкриває зміст музичного твору як 

своєрідного повідомлення, посилання, смислової та образної інтенції» [4, С. 

114]. Такий комплексний підхід до аналізу музичного тексту дає змогу зробити 

висновок, що множинність інтерпретацій закладена в природі самого музичного 

тексту і кожне його прочитання є неповторним. Композитор закладає в 

музичний текст багатошаровий пласт інформації, виконавець зі свого боку 

відкриває цей тезаурус, опираючись на стійкі традиції та об'єктивні дані 

нотного тексту. 

Отже, констатуємо, що графічний запис є способом передачі музичної 

ідеї твору, проте лише частково. Перелічимо ті інформативні компоненти 

нотного тексту, які стають об'єктом для фіксації і подальшого запам‘ятовування 

виконавцем: мелодія, лад, гармонія, метр, ритм, темп, динаміка, фактура, 

артикуляція. Все перелічене відноситься до композиторських засобів 

виразності. Додаймо до цього синтаксичні елементи музичної тканини та її 

структурну організацію і матимемо комплекс даних, які мають забезпечити 

ефективну розшифровку смислових параметрів нотного тексту. Грамотно 

читати нотний текст студенти ЗВО вчяться поступово, і для комплексного 
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оволодіння цією навичкою вони мають у навчальній програмі ряд предметів, 

таких як: теорія музики, сольфеджіо, гармонія, аналіз музичних форм, 

орнаментика, історія музичних стилів тощо. 

Вважаємо за потрібне окремо зупинитися на тих практичних питаннях, 

які ілюструють які визначають іманентну варіативність музичного тексту, а 

відтак велику кількість текстологічних проблем, які постають перед 

виконавцем. Так, твори старовинних композиторів вимагають ознайомленості з 

напрямком історично інформованого виконавства, досконалого знання законів 

риторики, правил доречного доповнення «незавершеного» нотного тексту, 

грамотної розшифровки прикрас, усвідомлення взаємозв'язку фразування, 

динаміки і навіть способу взяття звуку з відповідними гармонією, фактурою і 

темпом. Твори сучасних композиторів, не зважаючи на часто вкрай 

скрупульозну фіксацію кожного нотного знаку та значну кількість вербальних 

пояснень, подекуди становлять ще більшу складність для інтерпретатора, це 

зокрема пов‘язане з явищами  інтертекстуальності та особливими смисловими 

нашаруваннями, характерними для пост- та постпостмодернізму. 

Показово розглянути твердження про варіативність прочитання 

музичного тексту крізь призму музично-виконавської термінології: темпових, 

динамічних, артикуляційних позначень, вказівок щодо характеру музики, а 

також слів, які уточнюють виконавські ремарки. Узагальнюючи здобутки 

дослідження Н. Корихалової, можна констатувати, що музичні терміни більш 

менш однозначні тільки відносно техніки виконання та манери гри (до 

прикладу, вказівки грати певною частиною смичка, з вібрато або без нього 

тощо). Проте більшість термінів, окрім основного, мають ще й додаткові 

коннотативні значення. Наприклад, динамічні вказівки можуть мати не лише 

акустичний, але й художньо-естетичний сенс; визначення характеру виконання 

часто водночас передбачає манеру артикулювання, використання специфічних 

прийомів взяття звуку, а також темп. Має місце й певна мінливість семантики 

термінів, яка може бути обумовлена історичним періодом або особливістю їх 

використання в рамках тієї чи іншої національної школи. На кінцевий варіант 
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інтерпретації нотного тексту, який має дешифрувати виконавець, значною 

мірою впливають повнота та деталізація авторських вказівок, що може 

визначатися як індивідуальною особливістю письмової фіксації твору певним 

автором, так і знову ж таки історичним періодом. До прикладу, відомо, що у 

творах композиторів-класиків порівняно небагато ремарок, в той час як у 

творах епохи Романтизму таких вказівок незрівнянно більше. При чому рамки 

смислів розширюються за рахунок використання не лише італійських термінів 

(як загальноприйнятих), але й паралельних позначень  на  кількох мовах, або ж 

застосування окрім звичних «словникових» найменувань більш розгорнутих 

зворотів, які покликані поглибити розуміння музичного сенсу через залучення 

більш широкого кола асоціацій. Різноманіття смислових відтінків також може 

бути продиктоване варіативністю перекладів італійської термінології 

виконавських вказівок на інші мови у відповідних національних виданнях 

оригінальних творів, що створює різні музичні контексти [5]. 

Таким чином, виконавські ремарки полегшують шлях до адекватної 

інтерпретації музичного твору, являючись частково провідником авторського 

задуму, але водночас вони провокують ситуацію невизначеності, адже містять 

ряд смислових нюансів. Від їх прочитання залежить фінальне звучання твору, 

його характер та образно-емоційне наповнення. 

Ще один чинник, який суттєво впливає на процес прочитання музичного 

тексту та формування його трактовки – це наявність різновидів тексту 

музичного твору, які доступні виконавцям. Звернемося до класифікації В. 

Москаленко, який виділяє чотири види нотного запису: авторський рукопис, 

факсиміле, уртекст та нотно-текстова редакція [1, С. 91]. Порядок цих 

різновидів демонструє рух від варіанту, де  виконавець має змогу найбільш 

безпосередньо спостерігати за рухом композиторської думки до контакту з 

твором-оригіналом через посередництво редакторських впроваджень. Не 

торкаючись питань мети, з якою редактори вдаються до змін початкового 

варіанту композиторського тексту та ступеню виправданості цих змін, 

констатуємо лише, що нотний текст в такому видозміненому вигляді безумовно 



741  

сприяє трансформації тексту музичного. 

Таким чином, навіть за умови найточнішої і найповнішої фіксації нотного 

тексту, музичну мову неможливо довести до однозначності, а музичні образи – 

до непорушної конкретики. Останнє й обумовлює відкритий характер 

музичного тексту, а відтак – до створення відмінних індивідуальних 

інтерпретаційних версій, які також стають об‘єктом метакогнітивного 

моніторингу в процесі запам‘ятовування. Музичний текст як об'єкт 

метакогнітивного моніторингу постає як строго організована ієрархічна 

структура, проте він завжди зберігає ознаки відкритості та неоднозначності 

тлумачень. Для того, щоб виконавець міг найбільш повно зрозуміти та 

інтерпретувати закладені в тексті смисли, він має глибоко досліджувати кожен 

пласт цієї художньої структури, використовуючи як опору традиції виконання 

та залучаючи власну музичну інтуїцію. 

Нотний запис з багатьох причин не дозволяє уніфікувати виконавські 

трактовки. А враховуючи широке коло індивідуальних виконавських засобів 

виразності, на кшталт індивідуальних особливостей інтонування, 

звуковидобування, вібрації, аплікатурного мислення, тембрової палітри, 

штрихової техніки, специфічної манери акцентуації, агогічних відхилень, 

внутрішньої організації фактури, характеру ведення мелодичної лінії з одного 

боку та накопиченого в образній й емоційній пам'яті багажу вражень з іншого, - 

музичний текст твору отримує цілий спектр варіантів втілення в реальному 

звучанні. 
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Анотація: У роботі розглянуто адиктивну харчову поведінку як чинник 

негативного впливу на психофізіологічний та особистісний розвиток осіб 

молодого віку. Проаналізовано дослідження науковців щодо превентивних 

заходів що ґрунтуються на різних підходах. Показано дієвість профілактичного 

тренінгу на основі розвитку інтероцептивної усвідомленості. Констатовано 

ефективність даного тренінгу для профілактики розладів харчової поведінки 

для осіб підліткового і молодого віку. 

Ключові слова: профілактика адиктивної харчової поведінки, розлади 

харчової поведінки, підлітки та молодь, інтероцепція, інтероцептивна 

усвідомленість. 

 

Постановка проблеми. Проблема прояву адиктивної харчової поведінки 

особистості констатується в порушенні її цілісності, що проявляється у 

затримці психофізичного розвитку осіб підліткового віку та молодих людей. 

Крім того, вона ускладнює міжособистісні взаємовідносини. Змінюється образ 

життя людини, яка концентрує свої думки і поведінку на їжі, що виступає 

альтернативою повсякденного життя з його вимогами, обов’язками і 

обмеженнями. Тому дослідження особливостей прояву адиктивної ХП у 

підлітків та молодих людей є затребуваним та актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі розладів та 



744  

порушень харчової поведінки присвячені різноманітні наукові підходи, 

зокрема: роботи А. П. Михайлова, Д. А. Іванова, А. В. Штрахова [3], Л. М. 

Абсалямової [6]; дослідження І. В. Друк, Е. Герхард, Г. І. Нечаєва [4]; праці 

Н. Шнаккенберг [7, 9]; підхід Т. Назаренко [8, 10]. Вважаємо, що дана проблема 

потребує подальшої розробки в контексті з’ясування технологій її 

попередження. 

Метою дослідження є визначення особливостей адиктивної харчової 

поведінки та технології її профілактики. 

Виклад основного матеріалу. На сьогодні проблема розладів харчової 

поведінки в Україні є актуальною та починає активно вивчатися. Так у 2015 

році, була створена Асоціація лікарів та психологів «Розлади харчової 

поведінки: терапія та превенція», метою якої є об’єднання спеціалістів «для 

створення загального професійного поля, з метою обміну досвідом та надання 

якісної допомоги пацієнтам із розладами харчової поведінки та профілактики 

харчових розладів» [1]. Однак, якщо терапія розладів харчової поведінки 

активно розвивається та переймає практики зарубіжного досвіду, то 

профілактика адиктивної харчової поведінки розглянута недостатньо та майже 

не втілюється практично.  

Разом з тим, згідно з результатами зарубіжних досліджень, превентивні 

заходи, що ґрунтуються на розвитку усвідомленості, відзначаються своєю 

ефективністю та стійким позитивним ефектом [2]. 

Під харчовою поведінкою розуміють ціннісне ставлення до їжі та її 

прийому, стереотип харчування в звичайних умовах і в ситуації стресу, 

поведінку, що орієнтована на образ власного тіла, і діяльність по формуванню 

цього образу [3]. Харчова адикція (залежність) вивчається з двох позицій: 

субстанційна харчова залежність (food addiction) – залежність від їжі та 

конкретних продуктів та поведінкова харчова залежність (eating addiction) – 

залежність поведінкових аспектів в контексті прийому їжі (порушення та 

розлади харчової поведінки) [4]. 

На сучасному етапі науковці та клінічні психологи розділяють поняття 
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порушення харчової поведінки (далі – ПХП) та розлади харчової поведінки 

(далі – РХП). ПХП дуже різноманітні, до них відносять патологічний голод, 

перекуси, сидром нічної їжі, емоціогенну, екстернальну і обмежувальну 

харчову поведінку, порушення, пов’язані з дієтами [5]. РХП представлені в 

двох основних класифікаторах психічних розладів: у «Міжнародній 

статистичній класифікації хвороб і проблем, пов'язаних зі здоров'ям» (МКБ - 

11); у затвердженої в 2013 році Американською психіатричною асоціацією 

п'ятої версії національного «Довідника по діагностиці і систематики психічних 

розладів» (DSM-V) [3]. В якості основних РХП виділяють анорексію (Anorexia), 

нервову булімію (Bulimia Nervosa) і компульсивне переїдання (Binge Eating 

Disorder). Головною відмінністю є те, що ПХП є не є хворобою, але 

перешкоджають повноцінному функціонуванню людини, у той час як РХП 

призводять до фізичного та психологічного нездоров’я та являють собою 

комплексну медико-психологічну проблему, яка важко піддається лікуванню та 

реабілітації, може призвести до значних порушень здоров’я людини та 

летальних наслідків [6]. 

Н. Шнаккенберг досліджує питання образу тіла та конфлікту з ним, 

дисморфофобію, самоушкоджуючу поведінку, харчові патології та пошук 

аутентичності особистості. Ці аспекти йдуть пліч о пліч з адиктивною 

харчовою поведінкою та можуть бути чинником появи, підтримки та наслідком 

харчових адикцій. Образ тіла можна розподілити на три складники: реальність 

тіла (тіло, яке є у дійсності), ідеал тіла (уявний образ того, яким повинно бути 

тіло на думку індивіда) та презентація тіла (як тіло представляється 

зовнішньому середовищу). Часто зустрічаються розбіжності між реальним та 

ідеальним тілом особистості, що може зумовити внутрішній конфлікт та 

спрямувати дії людини на зміни власного тіла та зовнішності  [7]. 

Дисморфофобія або тілесний дисморфічний розлад (body dysmorphic 

disorder, BDD) – це психічний розлад при якому особистість в значній мірі 

поглинена думками про сприйманий недолік або недоліки своєї зовнішності та 

відчуває занепокоєння протягом більш однієї години на день. Такі переживання 
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можуть викликати велику кількість різних постійних моделей поведінки, таких 

як розглядання себе у дзеркалі, фотографування самого себе, дотики до 

«неправильних» частин тіла, розпитування інших стосовно своє зовнішності, 

надлишкові фізичні навантаження, надмірний догляд за тілом тощо. Конфлікти 

з зовнішністю дуже часто супроводжуються адиктивним, у тому числі 

обмеженим харчуванням, стурбованістю зовнішнім виглядом тіла і 

компульсивною поведінкою [7]. 

Дослідження останніх років наводять дані про те, що особи з РХП мають 

низький рівень інтероцептивної чутливості та усвідомленості, а важливим 

напрямом терапії таких осіб є відновлення чутливості до тілесних відчуттів, до 

почуття голоду та насичення [8]. Інтероцептивні спотворення невід’ємно 

взаємопов'язані зі спотвореннями образу тіла. Під інтероцепцією розуміється 

здатність особистості сприймати власні внутрішні тілесні стани, емоційно 

реагувати та інтерпретувати їх. Тілесна усвідомленість (embodiment) – це 

«суб’єктивний досвід володіння і застосування тіла, почуття Я, що знаходиться 

у тілі і відчувається об’єктивно й суб’єктивно як «моє тіло» [9]. Інтероцептивна 

чутливість дозволяє відстежувати та розпізнавати зміни в тілі та 

навколишньому середовищі, вона формується з таких тілесних переживань як 

серцебиття, дихання, голод, ситість, температура, біль та інших явищ, що 

відбуваються всередині [9, 10]. 

Н. Шнаккенберг говорить про те, що діти від народження мають гарно 

розвинену інтероцептивну чутливість, що дозволяє їм адекватно реагувати на 

внутрішні сигнали тіла та задовольняти власні потреби за допомогою дорослих, 

що про них піклуються [9]. Протилежним полюсом чутливості, усвідомленості 

тілесних відчуттів є інтероцептивний дефіцит-фактор, що сприяє розвитку та 

підтримці адиктивної харчової поведінки та може бути адекватною відповіддю 

на сенсорне навантаження, негативне переконання щодо свого тіла і дієтичну 

поведінку [10]. У такому разі ідентичність ніби прикріплюється до фізичного 

тіла, а здатність відчувати тіло зменшується, підвищується увага до 

зовнішнього вигляду фізичного тіла [9]. Відновити інтероцептивну чутливість 
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можливо за допомогою розвитку інтероцептивної усвідомленості [9, 10]. 

Важливим елементом розвитку інтероцептивної усвідомленості є 

налагодження харчової поведінки за допомогою інтуїтивного харчування, що 

передбачає вибір продуктів не за зовнішніми характеристиками (калорійність 

продуктів, вживання «здорової» їжі), а за внутрішніми – відповідність 

внутрішнім сигналам голоду і ситості [11]. 

Під профілактикою (превенцією) адиктивної харчової поведінки 

розуміють заходи, що мають на меті запобігання появі та розвитку харчових 

адикцій та можуть бути спрямовані на симптоми і причини, які є підґрунтям та 

проявами РХП. 

Профілактика РХП може бути спрямована на різні групи: 

 молодих людей віком від 12 до 23 років; 

 дорослих людей, що мають дітей-підлітків або самі мають психічні 

розлади чи РХП; 

 дорослих людей, що працюють викладачами, медичними 

працівниками (сімейні лікарі, гінекологи, медсестри в закладах освіти), 

соціальними педагогами та працівниками (для обізнаності щодо існуючої 

проблеми); 

 дорослих людей, що працюють викладачами або наставниками у 

творчих гуртках, спортивних секціях тощо. 

Тереза Чанг говорить про те, що наразі існує великий спектр методів, що 

допомагають впоратися з адиктивною харчовою поведінкою, але більшість з 

них не має стійкого ефекту, оскільки більшість з них спрямовані на симптоми, а 

не на причину порушення. За її думкою, дієвим засобом вирішення проблеми з 

образом тіла полягає у зверненні до головної причини – недостатньої любові до 

себе та до глибинного сенсу життя [9]. Схожу думку має Івана Самойленко, яка 

наголошує на тому, що порушення харчування є лише зовнішнім виглядом, за 

яким ховаються глибші психологічні проблеми [12]. 

Згідно з результатами дослідження, програми профілактики, що 

ґрунтуються на розвитку усвідомленості (mindfulness), відзначаються своєю 
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ефективністю. В учасників, які брали участь в таких програмах, значно 

зменшилися побоювання з приводу власного образу тіла, покращилась 

самооцінка після закінчення навчання. Програми виборчої профілактики, які 

включали медитацію як основний тип втручання, мали найбільший ефект [2]. 

Отже, програми профілактики адиктивної харчової поведінки засновані на 

усвідомленості можуть знизити фактори ризику РХП та підвищити захисні 

механізми особистості. 

На основі теоретичного аналізу чинників розвитку харчових адикцій, 

підтримуючих факторів та розуміння власного досвіду особистості і загального 

психічного добробуту як головних аспектів профілактики нездорової харчової 

поведінки й за допомогою методу соціально-психологічного тренінгу 

розроблено програму профілактичного тренінгу, яка спрямована на осіб 

підліткового віку та молодих людей. Ключовими поняттями запропонованої 

програми профілактики є: харчова поведінка, типи харчової поведінки, 

фізіологічний та емоційний голод, усвідомленість, усвідомлена харчова 

поведінка, інтероцептивна усвідомленість, інтуїтивне харчування, культура 

споживання їжі, стрес, емоції, сон, фізична активність. Тренінг адаптовано до 

проведення в онлайн форматі з використанням інтерактивних дошок, показом 

презентації та відео, розробкою та розповсюдженням буклетів щодо головних 

аспектів культури харчування. 

Такий вид профілактичної програми можна віднести до первинної 

профілактики, тобто програма спрямована на широке коло осіб, що не мають 

порушень та розладів харчової поведінки. 

Програма розрахована на одне тренінгове заняття тривалістю близько 

двох годин, без врахування перерви, під час якого розглядається теоретичний 

матеріал та опрацьовуються навички, які є центральними для формування 

здорової харчової поведінки. Вправи, що використовуються в даному тренінгу, 

мають практичний характер, спрямовані на закріплення теоретичних знань і 

проживання власного досвіду, потребують активного включення учасників 

тренінгу. 
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Концепція тренінгу ґрунтується на таких напрямах як: усвідомлена 

поведінка та харчування, фізіологічне функціонування організму (у тренінгу 

використовуються загальні дані фізіології людини), інтероцептивна 

усвідомленість та інтуїтивне харчування, загальний психологічний добробут 

особистості. Метою тренінгової програми профілактики є розкриття базових 

аспектів культури харчування. 

В концепції тренінгового заняття поняття «культура харчування» або  

«культура споживання їжі» використовуються як синоніми та позначають 

комплексний термін, що містить наступні аспекти: психологічний; 

поведінковий; соціальний та просторовий. 

Психологічний аспект включає в себе інтероцептивну усвідомленість, 

інтуїтивне харчування, фізіологічне харчування на противагу емоційному, що 

передбачає усвідомлення та керування емоціями та почуттями. Поведінковий 

аспект: підтримання режиму харчування, інтуїтивні дії на противагу ритуальній 

поведінці, концентрування на прийомі їжі на противагу неусвідомленому 

вживанню та виконанню додаткових завдань під час прийому їжі. Соціальний 

аспект відображається у придбанні продуктів, приготуванні та вживанні їжі 

разом із сім’єю / близькими людьми, урахування побажань щодо їжі усіх членів 

родини, підтримання поведінки, що є прийнятною у цьому контексті щодо усіх 

учасників. Просторовий аспект включає в себе вживання їжі у спеціально 

відведеному місці, подання страв в естетичному посуді тощо. 

Структура тренінгу складається з чергування теоретичних 

(інформаційних), практичних та рефлексивних блоків. Інформаційні модулі 

представлені міні-лекціями та спрямовані на опанування учасниками знань 

щодо комплексності поняття харчової поведінки, її ролі у житті людини, 

поняття здорової та нездорової харчової поведінки, потреби, які 

задовольняються за допомогою їжі та можуть сприяти патології, зміст та 

характерні риси фізіологічного та емоційного голоду, цикл емоційного 

переїдання, розкриття змісту поняття «інтероцептивна усвідомленість» та її 

значення в контексті формування здорової харчової поведінки, принципи 
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інтуїтивного харчування, фактори, що впливають на харчову поведінку (емоції, 

стрес, сон та фізична активність). 

Також під час заняття учасники проходять експрес-діагностичну 

методику на з’ясування наявності / відсутності емоційної ХП, надається 

практичний інструментарій, такий як «Вимірювач голоду» та вправа до нього 

«Зчитуємо показання вимірювача голоду», спрямовані на розвиток 

інтероцептивної усвідомленості, вправа «Характеристика їжі», метою якої є 

розвиток інтуїтивного харчування, вправа на визначення поточного емоційного 

стану, надається приклад ведення щоденника харчування. Практичні вправи 

спрямовані на:  

 закріплення теоретичного матеріалу для формування когнітивного 

рівня фактору-безпеки (опрацювання типів ПХП); 

 саморефлексію та проживання власного досвіду учасниками (вправа 

на незакінчені речення – саморефлексія власного ставлення до харчування та 

харчової поведінки; «Їжа у випадках невизначеності» – аналіз учасниками 

продуктів та їжі, що споживаються ними при неусвідомленому виборі та оцінка 

такого вибору; «Улюблений вид фізичної активності» – саморефлексія 

учасниками комфортної для них фізичної активності для побудови позитивного 

ставлення до цього аспекту; «Мої переваги» - усвідомлення учасниками 

власних переваг та сильних сторін, що є підґрунтям для стійкої самооцінки, 

подолання складних життєвих обставин та формування загального 

психологічного добробуту особистості); 

 оцінку власних харчових звичок та стратегій подолання труднощів 

(«Вправа на улюблену страву» з метою показати, що їжа задовольняє не тільки 

біологічні потреби людини, а й соціальні, психологічні; «Методи роботи зі 

стресом» – аналіз учасниками власних методів боротьби зі стресом); 

 створення практичного інструментарію в формуванні здорової 

харчової поведінки («Чим зайнятися, коли хочеться усвідомлюємо емоційний 

голод» - інструмент, який допоможе учасникам справлятися з емоційним 

переїданням). 
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В залежності від запитів та потреб учасників, вправи та методики можуть 

змінюватися (арттерапевтичні технології роботи, техніки тілесної терапії тощо), 

можуть додаватися діагностичні модулі (наприклад, шкала інтуїтивного 

харчування – 2 (IES-2), опитувальник розладів харчової поведінки (EDI-3), 

Голландський опитувальник харчової поведінки (DEBQ) тощо), проте треба 

зважати на структурно-логічну схему програми тренінгу. Рефлексивний блок 

може відбуватися під час та наприкінці зустрічі, передбачає дискусію, обмін 

враженнями, учасникам надається можливість поділитися своїми відкриттями. 

Висновки. Отже, для профілактики нездорової харчової поведінки 

рекомендується  застосовувати  тренінг, програма якого органічно поєднує в 

собі застосування як інформаційного так і практичного, рефлексивного блоків. 

Головним аспектом профілактичної дії є розвиток інтероцептивної 

усвідомленості та інтуїтивного харчування, що дозволяє особистості 

орієнтуватися на потреби власного організму, а не на зовнішні фактори та 

сприяє самоусвідомленості, кращому розумінню власної ідентичності, сприяє 

формуванню загального психологічного добробуту особистості. Перспективою 

подальшого дослідження є розширення та доповнення тренінгу до ряду 

багатоденного, його впровадження та емпіричне обґрунтування ефективності. 
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Анотація. В статті визначено місце толерантності і особливості її 

формування в процесі здобування майбутніми психологами професійної освіти. 

Показана спорідненість толерантності психолога з когнітивною складністю 

його особистості, яка виступає основою формування терпимості до чужих 

думок та поведінки, сприяє встановленню духу партнерства і взаємодії в ході 

подальшої практичної діяльності. Психоедукаційна програма, яка була 

розроблена за результатами емпіричного дослідження, містить насичений 

інформаційний та аналітичний блоки, які скеровані на підвищення рівня 

поінформованості майбутнього психолога про сутність, механізми виникнення, 

шляхи подолання залежності від психоактивних речовин та формування 

гуманного сприйняття осіб, які страждають від наркозалежності. 

Ключові слова: залежність осіб від ПАР; майбутні психологи, 

психоедукація, стигматизація, толерантність.  

 

Актуальність дослідження. Толерантність передбачає готовність до 

змін, чутливість до реальності, здатність бачити світ й людей не упереджено. 

Ця особистісна властивість є професійно важливою для майбутніх психологів, 

оскільки зумовлена стигматизацією наркозалежних осіб в українському 

суспільстві. У зв’язку з цим, варто проаналізувати чинники, через які 

громадяни (зокрема, психологи) формують когнітивні викривлення, стереотипи 
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чи упередження про осіб з різними видами хімічних залежностей. Тут важливо 

визначити теоретичні засади розроблення програми для майбутніх психологів, 

що допоможе їм розвинути неупереджений та толерантний погляд на групу 

людей із залежністю від психоактивних речовин (ПАР). У дослідженнях про 

медичні та психологічні аспекти залежності від ПАР меншість науковців 

розглядають її соціальні наслідки (сприйняття та ставлення суспільства до 

хвороби взагалі і залежної особи зокрема). Так, результати аналізу громадської 

думки про алкогольну залежність (Г.Шомерус) показують, що більшість людей 

країн Європи і Америки сприймають залежних осіб як небезпечних та 

непередбачуваних, безвольних, ненадійних, таких, хто потребує примусового 

лікування. Переважно наркоманія викликає у більшості опитаних почуття 

злості, огиди, тривоги. 

М. Кулеша, М. Ланімер проаналізували 28 досліджень, які оцінюють 

стигматизацію наркозалежних осіб. Отримані результати засвідчили, що стигма 

згубно впливає на психологічне благополуччя людей, які вживають наркотики. 

Л. Сандлов та С. Сантос виявили та класифікували перешкоди, які виникають 

на шляху формування толерантності до залежних від ПАР у закладах медичної 

освіти. Аналітичний огляд, здійснений Л. Бокель, Е. Брауерс та ін., показав, що 

негативне ставлення медичних працівників до пацієнтів, які вживають 

наркотичні речовини, є загальним явищем та часто зумовлює їм неналежне 

медичне обслуговування. 

Суспільство звинувачує людей у їхній залежності, спираючись на 

твердження, що наркоманія – це не хвороба, а наслідок втрати людиною 

контролю над собою. Також вона асоціюється з великою небезпекою, що 

підсилює дискримінацію. Водночас медична спільнота визнає залежність від 

ПАР хворобою на рівні з іншими хворобами.  

Аналіз наукових публікацій засвідчує, що у деяких медичних працівників, 

психологів, психотерапевтів, і навіть наркологів розповсюджені стереотипні 

переконання про узалежнених осіб. Це виявляється у сприйнятті хворих, як 

нездатних до лікування, безвідповідальних, маніпулятивних. Відповідно, 
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виникає уявлення, що з ними «неефективно працювати». Лікарі, які не вірять, 

що залежним можна допомогти, почуваються знесиленими, спустошеними і, 

зрештою, вони часто відмовляються від лікування та відштовхують клієнтів. 

Як наслідок, відсутність толерантності до проблеми узалежнення 

аналогічно відображається вже на клієнтах. Часто вони почувають негативне 

суспільне ставлення, зокрема через страх відчути упередженість від 

спеціалістів взагалі не звертаються за допомогою, що погіршує стан їхнього 

здоров’я і значно зменшує шанси на здоровий спосіб життя. У зв’язку з цим, 

формування готовності до роботи із залежними особами від  ПАР є важливою 

складовою загальної фахової підготовки психолога, де у розвитку 

толерантності до них допомагає контакт з ними  та спеціальні знання про 

особливості залежної поведінки [1, 2, 3]. 

Мета дослідження: на основі теоретичного-емпіричного пошуку 

встановити загальні закономірності феномена «толерантність» як особистісного 

чинника психологічної готовності майбутніх психологів до роботи з 

наркозалежними особами. 

Шляхами реалізації мети та завдань дослідження є теоретичний аналіз 

психологічних праць, присвячених темі дослідження з метою визначення 

науково-теоретичного підґрунтя формування толерантного ставлення до 

наркозалежних осіб; розробка психоедукаційної програми для майбутніх 

психологів; підготовка та застосування авторської анкети для виявлення 

готовності майбутніх психологів до роботи із наркозалежними людьми; 

використання методики діагностики загальної комунікативної толерантності В. 

В. Бойко [4, 5]. Вибірку дослідження було сформовано зі студентів 4 курсу 

Національного університет "Львівська Політехніка", які здобувають вищу 

освіту за спеціальністю 053 Психологія. Кількісний склад вибірки дослідження 

– 50 студенти віком від 19 до 22 років (25 чоловіків та 25 жінок). 

Результати дослідження. На констатувальному етапі емпіричного 

дослідження було здійснено моніторинг актуальних рівнів комунікативної 

толерантності досліджуваних здобувачів вищої освіти та їх готовності до 
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роботи з наркозалежними клієнтами. В результаті діагностики за методикою 

визначення комунікативної толерантності В. Бойко було встановлено, що 12% 

респондентів на момент обстеження мали високий рівень комунікативної 

толерантності; 48,0% характеризувались середнім рівнем комунікативної 

толерантності; в 40,0% було зафіксовано низький рівень комунікативної 

толерантності. Побудова усередненого профілю сформованості основних 

компонентів комунікативної толерантності дала змогу пересвідчитись, що 

максимально проблемними зонами для учасників дослідження, пов’язаними з 

проявами комунікативної інтолерантності, стали такі характеристики як 

«Використання себе у якості еталона при оцінці поведінки й образу думок 

інших людей» (х̅ = 9,09) та «Невміння приховувати або згладжувати неприємні 

почуття при зіткненні з некомунікабельними якостями партнерів» (х̅ = 9,04). 

Можна стверджувати, що це основні труднощі, які відчуваються багатьма 

людьми в процесі спілкування з іншими (рис.1) 

Рис. 1. Усереднений профіль вираженості компонентів 

комунікативної толерантності серед респондентів 

Враховуючи результати обстеження та аналіз відповідей респондентів на 
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питання авторської анкети нами була розроблена психоедукаційна програма, 

яка передбачала проведення інтерактивних тренінгових вправ, зорієнтованих 

переважно на реалізацію просвітницької функції. Тривалість психоедукаційної 

програми: 20 факультативних занять. Тривалість одного факультативного 

заняття: 1 год. 

Мета психоедукаційної програми – підвищення рівня толерантності 

студентів-психологів до наркозалежних осіб як значущого компоненту їх 

психологічної готовності до надання професійних послуг такому контингенту 

клієнтів. 

Задачі реалізації психоедукаційної програми: 

1) підвищення рівня поінформованості про сутність, механізми 

виникнення, шляхи подолання залежності від психоактивних речовин; 

2) формування гуманного сприйняття осіб, які страждають від 

наркозалежності, вміння бачити особистісний потенціал залежного від ПАР 

клієнта та фіксувати в своїй уяві той його образ, який би міг бути реалізований, 

якби клієнт не страждав адиктивними проявами (фіксація на потенційному 

результаті психологічної допомоги клієнтам з наркозалежністю); 

3) розвиток комунікативної компетентності, зокрема комунікативної 

толерантності;  

4) розвиток навичок емпатії, розуміння та співчуття; 

5) формування вмінь емоційної саморегуляції та рефлексії, що 

необхідно застосовувати в професійній діяльності. 

У відповідності до визначених завдань кожне заняття було структуровано 

з виділенням наступних блоків: 

І. Інформаційний блок – надання інформації про наркоманію як 

деструктивне соціально-психологічне явище, особистісні якості людей, 

схильних до адиктивних проявів, типові сценарії та події їх життєвого шляху та 

в цілому життєвої ситуації, в якій перебувають наркозалежні особи, 

толерантність як важливу ознаку компетентності практичного психолога. 

Інформаційний блок реалізується у вигляді коротких за змістом міні-лекцій, 
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ознайомлення з широко представленими у літературі сповідями людей з 

адиктивними проявами. 

ІІ. Аналітичний блок – груповий аналіз наданої інформації з виділенням 

ключових думок та формулюванням висновків. Аналітичний блок передбачає 

активну діалогічну взаємодію учасників факультативних занять. 

ІІІ. Психогімнастичний блок – спрямований на формування навичок 

конструктивної взаємодії, вільного вираження емоцій, усунення скутості та 

сором’язливості у спілкуванні, а також розвиток перцептивної, інтерактивної та 

комунікативної сторін спілкування. 

IV. Релаксаційний блок – спрямований на формування вмінь емоційної 

саморегуляції та рефлексії шляхом використання технік аутогенного 

тренування та прогресивної релаксації за Джекобсоном. 

V. Блок зворотного зв’язку – рефлексія учасниками вражень про 

проведене заняття та свою участь в ньому. 

Для здійснення контролю засвоєння інформації учасниками 

факультативних занять на першому та останньому занятті передбачено коротке 

тестування, яке включає питання про сутність, механізми виникнення та шляхи 

подолання залежності від психоактивних речовин, а також толерантність як 

особистісну якість та компонент фахової компетентності практичного 

психолога. Отримані результати засвідчили, що актуальні знання студентів про 

наркоманію як деструктивне соціально-психологічне явище збільшилися, а 

рівень комунікативної толерантності та готовність до професійної взаємодії з 

залежними від психотропних речовин людьми здобувачів вищої освіти за 

спеціальністю 053 Психологія підвищився.  
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Анотація: в статті описано та розкрито поняття «профайлінг», 

«верифікатор» та їх різниця. Також є інформація про одне з перших застосувань 

профайлінгу та про діяльність Божевільного Бомбіста. Стаття містить короткий 

опис побудови психологічного портрету злочинця та методи на яких 

ґрунтується побудова. 

Ключові слова: психологія, профайлінг, психологічний профіль, вбивці, 

аналіз. 

 

Сьогодні ми знаємо чимало осіб, що увійшли в історію, як серійні вбивці, 

маніяки та ґвалтівники. Завдяки співпраці поліції з кримінальними 

профайлерами, такі особи були якомога швидше заарештовані та покарані. 

Завдяки такому психологічному аналізу, слідчі мали інформацію про звички, 

сімейний стан, приблизний вік та навіть місце проживання злочинців, що 

значно підвищувало ефективність їх роботи. 

Мета роботи полягає у розкритті поняття профайлінгу через 

криміналістичну призму. Та пояснення важливості даного методу і його 

особливостях. 

Дослідження особливостей професійної діяльності психолога та методів 
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використання профайлінгу базується на використанні як загальнонаукових, так 

і спеціальних методів. До них належать: теоретичний аналіз та систематизація 

наукової літератури; узагальнення отриманої інформації та педагогічного 

досвіду; системний аналіз; спостереження; інтерпретація даних. 

Профайлінг являє собою сукупність методів психолого-

криміналістичного напрямку. А профайлер, в цьому випадку – спеціаліст, що 

з’ясовує ареал проживання людини, що скоїла злочин та створює особистісний 

портрет невідомого за слідами на місці злочину, для якомога найшвидшого 

затримання[4, с. 134-139]. 

Поруч із цим, варто розрізняти поняття верифікатора – це людина, що 

працює зі списком даних. В ситуації, коли використовують детектор брехні, на 

відміну від профайлінга, в цьому випадку зазвичай вже є підозрювана особа, у 

відношенні якої потрібно зробити однозначний висновок про винуватість чи 

невинуватість у конкретному розслідуванні [2, с. 51-53].  

В 50-х рр. ХХ ст. відбувся перший досвід використання психологічного 

профайлінга як криміналістичного засобу пошуку невідомого злочинця. Даний 

метод вперше був описаний американським психологом Джеймсом Брасселом 

(1968 р.) в якості одного із засобів попереднього розслідування. В Нью-Йорку в 

другій половині 1950-х – 1960-х рр. були вчинені численні злочини пов’язані з 

діяльністю Божевільного Бомбіста: в різних частинах міста було зафіксовано 

більше 30 вибухів. Невідомий злочинець влаштовував їх на Пенсільванському 

вокзалі, Великому Центральному вокзалі і в Радіо-сіті мьюзік-холі. В 

громадських місцях, для яких характерне значне накопичення людей, що 

суттєво підвищувало громадянську небезпеку скоєних злочинів [3, с. 3-4].  

Поліція звернулася за допомогою до психіатра з Грінвіч-Вілліджу до 

доктора Джеймса Брассела. Він дійшов висновку, що злочинець страждає 

параноєю, ненавидів батька, відчував маніакальну любов до матері та жив у 

Коннектикуті, проаналізувавши фотознімки з місць вибухів та листи, що 

надіслав терорист до газет. Брассел заявив, що варто шукати людину 

нормальної статури, що народився за межами США (у Східній Європі), 
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середніх років (40-50 років), католика, що живе з братом або сестрою (з 

сестрою або незаміжньою тіткою), не одруженого, на якому ймовірно, під час 

арешту буде двобортний жакет, що застебнутий на всі ґудзики. Здавалося 

достатньо ймовірним, виходячи з посилань у деяких листах, що той, кого 

розшукують, є або був у минулому одним із обурених робітників 

«Консолітейтед Едісон» - компанії, що забезпечує міське енергопостачання. 

Протягом короткого часу, був заарештований Джордж Матески (Жорж 

Матесський), при чому за описом, що запропонував Брассел: людина середніх 

років (50 років), що народився закордоном (слов’янин), католик, не одружений, 

жив зі своїми двома незаміжніми сестрами (єдине розходження зі складеним 

портретом) в Коннектикуті і що найдивніше, одягнений у двобортній жакет, 

застебнутий на всі ґудзики. 

На запитання поліцейських Джеймс Брассел відповів, що будь-який 

психіатр зазвичай вивчає особливості людини. Намагається передбачити, яким 

чином дана особа може відреагувати на конкретні обставини. В справі Бомбіста 

доктор Брассел пройшов шлях навпаки, намагаючись описати особистість 

злочинця за індивідуальними якостями його діяльності. 

В основі побудови психологічного портрету злочинця покладені 

приватні психологічні принципи аналізу події: 

1. Елементи криміналістичної характеристики розглядає як результати 

поведінки, реалізованої в умовах вільного вибору, які визначаються системою 

як осмислені та неосмислені наміри та направлені на досягнення суб’єктивно 

бажаної цілі. 

2. Елементи криміналістичної характеристики розглядаються як єдина 

система, системоорганізуючим принципом, котрим виступає особистість в її 

суб’єктивному відношенні до інших елементів криміналістичної 

характеристики. 

Технологічний алгоритм розробки психології включає три основні 

прийоми: 

1. Прийом реконструкції криміналістичного механізму злочину; 
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2. Прийом психологічного моделювання поведінки злочинця; 

3. Прийом психологічної інтерпретації поведінки злочинця [8]. 

В рамках спеціальних прийомів виявляються «слабкі» та «сильні» 

сторони злочинця. Оцінюючи його дії в контексті таких функцій 

індивідуума, як: 

1. Направленність (потреби, мотиви, установки, життєві плани, 

концепції, ціннісні орієнтації, схильності, смаки та хобі); 

2. Соціально-психологічні особливості поведінки ( в т.ч. демографічні, 

культурні, соціальний та міжособистісний статус, ролі, стиль життя та 

спілкування); 

3. Характерологічні якості (характер, акцентуації) 

4. Психічні якості і процеси (особливості інтелектуальної, емоційно-

вольової сил, сприйняття, уваги, мовлення) 

5. Операційні характеристики (звички, вміння, навички, знання) 

6. Біопсихічні якості (темперамент, статеві, вікові, морфологічні, 

патологічні якості, стан здоров’я) 

7. Особливості сексуальної сфери (сексуальна орієнтація, біологічні і 

соціальні детермінанти особистісної проблеми) [5, с. 37-40; 6]. 

Говорячи про застосування профайлінгу в Україні, варто сказати, що  

вченні вважають, що проблемою застосування профайлінгу в Україні є 

застарілі, шаблонні, сформовані освітою, методи розслідування злочинів, коли 

слідчі концентрують свою увагу на тому, що сталося на місці злочину, збиранні 

доказів. В той час, як професійні іноземні профайлери приділяють увагу тому, 

як стався злочин. Концентруючись на особливостях, що розкривають поведінку 

людини, та, як наслідок, визначають особистісні характеристики злочинця, і 

доходять висновку щодо типу злочинця. Це допомагає звузити коло 

підозрюваних, скорегувати версію слідства щодо особи злочинця, підвищити 

ефективність та точність роботи [1, с. 185-212]. 

Отже, підводячи підсумки, можна визначити, що профайлінг вчить 

спостерігати та аналізувати оточення та поведінку осіб, бути в пошуку 
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підозрілих ознак та встановлювати причинно-наслідковий зв’язок. Спеціаліст-

профайлер повинен мати велику кількість знань у різних областях, а також 

вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, невід’ємною складовою 

має бути емпатія, тобто здатність ставити себе на місце іншої особи. 

Перспективи профайлінга пов’язані з використанням в більш масових 

форматах. Наприклад, із залученням технічних пристроїв в програми 

забезпечення безпеки, а також розширенням використання профайлінга в 

різних напрямках правоохоронної діяльності. Профайлінг, як спосіб 

запобіганню протиправних дій може і повинен застосовуватися на всіх етапах, 

місцях і заходах щодо забезпечення безпеки у всіх підрозділах, що формують 

правоохоронну структуру. 
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Анотація: в даній статті розглядається проблема подружніх конфліктів. 

Наведені результати та обговорення досліджень взаємодії в сім’ї та шлюбі, 

визначені психологічні особливості подружніх конфліктів у молодих парах. 

Розглянуто тенденції, що призводять до зростання розлучень, неповних сімей, 

зростанням популярності «альтернативних» форм шлюбу (гомосексуального, 

відкритого та ін. .), поширення насильства в сім’ї.  

Ключові слова: сім’я, розлучення, криза, конфлікт, шлюб. 

 

Вступ. Останні дослідження відображають кризу інституту сім’ї та 

шлюбу, що проявляється негативними коефіцієнтами відтворення, зниженням 

шлюбів, постійним зростанням розлучень та неповних сімей, зростанням 

популярності «альтернативних» форм шлюбу (гомосексуального, відкритого та 

ін. .), поширення насильства в сім’ї тощо.  

Велика кількість подружніх пар відмовляються вирішувати проблеми, що 

виникають, вважаючи розлучення панацеєю і уникаючи відповідальності перед 

сім'єю за власне благополуччя.   

Багато наукових досліджень свідчать про актуальність дослідження сім'ї, 

пошуку закономірностей функціонування молодих родин. Незважаючи на 

широкий спектр наукових досліджень у галузі профілактики сімейних розладів, 

проблема подолання конфліктів у молодій сім’ї є недостатньо дослідженою. 
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Мета роботи: визначити психологічні особливості подружніх конфліктів 

у молодих парах.   

Матеріали та методи дослідження: для дослідження психологічних 

особливостей подружніх конфліктів у молодих парах було застосовано 

методика  «Діагностика міжособистісних відносин»  Т. Лірі, методика «Чи 

здатні ви впливати на інших?», «Діагностики схильності до конфліктної 

поведінки» К.Томаса, «Тест- опитувальник задоволеності шлюбом» (ОУБ), В.В. 

Столина, Т.Л. Романова, Г.П. Бутенко.     

Дослідницьку вибірку склали 26 подружніх пар, що знаходяться в 

зареєстрованому першому шлюбі.  

Результати та обговорення. 

Для визначення психологічних особливостей подружніх конфліктів у 

молодих парах ми застосували  методику «Чи здатні ви впливати на інших?» за 

допомогою якої ми визначили, 50% – достатньо чітко розуміються на думках та 

почуттях інших, піддослідні можуть знаходити спільну мову і обходитись без 

сварок. Відповіді які ми отримали свідчать про високий рівень задоволення 

основних потреб усіх членів сім'ї в процесі успішного спілкування. Їм також 

властиве визнання і взаєморозуміння один одного, єдність цінностей, спільних 

ідей, думок подружжя, батьків і дітей, гармонійний розподіл влади, терпимість 

до розбіжностей, відкритість до дискусії. 

37% – ви відміно розумієтесь з людьми, і врядчи що  хтось зможе вас 

здивувати своїм неочикуваними вчинком. Це свідчить про те, що кожному з 

подружжя важливо усвідомити, що він може повернутися додому, в атмосфері 

безпеки, комфорту та впевненості, бути собою і це  не вплинуть на їхні 

стосунки.  

13% – ви дуже мало розумієтесь на психічних відмінностях людей різної 

статі. Отримані відповіді свідчать, що цим парам потрібно більше уваги 

звернути один на одного, поговорити один з одним, поділитися враженнями, 

зацікавитися. В сімейних парах подружжя має більше спілкуватися як 

особистості, а не як люди чи виконавці, які виконують сімейні функції.  
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Здатність взаєморозуміння один одного в сім'ї приводить до гармонічних 

стосунків, і навпаки не взаєморозуміння може привести до конфліктів. 

З цією метою була застосована методика діагностики міжособистісних 

відносин Т. Лірі, де виявили, що висока ступінь авторитарності у відносинах 

властива 15,2% чоловікам і 11,4% - жінкам, що характеризує їх як 

оптимістичних, активних, незалежних, мотивованих на досягнення, впевнених 

у своїх взаєминах. Чоловіки які не задоволені своїм шлюбом у міжособистісних 

стосунках можуть проявляти підозрілість, агресивність, недовіру до своєї 

половини, а жінки проявляють агресію, підозрілість, часто сваряться на 

чоловіків. В таких парах проявляється диктаторство, владність тощо.   

Висока ступінь егоїстичності спостерігається у 19% чоловіків і 11,4% 

жінок. Це проявляється деякій закоханості у себе, все для себе. Не бажання 

брати на себе відповідальність за інших.   

Агресивний тип міжособистісних відносин домінує   15,2% чоловікві і 

15,2% жінок. Їх характеризує вимогливість, прямолінійність,занадто 

відвертість, тощо. Агресія є інстинктивною формою поведінки, основною 

метою якої є самозбереження і виживання в навколишньому середовищі. 

Ступінь і форма прояву агресії залежать від індивідуальних особливостей 

особистості, її характеру, психологічних установок, придбаних протягом життя. 

З'являючись в екстремальній ситуації, закріплюючись на підсвідомому рівні, 

агресія досить часто проявляється як невпевненість у власних силах, як в 

особистому житті, так і в стосунках в суспільстві. При відсутності навичок 

конструктивного вирішення конфліктів, проблем, агресивність значно знижує 

можливості самореалізації.. 

Підлеглий тип в екстремальній степені властивий 19% чоловікам і 26,6% 

жінці. Такі люди скромні, поступливі, емоційно стримані, здатні 

підпорядковуватися іншим людина, не мають власної думки, слухняно і чесно 

виконують свої обов'язки.   

Високий залежний тип характерний для 7,6% чоловіків і 15,2% дівчат. 

Залежність у відносинах - це постійна концентрація думок на «улюблену» 
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людину і залежність від цієї людини. Відносини залежності значною мірою 

визначають емоційний, фізичний стан, його працездатність і відносини з 

іншими людьми. 

Адаптивна ступінь альтруїстичності спостерігається у 7,6% чоловіків і 

15,2% жінок. Це відповідальні по відношенню до людей, делікатні, м'які, своє 

емоційне ставлення до людей проявляють у співчутті, симпатії, турботі, 

ніжності, вміють підбадьорити і заспокоїти свою половинку і оточуючих 

людей.   

За допомогою методики «Схильність особистості до конфліктної 

поведінки» (тест К. Томаса) ми визначили поводження членів сімей в 

конфліктних ситуаціях, а саме у жінок 30,4% переважало суперництво, 

уникнення у 34,2%, співпраця у 11,4%, пристосування 19%  і компроміс у 

26,6%. У 38% опитаних чоловіків переважає суперництво, 26,6% уникнення, 

22,8% пристосування, в 15,2% опитаних-співпраця і 11,4% компроміс. 

У чоловіків переважає суперництво 38%, що може означати «захист своїх 

прав», «захист своєї території» тощо. Ця стратегія включає конкуренцію, 

боротьбу і визначається як стратегія поведінки, що характеризується високою 

оцінкою власних інтересів одного з учасників конфлікту.    

У жінок переважає уникнення 34, 2%, що означає можливість відкласти 

розбір стосунків до кращого часу. Ця стратегія характеризується низьким 

рівнем спрямованості на задоволення інтересів протилежної сторони або 

партнерів по взаємодії. Уникаючи конфлікту, людина прагне відійти від 

конфронтації, від реального вирішення конфлікту, подібна стратегія може 

призвести до ескалації проблеми. 

За методикою «Задоволеність шлюбом (В.В.Столін, Т.Л.Романова, 

Г.П.Бутенко) виявили, що 57% знаходяться на середньому рівні задоволеності 

шлюбом, з них 26,6% чоловіки і 30,4% жінки; 19% сімей високий рівень 

задоволеності шлюбом з них 11,4% чоловіки і 7,6% жінки. 26,6% сімей 

перебувають у неблагополучному становищі, що свідчить про низьку 

задоволеність шлюбом, з них 11,4% чоловіки і 15,2% жінки;  
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У даному випадку ми використовуємо терміни «благополучні» та 

«неблагополучні» сім’ї, які не пов’язані з юридичним контекстом терміну 

«благополучна/неблагополучна сім’я», оскільки наразі в правовій сфері 

використовуються інші терміни (а саме: сім’я у складних життєві обставини 

тощо), і цей термін ситуативно не має відношення до нашого дослідження. 

Благополучна сім’я характеризується позитивним впливом на розвиток 

особистості дітей, емоційним комфортом у сім’ї, в такій сім’ї панує 

взаєморозуміння, високий ступінь злагодженості та знижений ступінь 

міжособистісних конфліктів. 

У такій родині панує взаєморозуміння, взаємоповага між усіма її членами, 

позитивна моральна атмосфера, спільні погляди на більшість сфер духовного 

життя, врахування інтересів кожного в сімейному житті, емоційні переживання, 

психологічна взаємопідтримка, трудова спільнота, самооцінка, взаємодовіра, 

доброта, чуйність, раціональні шляхи вирішення всіх сімейних проблем, 

розуміння проблем сімейного виховання тощо. 

Абсолютно благополучна сім’я в цій вибірці – це сім’я з багаторічним 

сімейним стажем, з дітьми та постійною, стабільною роботою. До 

неблагополучних сімей належать сім’ї, які з тих чи інших причин повністю або 

частково втратили можливості роботи та часто живуть у конфліктних 

ситуаціях. 

Висновки. Провівши емпіричне дослідження конфліктів в подружніх 

парах ми можемо сказати, що проблеми непорозуміння молодих подружніх пар 

суттєво  впливають на їх спокійне та щасливе життя. Вирішення  цих проблем є 

актуальним насущним завданням, яке стоїть перед психологами. В своїй роботі 

ми показали основні методи та шляхи подолання такої проблеми. На цьому 

етапі ми вказали наскільки складно вирішити питання порушень в подоланні 

сімейних конфліктів молодих подружніх пар: вирішення цього питання 

потребує врахування всіх факторів, що спонукають людину до конфліктів, а 

також врахування причин виникнення конфліктів у молодих подружніх парах. 

Таким чином, подолання конфліктів у молодих подружніх парах 
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складний і багатогранний процес і його вивчення та дослідження потребує 

врахування всіх висновків та факторів, які є визначальними у здійснення 

подружжя до гармонії. 
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Вступ. На сьогоднішній день приділяється велика увага підвищенню 

гендерної культури, потому що сучасне суспільство характеризується зміною 

ціннісно-моральних орієнтацій у сфері відносин між статями, в ньому 

відбувається розмивання меж між жіночими та чоловічими соціальними 

ролями, відзначається вплив негативного інформаційного фону, провокуючи 

агресію у дівчаток і підвищену тривожність у хлопчиків. Гендерна проблема 

взаємопов'язана з гендерною культурою. У результаті наукового дослідження 

виявлено закономірний зв'язок: чим вище рівень соціокультурного розвитку 

суспільства, тим вище рівень культурної взаємодії між статями. Поділ людей на 

чоловіків і жінок визначає сприйняття властивих людям відмінностей у 

психології та поведінці [1, С.147-154.]. У віковій психології молодість 

характеризується як період стабільного формування системи цінностей, 

формування самосвідомості та формування індивідуального соціального 

статусу. Свідомість молодих людей має особливу сприйнятливу здатність, 

здатну обробляти та поглинати велику кількість інформації. У цей період 

розвивається критичне мислення, бажання дати власну оцінку різним явищам, 

пошук аргументів, оригінального мислення та формування власної гендерної 

ролі. [2, с.362]. Однак у цьому віці все ще існують певні установки та 

стереотипи, властиві попередньому поколінню. Це пояснюється обмеженим 
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характером реальної діяльності та творчої діяльності, з якою стикається молодь 

у період активності, та неповною участю молодих людей у системі соціальних 

відносин. Тому поведінка молодих людей - це дивовижне поєднання 

суперечливих якостей та характеристик: бажання ідентифікувати та 

відокремитись, конформізм і негативізм, наслідувати та заперечувати 

загальноприйняті норми, бажання спілкуватися та піклуватися, а також 

відчужувати себе від зовнішнього світу. Молодь однозначно це наше майбутнє. 

Вибрані нею соціальні орієнтири багато в чому визначають майбутнє 

суспільства. Молодь - це найактивніша частина суспільства, що яскравіше усіх 

виявляє проблематику сьогоднішнього світу. Значущість проблеми гендерної 

культури молоді на сьогодні поглиблюється тим, що молодь живе у період 

істотних змін, що тривають. 

Мета дослідження. теоретично проаналізувати та емпірично дослідити 

гендерну культуру молоді. 

Методи дослідження та емпірична база дослідження: для розв’язання 

поставленої мети і завдань було застосовано: теоретичні аналіз та узагальнення 

[3, с.255] [4, с.104] – для з’ясування стану розробленості предмета дослідження; 

систематизація та інтерпретація досліджуваної проблеми; емпіричні. Емпіричне 

дослідження гендерної культури молоді проводилося добровільно та за згодою 

батьків серед студентів денного відділення Міжрегіональної Академії 

управління персоналу. Вибірка складалася із 40 осіб, з котрих 30 жінки і 10 

чоловіки. Досліджувані мали вік від 17 до 20 років.  

Результати та обговорення.  

Для дослідження гендерної культури молоді ми застосували методику 

Сандри Бем «Маскулінність—фемінність» для визначення рівня андрогінності, 

маскулінності та жіночності людини та шкалу «маскулінність-фемінінність» з 

Фрайбурзького особистісного опитувальника (FPI) з метою визначення міри 

маскулінності і фемінності молодих людей. 

Розглянемо отримані результати отримані за допомогою методики 

Сандри Бем «Маскулінність фемінність», стосовно вираженності якостей 
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фемінності та маскулінності. Отриманні результати відображенні на рис.1. 

Рис. 1. Рівні фемінності та маскулінності за методикою Сандри Бем 

«Маскулінність фемінність» 

Із рис 1. видно, що 5% досліджуваних мають яскраво виражений рівень 

фемінності. Найбільша кількість досліджуваних, а саме 45% була притаманна 

фемінність. Андрогінія була визначена у 10 % досліджуваних. В 35% учасників 

досліджуваних за цією методикою була визначена маскулінність. І 5% 

досліджуваних була притаманна яскраво виражена маскулінність.  

Також фемінність та маскулінність нами були досліджені за допомогою 

методики з Фрайбурзького особистісного опитувальника (FPI) шкала 

«маскулінність - фемінність» для діагностики психологічної статі і визначення 

міри маскулінності і фемінності особи. Розглянемо отримані результати (див 

рис. 2). 
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Рис. 2. Рівні фемінності та маскулінності за шкалою фемінність-

маскулінність з методикою FPI 

З рис 2. видно що за шкалою фемінність-маскулінність з методики FPI 

більшій частинні вибірці притаманна саме фемінність. Так 45% досліджуваних 

за зазначеною методикою притаманна маскулінність, а 55% – фемінність. 

Цікаво порівняти отримані результати стосовно вираженності фемінності 

та маскулінності за двома використаними методиками. Хоча за методикою 

Сандри Бем «Маскулінність - фемінність» ми розглянули п’ять рівнів 

вираженності якостей а за фемінність - маскулінність з методики FPI – два 

рівня. Спробуємо звести п’ять рівнів з методики Сандри Бем до двох – 

фемінність і маскулінність, об’єднавши в одну групу досліджуваних в котрих 

була встановлена «фемінність» та «яскраво виражена фемінність», а в іншу 

«маскулінність» та «яскраво виражена маскулінність». Якщо розглядати 

фемінність і маскулінність як бінарний континуум, то 10% досліджуваних з 

андрогінією можемо умовно розподілити до обох груп по 5%. Отримані 

співставлення відображені на рисунку 3. 
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Рис. 3. Співставлення показників фемінності та маскулінності за 

методикою С. Бем «Маскулінність—фемінність» та шкалою фемінність- 

маскулінність з методики FPI. 

Таким чином з рис. 3 ми бачимо, що обидві методики показали однакові 

результати. Так 45% відсоткам досліджуваних за обома методиками 

притаманна маскулінність, а 55% – фемінність. 

Результати, що отримані за шкалою фемінність - маскулінність з 

методики FPI були розглянуті нами для чоловіків та жінок. Співставлення 

результатів відображено на рисунку 4.  

 

Рис. 4. Маскулінність та фемінність у жінок і чоловіків за шкалою 

фемінність - маскулінність з методики FPI 
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Як видно на рис 4. жінкам більш притаманна маскулінність, а саме 55% з 

опитаних жінок. А фемінність 45% жінок, що складає меншість жіночої 

вибірки. Тобто жінкам більш притаманні маскулінні якості. Фемінність серед 

чоловіків біла виявлена у 70% опитаних чоловіків. Маскулінність була 

притаманна лише 30% чоловічої половини вибірки, що говорить про 

фемінізацію чоловічої статі. 

Висновки. Гендер — це складний соціокультурний конструкт, який 

відображає відмінності в ролях, поведінці, ментальних і емоційних 

характеристиках між чоловічим (маскулінним) і жіночим (фемінним). 

Маскулінні та фемінні особистості схильні діяти згідно з гендерними 

стереотипами [5, випуск 2]. Ригідність поведінкових проявів робить маскулінну 

та фемінну статеворольову ідентичність слабшою у порівнянні з андрогінною. 

Андрогінія є найбільш сильним та гнучким типом статеворольової ідентичності 

і визначає найбільш адекватну поведінку в конфлікті та ставлення до 

оточуючих. Недиференційований тип статеворольової ідентичності не 

зумовлює для особистості сталих стратегій поведінки в конфлікті та типів 

ставлення до оточення [6, №3]. 

Відкриття поняття «гендер», а також диференціація категорій «секс», 

«стать», «гендер» дозволяє краще зрозуміти багато гендерних питань, 

розглядаючи біологічні та соціокультурні фактори як спільно, так і незалежно. 

Розмежування понять «стать» і «гендер» дозволяє диференційовано аналізувати 

парні категорії.:  

1) чоловіче - жіноче;  

2) мужнє - жіночне;  

3) маскулінність - фемінність;  

4) маскулінні жінки - фемінні чоловіки;  

5) типова - нетипова жінка;  

6) типовий - нетиповий чоловік.  
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У результаті аналізу класифікації гендерної культури зроблені 

наступні висновки:  

1. Безстатева культура безперспективна і може призвести до негативних 

соціальних наслідків;  

2. Сучасна українська гендерна культура є змішаним патріархатом;  

3. Оптимальним варіантом гендерної культури є змішаний біархат;  

4. Будь -який тип гендерної культури в чистому вигляді ґрунтується на 

домінуванні однієї статі над іншою, що призводить до гендерного конфлікту. 
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Анотація. У статті розглянуто чинники професійного вигорання у 

працівників компанії. Емпірично визначено симптоми синдрому професійного 

вигорання. Обґрунтовано негативний вплив дії феномена професійного 

вигорання на психічне здоров’я особистості 

Ключові слова: професійне вигорання, емоційне вигорання, резистенція, 

деперсоналізація; емоційне виснаження. 

 

Вступ. Психологічно професійне вигорання є сучасною проблемою у 

співробітників різних компаній. І в сучасному світі це є психологічною 

проблемою не тільки серед таких професій, як лікарі, вчителі та військові, а й 

серед менеджерів багатьох корпорацій. Адже в сучасному світі 21 століття діє  

так зване правило-потреба «більше, швидше, краще» постійне зростання 

конкурентності в суспільстві. Також на психологічне вигорання впливають 

напружена економічна, соціальна та екологічна обстановка. 

Прояви стресу в роботі керівників і спеціалістів різноманітні та численні: 

розчарування, тривожність, дратівливість, виснаження – це лише мала частина 

факторів, що викликають емоційне виснаження носіїв цієї складної професії. 

Істотним стресором є психологічні та фізичні перевантаження, які спричиняють 

так званий синдром «вигорання» – виснаження моральних і фізичних сил, що 

неминуче впливає на ефективність професійної діяльності, психологічне 

самопочуття та сімейні стосунки. 

Мета дослідження. Емпірично виявити психологічні фактори вигорання 

офісних працівників.   
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Матеріали та методи дослідження. Мета нашого дослідження зумовила 

необхідність використання комплексу методів емпіричного дослідження. 

Вивчення емоційного вигорання проводилося за допомогою наступних 

методик: методика «Діагностики рівня емоційного вигорання» В.В. Бойка;  

методика «Психологічне вигорання» у професіях системи «людина — людина» 

(розроблена Н. Є. Водопˈяновою, О. С. Старченковою на основі моделі К. 

Маслач та С. Джексон).   

В дослідженні приймали участь 34 співробітника, однієї з Українських 

компаній. 

Методика «Діагностики рівня емоційного вигорання» В.В. Бойка – дана 

методика обрана для визначення рівня емоційного вигорання. Вона   дозволяє 

систематично і детально проаналізувати вираженість дванадцяти симптомів 

вигорання з урахуванням компонентів. Методика складається з 84 пунктів, 

кожен з яких включає два судження про цінність або поведінку, що дозволяє 

визначити, на якій стадії формування «емоційного вигорання» (стрес, опір чи 

виснаження) знаходиться працівник. Методика В. В. Бойко дає можливість 

виявити домінуючі симптоми, що дає велике значення для колективної роботи з 

працівниками. Результати які ми отримали наведені в табл..1 

Таблиця 1 

Рівні емоційного вигорання у працівників 

№ з/п фаза Не сформована В стадії 

формування 

сформована 

1 напруження 26% 14% 14% 

2 резистенція - 92% 54% 

3 виснаження - - - 

По результатам проведення дослідження ми виявили, що 92% припадає 

на фазу «резистенції», яка знаходиться в стадії формування, до даного відсотка 

потрапили співробітники зі стажем роботи 4-6 років. 

У 54% сформована фаза резистенції. У 14 % виявлено напруженість, як у 

стадії формування так і сформовану.  Виснаження за даною методикою 

виявлено не було. За даними результатів можна стверджувати, що фактична 

стійкість до зростаючого стресу починається з появою тривоги. Слід зазначити, 
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що у молодших працівників симптоми емоційного вигорання не сформовані або 

сформовані недостатньо. Майже у всіх працівників є симптом «зменшення 

професійних обов’язків», тобто спрощення . 

Таблиця 2  

Сформованість домінуючого симптому (%) 

 Фази професійного вигорання 

напруження резистенція виснаження 

симптоми 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 

26%   26% 54%  26% 26%    14% 

Як зазначено в таблиці, першим компонентом домінуючого симптому є 

«напруження» характеризується відчуттям емоційної виснаженості, втоми, 

викликаної власною професійною діяльністю, й за даними дослідження – 26 % 

знаходяться в стадії зародження симптому напруження, що може бути 

зумовлено робочими стресами. Та 26 % у яких сформований симптом 

напруження, що супроводжується такими симптомами, як  «тривога та 

депресія», постійна незадоволеність собою. 

Другим компонентом є резистенція - характеризується надмірним 

емоційним виснаженням, що провокує виникнення та розвиток захисних 

реакцій, які роблять людину емоційно закритою, відстороненою, байдужою. За 

даними - 54% знаходяться на початку симптому, та  26 % у сформованому стані 

резистенції. Загалом в стані резистенції характерні наступні симптоми: 

емоційно-моральна дезорієнтація; неадекватне вибіркове емоційне реагування; 

редукція професійних обов'язків. На цьому тлі будь-яка емоційна причетність 

до професійних справ і спілкування викликає у людини відчуття надмірної 

втоми. 

Третій компонент – виснаження, характерним для даного симптому є 

психофізична перевтома людини, моральна спустошеність, порушення 

професійних комунікацій, розвиток психосоматичних порушень. За даними 

дослідження виявлено 14 % домінуючого симптому виснаження. Характерними 

симптомами є психосоматичні та психовегетативні порушення, емоційне 
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відчуження та емоційний дефіцит. 

Слід зазначити, що симптоми напруження більш характерні для 

співробітників молодшого віку - від 19 до 23 років, та з меншим досвідом 

роботи – від 1 до 6 років. Симптом виснаження більш характерний для людей с 

досвідом роботи – від 5 до 9 років. 

Наступним етапом є аналіз результатів опитуваника «Психологічне 

вигорання» (розроблений Н. Є. Водопˈяновою, О. С. Старченковою на основі 

моделі К. Маслач та С. Джексон). Ця методика орієнтована насамперед на 

вивчення тих категорій фахівців, які працюють в системі «людина - людина». 

Даний метод базується на теорії «вигорання», розробленої К. Маслахом і С. 

Джексоном, і дає змогу виділити такі основні компоненти синдрому 

«вигорання»: деперсоналізація; емоційне виснаження; зниження особистих 

досягнень. За результатами, отриманих за допомогою анкети, також можна 

розробити програми подолання синдрому «вигорання» як для групи людей, які 

працюють в одному відділі чи організації, так і для окремої особи (керівника чи 

співробітника). За даними дослідження маємо наступні результати, які 

відобразили в табл.3.  

Таблиця 3 

Аналіз показників психологічного вигорання за методикою «Психологічне 

вигорання» (Н. Є. Водопˈянової, О. С. Старченкової на основі моделі К. 

Маслач та С. Джексон). 

субшкала Низький рівень 

Кількість осіб % 

Середній рівень 

Кількість осіб % 

Високий рівень 

Кількість осіб % 

Емоційне 

виснаження 
12 % 59% 29% 

деперсоналізація 9% 65% 26% 

Редукція особистих 

досягнень 
26% 50% 24% 

 

Емоційне виснаження. Високий рівень емоційного виснаження виявився 

у 29%.  Оскільки цей компонент вважається основним емоційним вигоранням і 

характеризується низьким емоційним фоном, байдужістю або емоційною 
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перенасиченістю, для зменшення емоційного виснаження необхідно проводити 

відповідну роботу. 

Деперсоналізація - до групи з високим рівнем деперсоналізації входять 

працівники, з високим (26%) і середнім рівнями (65%) емоційного виснаження. 

Це може проявитися в погіршенні відносин з клієнтами і колегами. У багатьох 

випадках спостерігається зростання негативу, цинізму по відношенню до 

клієнтів і колег 

Редукція особистих досягнень - високий рівень мають  – 24%. Це саме ті 

працівники, які мають високий рівень працездатності, проте  негативно 

оцінюють себе та свої професійні досягнення - успіхи, відзначається негативне 

ставлення до професійної гідності, обмеження своїх можливостей, 

відповідальності перед іншими. 

При дослідженні виявлено, якщо в учасника високий рівень емоційного 

виснаження, то як деперсоналізація, так і зниження особистих досягнень будуть 

високого рівня. Якщо суб’єкт має середній рівень емоційного виснаження, то 

деперсоналізація та зниження особистих досягнень може бути середнього або 

високого рівня. Якщо у випробуваного низький рівень емоційного виснаження, 

то і деперсоналізація, і зниження особистих досягнень будуть низькими або 

середніми. 

Профілактичні, лікувальні, реабілітаційні заходи щодо прояву та 

подолання професійного вигорання мають сприяти обмеженню впливу 

стресових факторів: зняти психічне напруження, підвищити професійну 

мотивацію, збалансувати витрачені зусилля. 

З метою подолання професійного вигорання ми пропонуємо 

використовувати технічні перерви, тайм-аути, ділові ігри для підтримки 

психічного та фізичного здоров’я; оволодіти навичками та вміннями 

саморегуляції, релаксації, розширити коло спілкування за професіональні межі, 

підтримувати хорошу фізичну форму.    

Висновки.  

Вигорання — це сукупність поведінкових та психічних факторів, які в 
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свою чергу впливають на працездатність та самопочуття людини, а також на 

міжособистісні стосунки співробітника. 

Узагальнюючи багато визначень «вигорання», виділяємо основні 

компоненти, які складаються з трьох складових: емоційне та/або фізичне 

виснаження, деперсоналізація та зниження продуктивності.  

За даними емпіричних досліджень виявлено, що  учасники опитування 

мають різноманітні прояви синдрому «професійного вигорання» і потребують 

подальшої серйозної та планомірної соціально-психологічної роботи з їх 

попередження та профілактики, що є необхідним для удосконалення їх 

професійної діяльності. За даними методика «Діагностики рівня емоційного 

вигорання» В.В. Бойка визначено, що найбільший відсоток -92 % припадає на 

фазу резистенції, яка знаходиться в стадії формування у 54 % досліджуваних. 

Це говорить про те, що фактичний опір стресу починається з мометну появи 

тривожного напруження. 

За даними опитувальника «Психологічне вигорання» (розроблений Н. 

Водопˈяновою, О. Старченковою на основі моделі Х. Маслач та С. Джексон), 

було з’ясовано, що більшість працівників мають середній рівень 

деперсоналізації – 65%, та 50 %  у яких спостерігається редукція особистих 

досягнень. Профілактика та корекція психічного вигорання має включати 

формування в особистості навичок, адекватних обставинам емоційного 

реагування. Важливими для профілактики синдрому «професійного вигорання» 

є вміння працювати з власними негативними емоціями, навички самоконтролю, 

вміння вільно, природно висловлювати почуття та емоції. 
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Аннотація: У статті досліджено види маніпулятивних технологій у 

релігійному виданні “Всеукраїнський Собор”. За допомогою дискурс-аналізу 

було проаналізовано новинні матеріали за 2019 рік. Виявлено основні прийоми, 

які впливають формування реальності читачів та викривлюють сприйняття 

реальності крізь призму текстів “Всеукраїнського Собору”. Сформульовано 

висновки й перспективи дослідження.  

Ключові слова: Маніпуляції, індоктринація, приховані наміри, дискурс, 

інтент-аналіз 

 

Актуальність/проблематика дослідження. Маніпуляції й поняття 

«постправди» не є новими для українського медіаринку. Інформаційний і 

загалом медійний дискурси є невидимою силою впливу на широкі маси 

населення. Окремі громадсько-політичні та спеціалізовані ЗМІ формують 

маніпулятивне, викривлене сприйняття реальності через вибірковість та 

уривчастість матеріалів, що не дозволяє побачити й осмислити картину світу 

цілісно. 

Після 2017 року в Україні (рік святкування 500-річчя Реформації) 
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протестантські течії почали створювати релігійні видання. Найбільшим став 

сайт об’єднання “Всеукраїнський Собор”, зареєстрованого 22 січня 2019 року. 

Попри позиціювання сайту як релігійного, у публікаціях порушуються 

проблеми соціального, політичного та освітнього характеру. Проте часто 

матеріали, що публікуються, є маніпулятивними й такими, що порушують 

журналістські стандарти. У контексті сприйняття інформації  актуальною є 

проблематика індоктринації, яка дозволяє передавати потрібні ідеї широким 

масам без критичного їх осмислення. 

Метою матеріалу є виявити засоби маніпуляції й приховані наміри 

авторів сайту об’єднання релігійних та громадських організацій  

“Всеукраїнський Собор”. 

Методологія. Визначальним методом аналізу матеріалів став дискурс-

аналіз, що допомагає визначити репертуар дій суб’єктів і власне дискурс, у 

якому здійснюється риторика. Було використано також метод інтент-аналізу, 

який дозволяє виявити приховані наміри автора для впливу на авдиторію. Він 

був застосований лише до деяких матеріалів у зв’язку з їх специфікою (новинні 

публікації). 

Було проаналізовано новини за період 01.11.2020 – 01.12.2020. Упродовж 

цього часу на сайті було опубліковано більше 50 матеріалів.  

Виклад основного матеріалу. “Всеукраїнський собор” вважається 

релігійним ЗМІ. Проте в матеріалах значно переважають інші дискурси. Це 

зумовлено його загальним позиціюванням і намірами, які висловлюють автори: 

“Всеукраїнський Собор – це об’єднання релігійних та громадських організацій, 

а також усіх небайдужих громадян навколо християнського шляху розвитку 

української держави” [3]. 

Помітно, що об’єднання має амбіції виходити за межі релігійного 

дискурсу і впливати на більшу авдиторію. Цей чинник є одним із визначальних 

під час аналізу матеріалів. 
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Матеріал 1 

Таблиця 1 

Назва матеріалу Дискурси Кількість 

вживання 

Відсоток 

вживання 

4 листопада Верховна Рада, буде 

голосувати закон, який закладає 

механізм позбавляти грифу всі 

просімейні учбові програми 

Політичний 15 39,47% 

Соціальний 11 28,95% 

Освітній 12 31,58% 

Релігійний 1 2,63% 

Текст має чіткий розподіл за категоріями “Ми – Вони”, де “Вони” – це 

автори законопроєкту, МОН (Міністерство освіти і науки — авт.) та 

ліберальні й ЛГБТ-організації. У тексті реалізуються інтенції “приховування” й 

“дискредитації», що чітко простежується в таких висловлюваннях «…його 

[законопроєкту – авт.] автори під гарними лозунгами та поруч із позитивними 

змінами закладають механізм для боротьби з просімейними та духовно-

моральними учбовими програмами» [3]. У категорії “Ми” додаються інтенції 

“протистояння” й навіть “звинувачення”. Це виражено у викривальній риториці 

«ми бачимо…», «ми згадаємо…»[3]. Дискурс-аналіз демонструє, що риторика 

реалізується поза релігійним дискурсом. Автори одразу починають із 

політичного дискурсу, тісно пов’язаного з освітнім. У контексті матеріалу МОН 

вживається не в освітньому, а в політичному дискурсі: «…що змусило МОН 

вести себе в рамках закону…[3]». Освітній дискурс використовується швидше 

як «поле політичної боротьби». 

Матеріал 2 

Таблиця 2 

Назва матеріалу Дискурси Кількість 

вживання 

Відсоток 

вживання 

Верховна Рада перенесла на 5 листопада 

голосування за закон, який позбавлятиме грифу 

всі просімейні учбові програми 

Соціальний 10 33,33% 

Політичний 9 30% 

Освітній 7 23,33% 

Релігійний 4 13,33% 
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Автори використовують політичний та освітній дискурси для активізації 

суспільства до дії. Вони апелюють до загальних категорій, таких як 

“суспільство”, “громадяни”, “громадськість”, “МОН”, “урядовці”. Не можливо 

ні спростувати, ні підтвердити тези, що висловлюються в матеріалі. Політичний 

дискурс – це каталізатор матеріалу. Освітній дискурс є об’єктом дискусії, а 

соціальний забезпечує можливість впливати на політичний, що чітко помітно в 

11 та 12 реченнях. Саме тоді звучить заклик висловлювати власну позицію й 

контактувати з депутатами-мажоритарниками: «…закликаємо писати листи до 

Верховної Ради…, зустрічатися з вашими депутатами мажоритарниками…» 

[3].У тексті реалізується 3 категорії суб’єктів: “Ми – Вони – Третя сторона”, де 

“Вони” й “третя сторона” є “ворогами”, які взаємодіють між собою. Серед 

головних інтенцій “дискредитація” та “песимістичний прогноз”, який дозволить 

третій стороні негативно впливати на українську громадськість.Важливим 

елементом для характеристики “Ми” є суб’єкт “українська громадськість”. 

Дослівно в тексті це звучить так: “…українська громадськість, зокрема 

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій...” [3]. Використовуючи 

словосполучення “українська громадськість”, автори не мають на увазі 

суспільство в цілому, а окрему групу людей, які є прихожанами євангельських 

деномінацій, які вважаються рушійною силою; а вживаючи “громадськість”, 

вони мають на увазі свідомість та вплив. Це говорить про чітке позиціювання 

“Всеукраїнського Собору” як експертної платформи, що захищає соціум від 

влади, яка сама себе дискредитує.  

Матеріал 3 

Таблиця 3 

Назва матеріалу Дискурси Кількість 

вживання 

Відсоток 

вживання 

В Угорщині ЛГБТ переписали казки, 

зробивши відомих казкових героїв геями та 

лесбійками 

Соціальний 20 48,78% 

Літературний 19 46,34% 

Освітній 1 2,44% 

Історичний 1 2,44% 
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Текст є типовим прикладом новини. Основним дискурсом, попри 

онтологію новини, є соціальний, а не літературний. Це свідчить про намір 

авторів перевести проблематику в соціальну площину й продемонструвати 

приклад боротьби проти впливу ЛГБТ сусідньої Угорщини. 

Матеріал 4 

Таблиця 4 

Назва матеріалу Дискурси Кількість 

згадувань 

Відсоток 

згадувань 

В Америці переконані, що християнські 

організації  піддадуться нападкам у разі перемоги 

Байдена 

Релігійний 5 33,33% 

Соціальний 5 33,33% 

Політичний 5 33,33% 

Франклін Грем є авторитетом для широкого кола протестантських 

християн. Стереотипний образ США як цитаделі лібералізму використовується 

як прийом прихованого впливу, тому що в інших матеріалах «ліберальні 

організації» завжди входили до суб’єкта «Вони», що є “ворожою” групою. 

Матеріал розпочинається з релігійного дискурсу, але в процесі автори 

залучають політичний та соціальний дискурси для розширення цільової 

авдиторії та проведення алюзій на сучасну ситуацію в Україні. 

Матеріал 5 

Таблиця 5 

Назва матеріалу Дискурс Кількість 

згадувань 

Відсоток 

згадувань 

 

Навчання в школах ЛГБТ-принципів та 

кримінальне переслідування інакомислячих: 

прийнято новий закон в Італії 

Політичний 13 36,11% 

Освітній 11 30,56% 

Соціальний 7 19,44% 

Медичний 2 5,56% 

Релігійний 1 2,78% 

Літературний 1 2,78% 

Історичний 1 2,78% 

Хоч матеріал подається як новина, але насправді він є експлейнером, у 

який залучена найбільша кількість різних дискурсів, як основних, так і 
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допоміжних, для підкріплення аргументації. Перші 6 речень реалізують лише 

політичний дискурс, що далі переростає в релігійний та соціальний. Натомість 

історичний, літературний та медичний є радше допоміжними, що підкріплюють 

попередню аргументацію й реалізуються в другій частині тексту. 

Матеріал 6  

Таблиця 6 

Назва матеріалу Дискурси Кількість 

згадувань 

Відсоток 

згадувань 

Верховна Рада хоче 17-20 листопада 

проголосувати законопроект №26930-д, 

що запроваджує драконівські штрафи за 

критику гей-парадів та ЛГБТ 

Політичний 13 48,15% 

Соціальний 6 22,22% 

Релігійний 5 14,81% 

Медійний 2 7,41% 

Кримінальний 1 3,70% 

Політичний дискурс є центральним під час обговоренння законодавчих 

ініціатив. Другим за вагомістю є соціальний, який демонструє суспільну 

значущість і є так званим “сall to action”. Більша частота переходу до зумовлена 

авторською інтенцією. Категорію “Ми” формують “громадяни та церкви”. 

Медійний дискурс є допоміжним, щоб підсилити аргумент, що третя сторона у 

матеріалі – “журналісти” – є ситуативним союзником у боротьбі з Верховною 

Радою і “виступають проти” [3] законопроєкту. 

Матеріал 7  

Таблиця 7 

Назва матеріалу Дискурси Кількість 

згадувань 

Відсоток 

згадувань 

В Івано-Франківську провели молитовну 

акцію за захист життя “Припинімо 

геноцид українського народу!” 

Соціальний 10 41,67% 

Історичний 5 20,83% 

Релігійний 5 20,83% 

Політичний 2 8,33% 

Медичний 2 8,33% 

Стрижневим дискурсом, попри відкриту релігійну спрямованість 

матеріалу, залишається соціальний. Ефективним прийомом є перехід до 
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історичного дискурсу, щоб продемонструвати ретроспективу проблематики. 

Саме задля залучення авдиторії використовується соціальний дискурс разом із 

релігійним. Це демонструє соціальну спрямованість попри релігійний контекст. 

Висновки За результатами дослідження матеріалів можемо зробити такі 

висновки: 

1. Маніпулятивний потенціал таких ЗМІ, як, наприклад, 

“Всеукраїнський Собор”, є апріорним через належність видання до релігійних 

об’єднань, які переслідують ціль “християнського розвитку української 

держави”. Це радше корпоративний ЗМІК, що задовольняє інтереси церковних 

діячів. Основні дискурси, реалізовані в ЗМІК, – політичний та соціальний. Так 

автори штучно намагаються розширити й залучити нову авдиторію до когорти 

постійних читачів. Простежуємо спроби формування об’єднання, що буде 

чинити тиск на органи державної влади й відстоювати інтереси 

“Всеукраїнського Собору”. Це може свідчити про політичні перспективи такого 

об’єднання. 

2. Маніпуляції й індоктринація є невід’ємними чинниками успішності 

видання серед цільової авдиторії. Подані матеріали, які закликали до дії, 

з’являлися за декілька днів до голосувань у Верховній Раді. Вони завжди 

обмежені в часі й вимагають негайної реакції. Подані в них факти суперечать 

будь-якому критичному осмисленню. Подібні прийоми використовуються в 

маркетингу (знижки, акції) і характеризуються винятковістю пропозицій та 

обмеженістю в часі. Критичне осмислення потребує часу й аналізу різних 

джерел. Глибший аналіз призведе до дискредитації понять “традиційні 

цінності”, “драконівські штрафи за критику ЛГБТ”, “аборт як геноцид”. Також 

саме завдяки такому підходу в новинах про інші країни простежуються чіткі 

алюзії на ситуацію в Україні. Завдяки цьому створюється стереотипне й 

уривчасте уявлення про іноземні країни. Це підсилює інтенцію “Вони”, 

відчуття страху й лояльності авдиторії до матеріалів і видання загалом. 

3. Автори комунікують з позиції сили й експертності. Їхня риторика 

викликає довіру й закликає до дії. У межах інтенцій це відображається через 



797  

категорії “Ми — Вони”. Подібний стиль виправданий за наявності прихованих 

намірів авторів: створити конфлікт, дискредитувати, звинуватити. Інтенція 

“Ми” підсилюється експертною риторикою. Це зумовлено кількома чинниками: 

a. Влада — це про експертність. Їм не потрібно нічого доводити. Вони 

знають, що краще. 

b. Залучення авдиторії до рядів постійних читачів. 

c. Приглушення критичного й осмисленого сприйняття інформації 

задля маніпуляції інтересами авдиторії. 

Перспективи дослідження. Маніпуляції працюють у сфері намірів 

викривлення дійсності. Виявлення подібних прийомів у текстах потребує 

постійного моніторингу й аналізу матеріалів. Тема наукової статті має 

подальший розвиток і відкриває можливості для дослідження маніпулятивного 

потенціалу різних типів ЗМІК із метою формування рекомендацій для 

написання нейтральних, збалансованих матеріалів, що будуть правильно 

відображати й інтерпретувати реальність. 
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Georgian folk applied arts and crafts in all its images and forms have been of 

great interest to scholars since ancient times. Georgia has always been distinguished 

by the diversity of traditional handicrafts. In the old days, people from all over 

Georgia pursued subsistence farming, making their own household items and 

clothing. Every corner or region has its own history, culture and unique look. There 

were deep democratic ideas embedded in folk art that reflected people’s lives and 

worldviews. 

 The decorative-applied art of the Georgian people is a remarkable event, with 

its diverse, high-quality works of art. That is why in this respect Georgian art 

occupies one of the first places among the arts of other countries. 
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Georgia is a unique museum of art in terms of the number and quality of folk 

decorative-applied works of art. 

There is an inexhaustible vitality and optimism in the samples of Georgian folk 

art. Georgian craftsmen still had a close connection with the lives of their people in 

the distant historical past. They aspired to diversify and enrich everyday life in 

celebration. 

There are numerous references to the fact that the eastern conquerors of 

Georgia, while taking tribute from the Georgian population, equally received gold 

and silver works of art by ancient craftsmen, such as embroidered fabrics, carpets, 

woven fabrics, silk and wool fabrics and many others. [3, p. 44]. 

Handicraft has an ancient tradition in Georgia. According to Academician 

Ivane Javakhishvili, weaving-embroidering was developed in our country in the 

Bronze Age. Folk handicrafts were traditionally followed by Georgian families. It 

was passed down from generation to generation. Every woman in the family should 

know how to weave, knit, embroider. The bride gave her knitted, saddle-bags, striped 

woven cloth and socks as a gift to her husband's family. [3, p. 54]. 

Saint King Tamar herself gave alms only from her own hand-knitted and 

embroidered and not from the royal treasury. 

Knitted from natural wool yarn: woolen fabrics, carpets, rugs; They also wove 

silk and cotton yarn. The history of silkworm breeding dates back to the 5th century. 

Silk products were exported to the Persian market. [5, p. 59]. 

Marco Polo, a 12th century Venetian traveler, described the Georgian capital: 

"There is a lot of silk in Tbilisi, silk and gold fabrics are made here, you will nowhere 

find such a beautiful one." [4, p.31]. In parallel with the weaving of wool and silk, 

fabrics made of flax yarn were also common. 

They knitted on the cover, with crochet, knitting pins and other rules, knitted 

and sewn garments were finally embroidered. Also embroidered were bracelets, 

women’s silk veil, scarves, hats, head scarves, hoods, men’s hats with chin-straps, 

shirts, fore-foots, socks, leggings, shins, purses, tobacco-boxes, bags, pillows, 

cushion sheets and more. 
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The embroidery masters did their job with great trepidation and prayer. 

Georgian embroidery is distinguished by the harmonious combination of 

colors, refined taste, decorative style, rich imagination, flawless performance, in a 

variety of ways of technical methods. Foreigners often wrote about refined Georgian 

art. 

Writer Olga Foch writes: "Georgian women raised a needle at the height of a 

skilled artist's brush and sculptor's cutter." [2, p.64]. 

Called the father of history, Heroet (485-422 B.C.) tells us that the 

mountaineers of the Caucasus at that time wove and embroidered brilliantly, and 

these embroideries did not fade. 

Georgia has also had a tradition of lamb wool felt, or felted wool, since time 

immemorial. The most common patterns of felt are felt cloak and thick felt. Thick felt 

was made in Tusheti, Kakheti, Khevi and Javakheti. Local sheep and merino sheep 

wool as well as other materials were used. [4, p.38]. 

Kakhetians, Tushetians, Khevsuretians and people from other parts of Georgia 

also pursued rug-making. Khevsurian and Pshavian carpets are especially 

distinguished. They are characterized by a dark color palette, which differs from the 

color scheme of carpets created in Kakheti. It is noteworthy that oriental influences 

predominate in folk carpets.ADG 

 

Fig. 1 Georgian traditional knitted ornaments 

Folk forms reveal knowledge and experience in material selection, constructive 

research, and empirical requirements for the subject. (Fig. 1). 

We must look for the basics of artistic construction in folk art. According to the 

famous designer George Nelson, in the past "the designer was not just an individual, 



801  

but it was a whole social process of testing, selection and rejection." 

Even today, the product of design is the fruit of the work of a large creative 

team. 

In material cultural works we find examples of such high mastery that in some 

cases it becomes very difficult to draw the line between folk and professional art. 

It is also noteworthy that today we look only at their artistic virtues in the 

patterns of the past and do not pay attention to their functional significance. These are 

objects that require complex evaluation. This is possible through artistic-constructive 

analysis. In modern Georgia there are especially wide means for the creativity of folk 

masters and for the further development and perfection of centuries-old Georgian 

decorative art. 

In the main cases, cheap goods made by machine could no longer compete with 

artistic products created by Georgian craftsmen. A number of fields of folk art have 

been declining. Factory-made embroidered and monotonous fabrics made from 

different fibers have limited the production of famous Georgian embroidered 

products. The same fate befell carpet weaving and rugs, hand-woven retail (knitted) 

products and more. [1, p.91]. Despite the competition almost all types of artistic 

crafts continued and continue to exist. The products made by private workshops and 

individual craftsmen delighted and will still delight the human eye and heart with 

their artistic taste and liveliness. In our opinion, the modern art industry is the basis 

for the further development of folk art and the creation of the best works of applied 

art. It is in the art industry that professional art should be combined with folk art. 

 

REFERENCES: 

1. N. Pailodze, N. Abesadze, L. Lursmanashvili, ANALYSIS OF THE 

KNITTING KNITWEAR PROCESS BY PRESS NETWORK, “The Scientific 

journal “Norwegian Journal of development of the International Science”, 

http://www.njd-iscience.com/wp-content/uploads/, -2019. -№32,  -P.89-94.  

2. Abesadze N., Pailodze N., Vadachkoria Z., Lursmanashvili L., 

Bakuradze K. THE KNITTING OF ORNAMENTS IN KNITWEAR, The Scientific 



802  

journal “Norwegian Journal of development of the International Science”.   

http://www.njd-iscience.com/wp-content/uploads/.  -2018, -№20, -P.63-67. 

3. V. Karaulashvili, “The Folk Rules of Knitting in Kakheti” Tbilisi, -2014.  

–P.43-56 

4. N. Gogichaishvili “Art in Georgia”. Tbilisi, -2019, -P.27-49.  

5. Ts. Bezarashvili “Georgian Folc Clothing”. Tbilisi, Metsniereba, -1988, -

P.54-65. 

 

  



803  

УДК: 7.01 

ПРИНЦИПЫ И ПРАВИЛА НАТЮРМОРТА.РИТМ 

 

Ашрам Хасан, 

студент 

Чаус Дмитрий Викторович 

Доцент кафедры изобразительного искусства 

Харьковский национальный 

педагогический университет 

имени Г. С. Сковороды 

г. Харьков, Украина 

 

Аннотация: Если вы посмотрите на жанр натюрморта, вы обнаружите, 

что его принципы разнятся. Когда художник рассматривает и организовывает 

основные характеристики формы и цветовой гаммы натюрморта как единой 

пластики в целом, натюрморт становится произведением искусства. 

Натюрморт – это так же не только «произведение искусства», а общая 

картина мировоззрения. Мир вещей - это мир людей, которые творят и живут. 

Это придает натюрморт глубокий смысл. 

Ключевые слова: натюрморт, ритм, живописность, объект, композиция, 

чередование. 

 

По сравнению с повествовательными картинами и пейзажами, натюрморт 

может свободно размещать предметы. Вы можете перемещать или удалять 

объекты по мере необходимости. Вы можете изменить внешний вид предмета. 

Вся основная работа ориентированы на размещение натюрморта в 

плоскости листа. Характер натюрморта (высота и ширина, глубина 

пространства, размер, цветовой контраст) определяет форму и размер 

плоскости, расположение центра композиции. В звуковых и цветовых 

решениях необходимо найти наиболее выгодное размещение объектов, чтобы 

придумать решение проблемы сбалансированных пропорций. [1, с. 178]. 

Люди считают, что композиция - это самостоятельная область искусства, 
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но ее создание неотделимо от восприятия природы, и ее создание начинается с 

полного понимания природы, внедрение ее в искусство, композицию. Идея 

будущей работы во многом зависит от восприятия природы, интереса к ней. 

Чтобы выделить основное содержание, вам нужен большой опыт. Не 

изображать все, что появляется в поле зрения, а выбирать основное и 

показывать всю красоту изображаемого. 

Как в пейзаже, так и в натюрморте для организации композиции 

используются разные типы ритмов - линейные, тональные, цветные. Особую 

роль играет контраст. Выбрать область изображения, где будет использоваться 

контраст, чтобы ее было легче увидеть, это очень сложная работа. Картина, 

основана на тонких световых колебаниях объема, без использования резких 

пятен, тусклая и лишенная визуальной выразительности, очень скучная. Четкий 

контрасты звука (тон, масштаб) показывают на работе напряжение и динамику. 

В отличие от симметрии, динамические изображения основаны на внезапном 

смещении центра композиции относительно оси плоскости изображения. В 

этом случае ритм находит визуальный баланс на плоскости листа. [2, с. 39] 

Ритм собирает раздробленную картину в единое целое. Визуально 

сравнивая одни элементы с другими, мы подчеркивали важность и 

направленность этих объектов. Однако не все повторения могут сделать ритм 

на листе, необходимые для создания натюрморта. В сложных, скучных и 

невыразительных произведениях много скучных ритмов. 

Когда яркие объекты (или точки) чередуются с темными, то наблюдатель 

не будет четко видеть это разделение. Это также относится к цветовым схемам. 

Чтобы создать плавный переход от одного элемента к другому, нужно создать 

гармоничный и упорядоченный ритм. 

Одна из трудностей при нахождении формы - это определение левого и 

правого свободного пространства. Хорошо добавить ключевой источник света в 

композицию, использовать воздушную перспективу от переднего плана до 

глубины плоскости изображения-важные задания при роботе над натюрмортом. 

Следовательно, различное количество свободного пространства плохо 
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влияет на визуальное и конструктивное восприятие натюрморта. В этих случаях 

основная часть натюрморта перегружается, то и весь натюрморт становится 

хаотичным. 

Мир натюрморта всегда пытается раскрыть свою объективную 

идентичность, расовую идентичность и человеческий мир, отражая порядок 

мыслей и эмоций, а также отношение к жизни.  

Натюрморт всегда был и есть самым популярным видом в обучение детей 

и студентов. На его примере можно показать правила построение, размещение 

ритмов, основы композиции. 

Натюрморт, в котором неодушевленные предметы передают 

характеристики и характер людей и времени-важнейшее творческое 

направление художников этого жанра. 

Сама жизнь объективно не существует, она придумана и устроена. [3, с. 

112].  

Концепция натюрморта означает пространственное его решение. Это 

связано с особенностями цветовой системы. Тип пространственного решения 

также зависит от количества свободного места по краям. 

Одна из характеристик природных объектов в натюрмортах - их 

хрупкость. Поэтому одной из характеристик этого вида является его 

способность долгое время сохранять очаровательную красоту изображаемого. 

[4, с. 116] 

Это придает натюрмортам философскую глубину, которая всегда 

привлекает публику. 

Делая выводы можно сказать, что знания построение натюрморта, 

основных правил работы над ним, дают возможность дальше продвигаться в 

изучении композиции и в общем всей живописи. 
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Аннотация. Белянская Е.Д. Формообразование шахматных фигур. В 

статье поднимается вопрос о том, как менялось и меняется формообразование 

шахматных фигур . 
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Цель работы. Рассмотреть тенденции шахматных фигур; какие наборы 

были задолго до наших дней; что сейчас актуально, и как разработать свой 

уникальный комплект шахмат.  

Результаты исследований. Все прекрасно знакомы с шахматами, но 

существует целый мир их разнообразных вариантов, в которых меняются 

детали базовых шахматных правил, а порой переосмысливается вся игра (для 

улучшения игрового процесса или его обновления). На сегодняшний день , 

шахматные фигуры как и шахматную доску выполнить можно из любого 

материала , начиная от дерева, заканчивая едой. Дизайн можно выполнить 

абсолютно разный , только дай волю своим эмоциям. Современные дизайнеры 

сейчас могут сотворить прекрасное чудо даже из стаканчика из под кофе, ведь 

идей очень много, как сделать и красиво и практично.  

Ценителей классических шахмат осталось довольно - таки мало, ведь все 

стараются «идти в ногу со временем». Заметим, что запомнить форму 

шахматных фигур (их для каждого цвета 6, а всего 12) совсем не сложно. Даже 

трёхлетнему малышу это под силу. Дело в том, что форма у всех шахматных 

фигур почти всегда одинаковая, стандартная. 
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С одной стороны, это удивляет. Ведь в карточных играх, которые не 

менее популярны, чем шахматы, рисунки на картах (а их, с учётом тузов, 16, да 

ещё иногда один джокер) не стандартизируют. Более того, часто выпускают 

сувенирные наборы карт с очень своеобразными, иной раз, весьма 

фривольными, картинками. Почему бы и форму шахматных фигур не 

разнообразить под стать картам? 

Но с другой стороны, стоит немного подумать, и всё становится 

понятным. Дело в том, что, играя в карты, мы сначала смотрим не на картинку, 

а на значение карты и на масть. А они тоже стандартизированы и изображаются 

единообразно в двух противоположных углах каждой карты. Только приняв 

решение и сделав ход, можно полюбоваться на картинку, которая для карты 

есть не более чем красивое платье для человека. Но и не менее. 

В шахматах же значительность фигуры определяется её формой. И если 

форма шахмат от набора к набору меняется, это затрудняет и замедляет игру. 

Поэтому в данном случае – да здравствует единообразие! 

Шахматы были популярны в Европе издавна и сначала форма фигур была 

самой разнообразной. Но поскольку чаще всего в эти шахматы играли 

несколько человек, они довольно быстро привыкали к фигурам «собственной» 

формы, и это им не очень мешало. 
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На сегодняшний день, нестандартные формы стали нашей «изюменкой». 

Например, удивительный дизайнерский шахматный набор с резными 

металлическими фигурами и кожаным полем при всей своей роскошной 

вычурности отличается невероятной практичностью. Установка доски и фигур 

займет меньше минуты, а в сложенном состоянии шахматы поместятся без 

особых проблем даже в карман верхней одежды. 

 

Фигуры в свою очередь представлены в виде металлических колец с 

резными окончаниями. Каждая фигура имеет свой вырезанный «венок», 

верхнюю часть с узором, по которой можно понять, что именно это за фигура: 

пешка, ферзь, король и так далее. В сложенном виде шахматные фигуры 

одеваются на свёрнутое в рулон шахматное поле. Два кожаных свертка с 

надетыми на них кольцами-шахматами занимают совсем немного места. При 

желании свёртки можно положить в удобную сумку-пенал. 

К примеру, современные дизайнеры создали оригинальные шахматы в 

стиле стимпанк из гильз разного калибра. 
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Различные части гильз исполняют роль шахматных фигур. Доска 

выполнена из натурального дерева. Ее поверхность искусственно состарена и 

дополнена декоративными трещинками, придающими изделию изысканности и 

лоска После шахматной игры фигуры прячутся в специальные отверстия сбоку 

коробки, в результате чего модель напоминает корпус магазина с боевыми 

патронами. Игровое поле не только разделено по цветам, но и очерчено 

глубокими бороздами для большей контрастности.Бока коробки украшены 

многочисленными спиралями из стали и латуни, стрелками от старых часов и 

рисунками в стиле стимпанк. 

Яна Флада (Ian Flood) и Криса Проссэра (Chris Prosser) создали шахматы 

из знаменитых зданий Лондона. Вот такая древняя игра с современными 

мотивами и новым подтекстом в рамках интеллектуального боя. 

 

Любой желающий может поиграть в шахматы под открытом небом в 

сквере шахматистов в г.Астане. Стоять такие вот шахматные фигуры, а плитка 

выложена в виде шахматной доски. 
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Любой желающий может поиграть в шахматы под открытом небом в 

сквере шахматистов в г.Астане. Стоять такие вот шахматные фигуры, а плитка 

выложена в виде шахматной доски. 

Знаменитый архитектор Фрэнк Гери разработал уникальный набор 

шахмат. Каждая фигурка напоминает здания Гери и выполнена из прочного 

английского фарфора. Необычные архитектурные формы шахмат были 

выбраны не случайно: рыцари получили слегка изогнутые линии, чтобы 

облегчить их L-ходы, наряд королев намекает на четкую направленность их 

движения, а пешки похожи на небольшие пушки, которые преодолевают все на 

своем пути. Стоимость необычных шахмат - $25 000. 

 

Дизайнер Флориан Хаусвирс (Florian Hauswirth) из Швейцарии создал 

Демократические Шахматы. В них можно играть по обычным правилам, а 

можно использовать правила, предложенные Хаусвирсом. Когда чужая фигура 

взята, её можно присоединить к своей и получить благодаря этому фигуру с 

комбинированными способностями. 
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Испанский дизайнер Джейми Хайон (Jaime Hayón) решил сыграть в 

шахматы в самом сердце креативной столицы мира, Лондона. Образно, 

инсталляция представляет Трафальгарскую битву (шахматы размещены прямо 

на Трафальгарской площади), ключевое сражение британского флота с 

союзниками, Францией и Испанией, которое произошло рядом с атлантическим 

побережьем Испании в 1805-м году 

 

Не менее экстравогантные версии шахмат создают обычные люди. Вязать 

можно не только носки. 

 

"Lego" & "Star wars". 

 

Stand-up. 
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Ключ к разгадке 

 

Процесс изготовления шахмат 

Данный шахматный набор можно изготовить из дерева , металла и стекла. 

Выше подробно показана форма каждой фигуры .  

Пешка -выгнута в две разных стороны; 

Конь -выполнен в формне «угла», так же выгнут в стороны; 

Слон – Выполнен в форме треугольника,  выгинаем перпендикулярно 

каждой стороны ; 

Ладья-выполнена в П-образной форме, выгинаем перпендикулярно 

каждой стороны ; 

Ферзь- выполнена в форме прямоугольника с отверстие в 

середине,выгнута перпендикулярно каждой стороны ; 

Король- выше все перечиисленных фигру, в середине шахмат, куб, 

выгнут перпендикулярно каждой стороны. 

В комплект входит: пешка – 8 шт.; ладья – 2 шт.; конь – 2 шт.;слон – 2 

шт.;ферзь – 1 шт.;король – 1 шт 
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Данные шахаты выполнены в плоскости. 

Данные шахматы можно сделать их стекла или камня .За основу брала 

куб, прямоугульник. Тоесть , плоскоти пересекаются, получается эстетичный 

вид шахматных фигур. Поле также можно сделать из камня , либо стекла. В 

клетчатой коробке, которая обычно служит еще и полем игры, помещается 32 

фигурки – 16 «белых» и столько же «черных». Цветовое описание очень 

условно: на самом деле речь идет лишь о светлых и темных фигурах – не 

обязательно, чтобы они были именно белыми и черными.  

Дизайн шахматных фигур тщательно проработан, что позволяет им 

прекрасно лежать в руке. Благодаря мягкой подкладки фигуры скользят по 

доске как на льду. 

В комплект входит: 

пешка – 8 шт.;  

ладья – 2 шт.; 

конь – 2 шт.; 

слон – 2 шт.;  

ферзь – 1 шт.; 

король – 1 шт. 
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Шахматы из проволоки . 

В комплект входит: 

пешка – 8 шт.;  

ладья – 2 шт.; 

конь – 2 шт.; 

слон – 2 шт.;  

ферзь – 1 шт.; 

 король – 1 шт. 

 

Итак, подведем итоги: 

• Дизайн современных шахмат не стоит на месте 

• Существует целый мир современного формообразования 

шахматных фигур  

• Современный дизайн шахматных фигур увлекает каждого человека, 

даже если он не умеет играть. 

• Шахматы помагают развивать логическое мышление , дизайн –

креативность. 

 

ЛИТЕРАТУРА. 
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КОРИФЕЇ У ПОРЕВОЛЮЦІЙНОМУ ДЕРЖАВНОМУ ТЕАТРІ 

 

Василенко Катерина Олександрівна 

аспірант 

Київський національний університет театру 

кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого 

 

Анотація: Стаття присвячена організаційно-творчій роботі представників 

театру корифеїв у часи після Жовтневої революції: Миколі Садовському, 

Панасу Саксаганському та Марії Заньковецькій. Акцентується увага на 

управлінській діяльності в українських театрах після їхнього удержавлення. 

Також описується взаємодія акторів з плеяди корифеїв з новим політичним 

устроєм країни. 

Ключові слова: Микола Садовський, Панас Саксаганський, 

пореволюційний театр, корифеї, державний театр. 

 

Першими, хто озвучив мрію про створення державного українського 

театру стали ще представники плеяди корифеїв української сцени. Проте не всі 

з них встигли застати його за життя. Микола Садовський став директором 

Державного театру УНР в тодішній її столиці Кам’янці-Подільському в 1919-му 

році. Але образливим для корифея залишилося те, що при створенні у 1917 році 

першого державного Українського національного театру (згодом 

трансформований у два інші – Державний народний та Державний 

драматичний) обійшлися без нього. Керівництво колективом, що мав гордо 

носити статус державного тривало у Садовського лише рік. Найвправніший 

антрепренер з братів Тобілевичів, які займалися сценічним мистецтвом отримав 

жадану посаду запізно і в складний військово загострений період. Не дивлячись 

на колосальну відданість українському театральному мистецтву, де на перше 

місце можна поставити створення першого стаціонарного українського 

репертуарного театру, який проіснував 14 років, діяльність Миколи 

Садовського була трагічно недооцінена. Як стверджує сучасний дослідник 
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українського театрального мистецтва А. Г. Лягущенко в корифея «фактично не 

склалися стосунки з жодною пореволюційною владою». [6, с. 209]  

Другим з корифеїв, хто встиг обійняти посаду директора державного 

театру став Панас Саксаганський, якого в 1918-му році уряд Української 

держави покликав очолити реформований з Українського національного театру 

Державний народний театр. Та довгоочікуваний стаціонарний державний 

театральний колектив, керувати яким мріяв Саксаганський, проіснував під 

орудою майстра сцени лише чотири роки, отримуючи регулярні негативні 

відгуки нової критики стосовно анахронічності поглядів у театральному 

мистецтві. Згодом театр став називатися Державним драматичним народним 

театром Губполітпросвіти, а вже через кілька місяців театром імені Марії 

Заньковецької і пішов своїм шляхом під керівництвом інших директорів. 

Ситуація з настороженим ставленням корифеїв до нового мистецького 

вектору театральної справи, і навпаки – неприйняття корифеїв  представниками 

нової революційної української сцени – закономірна. Адже опинившись на 

зламі епох корифеї, прихильники побутових традицій, у прочитанні 

театрального репертуару нової доби виявилися досить безпорадними. Г. 

Веселовська у статті «Театр Миколи Садовського часів Директорії УНР (1919-

1920 рр.)» пише: «Між тим репертуар Садовського у цей період серйозно 

звужується – йдуть лише українські твори і переважно класичні. Постійно 

виставляється одноактівка «Останній сніп», «Запорожець за Дунаєм», «Наталка 

Полтавка», а особливо прихильністю публіки користується «Про що тирса 

шелестіла»…»  [2, с. 25]  

Хоч в театрі Садовського звісно з’являлися сучасні п’єси, однак критика 

тих часів, зокрема Д. Антонович у праці «Триста років українського театру» [1 

с. 203-206] описує дані спроби не вдалими з точки зору невмілого прочитання 

матеріалу як постановниками, так і глядачем. 

Однак акторський хист корифеїв цінували завжди, як  в часи їхнього 

кращого періоду, наприкінці ХІХ століття, так і на зламі епох та при повній 

зміні мистецьких традицій з приходом більшовиків на українські землі. Микола 
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Садовський, повернувшись з еміграції в 1926-му році гастролював різними 

театрами, як запрошена зірка, виконуючи свої найкращі ролі. До того ж 

корифея запросили на головну роль в агітаційно-пропагандистський фільм 

«Вітер з порогів» («Останній лоцман»), зйомки якого відбувалися в 1929-му 

році. Не зважаючи, на офіційний початок «великого перелому», що суттєво 

вплинув на трансформацію мистецьких поглядів, адже разом з ухваленням 

«вирішального наступу соціалізму на капіталістичні елементи міста і села». [4] 

вирішальний наступ соціалізму відбувся і в  мистецтві.  

Та з утвердженням тоталітарного режиму радянська влада, як свого часу з 

коренізацією (українізацією), спочатку хотіла адаптувати творців і споживачів 

українського мистецтва, зокрема театрального. Тому для корифеїв театру, але 

виключно як для акторів, настав час «шани і захоплення». Адже у пошуках 

підходящого радянським керманичам методу соцреалізму, що чітко 

відображається у регулярних театральних та літературних пленумах в період з 

1926-го по 1933 рр., корифеїв почали використовувати у пропагандистських 

цілях. Формуючи соцреалістичний образ, радянський актор мав так само щиро 

й реалістично як колись корифеї, відображати життя на сцені, але вже в новому 

ідеологічному забарвленні. А старійшини українського сценічного мистецтва в 

свою чергу вже розуміли з ким мають справу, бо у своїх інтерв’ю, що 

випустила одне за одним українська радянська преса говорять суто «по-

радянськи». Садовський, що саме повернувся з еміграції вказує: «Головне ж 

тепер для всіх театрів – творити нового актора», [5, с. 12] що на нашу думку 

звучить дещо глузливо з вуст людини, яка тривалий час через неприйняття 

політичного устрою своєї країни знаходилася в еміграції.  

Панас Саксаганський в інтерв’ю одеському виданню відповідає на 

запитання кореспондента про своє бачення майбутнього в сфері театрального 

мистецтва: «Звичайно, повернення на шлях реалізму і життєвої правди». [3] Не 

дивлячись на те, що Панасу Саксаганському вслід за Марією Заньковецькою в 

1925-му році надали звання Народного артиста республіки він, як стверджує  А. 

Лягущенко, до останніх днів боявся радянську владу. [6, с 225] До слова, 
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Садовський, через еміграції та співпрацю з українськими національними 

урядами в найзапекліші часи, такої честі не удостоївся. 

Що стосується останньої з зірок театру корифеїв, яка за життя побачила 

удержавлення театру і навіть присвоєння йому свого імені - Марії 

Заньковецької, то вона стикнулася з реалізацією цієї мрії лише частково. На 

запрошення Панаса Саксаганського актриса почала працювати в Державному 

Народному театрі, хоч і не одразу. В ньому ж у 1922 році востаннє вийшла на 

сцену, коли до 40-річчя творчості й отримала першою в Україні звання 

Народної артистки республіки. В організаційні питання театру представниця 

українського храму Мельпомени не втручалася з часів закриття  першого і 

останнього сезону Української трупи під керівництвом М. К. Заньковецької, яка 

лишилася після того, як 1918-го року П. Саксаганський відправився очолювати 

Державний народний театр і полишив Товариство українських артистів при 

участі М.К. Заньковецької та П. К. Саксаганського.  
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Аннотация: Автор анализирует художественную деятельность китайских 

пианистов эмигрантов с 1920-х по 1960-е годы, выявляет характерные 

особенности первой волны художественной эмиграции, раскрывает вклад 

первых китайских пианистов развитие национальной и мировой 

исполнительской фортепианной культуры, отмечает их усилия по 

установлению диалога художественных культур Востока и Запада. Подробно 

рассмотрено творчество Фу Цуна как наиболее яркого представителя китайских 

пианистов эмигрантов первой волны. Его деятельность охарактеризована как 

творческий процесс сочетания китайского стиля с западной традицией. 

Ключевые слова: Диалог Востока и Запада; китайские пианисты-

эмигранты; Фу Цун; слияние; влияние. 

 

Одним из ярких феноменов мировой художественной культуры ХХ в. 

является творчество китайских эмигрантов, представляющих разные виды 

искусства. История китайской художественной эмиграции представлена двумя 

волнами. Первая ее волна охватывает 1920–40-е гг. Она обусловлена 

стремлением творческой молодежи Китая получить профессиональное 

образование в художественных учебных заведениях Европы, с целью освоения 

традиций западного искусства. Многие представители первой волны китайской 

художественной эмиграции, вернулись на родину, обеспечив впоследствии 

передачу традиций западного искусства новым поколениям китайских 

композиторов, музыкантов-исполнителей, художников, хореографов, 
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архитекторов и внеся значительный вклад в становление  искусства КНР, 

опирающегося на синтез национальных и западных традиций.  Однако другая 

часть талантливой молодежи осталась в странах Европы и США, продолжив 

там свою творческую деятельность, благодаря которой начался активный 

диалог художественных культур Востока и Запада. Их творчество создало 

своеобразную платформу для вхождения китайского искусства в мировое 

художественное пространство.  

На протяжении первой половины ХХ в. китайская художественная 

эмиграция пополнилась представителями музыкального искусства, 

стремящимися освоить западную художественную традицию, столь отличную 

от китайской. Студенты, знакомившиеся с европейской музыкой, окунулись в 

мир, который кардинально отличался от всего, что соответствовало 

классическим китайским традициям. На разных полюсах находились законы 

создания китайской музыки и принципы европейской композиции. И еще более 

далеки друг от друга были каноны музыкального инструментального 

исполнительства Востока и Запада, опиравшиеся, к тому же, на абсолютно 

несхожие по конструкции и свойствам музыкальные инструменты. Поначалу в 

межкультурном диалоге Востока и Запада китайские музыканты занимали 

скромное место принимающей стороны и по мере сил и таланта, стремились 

освоить мир европейского исполнительского искусства и искусства 

композиции. Тем не менее, хотя основная деятельность этих студентов долгое 

время сводилась к освоению технических навыков и копированию, европейская 

музыкальная культура, попав на плодотворную почву таланта и китайской 

музыкальной традиции, дала ростки нового. И уже к середине ХХ столетия 

китайские эмигранты − композиторы и исполнители − смогли заявить о себе и 

занять равноправное место в диалоге художественных культур.  

На тот факт, что современная китайская фортепианная школа своими 

достижениями во многом была обязана творчеству китайских пианистов-

эмигрантов первой волны, уже обратили внимание некоторые искусствоведы 

Китая.  Так, в круг внимания Бянь Мэн, Сюй Бо, Хуан Пин, Ши Явэнь и  
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некоторых других исследователей, при характеристике начального этапа 

развития отечественной фортепианной школы неизбежно попадали китайские 

пианисты-эмигранты, которые своей плодотворной концертной деятельностью 

уже доказали возможность успешного и быстрого овладения культурой 

европейского исполнительства [1; 2; 3; 4].  Цель нашей статьи – выявить 

значение деятельности китайских пианистов-эмигрантов первой волны в 

зарождении и развитии межкультурного диалога Востока и Запада. 

В 1904 г. в Шанхае состоялся первый фортепианный концерт 

итальянского пианист и дирижера Марио Паччи, который затем на долгие годы 

связал свою творческую и педагогическую судьбу с Шанхаем, проложив мост 

диалога восточного и западного музыкального искусства. Именно у него 

обучалось игре на фортепиано старшее поколение китайских пианистов: Юй 

Бяньмин, У Или, Чжан Цзюньвей. Многие из учеников Марио Паччи 

впоследствии эмигрировали в другие страны, чтобы продолжить свое 

образование. В Японию, в токийскую музыкальную школу, уехали учиться 

фортепианному исполнительству и композиторскому мастерству будущие 

известные музыканты-педагоги Шэн Шингун, Ли Шутон, Фэн Ясюн, Сяо Юмей 

и др. По возвращении из Японии, они начали работать в педагогических 

институтах и училищах, способствуя широкому внедрению фортепианного 

исполнительства в культуру Китая.  

Исследователи китайского фортепианного исполнительства Бянь Мэн, 

Сюй Бо [1; 2] подчеркивают, что в основе развития музыкальной, и в том числе, 

фортепианной культуры в Китае лежат конфуцианство и даосизм, традиции 

которых позволили создать особый культурный климат. И те и другие 

утверждают космологическое значение музыки, ее влияние на природу в целом, 

и на духовную природу человека, в частности. Безусловно, не менее важное 

влияние оказали богатая музыкальная инструментальная культура Китая.  

Некоторые из китайских пианистов «первой волны» получили 

дополнительное образование в Европе: Сяо Юмей – в Германии, в Лейпцигской 

консерватории, Ян Цунчжи – во Франции, Ван Жуйшан и Ли Енке –  в 
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Америке, Ли Шухуа – во Франции, в консерватории Лиона, Ли Сянь Мин – в 

Королевской консерватории Бельгии. Одни из них вернулись на родину, чтобы 

передать знания молодежи, как, например, Сяо Юмэй, который после 

возвращения из Германии основал первую в Китае консерваторию – 

Шанхайскую государственную консерваторию. Другие остались на долгие годы 

эмигрантами, продолжая, тем не менее, поддерживать славу китайского 

искусства. Таковы пианисты Ли Сяньмин и Фу Цун, на творчестве которых 

остановимся подробнее.  

Китайская пианистка Ли Сяньмин родилась в 1915 г. в Нинбо, где ее дед 

был христианским миссионером. После окончания учёбы в Китайско-Западной 

женской школе в Шанхае, она поступила в Шанхайскую консерваторию и , 

отличаясь исключительными способностями, уже после первого курса была 

направлена на стажировку в консерваторию Новой Англии в США. Затем Ли 

Сяньмин поступила в Брюссельскую Королевскую консерваторию, где 

обучалась под руководством одного из лучших педагогов того времени, Эмиля 

Боске, учеником знаменитого Феруччо Бузони. Благодаря тому, что Э. Боске 

был прекрасным ансамблистом, участником Брюссельского квартета Франца 

Шерга, а затем Бельгийского придворного трио, Ли Сяньмин за время обучения 

познакомилась не только с фортепианной музыкой, но и с музыкой для 

камерного ансамбля и получила навыки игры в подобном коллективе.  

Выйдя замуж за известного русского эмигранта, пианиста и композитора 

Александра Черепнина, Ли Сяньмин активно включилась в его деятельность по 

установлению культурных связей Востока и Запада.  А.Черепнин часто и 

подолгу бывал в Китае, являлся инициатором и участником концертных 

выступлений, мастер-классов, проводил лекции в музыкальных учебных 

заведениях.  Его стараниями был организован первый в Китае композиторский 

конкурс, целью которого было создание фортепианных произведений в 

китайском стиле. Ли Сяньмин много концертировала в странах Европы и 

Америки как солистка и участница камерного ансамбля, играя произведения 

своего мужа (в частности, сложнейшие «Пять фортепианных этюдов в 
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китайском стиле»), а также пьесы китайских композиторов, чем способствовала 

распространению в мире фортепианного искусства Китая. Вместе с мужем Ли 

Сяньмин оказывала поддержку и помощь китайским вокалистам Цзян Ин, Сы 

Игуй, Юй Исюань, которые учились в 1930-е годы в Европе. [5, c. 92]. В 

частности, она выступала в ансамбле с молодой китайской певицей Чжоу 

Сяоянь, пропагандируя китайскую национальную музыку. Следует признать, 

что Ли Сяньмин была первой китайской пианисткой, чье исполнительское 

мастерство было принято искушенной европейской публикой и получило 

серьезный резонанс в концертных кругах. 

Одним из самых ярких концертирующих китайских пианистов старшего 

поколения вот уже более полувека по праву считается Фу Цун (1934 – 2020 гг.).  

Отдавая дань таланту  этого мастера, на его сольные концерты в Лондоне 

постоянно приезжали многие выдающиеся пианисты современности, такие как 

Леон Флейшер, Марта Аргерих,  Раду Лупу и др. В музыкальном мире этот  

пианист  давно признан как один из наиболее тонких интерпретаторов 

В.Моцарта. Не менее изысканной и трепетной была его трактовка 

произведений К.Дебюсси. Немецкий писатель Герман Гессе считал, что Фу Цун 

превзошел в исполнении Ф.Шопена таких признанных мастеров, как Я. 

Падеревский, Э. Фишер и Д. Липатти, и что только он играет Шопена по 

настоящему [4, c. 127]. Игра Фу Цуна вызывала признание и восхищение 

знаменитых дирижеров, с которыми пианисту довелось сотрудничать. Среди 

них − Иегуди Менухин, Даниэль Баренбойм. Благодаря своему мастерству и 

таланту Фу Цун по праву вошел в ряд выдающихся пианистов ХХ в., что 

подчеркивают исследователи его творчества [6]. 

Фу Цун родился в Шанхае в семье интеллектуальной китайской элиты. 

Его отец был высокообразованным переводчиком, благодаря которому на 

китайском языке были изданы произведения французской литературной 

классики. Благодаря влиянию отца уже в детстве у будущего пианиста 

сформировалась основа для дальнейшего развития диалога культур Востока и 

Запада. С трехлетнего возраста Фу Цун начал заниматься на фортепиано, 
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вначале у итальянского пианиста-эмигранта Марио Паччи, а затем у 

российской пианистки Ады Бронштейн.  Поступив в 1954 году в варшавскую 

консерваторию, он уже в следующем году стал лауреатом третьей премии 5-го 

Международного конкурса пианистов им. Шопена, получив к тому же 

специальный приз за лучшее исполнение мазурок. После завершения учебы Фу 

Цун переехал в Лондон, где жил до последних дней жизни. 

На протяжении двадцати лет, с 1960 по 1980 гг. пианист дал по всему 

миру около 2400 концертов и выпустил более 50 альбомов с записями 

классической фортепианной музыки. За эти годы его исполнительская манера 

претерпела определенные изменения. Тонкая, почти графическая фразировка, 

напоминающая, по мнению критиков, рисунок китайской тушью, и открытый 

юношеский лиризм уступили место мужественной, вдумчивой, зрелой игре. 

Значительно расширился репертуар пианиста, который пополнился 

классическими сочинениями Г. Генделя и Д. Скарлатти, опусами Л.Бетховена и 

И. Брамса,  произведениями К.Дебюсси, И. Стравинского, С.Барбера, Дж. 

Кемпбелла.  

В своем творчестве Фу Цун дрейфовал между западной и восточной 

традициями.  Об этом открыто свидетельствуют не только его толкование 

музыки, но и его высказывания. Отмечая, что его судьба изгнанника подобна 

судьбе Ф.Шопена, Фу Цун подчеркивает: «Самым главным в музыке Шопена 

является чувство родины, бесконечная печаль из-за безысходности 

положения… эти чувства полностью заполнили его музыку» [7, c. 119]. 

Пианист неоднократно подчеркивал, что особые изысканность, утонченность, 

трепетное отношение к природе, глубокая любовь к родной земле роднят 

музыку великого польского композитора с древними традициями китайской 

культуры. И именно эта близость культур, позволяющая понять собеседника-

композитора и открыть новые краски в европейской музыке лежит в основе 

творческой интерпретации Фу Цуна.   

Наряду с тем, что Фу Цун открывает новые горизонты содержания 

общеевропейской фортепианной музыки, он, оставаясь представителем 
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китайской музыкальной культуры, в значительной степени обновляет арсенал 

исполнительских выразительных средств, делая их достоянием современного 

мирового пианизма. Так, в его интерпретации получает особые краски 

колористическая трактовка фортепиано (ударного по своей природе 

инструмента!). Ее корни лежат, с одной стороны, в фортепианной музыке 

французских импрессионистов, с другой – в древних традициях 

инструментального исполнительства Китая, с его особым отношением к 

тембровому колориту и многооттеночностью звуковой палитры. Особая 

утонченность и экспрессия пианистического туше, повышенное внимание к 

малейшим, еле уловимым интонационным колебаниям чистой, графически 

выверенной, мелодической линии, свобода временной структуры и 

поразительное богатство ритмики – все эти характрные для китайской традиции 

средства выразительности, переосмысленные Фу Цуном, получают 

убедительное воплощение в его искусстве. Подчеркнем, что все эти качества, 

столь характерные для ориентальной, в том числе и китайской, музыки, в той 

или иной мере проявляются  также у китайских исполнителей других 

специальностей − скрипачей, виолончелистов, вокалистов, − что позволяет в 

целом говорить об их заметном вкладе в расширение исполнительских средств 

выразительности мирового музыкального искусства. 

Несмотря на личную трагедию (родители Фу Цуна в годы культурной 

революции были осуждены и покончили жизнь самоубийством), пианист после 

провозглашения в Китае политики реформ и открытости начал активную 

деятельность на родине. Он концертировал с разнообразными программами  в 

разных регионах страны, читает лекции о музыке, дает мастер-классы, 

становится за пульт студенческих оркестров. С 1982 г. Фу Цун до последних 

дней жизни работал внештатным профессором Пекинской центральной 

консерватории,  проводя в то же время мастер-классы в Фонде молодых 

пианистов Италии, в консерваториях и институтах Европы и США. Особое 

внимание Фу Цун уделял молодым перспективным китайским пианистам, 

которые обучаются за пределами родины, давая им консультации и оказывая 
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помощь и поддержку иного рода. Таким образом, как и многие другие 

представители фортепианной китайской культуры, Фу Цун выполнял высокую 

миссию развития художественной культуры своей отчизны. 

Вывод: 

1. Уникальная китайская фортепианная школа выросла в результате 

слияния древних идей конфуцианства и даосизма, классических традиций 

китайского инструментального и европейского фортепианного 

исполнительства. На ее формирование значительное влияние оказали 

пианисты-эмигранты, получившие профессиональное образование в 1930 − 40-е 

годы в Европе и длительное время жившие за пределами родины. 

2. Невозможно переоценить вклад, который внесли китайские 

пианисты-эмигранты в диалог художественных культур Востока и Запада. 

Овладев тайнами исполнительского мастерства на европейском инструменте, 

став безукоризненными интерпретаторами сочинений западных композиторов, 

они, тем не менее, остались в своем пианизме истинно китайскими 

музыкантами и представителями великой китайской культурной традиции, 

благодаря чему смогли открыть для слушателей новые, неизвестные ранее 

нюансы фортепианного исполнительства, европейской и китайской 

фортепианной музыки. 
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у репертуарі бандуристів-виконавців України та діаспори. 

Ключові слова: бандурне мистецтво, дума, думи у виконавському 

репертуарі, звукозаписи дум, українське кобзарство. 

 

Кобзарське мистецтво – це світове музично-пісенне, та не тільки 

феноменальне явище національної традиції. Основою репертуару у виконанні 

кобзарів, сліпців-бандуристів, бандуристів Лівобережної та Центральної 

України були думи [1, с.63-68]. 

Про вживання терміну «думи» найдавніше згадується в 1506 р. у хроніці 

(Аннали (пол. Roczniki, czyli o pochodzeniu i sprawach Polakow I Litwinow Ksiag 

VIII), 1587р.) польського історика Станіслава Сарницького [12]. 

Дослідник М. Возняк навів чимало згадок щодо побутування терміну 

«дума» у XVI–XVII ст. Кобзарі називали думи «козацькими піснями, 

псалмами», зауважив учений, що вислів дума, з болгарського – це «слова» [4]. 
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Найдавніші записи «дум», які дійшли до наших днів, сягають II половини 

17 ст. Перший запис думи датується 10 січня 1684 р. – це твір «Козак Голота». 

Він зафіксований в його збірнику, чотирма зразками з Волині, який знаходиться 

в архіві Ягеллонського університету в Крахові. Цей збірник був виявлений і 

опублікований в 1928 р. академіком Возняком. Окрім того, збереглися чотири 

приклади дум, вміщені у збірнику Кондрацького (XVII ст., рукопис, «Козак 

Нетяга», два зразки жартівливих пародій. 

У 50-х роках XIX ст. почався новий етап дослідження дум, коли з’явилися 

не тільки тексти дум, але й описи кобзарського середовища. Для української 

фольклористики дуже важливе значення мала збірка пісень поета-романтика 

А. Метлинського «Народные южно-русские песни» (Київ, 1854), де окрім дум, 

ще подаються короткі записи про виконавців. Також була подібна праця 

П. Куліша «Записки о Южной Руси» (Т.1, 1856; Т.2. 1857). Публікації у ній 

здійснювалися за новим принципом – із побутом життя їх носіїв.  

Поступово набула широкого розголосу мистецька діяльність кобзаря 

Остапа Вересая. Ним були зацікавлені представники російської та української 

інтелігенції. В 1852–1856 роках відомий художник Л. Жемчужников став одним 

із перших таких представників. Зацікавлений багатим репертуаром О. Вересая 

був М. Лисенко, який широко розгорнув свою фольклористичну роботу у кінці 

60-х рр. XIX ст. У 1873 р., за пропозицією М. Лисенка, кобзаря запросили до 

Києва взяти участь у засіданні Південно-Західного відділу Російського 

географічного товариства, на якому він виконав кілька пісень та дум. Лисенко 

на цьому засіданні зачитав науковий реферат «Характеристика музичних 

особливостей українських дум та пісень у виконанні кобзаря Вересая» [8]. При 

записах дум Лисенко детально позначив всі мелодичні нюанси та 

інструментальні програші на бандурі, також підкреслив, що етнографічний 

запис повинен бути «чи то для вжитку, хто б знав грі на бандурі міг би 

навчитися співати думи, чи просто для захорони, як народної творчості від 

забуття й затирання з пам’яті людської» [9]. 

Одним із важливих досліджень була праця Ф. Колесси,  глибоке її 



832  

опрацювання однієї пісенної теми в історико-порівняльному аспекті – «Балада 

про дочку-пташку в слов’янській народній поезії». 

Вагомими працями є «Український народний епос» (1965 р.) і 

«Українські народні думи» (XV– початку XVIIст.) Б. Кирдана. В одній із книг 

вчений констатував: «Думи» – що виконання їх проходить під акомпанемент 

бандури (кобзи) чи ліри, речитативом, і також це – народно-ліро-епічні твори, 

що вони мають нерівність складовість віршів, використання загальних місць, 

відсутність строф, і свою своєрідну художню основу. Поділяються «думи» за 

змістом на сімейно-побутові, соціальні та історичні. Деяка частина їх – 

героїчного характеру [13]. 

У 1979 р. вийшла у світ монографія Софії Грици «Мелос української 

народної епіки». Їй належить низка спеціальних статей і розвідок про думовий 

епос, і звичайно визначення терміну «дума»: пісенний епос українського 

народу, яскравих, один із найбільших і яскравих жанрів українського 

фольклору [3]. Під супровід кобзи, бандури і ліри, твори «думи» виконувалися 

патетичним речитативом, героїчного змісту до трьохсот і більше віршів, іноді 

без музичного інструмента. 

У формуванні та розвитку бандурного мистецтва на тернопільських 

землях важливим чинником виступав так званий козацький фактор. На 

противагу іншим країнам Сходу та Заходу, що після занепаду на давньо-

українських землях Київської держави, зазначила І. Зінків, «виключно в 

середовищі козацтва епос був, провадили національні визвольні війни та яке 

було носієм ідеї державності. Постаті кобзаря набуло особливого значення, і 

носія давньої епічної традиції» [6].  

Дума і пісня це один із проявів тяжіння до прекрасного. Микола 

Добролюбов ось що писав про це: «Дума і пісня становлять там народну 

святиню, кращу рису українського народу, в них горить любов до батьківщини, 

виблискує слава минулих подвигів; в них дихає ніжне почуття жіночої любові, 

особливо материнської... В пісні все охоплюється коло життєвих насущних 

інтересів, з нею зливається, і стає неможливим» [2, с. 21]. 
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Отже, тривалий шлях супроводжували історичні пісні та думи визвольної 

боротьби українського народу. Проблеми тогочасної дійсності покликані до 

життя, ці твори через століття дають нам змогу відчути історію своєї рідної 

землі, збагнути принциповість,  креативність його життєвого креда, глибше 

зрозуміти характер свого народу. 

Першими виконавцями і творцями дум були кобзарі, імена яких невідомі. 

Зазвичай, це були старі козаки, або колишні козаки, які постраждали під час 

битв чи в полоні від ворогів, та які вже не можуть воювати, і залишились 

вірними козацтву. Щоб піднімати бойовий дух молодому поколінню, деякі з 

кобзарів жили разом з козаками на Січі та перед вирішальними битвами своїм 

співом надихали їх на подвиги. Інші кобзарі були мандрівниками, які на 

центральних майданах, містах чи селах зупинялися і розповідали людям про 

нові події. Цим вони вселяли віру в незалежність української держави, і 

піднімали національну свідомість народу.  

Серед кобзарів кінця XIX – початку XX ст. відомі також імена Григорія 

Кожушка, Івана Кучеренка, Павла Гащенка, Івана Нетеси, Терентія 

Парфоменка, Петра Древченка та ін. Записував думи на фонограф Ф. Колесса 

від Михайла Кравченка; та лірників серед яких були Ларіон, Іван Зозуля, 

Самсон Веселий. Кобзарів було чимало, на початку XX ст., вони відіграли 

значну роль у формуванні політичної думки українського народу, за що їх часто 

знищували та переслідували. 

Близькі за змістом до дум рекрутські пісні «Проводи козака», пісні про 

брата і сестру та думу «Сестра та брат», «Бідна вдова і три сини».  Відома ще і 

близька за змістом до думи пісня «Отаман Матяш старий», і це одна виникла з 

другої. 

В народних думах та піснях – є народна мораль, її високий гуманістичний 

дух. Із цього є показові думи «Розмова Дніпра з Дунаєм», «Отаман Матяш 

старий», «Смерть козака бандуриста», «Олексій Попович»,  «Івась Удовиченко, 

Коновченко», «Три брати Самарські» . В цих думах є проповідування про 

доброту, священість родових зв’язків, всієї тої справедливості, що є в народній 
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моралі. 

Таким чином, думи виникли в XV–XVI ст., як жанр народної поезії, на 

основі найкращих досягнень усієї  народної творчості. У цьому неабияку роль  

відіграли соціально-побутові та народні історичні  пісні. Притаманних думам, 

деякі із цих пісень у виконання кобзарів набули важливого значення. 

Український народ протягом століть напруженої боротьби за соціальне і 

національне визволення творив мужню, сувору й ліричну поезію – думи та 

пісні. Вони не втрачали свого культурного та наукового значення, на кожному 

етапі в них відбито світогляд народу його історичного розвитку, його погляди, 

естетичні смаки, морально-етнічні норми. Дума та історична пісня, 

збагачувалась кращими надбаннями народно-поетичної творчості, мала свої 

художньо-стильові засоби відображення дійсності на різних історичних етапах. 

Коли можна проаналізувати композиторську творчість через нотний запис, то 

лише виконавець відображає особливості, в якому відтворює мелодичні і 

ритмічні, драматичні засади, форма, жанр особливості творів; характер, 

стилістику і манеру їх носіїв, співу чи гри на бандурі. В нотних текстах у 

мемуарах безпосередньо слухачів та музично-критичних рецензіях, 

залишається композиторський репертуар. 

З появою фіксації виконавства шляхом тиражування за допомогою 

звукозаписів ця проблема зникла. Ліньова Євгенія вважала, що метод цей є: 

«вільним від усного суб’єктивного впливу, зберігаючи тим самим пісні в її 

чистій формі, та в усій їх безпосередній мелодійній красі» [6]. 

Упродовж XX ст. змінювалися методи і форми звукозаписів. Технічного 

вдосконалення стосувалися ці методи звукозапису: оптичний і магнітно-

оптичний, магнітний, запмс на флеш-пам’ять механічний; якість запису: 

стереозвук> монозвук>обробка звука і цифровий запис; запис зразків: 

<грамплатівки для патефонів і програвачів> воскові валики для фонографу, 

оптичні компакт диски CD і MP3> цифрові медіа- диски DVD [5]. 

Удосконалення техніки аудіозапису паралельно відбувався розвиток 

відтворення механізмів і звукопередачі. Найдостовірнішим для виконавського 
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аналізу є: звуко-зафіксований і нотно-музичний текст. 

Для звукозаписів можна вважати царину окремою сторінкою, культурних 

досягнень представників українського зарубіжжя. Відомий дослідник цього 

напрямку Степан Максимюк зауважив: «Звукозаписна діяльність – це 

культурне надбання української спільноти в діаспорі, яке зростає якісно, і 

кількісно. Записи накладають на наш вклад у загальноукраїнську духовну 

скарбницю і нашу еміграцію певний відбиток, це сліди нашого росту» [11]. 

Серед солістів зарубіжжя в 20-30 роках XX ст., які в Франції та Польщі  

першими зафіксували бандурний репертуар і стали відомими виконавцями. 

Василь Ємець та Микола Теліга були представниками гри харківської школи. У 

їх доробку «артистичні» записи інструментальних п’єс – акомпанементи 

народних пісень, (переважно наскрізної та варіаційної форми), епічні та ліро-

епічні твори. За свідченням С. Максимюка: «По-перше , які засвоїли кобзарське 

мистецтво – це були одиниці. По-друге, в той час коли громадсько-політичні 

напрями та інтелектуальна сила та енергія еміграції згоряла від внутрішньої 

організації про дійсні прагнення українського народу та для освідомлення 

зовнішнього світу. В більшості результатом поодиноких груп та митців, 

грамофонні записи,  надбання і культурна діяльність, були тільки принагідним 

явищем» [11]. 

Василь Ємець видає друком близько 40 творів та нових праць з історії 

українського кобзарства, життєписів визначних бандуристів, і не тільки 

концертує, але йде своїм творчим шляхом,  також записує платівки 

українськими піснями та думами. Охоплює твори Гната Хоткевича записаний 

концертний доробок в 50-60 рр. В. Ємця, і зокрема 7-дум,  також кобзаря Івана 

Кучеренка. Деякі були перейняті з традиційного кобзарського репертуару Г. 

Хоткевича, а у інших використовував мелодії. У США власні інструментальні 

композиції В. Ємець записував на грамплатівки: ”Сніговій”, ”В горах України”, 

”В степах України”, що використовували історичні та мелодичні елементи 

народних пісень. 

У 1923 р. К. Місевич із своїм учнем Дмитром Гонтою створив дует і 
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розпочав свою педагогічну та культурно-просвітницьку діяльність, також 

гастролював по Західному Поділлю та Галичиною і Волинню. Він добре знав 

музичний фольклор Поділля, Волині, Холмщини, Галичини. Під час 

концертних подорожей К. Місевич записував чимало маловідомих пісень. В 

його репертуарі налічувались твори різних жанрів: стрілецькі, козацькі, думи, 

історичні, танцювальні композиції та жартівливі пісні. Серед яких були － думи 

(”Про Палія і Мазепу”, ”Про зруйнування Січі”, ”Ой, Морозе, Морозенку”) [6, 

с. 305]. 

К. Місевич брав участь у всесоюзних музичних олімпіадах від 1944 роках, 

та після перемоги, який проводився у Москві, Ф. А. Жарко був призначений 

солістом академічної капели «Думка», з 1946 по 1974 рр. Вийшли платівки з 

його унікальним голосом, і як персональні записи, і як номер на платівках 

Державної капели бандуристів УРСР під керівництвом О. Міньківського.   

Також один з відомих бандуристів – Зіновій Штокалко. Він мав багату 

спадщину – численні аудіо записи (США), і авторські записи (інструментальні 

та вокально-інструментальні). Була видана одна платівка за його життя в 1920-

1968 рр. (з думою ”Про Марусю Богуславку”). Записався в 1952 р. на 

професійній студії, ця студія належала  власнику п. Мирону Сурмачу,  крамниці  

”Сурма” (Нью-Йорк). У 1970–1985р. була виданий альбом з двох платівок (”О, 

думи мої”), яка була пізніше скопійована на касети [11].  Серед розмаїття 

жанрів у репертуарі З. Штокалка переважають вокально-інструментальні: 

танцювальні, пісні соціальних груп – козацькі, чумацькі, жартівливі бурлацькі і 

сатиричні, історичні пісні , канти а також  думи. 

Григорій Китастий – диригент, композитор, багаторічний керівник капели 

бандуристів ім. Т. Шевченка (США, Детройт), інтерпретатор як традиційного 

кобзарського репертуару, як прекрасний соліст-виконавець, і власних творів. 

Залишив для нащадків Г. Китастий сольні записи жартівливих і сатиричних 

сценок, чумацьких та козацьких пісень, дум та історичних пісень. Серед 

вокально-інструментальних творів у звукозаписах Китастого особливо 

вражають історичні пісні, дума, ”Невольницький плач”. 
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Співак-бандурист Володимир Луців у власному репертуарі представляв 

широку жанрову палітру, та для професійного концертуючого – виконавця 

(обробка народної пісні, романс-солістів, інструментальні композиції, дума) та 

твори вокально-інструментального виконавства. 

Головною метою на мистецькі зусилля Володимира Луціва в 

чужоземному середовищі були зумовлені пропагандою української 

національної культури.  

Широту репертуару В. Луціва співпрацю з провідними музикантами 

свого часу, дозволяє визначити його виконавську майстерність впродовж його 

творчого шляху, і засвідчує значну кількість дискографії співака. Де сольні 

виступи Володимира Луціва перемежовуються з ансамблевими колективами, 

проте існує ряд записів, більша, частина дискографії охоплює сольні аудіо-

записи співака-бандуриста, з якими він виступив у гастрольних турне.  

Записи дум у виконанні В. Луціва діють на слухача з подвійною силою, 

переважно більшість тексту він співає, а речитатив дуже вміло використовує 

для кращого підкреслення співу. Важливим моментом при цьому є тембр 

співака. 

У 70-х роках здійснюється ряд аудіо-записів бандуристом, Богданом 

Шарком: «Дума про Морозенка». Говорилося про співака, що у нього приємний 

тембр, «рівномірно від п’яно до форте розвивається баритон широкого 

діапазону», що він з технічною виразною дикцією, і звучить його голос 

«велично і молитовно» [5].  

Співак-бандурист Володимир Мота – автор обробок та аранжувань для 

бандури. Була зафіксована на двох компакт-дисках його виконавська творчість. 

Багато творів туди увійшли, і звичайно і думи – «Думи мої» .  

Закріплює свій набутий досвід, композитор та імпровізатор – Юліан 

Китастий, з відомою співачкою Алексіс Кохан українського походження. У 

1996 р. з нею він активно концертує, і бере участь у мистецьких заходах, та 

записує на компакт-диски свої проекти  ”Paris to Kyiv”. Бандура у них виступає 

тембровим показником українського мистецтва, з поєднанням екзотичних 
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ударних.  

Одні з відомих бандуристів в Україні в яких думовий епос був 

зафіксований аудіо-записах: Д. Губ’як, О.Созанський, Ф. Жарко, Т. Лазуркевич. 

Велику кількість дум та історичних пісень створив український народ. В 

яких він розказував, як він жив, за що боровся, на що сподівався; за 

незалежність України прославляв героїв, за краще майбутнє. Деякі думи 

виконуються рідко, а інші вже забулись. Та на сторінках книжок і збірників 

вони продовжують жити. Щоб зібрати ці перлини усної поезії і зберегти їх для 

наступних поколінь, шанувальники народної поезії та фахівці доклали багато 

зусиль. Нині маємо змогу завдяки їх клопіткій праці, знайомитись із думами та 

піснями, які були складені в далекому минулому; і за пізніших часів.  

У творчості  кобзарів бандуристів, думи були основним жанром, 

виконувалися у супроводі бандури і створювалися безпосередньо кобзарями. 

Впродовж досліджуваного історичного періоду засвідчено, що вивчення 

звукозаписів українських дум, виконуваних виконавцями-бандуристами, що 

паралельно активізувались  розширенню звукозаписи однорідні та ансамблеві, 

бандурних осередків у світі. 

Отже, стали невід’ємними в культурі нашого життя, звукозаписи 

українських дум на бандурі і джерелом історичної пам’яті нашого народу, 

скарбницею для натхнення й творчості наступних поколінь. 

 

CПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Выготский Л. Психология искусства. М.: Искусство,1965. 345 с. 

2. Добролюбов М. О.  Літературно-критичні статті. К. : Держлітвидав 

України, 1956. – 611 с. 

3. Довгалюк Ірина Причини до історії проекту фонографування дум // 

Етномузика.Ч.5:Збірка статей та матеріалів на честь 100-ї річниці експедиції 

для фонографування дум. Львів, 2008. Наукові збірки Львівської національної 

академії ім. М. Лисенка, вип22. 

4. Дмитренко М. Українські народні думи:термін і дефініція // Міфологія і 



839  

фольклор, № 1, 2008 [Електронний ресурс]. Режим доступу : 

http://publications.lnu.edu.ua/journals/index.php/mythology/article/view/846 (дата 

звернення 01.10.2021)  

5. Дутчак В. Бандурне мистецтво українського зарубіжжя ХХ – початку 

ХХІ століття: монографія. Івано-Франківськ: Фоліант, 2013. 488 с 

6. Євгенієва М.В. Формування та розвиток бандурного мистецтва 

Тернопільщини: дис. … канд. мист. : 17.00.03 – музичне мистецтво. Львів, 

2017.  291 с.  

7. Кирдан Б., Омельченко А. Народні співці-музиканти на Україні Київ. 

Музична Україна. 1980р. 183 с.  

8. Лисенко М. Характеристика музичних особливостей українських дум і 

пісень, виконуваних кобзарем Вересаєм / редакція, передмова та примітки 

М.Гордійчука. К. : Мистецтво, 1955. 87 с. 

9. Лисенко М. В. Листи / Автор-упор. Р. Скорульська. К. : Муз. Україна, 

2004. 680 с. 

10. Майстренко Л. Зіновій Штокалко – бандурист віртуоз // Бандура, 

1981, № 3-4.  С. 2–7. 

11. Максимюк С. Голкою по платівках / З історії українського 

звукозапису та дискогафії. Львів-Вашингтон: Видавництво Українського 

Католицького університету, 2003. 286 с. 

12. Sarnicki Stanislaw/ Annales,sive de origine et rebus gestis Polono-rym et 

Lituanorum-Krakow, 1587. 

13. Українські народні думи. У 5 т. Т. 1. Думи раннього козацького 

періоду / [упоряд.: М. К. Дмитренко, Г. В. Довженок (тексти), С. Й. Грица 

(мелодії) ; передмови: М. К. Дмитренка, С. Й. Грици ; статті, коментарі, 

примітки Г. В. Довженок, А. Ю. Ясенчук, Т. М. Шевчук, О. І. Шалак, Н. М. 

Пазяк, І. І. Кімакович ; за заг. ред. М. К. Дмитренка, С. Й. Грици ; відп. ред. Г. 

А. Скрипник]. - К. : ІМФЕ НАН України, 2009. 856 с. 

  

http://publications.lnu.edu.ua/journals/index.php/mythology/article/view/846


840  

МАТЕРІАЛИ ТА ПРИЛАДДЯ 

У ПРОЕКТНО-ГРАФІЧНОМУ МОДЕЛЮВАННІ 

 

Звенігородський Леонід Анатолійович, 

старший викладач кафедри 

«Дизайну та інтер’єру» 

Єремєєва Вікторія Миколаївна 

студентка 

Харківський національний університет 

міського господарства імені О. М. Бекетова 

м. Харків, Україна 

 

Анотація: У статті розглядаються основні матеріали та приладдя, що 

використовуються у роботі дизайнера та їх види. Розкриваються особливості 

роботи з матеріалами і фактурами в рамках проектно-процесного підходу. 

Ключові слова: матеріали, приладдя, графіка, малюнок, креслення, 

проектна графіка,  колір. 

 

Основний матеріал. Проектно-графічне моделювання - це візуальний 

інструмент образного мислення дизайнера, який ефективно забезпечує перехід 

від процесу уявного формоутворення образу об'єкта до об'єктивізації 

проектованого виробу в графічних формах. Проектний малюнок, найкращий із 

усіх можливих  засобів, який дає можливість швидко, вільно і в той же час 

аналітично приступити до втілення ідеї. 

 Графічна майстерність - засіб не тільки вираження думок, але в той же 

час виникнення та розвитку їх. Щоб краще розуміти свої дії, у візуалізації ідей 

та подальшому вирішенні завдань, що стоять у дизайн-розробці, необхідно 

знати матеріали та інструменти проектно-графічного моделювання та прийоми 

роботи з ними. Саме тому дизайнерам-графікам дуже важливо вміти працювати 

з якомога більшою кількістю різноманітних матеріалів.  І чим краще вони їх 

опанують, тим повніше зможуть висловити свої думки та ідеї за допомогою 

проектного малюнка. Отже, що більше в арсеналі дизайнера буде графічних 
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прийомів, то інформативнішим і зрозумілішим буде його дизайн-проект. 

Існують різні види проектної графіки: зображення лінійне, одноколірне 

(монохромне), багатобарвне (поліхромне). Застосування того чи іншого виду 

графіки залежить від характеру проекту та загального композиційного задуму. 

Лінійна графіка найбільш умовна, вона створює ілюзії під час передачі 

об’єму і простору. До лінійної графіки відносяться креслення, розрізи, де 

важлива зазвичай лише технічна та геометрична інформація. 

Для швидкого і точного виконання креслень необхідно мати набір 

креслярських інструментів та матеріалів. На креслярському папері мають добре 

лягати олівець і туш, поверхня не повинна ставати шорсткою від підчисток. 

Акуратність та точність виконання креслення значною мірою залежить від 

правильної заточування олівця. Для видалення допоміжних та помилково 

проведених ліній, а також різноманітних забруднень користуються гумками 

різної м’якості. За допомогою косинців можна швидко та точно провести 

перпендикулярні та паралельні лінії. У креслярській практиці користуються 

рівно кутниками з кутом 45°. а також косинцями з кутами 30° і 60°. Для 

побудови та вимірювання кутів користуються транспортиром, що представляє 

собою півколо, поділене на градуси. Готувальня - це набір креслярських 

інструментів, розміщених у спеціальному футлярі. Зазвичай готовальня містить 

такі інструменти: циркуль, кронциркуль, циркуль вимірювальний, рейсфедер. 

 

Одноколірне (світло-тіньове) зображення виконується чорно-білим 

відмиванням. Таке зображення передає об'ємну форму предмета, його основні 

просторові особливості.  
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Для чорно-білого відмивання найчастіше застосовується чорна туш. Рідка 

туш розбавляється до будь-якої консистенції для отримання потрібних градацій 

сірого тону. Можна також використовувати акварель одного кольору, 

попередньо розведену у воді до потрібної консистенції.  

Одним із найважливіших матеріалів, якому варто приділити досить 

багато уваги при виконанні одноколірного зображення, є папір. Від його якості, 

типу, щільності, рельєфу, проклеювання залежить, наскільки якісною вийде 

робота. Треба враховувати, що якщо папір занадто пухкий, то рідина буде 

вбиратися в нього, а якщо занадто проклеєний і гладкий, то фарба не 

вбиратиметься і хорошого результату досягти навряд чи вдасться. Тому 

рекомендовано використовувати папір, спеціально призначений для акварелі, 

який має особливу фактуру поверхні, яку можна назвати шорсткою, з гарним 

проклеюванням. Завдяки проклеюванню папір витримує часте змочування.  

Існує декілька основних видів акварельного паперу: гарячого пресування, 

холодного пресування та крупнозернистий, грубий папір. Рівний та гладкий 

папір холодного пресування, сатинований, підходить для малювання пером, 

акварельною. відмивання, в якому важливо рівнозначне використання акварелі 

та туші. Папір холодного пресування, несатинований, має фактуру різного 

ступеня шорсткості. При цьому лицьова сторона зазвичай відрізняється від 

оборотної більшою і меншою зернистістю при абсолютно ідентичному 

проклеюванні.  

Акварельні фарби виготовляються з кольорових пігментів та сполучних 

речовин. Сполучним є рослинні прозорі клеї – гуміарабік та декстрин, легко 

розчиняються водою. Акварельні фарби містять також гліцерин і мед як 

пластифікатор, що утримує вологу та перешкоджає пересиханню. Фарби 

містять і антисептик фенол, що запобігає руйнуванню фарб цвіллю. Фарби 

розрізняються за якістю пігменту та за здатністю вицвітати. Випускаються вони 

у трьох видах: тверді та напівм'які в кюветах та плитках, м'які в тюбики та рідкі 

у флаконах. Переважно працювати напівм'якими та м'якими фарбами з великим 

вмістом гліцерину та меду, легко розчинними у воді.  
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Туш широко застосовується при малюванні як пером, так і пензлем. До 

складу туші входять газова сажа, шлак, гліцерин, цукор, поверхнево-активні 

речовини, спиртовий розчин та антисептик. Крім рідкої туші виготовляється 

тверда туш у вигляді паличок, і тоді до її складу входить ще та каолін. 

Основною особливістю туші є її глибокий чорний колір. Туш добре 

розбавляється водою, і це дає можливість змінювати її колірну насиченість від 

бурої до сріблясто-сірої. Маючи у своєму складі спиртовий розчин шлаку, туш 

при висихання не розчиняється у воді. 

Існує безліч різних пензлів для відмивання. Вони повинні бути м'якими, 

легко набирати і віддавати воду, але одночасно пружними, щоб у вологому 

стані пензлик не стовбичився і мав гострий кінчик. Три фактори впливають на 

результат, якого можна досягти за допомогою пензля: матеріал, з якого вони 

виготовлені, їх форма та величина. Пензлі бувають з натурального волосся та 

синтетичних ниток, які виготовляють так, щоб вони повторювали властивості 

натуральних пензлів. Найкращі пензлі для акварелі виготовляють з волосся 

колонки і соболя. Виготовляються вони вручну, і на ринку мають найвищу 

ціну. Вони дозволяють виконувати ідеальні мазки та штрихи і можуть служити 

довго. 
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Існує два основних види пензлів: круглі та плоскі. Цоколь круглого 

пензля формує круглий у перерізі волосяний пучок. Цоколь плоского пензля 

сплюснутий і утворює лопаточку, краї якої бувають плоскими або 

закругленими. Всі круглі пензлі універсальні: ними можна робити розмивку та 

проводити тонкі лінії. Плоскі пензлі також достатньо універсальні. Ними можна 

робити більші розмивання, широкі мазки. Ширина мазка визначається розміром 

пензля.  

Багатокольоровий проект виконується аквареллю, гуашшю або темперою. 

Акварель використовується як прозорий матеріал, а гуаш і темпера - як криючі 

матеріали, що покривають папір непрозорим шаром. Цю різницю між 

матеріалами дуже важливо враховувати.  

Лесирувальна техніка застосовується при зображенні фактури багатьох 

матеріалів, при передачі відблисків на поверхні і т. д. Корпусне фарбування 

гуашшю передає щільний колір предмета та фактуру матеріалу без відблисків. 

 Гуаш – досить важкий матеріал. Зовнішній вигляд поверхні, 

пофарбованої гуашшю, залежить від способу накладання фарби на папір. 

Поверхня, отримана тампонуванням (нанесення фарби губкою), відрізняється 

від поверхні, покритої флейцем або напиленням. При роботі гуашшю треба 

пам'ятати, що не можнанакладати на папір повторний шар за допомогою кисті, 

оскільки він розмиває нижній шар. Крім того, товстий кольоровий шар заважає 

промальовувати дрібні деталі, проводити поверх нього тонкі лінії. 
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Гуаш складається з тонко перетертого пігменту і сполучного гуміарабіку, 

фруктової камеді, декстрину, гліцерину, службовця пластифікатором, 

поверхнево-активної речовини, що є препаратом тваринної жовчі, алізаринової 

олії та антисептика — фенолу. Відмінність між аквареллю і гуашшю полягає в 

тому, що гуаш включає меншу кількість сполучних речовин і значну кількість 

пігменту, крім того, для більшої покриваності багато гуашових фарб містять 

білила (свинцеві, цинкові, титанові або баритові). Це робить фарбу, що висохла 

дещо білуватою. 

Гуашеві фарби змішуються з водою до стану рідкої сметаноподібної 

маси. Зважаючи на схильність гуашевих фарб до розшарування, їх слід 

ретельно розмішувати. Надлишок води робить барвистий шар тонким, що 

просвічує, і фарба втрачає щільність, при цьому вона висвітлюється, а після 

висихання барвистий шар зазвичай брудниться і розтріскується. Працюючи 

гуашшю, не слід розмивати фарбу і розтирати її пензлем в тому самому місці. 

Потрібно пам'ятати, що гуаш при нанесенні її на папір не повинна збиратися 

"острівцями", оскільки, висохнувши, вони утворюють пляму, яку наступним 

нанесенням фарби перекрити вже неможливо.  
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Гуаш, покладена товстим шаром, утворює клейову блискучу пляму. 
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Анотація: У статті ми розглядаємо види театралізованої діяльності, 

формуванні музичної культури старших дошкільників та їх характеристика. 

Основний зміст дослідження статті становить музична освіта естетичного 

виховання та роль музично-театралізованої діяльності у формуванні музичної 

культури дошкільників.   

Ключові слова: музична освіта, музичне мистецтво, культура, музична 

грамота, спів, музично – ігрова діяльність, театралізована діяльність. 

 

У дошкільній педагогіці для визначення діяльності, що пов'язана з 

театром, використовують декілька термінів: «театральна діяльність» 

(Л.Артемова), «театралізована діяльність» (А.Богуш), «театрально-ігрова 

діяльність» (О.Аматьєва), «театралізована гра» (Л.Артемова), «ігри за 

сюжетами літературних творів" (Ю. Косенко), «театрально-мовленнєва 

діяльність» (Н.Гавриш). Театралізована діяльність - це, власне, гра в театр «для 

себе», підготовка та показ вистав «для глядачів». 

Театр живих картинок  

У театральній діяльності діти проявляють свою творчу активність, 

реалізовують свої задуми та мрії. Діти із задоволенням роздивляються 
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ілюстрації в книжках під час читання казок. А коли картинки оживають та 

починають рухатися, дитина відчуває неймовірне задоволення. Тому було 

створено «Театр живих картинок». Під час читання казки вихователь 

демонструє картинки, на яких поступово змінюється сюжет. Сюжет картинок 

може бути найрізноманітнішим, враховуючи вік дітей. При цьому діти 

старшого дошкільного віку беруть активну участь у показі театру живих 

картинок. Настільний театр – ігрову діяльність проводять на столі. Його 

особливість в тому, що декорації та персонажі повинні бути невеликого 

розміру, щоб була можливість розмістити всі атрибути на поверхні стола. 

Різновиди настільного театру:  

• паперовий (картонний). На сьогоднішній день такий театр можна знайти 

в багатьох дитячих журналах. Залишається тільки вирізати й зібрати усі деталі 

та можна починати виставу;  

 • магнітний театр являє собою магнітну дошку з магнітами-героями будь-

якої казки;  

• театр із природного матеріалу, наприклад, шишок, каштанів, жолудів та 

ін. Таких персонажів дуже зручно розміщувати у ящику з піском. [6] 

Театр на руці 

До цього виду належить театралізована діяльність, для проведення якої 

необхідні такі атрибути, як пальчикові ляльки або іграшки-«рукавички». 

Розрізняють такі «наручні» види театрів в дитячому садку:  

• пальчиковий;  

• рукавичковий (перчатковий).  

Що необхідно для того, щоб організувати таку театралізовану діяльність? 

Передовсім потрібна ширма. Її розміри залежать від розмірів персонажів. Зі 

свого боку, ляльок виготовляє сам педагог, але ж і діти можуть брати активну 

участь у виготовленні таких героїв. Наприклад, виготовити пальчикових ляльок 

можна із картонних конусів, тканини, тенісних м’ячиків та інших матеріалів. 

«Театр рукавички» можна виготовити із рукавички або шкарпетки, 

прикрасивши її необхідними елементами (обличчя, руки, одяг та ін.). Важливо 
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відмітити, що пальчиковий театр, на відміну від інших, ефективно розвиває 

дрібну моторику дошкільників, що, зі свого боку, впливає на формування 

мовлення дітей. [5] 

Стендовий театр  

Стендовий театр являє собою будь-яку поверхню, на якій розміщують 

фігури-персонажі та декорації.  

Різновидами цьго виду театру є: 

• театр на фланелеграфі (дошці, обтягнутій тканню). Для організації 

такого виду діяльності необхідний фланелеграф і фігури-персонажі обраного 

художнього твору. На фігурках зі зворотного боку необхідно розмістити 

липучки. Таким чином, залежно від розвитку подій у казці дитині пропонують 

прикріпляти необхідні фігурки на фланелеграф;  

• магнітний театр являє собою майже те саме, що й попередній, але 

роблять його на магнітній дошці, а на фігурках замість липучки кріплять 

магнітні полоси. Основа й персонажі можуть бути різного розміру: від 

невеликого настільного варіанта до повноцінного екрана для музичної зали;  

• тіньовий театр в садках — найбільш загадковий і незвичайний для 

сприйняття дітей. Дошкільники залюбки беруть участь у такій грі. Для 

організації тіньового театру необхідний екран (натягнута вертикально біла 

тканина), ліхтар або настільна лампа (залежно від розмірів екрану), картонні 

фігури чорного кольору. Замість іграшкових персонажів можна створювати 

фігури кистями рук та пальцями. Такий вид називається «театр живих тіней».  

Театр ляльок  

До театру ляльок належить:  

• тростинний театр — у ньому використовують ляльок, закріплених на 

високій палиці, а людина, яка керує персонажами, захована за ширмою;  

• театр «Бі-ба-бо» — у принципі, це той самий театр «рукавички», 

оскільки ляльок одягають на руку. Відмінність полягає лише в тому, що 

використовують високу ширму і, таким чином, персонажів демонструють 

глядачам на рівні, вищому від зросту ляльковода;  
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• театр на ложках — може стати дуже популярним у дитячому садку. 

Атрибути для такої ігрової діяльності дуже просто виготовити самостійно. Для 

цього знадобиться дерев’яна або пластмасова ложка. На вигнутій її частині 

малюють обличчя персонажа, а на ручку одягають вбрання казкового героя. Під 

час постановки дитячої вистави малюки-ляльководи тримають персонажів з 

ложок за ручку;  

• нитковий театр — для цього різновиду театру нам необхідно взяти 

клубки ниток та прикрасити їх, зробити обличчя. Героїв можна виставляти на 

стіл, посеред декорацій або наколоти на паличку й маніпулювати ними з-за 

ширми. [5] 

Театр на фартусі 

Такий вид театру на сьогоднішній день є дуже поширеним у дитячих 

садках. Він дуже цікавий через те, що вихователь одягає на себе фартух, який є 

основою. У кишенях дуже зручно розміщуються всі декорації та герої казок. 

Для зручності використання фігурки роблять на липучках, але можна зробити 

їх на кнопках, а деякі елементи розмістити у спеціальних прорізях. Фартух є 

багатофункціональним атрибутом. З його допомогою можна розвивати дрібну 

моторику, яка позитивно впливає на розвиток мовлення.  

Театр на піску 

Такий вид театру найчастіше використовують у своїй практиці 

психологи. Це своєрідна гра на піску, яка має свою назву Sand play. Ще на 

початку ХІХ століття Герберт Веллс зауважив, що його сини, граючи з 

мініатюрними фігурками, намагаються віднайти рішення своїх проблем. Трохи 

пізніше, 20 років по тому, дитячий психолог Маргарет Ловенфельд 

запропонувала дітям під час сеансу використовувати скриньку з піском, воду й 

невеликі іграшки. Цей метод був названий «технікою побудови світу», адже він 

допомагає дітям без слів висловити свої почуття, емоції, переживання, тобто то, 

що для них виразити словами буває складно.  

Ця психологічна методика називається Sand play (сендплей) — гра з 

піском, або юнгіанська пісочна терапія. У Sand play (сендплей) психологи 
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використовують дерев’яний піднос, дно і борти якого пофарбовані в блакитний 

колір (щоб моделювати море і небо), пісок, воду і колекцію мініатюрних 

фігурок.  

Мініатюрні фігурки можуть бути різноманітними: реальними й 

міфологічними, створеними людиною або природою. Використання природних 

матеріалів дозволяє відчути зв’язок з природою, а рукотворні мініатюри –  

прийняти те, що вже існує.  

Сендплей – це унікальний спосіб спілкування зі світом і з самим собою. 

Сендплей дає можливість доторкнутися до глибинного, справжнього. Він 

знімає внутрішнє напруження, підвищує впевненість у собі й відкриває нові 

шляхи розвитку. Гра з піском допомагає дитині висловити те, що вона сама 

поки не усвідомлює, те, чого вона поки не розуміє, а досвідчений дитячий 

психолог може інтерпретувати почуття дитини й розповісти про них батькам.  

Вихователі дошкільних груп також використовують у своїй практиці цей 

вид театралізованої діяльності. Під час таких занять діти не тільки набувають 

нових знань, але й вчаться усвідомлювати свої почуття.  

Театр на воді 

Ще одним не менш цікавим різновидом є ляльковий театр на воді. Це 

в’єтнамська традиція, корені якої сягають XI століття н.е. А виникла вона в 

селах в дельті річки Хонгха, що на півночі В’єтнаму. Здавна селяни 

використовували цей вид розваг під час повеней.  

Ляльок для цього театру виготовляють з дерева, а потім їх покривають 

лаком. Виставу проводять у неглибокому басейні. Театралізована діяльність в 

дитячому садку 10 Маріонетку підтримує великий стрижень, розташований під 

водою і керований ляльководом, який зазвичай прихований за ширмою. Таким 

чином, ляльки рухаються над водою. Вистава часто супроводжується 

національною музикою. [7] 

У дитячих садках також можна використовувати такі театри, 

використовуючи для них невеликі надувні басейни. А ляльок можна тримати на 

нитці або прозорій волосінні так, щоб ляльковода не було видно.  
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Театр дітей-виконавців 

Театр живої ляльки. Його частіше за інших організовують у дитячому 

садку. Таку діяльність можна організувати на заняттях з розвитку мовлення, з 

ознайомлення з навколишнім світом, з природою, а також під час дозвілля. 

Крім того, постановка «живого» театру може бути присвячена якійсь визначній 

даті.  

Розрізняють такі види:  

• театр масок;  

• театр ляльок-велетнів.  

Останній проводять найчастіше як дозвілля у дошкільному закладі. Ролі 

ляльок-велетнів виконують або дорослі, або старші дошкільнята. Молодші діти 

можуть виступати лише в ролі глядачів.  

Театр масок підійде для дітей будь-якого віку. Навіть найменші вихованці 

мають можливість «перевтілитися» в героя казки. Педагог може запропонувати 

дітям переказати таким незвичайним чином улюблену історію або підготувати 

повноцінний виступ для батьків.  

Виготовити маски для майбутнього спектаклю дошкільнята можуть 

самостійно під керівництвом педагога, наприклад, на заняттях з художньо-

продуктивної діяльності або під час дозвілля.  

Телетеатр  

Дуже цікавим є телетеатр, який можна використовувати в різних вікових 

групах. Замість ширми виготовляють телевізор із коробки. Дитині пропонують 

стати телеведучим та продемонструвати улюблений вид театру, 

використовуючи ляльок, іграшки або картинки. Найчастіше телетеатр 

використовують на заняттях з розвитку мовлення, на яких значну увагу 

приділяють монологічному мовленню. Дитина вчиться фантазувати та 

відтворювати свій задум через імпровізацію.  

Ігри-інсценізації  

Ігри-інсценізації – це всі види театрів, де дитина не є дійовою особою, 

вона створює сцени, веде ролі іграшкового персонажа, діє Види театралізованої 
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діяльності 11 за нього. За обраною темою дитина створює образ за допомогою 

висловів, міміки, пантоміми.  

Ігри-драматизації 

Ігри-драматизації – це відтворення сюжету літературного твору власними 

діями виконавців, використання ними засобів виразності — інтонації, міміки, 

пантоміми.  

Своєрідність кожного ігрового образу обумовлена драматизацією казок, 

авторських творів і полягає в єдності типової та індивідуальної характеристик. 

Уміння виділяти характерні якості персонажів формується у процесі 

накопичення знань про тварин, професії людей, стан природи. Маючи 

відповідні уявлення, діти легко відтворюють спосіб пересування різних живих 

істот, їхні характерні риси. 

Іграм-драматизаціям притаманні основні ознаки творчості ігор: наявність 

задуму, спільних рольових і реальних подій і відношень та інших елементів 

ситуацій, самостійність і самоорганізація дітей.  

Дітей приваблює можливість зображувати в іграх людей – сміливих, 

мужніх і відважних, сильних і добрих. Окремі персонажі літературних творів 

починають з’являтись вже в самостійних іграх дітей молодшої групи. 

Театр образних іграшок  

До образних іграшок належать:  

• ляльки, фігурки людей, тварин, елементів природи (зокрема м’які 

іграшки) — квітів, грибів, дерев;  

• аксесуари для гри (лялькові меблі, посуд, побутова техніка — праска, 

пральна машина, пилосос, швейна машина тощо);  

• технічні іграшки (транспортні, механічні, ігрові набори типу 

«Перукарня», «Айболить»). Цей клас іграшок розширює уявлення дитини про 

навколишній світ. Бавлячись із такими іграшками, діти вчаться діяти в уявній 

ситуації, творчо перетворювати різноманітні враження, проявляти максимум 

самостійності та соціальну активність; у них розвивається уява. 

Театралізована діяльність є перспективним напрямом, одним із 
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ефективних засобів розвитку музичної культури дітей. Саме театралізована 

діяльність дозволяє дитині вирішувати багато проблемні ситуації 

опосередковано від імені якогось персонажа. Це допомагає долати боязкість, 

невпевненість у собі, сором'язливість. 
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Анотація: у статті порушено питання феномену імпровізації та здійснено 

спробу деталізації цього процесу музикування. Виокремлення відповідної 

партнерської взаємодії у процесі передачі художнього змісту виконуваного 

музичного твору корелює способу музичного самовираження виконавців, що 

дозволяє прослідкувати систему можливих взаємовідносин. 

Ключові слова: художній зміст, музикування, імпровізація, партнерська 

взаємодія, процес. 

 

Імпровізація є одним із найбільш давніх типів музикування. Саме під час 

імпровізації відбувається «творення музики» або ж створюється ілюзія такого 

таорення, що робить сам процес невловимим, загадковим, і водночас 

привабливим для музикантів різних епох і національностей. 

Серед сучасних робіт присвячених імпровізації можна виділити статтю 

кандидата технічних наук, автора праці «Радянський джаз», лектор-

музикознавець О. Баташова «Феномен імпровізації», в якій розглянуто 

механізм та деякі аспекти музичної імпровізації. Саме на основі його статті ми 

вибудуємо конкретні теоретичні засади імпровізації та зрозуміємо її основні 

механізми. Окрім цього маємо наголосити на тому, що функціонування 

імпровізації, як типу музикування в історії розвитку музичного мистецтва 

розглядається у М. Сапонова , М. Лобанової , А. Стахевича та інших. Вважаємо 

що якісне заглиблення у вже існуючий матеріал, та прояснення деяких 

теоретичних аспектів може спонукати дослідників до наступних розвідок за 

обраною темою. Звідси, ставимо собі за мету визначити теоретичні засади 
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імпровізації та означити її найбільш розповсюджені та вживані механізми. 

Так, О. Баташов наголошує на важливому елементі імпровізації, який 

відрізняє її від усього іншого, а також надає їй сенсу. Таким елементом він 

вважає прагнення наповнити художнім змістом процес «творення», тобто 

основною категорією, яка стає носієм сенсу (змісту) імпровізації стає процес.  

Наступною важливою тезою у розкритті процесу імпровізації є теза про 

спільність процесу творення у виконавців, тобто для повноцінної імпровізації 

потрібно відчувати присутність партнера (або декількох партнерів). Під час 

такої «партнерської» взаємодії у імпровізаторів з’являється мотивація до 

імпровізації. О. Баташов наводить слова Б.Асафєва, який називає імпровізацію 

«виконавською ініціативою» [1, с.47].  

Окрім партнерів, імпровізатору необхідна публіка, яка формує 

мотиваційну базу, що знову підтверджує художню важливість самого процесу 

творення імпровізації. Така тріада взаємодії: імпровізатор – партнер – публіка 

стає мотиваційним каталізатором процесу музичного самовираження. Таким 

чином, підсумовує автор, імпровізацію як явище художнього творення потрібно 

досліджувати не «ззовні», а «зсередини», тобто не з концертного залу (позиції 

слухача), а безпосередньо під час творення (на сцені). 

Систему можливих взаємовідносин в ансамблі партнерів – імпровізаторів 

можна віднести до специфічного ігрового виду «взаємовідносин» – «рольового 

розподілу», де кожний з партнерів виконує певну роль, а саме: лідера та 

сублідерів (одного або декількох). Саме лідер задає систему інтонаційних 

«запитань і відповідей, пропозицій і відгуків», на які реагують сублідери. 

Функції лідера й сублідера можуть передаватись від одного партнера до іншого, 

але загалом вони складають єдину (майже безперервну) лінію. Наприклад, у 

східній персидській імпровізації музиканти теж розподіляються на лідера й 

сублідерів. Як правило, лідер розпочинає імпровізаційний процес, тим самим 

задаючи певну інтонаційну систему. Однак кожен із сублідерів по черзі 

переймає роль лідера. Імпровізація завершується після того, як кожен 

зімпровізував і передав останню імпровізацію тому, хто її розпочинав. Важливо 
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відзначити, що кожен із учасників процесу має «грати» за правилами, а саме: 

повинен вступити або із власною ініціативою (лідер), або моментально 

зреагувати на «пропозицію» партнера. При цьому кожна з його «пропозицій» 

(музична репліка) буде оцінена колективом (прийнята чи неприйнята). 

Отож, дослідивши які ж процеси відбуваються під час подібної «гри» з 

фіксованим основним текстом, можемо дійти висновку, беручи за основу 

концепцію А. Барташова, та виокремити два основні терміни «світ об’єктів» 

та «світ процесів». Перший – фіксований текст, головною рисою якого є 

об’єктивність складу, який виконавці намагаються описати та діяти за 

визначеними правилами. «Світ процесів» – імпровізація. Головною рисою 

цього «світу» є мінливість, постійне оновлення. Після такого розподілу стає 

зрозумілим, що «рольовий колектив» імпровізаторів працює, фактично, в 

екстримальних умовах жорсткого дефіциту часу. До того ж, під час процесу 

імпровізації кожен заповнює одну із «ніш» (у відповідності до своєї функції). 

Кожному надається максимальна свобода маневру, однак це відбувається при 

чіткій ритмічній ієрархії та звуковисотній диференціації голосів ансамбля. 
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Анотація. У практиці професійної освіти більшою мірою 

використовуються різновиди портфоліо накопичувального типу. Відповідно до 

найбільш поширеною точкою зору, портфоліо вважається сукупністю 

документів і робіт, яка створюється з метою демонстрації результатів 

діяльності дизайнера. Обрана тема є актуальною, так як в даний час 

використання сучасної освітньої технології, такої як портфоліо, гарантує 

особистісний розвиток учня і розглядається як ключова умова підвищення 

якості освіти. 

Ключові слова: презентація, мультимедійна презентація, портфоліо, 

дизайн, електронне портфоліо. 

 

Ідея застосування портфоліо співзвучна актуальній освітній ідеї 

«навчання протягом усього життя», в якому йому відводиться функція 

супроводу переходу фахівця від однієї стадії свого особистісного і 

професійного розвитку до іншої. Іншими словами, портфоліо покликане стати 

одним з елементів системи по забезпеченню наступності різних етапів 

професійної підготовки за рахунок виконання завдань з планування, 

відстеження та коригування освітнього або професійного маршруту учня або 

молодого професіонала, а також воно може служити доказом його відповідність 

встановленим на кожному етапі зростання у професії дизайнера. На 
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теперішньому етапі, коли комп'ютерна комунікація і інформаційні технології 

починають широко застосовуватися при вирішенні освітніх завдань, 

актуальним стає ведення електронного портфоліо або онлайн-портфоліо. Вони 

являють собою різновиди портфоліо, організація, обробка і зберігання яких 

здійснюються з використанням програмного забезпечення, що дозволяє 

оптимізувати дані процеси і полегшити доступ до змісту портфоліо 

зацікавленим користувачам. Різниця між ними полягає у виборі форми подання 

матеріалів: або в електронному вигляді на спеціальних цифрових носіях, або у 

вигляді веб-сайтів, баз даних. 

Сучасна презентація дизайнера відрізняється від того що було минулому, 

на сьогодні можливим є виокремити кілька тенденцій, за котрими будується 

актуальне дизайнерське портфоліо.  

По перше це інтерактивність − багато з подібних дизайн портфоліо 

візуально гучні, наповнені рухом, кольором і речами, які потрібно кликати або 

різноманітними за рухом змінюючим станами при наведенні курсору. На 

сьогодні за допомогою програм для презентації та анімації як 2D так 3D - 

направленості існує практично безмежна можливість використовувати ефекти і 

методи дизайну. Ще однією перевагою такого типу портфоліо – те що воно 

надає місце для демонстрації навичок роботи з UX дизайном, але тут необхідно 

брати на увагу −  «що більше не значить краще», бо саме представленні роботи 

в портфоліо мають бути головним, а інтерактивні елементи другорядними, для 

розкриття головної теми презентації або концепції портфоліо.  

Незвичайні шаблони дизайну. Портфоліо, що тестують нові шаблони 

дизайну є актуальними у сучасному полі створення само презентаційних 

матеріалів. Переміщення традиційних елементів навігації, затемнення тексту і 

навіть експерименти з станами анімації − все це поширені явища. Сутність цієї 

тенденції в тому що вона дає можливість дизайнерам отримати невеликий 

майданчик для тестування методів і ефектів. Прикладами незвичайних 

шаблонів можуть виступати – контурна типографіка, яка частково прихована, 

навігація яка знаходиться у вертикальних краях екрану, нестандартні розміри 
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сторінки портфоліо та інше.  

Важливим у роботі з портфоліо є колір теми оформлення. Все більшої 

популярності набирає колористична схема за відтінками чорного та білого. 

Представляє така схема собою − чорно-білі малюнки, часто з колірним 

акцентом на надважливих для концепції автора елементів або проєктів. 

Найбільшим фактором, що сприяє цьому, може бути те, що чорно-білі шаблони 

дизайну дозволяють легко переглядати роботи в портфоліо, які часто бувають 

кольоровими. Ця схема створює ефект, що ті хто проглядає портфоліо 

приділяють більш уваги саме акцентованим проєктам, а не оформленню. Нічого 

зайвого в тому числі у кольорі створює центром композиції проєкти що 

представлені на сторінці автора.  

Другим протилежним за кольором є яскрава, світла естетика  

портфоліо. Більшість особистої презентації створюються у темних або білих 

темах − в основному тому, що ці плоскі кольори полегшують перегляд 

проєктів, але яскраві, шалені кольори також можуть працювати на портфоліо. 

Наприклад для дизайнерів ілюстраторів яскрава кольорова гама привертає 

увагу, а ілюстрація – центральна соковита частина у цьому буйстві. Це не 

тільки допомагає залучити користувачів, але й говорить про ваш стиль роботи 

та філософію дизайну. 

Високопродуктивні ефекти. Оскільки веб-дизайнери, фотографи та 

дизайнери інших сфер використовують свої портфоліо, щоб показати, на що 

вони здатні, спостерігається явний зсув у бік більш високопродуктивних 

проєктів. Ці високопродуктивні проєкти містять відмінний JavaScript, анімацію 

і ефекти, розроблені для того, щоб здивувати користувачів. Наприклад 

портфоліо може бути наповнене інтерактивними елементами, що вицвітають і 

прокручуються діями і анімацією. Ці методи можуть відповідають елементам 

на які автор спирається у своєму практичному досвіді, і є не тільки вітриною 

минулих робіт, але і показником того, що ще він може зробити для клієнтів. 

Багато простору у портфоліо. Сьогодні простота все більше проникає у 

всі види проєктів дизайнерів, поширюється і на дизайн композиції портфоліо, а 
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саме у вигляді − вільності простору між елементами і об'єктами. Ця тенденція, 

здається, має коріння в забезпеченні того, щоб елементи належним чином були 

розділені на мобільних пристроях і мали багато місця для торкання, але 

додатковий простір може відмінно виглядати і на екранах настільних 

комп'ютерів. Кожен елемент стоїть сам по собі, а перебільшений інтервал дає 

кожному простору проекту можливість виділятися самостійно, що може бути 

особливо корисно для дизайну портфоліо з потенціалом для дуже багатьох 

різних типів зображень. 

Сильна типографіка та мова можуть бути ідеальним введенням у роботи 

портфоліо. Типографіка та текст є одними з тих елементів на які при створенні 

шаблону приділяється увага, як елементів дизайну при портфоліо та і для 

написання концепції. Тому стає актуальним використовування у професійних 

портфоліо цікавих за формою та структурою шрифтів та їх допоміжних, щоб 

створити мову сторінки більш креативної сторони. Типографіка задає 

правильний тон, перш ніж перейти до більш занурених візуальних ефектів. 

Портфоліо, які не схожі на Портфоліо. Однією з найбільших тенденцій 

у дизайні портфоліо є створення портфоліо, яке виглядає як вебсайт іншого 

типу, в цьому допомагають інтерактивні ресурси такі як: Behance, ArtStation 

Dribble та інші. Так, наприклад портфоліо може виглядати зовсім не як 

класичний варіант, а наприклад як сторінка персонажу анімаційної гри, або як 

вебсайт бару та т.д., залежно від того, яку частину слайдера переглядатимуть 

першою.Тонкі підказки допомагають користувачам зрозуміти елементи 

портфоліо, такі як маленькі цифри над заголовком і вказана нижче дата, а також 

елемент слайда, який заохочує прокрутку зліва направо з частковими 

заголовками з інших проєктів. Ще одна відмінна риса цього стилю полягає в 

тому, що як дизайнеру не потрібно придумувати щось абсолютно нове, щоб 

похвалитися своєю роботою. 

Натхненний мінімалізмом дизайн. Найкраще, що стосується портфоліо, 

натхненного мінімалізмом, полягає в тому, що він дає дизайну багато місця для 

сяйва. Дизайн реального портфоліо стає відносно непомітним, так що вся увага 
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зосереджена на елементах, які дизайнер хоче висвітлити, щоб люди бачили. 

Домашня сторінка з креативною біографією. Концепція або біографія 

автора як головна сторінка портфоліо. Не існує правила, згідно з яким біографія 

автора повинна бути на сторінці «про мене» портфоліо. Одна з найсильніших 

тенденцій у дизайні портфоліо − помістити біографію або, концепцію автора 

якої він дотримується у своїй роботі, такий собі авторський маніфест на 

домашню сторінку. Це чудовий спосіб розповісти людям, що саме автор робить 

з самого початку як у професійному плані, так і світогляді автора. Таким чином, 

ніхто не буде гадати, що являє собою це портфоліо, і до якого типу творчості 

ставиться дизайнер. Біографія є місцем, де ви можете зробити особисту заяву 

або навіть виділити різні проєкти. Портфоліо може бути створено з біографією 

в стилі кінофільмів на головній сторінці, яка прокручується, така проста 

біографія, по суті, і показує творчий настрій усієї особистої презентації. 

Тенденція портфоліо змушує задуматися про норми дизайну і про те, як 

дизайнер, роботодавець, глядач реагують до них, коли занурюєтеся в роботу. 

Таким чином, формування портфоліо − це творча робота яка дозволяє 

аналізувати та узагальнювати результати навчально професійної діяльності як 

тих хто вже практикує дизайн, так і дизайнерів, що ще навчаються у вищих 

навчальних закладах. 
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Анотація: у роботі розглянуто особливості використання ергономічних 

схем та шаблонів у процесі 3D-моделювання об’єктів, види таких шаблонів та 

способи їх створення. Проаналізовано вплив ергономічних схем на процес 

проєктування, порядок і послідовність їх впровадження в послідовність 

створення 3D-моделі. 

Ключові слова: ергономіка, схема, шаблон, 3D-моделювання, 

проєктування. 

 

Дизайн як форма проектної діяльності насамперед передбачає, що 

результати цієї діяльності будуть експлуатуватись людиною для задоволення 

власних потреб. З огляду на це однією  із головних вимог до будь-якого об’єкту 

є його зручність у використанні, або ергономічність. Така зручність може 

характеризуватись як наявність рис або елементів, що роблять приємним, 

комфортним та необтяжливим користування певним об’єктом.  

Існує декілька шляхів досягнення такої зручності в процесі проектування. 

Серед них можна виділити макетування – досягнення мети шляхом створення 

серії макетів об’єкту з метою оцінки зручності їх використання. Такий підхід 

має перевагу у тому, що дозволяє напряму оцінювати параметри об’єкту у 

реальному світі, а не абстрактні числові позначення, що не завжди дають 

вичерпне уявлення про об’єкт.  Однак він не позбавлений недоліків, серед яких 

витратність як часу, що потребується на виготовлення макету, так і матеріалів 

для нього. 



864  

Ще одним шляхом вирішення проблеми ергономічно продуманих 

об’єктів є проектування за попередньо зібраним масивом антропометричних 

даних – у такому разі перед початком проєктування та моделювання 

майбутнього об’єкту збираються статистичні дані про антропометричні 

параметри певної категорії осіб, на основі яких ведеться подальша проектна 

робота. Однак такий підхід також вимагає значних витрат на попереднє 

дослідження аудиторії майбутнього продукту, що не завжди є можливим в 

рамках процесу розробки об’єкту.  

Однак найбільш оптимальним методом оцінки ергономічності та 

відповідності антропометричним параметрам 3D-моделі є ергономічні схеми та 

шаблони. Цей підхід частково базується на попередньому, адже так само 

включає в себе певний збір інформації про майбутніх користувачів, однак 

потребує меншого обсягу даних, оскільки дозволяє недостатню інформацію 

отримати шляхом пропорційного методу або за допомогою розрахунків за 

спеціальними формулами. Безумовною перевагою методу шаблонів є його 

наочність – в будь-який момент роботи над 3D-моделлю можна бачити, як вона 

співвідноситься із людською фігурою та на основі цієї інформації вносити 

зміни у проект. 

За своїм характером моделювання за допомогою ергономічних шаблонів 

відноситься до фізичних методів. При використанні цього методу виконується в 

певному масштабі модель робочого місця оператора або обладнання і на ній 

визначають, наскільки це місце відповідає певному контингенту працівників 

[1,c.25].  

При створенні ергономічних шаблонів параметри їх тіла визначаються 

так званими антропометричними точками. Антропометричні точки фіксуються 

на елементах зовнішньої будови тіла людини, точно локалізованих на кістяних 

утвореннях, а також на  найбільш виступаючих точках, розташованими на 

м'яких тканинах тулуба, плеча, передпліччя, кисті, стегна, гомілки, ступні 

[2,c.19]. Такий підхід є цілком логічним з огляду на те, що саме найбільш 

виступаючи точки першими контактують з тими чи іншими поверхнями (що, 
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однак, не означає ергономічну неважливість усіх інших точок на тілі). 

У спеціалізованій літературі використання таких шаблонів називається 

методом соматографії (від грец. somatos – тіло). Цей метод характеризується  

схематичним зображенням людського тіла в технічній або іншій документації у 

зв'язку із проблемами вибору співвідношень між пропорціями людської фігури, 

формою й розмірами робочого місця. Найважливішу роль у здійсненні 

соматографічних досліджень відіграють ергономічні антропометричні ознаки 

для вибору оптимальних співвідношень між  20 елементами людської фігури й 

формою, розмірами машини (устаткування, предмета) і її елементів [3,c.19].  

Сучасний підхід до проектування із широким розповсюдженням 3D-

моделювання та CAD-технологій, надає нове трактування соматографічним 

зображенням. Наразі існує два принципових методи створення ергономічних  

шаблонів: 

-  «пласкі» антропометричні схеми, створені у векторних редакторах. 

Вибір останніх напряму пов’язаний із можливістю збереження такої схеми у 

форматах, доступних для зчитування системами тривимірного моделювання. У 

якості прикладу такої зв’язки можна навести ергономічний шаблон, створений 

за допомогою інструментів CorelDraw та збережений у форматі DFX або DWG 

для подальшого використання у середовищі SolidWorks або Fuzion 360; 

- об’ємні антропометричні моделі, що одразу створюються у тому ж 

SolidWorks та у подальшому процесі проектування додаються до збірки 

проектованого виробу. Такий підхід відрізняється більшою складністю, однак 

дозволяє повніше оцінювати співвідношення постаті людини із об’єктом 

преоктування. 

Наприклад, при розрахунках параметрів робочого місця на основі 

антропометричних даних  проектанту необхідно враховувати: 

-  обрану систему координат і відповідні бази відліку; 

-  робоче положення працюючого; 

-  можливість зміни положення тіла; 

-  величину розмаху робочих рухів; 
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-  кількість елементів робочого місця [4,c.119]; 

Усі ці елементи та їх співвідношення між собою можуть бути знайдені за 

допомогою ергономічного шаблону, що допомагає віднайти найбільш 

оптимальне положення робочих органів із урахуванням їх досяжності для усіх 

потенційних користувачів. Більш того, ергономічна схема дозволяє 

спрогнозувати сценарії взаємодії з об’єктом, що не передбачені його 

експлуатаційними вимогами, упереджуючи таким чином виникнення 

непередбачених ситуацій в ході подальшої експлуатації об’єкту. 

У практичному застосуванні ергономічні шаблони у 3D-моделюванні 

інтегруються в процес проєктування таким чином. Після попереднього 

встановлення, якому відсотку працюючих повинно задовольняти дане робоче 

місце (устаткування) і за допомогою перцентилей знайдено відповідне йому 

значення антропометричних характеристик [5,c.8], створюється шаблон із 

такими показниками (або адаптується під них вже існуючий шаблон). В 

залежності вид типу  - плаский або 3D - він додається або до ортогональних 

проекцій проектованого об’єкту, або у тривимірне середовище моделі. 

Подальший робочий процес базується навколо граничних параметрів зон 

досяжності, габаритних розмірів елементів, встановлених цими шаблонами. 

Також в залежності від обраного підходу до роботи у сцені може 

використовуватись як «усереднений» представник 50-го перцентилю, так 

представники 5-го та 95-го перцентилей, що своїми параметрами встановлюють 

зону зручності для представників обох цих габаритів. Такий підхід забезпечує 

створення більш інклюзивного предмету, яким однаково зручно користуватись 

людям і малого, і великого зросту – а для представників інших перцентилей 

спроектований таким чином об’єкт буде так само зручним, адже параметри їх 

тіла вписуються у проміжок між 5-им та 95-им перцентилем. 

Висновки. Використання ергономічних схем у 3D-моделюванні значно 

підвищує ефективність проектування та дозволяє створювати більш зручні у 

експлуатації предмети. В залежності від рівня складності задач , що стоять 

перед дизайнером, у роботі можуть бути задіяні як пласкі ергономічні шаблони, 
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так і їх тривимірні аналоги. У обох випадках такі шаблони інтегруються 

безпосередньо у 3D-середовище, стаючи допоміжною частиною. Визначення 

параметрів тіла таких шаблонів відбувається за допомогою перцентилей, 

найбільш поширеними у проєктуванні серед яких є 5-й та 95-й. 
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The development of dentistry in Bukovina has a rich and vivid history. The 
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first schools of dentists were founded in the XIX century. In Western Ukraine, the 

Department of Dental Care was founded in 1828 at the University of Lviv, its head 

Carl Prokop Kaliga created the first textbook for dentists, published it in German (1). 

The founder of Ukrainian maxillofacial surgery is a prominent surgeon of the 

XIX century. Yuriy Shimanovsky, who has made a powerful contribution to the 

development of surgical dentistry in Ukraine. During the nineteenth century, 

Ukrainian medical science in general and dentistry in particular have developed 

significantly (2). 

The urgency and importance of dentistry necessitated the creation of a dental 

faculty within the Bukovina State Medical University. 

By the decision of the State Accreditation Commission, Bukovynian State 

Medical University in 2006 received the right to train 100 specialists of the 

educational and qualification level "Specialist" in the specialty "Dentistry". 

Since 2008, students began to study dental disciplines on the basis of the 

course of dentistry of the Department of Pediatric Surgery. At the same time, the 

course of dentistry was reorganized, two specialized departments were created: 

therapeutic and orthopedic dentistry, surgical and pediatric dentistry, which were 

headed by Professor AB Belikov, respectively. and associate professor Kuznyak NB 

The faculty exists in this structure until 2012. Dean of the Faculty of Dentistry is 

appointed Doctor of Medicine, Prof. White-eyed Vyacheslav Vasilyevich. About 400 

students receive dental education annually. 

In 2018, the faculty celebrated its first anniversary. 

The faculty includes the Department of Surgical Dentistry and Maxillofacial 

Surgery. The main activity of the department is the training of highly qualified 

medical personnel in the specialty "Dentistry". Clinical bases - the Department of 

Surgical Dentistry and Maxillofacial Surgery of Chernivtsi Regional Clinical 

Hospital and other medical institutions of the city. 

The Department of Oral Surgery, the first head of which was Trif Yukhym 

Isaakovych, was founded in 1980 and has since served as a clinical base for preparing 

a course in dentistry at the Chernivtsi Medical Institute. Candidate of Medical 
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Sciences, Associate Professor Serhiy Maksymovych Solomyany led this course. 

Later, Shanovsky Anatoliy Mykolayovych, a surgeon of the highest qualification 

category, a graduate of the dental faculty of the Odessa Medical Institute named after 

Pirogov, took this position. He headed the department until 1991. During 1991-2009, 

the head of the department was Victor Kalenchuk, a dentist of the highest 

qualification category, who graduated from Chisinau Medical University (Moldova), 

and since 2008 worked as an assistant at the Department of Surgical and Pediatric 

Dentistry of BSMU. 

Since 2009, the department is headed by Viktor Bedyk, a graduate of the Lviv 

State Medical Institute (1991), doctor of the highest qualification category, active 

participant in scientific and practical conferences, international forums and symposia, 

delegate to congresses of dentists of Ukraine (3). 

Since the end of 2015, the department has been headed by a doctor-surgeon-

dentist of the highest qualification category Kushnir Oleksandr Leontiyovych, a 

graduate of Ivano-Frankivsk State Medical Academy in 2004, during 2004-2005 he 

passed an internship in "Surgical Dentistry" surgical dentistry. Since 2010 he has 

worked part-time as an assistant at the Department of Surgical and Pediatric Dentistry 

of BSMU. He is the author of more than 45 scientific works, taught dental students 

surgical dentistry and surgical preparation of the oral cavity for prosthetics. Since 

2016 he has been a regional freelance specialist of the Department of Health of the 

Chernivtsi Regional State Administration, majoring in Surgical Dentistry and Oral 

Surgery (4). 

During 1997-2008, the course of dentistry was headed by Candidate of Medical 

Sciences, Associate Professor, dentist of the highest qualification category Natalia 

Bogdanovna Kuznyak, a graduate of the Lviv State Medical Institute (1992) majoring 

in Dentistry. She completed graduate school at Vinnytsia State Medical University. 

E. Pirogov, where until 1997 she worked as an assistant at the Department of Surgical 

Dentistry, and since September 1997 as an assistant course in dentistry at the 

Department of Faculty Surgery of the Bukovina State Medical Academy. Since the 

establishment of the dental faculty of BSMU in 2008 Kuznyak NB was elected by 
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competition for the position of Head of the Department of Surgical and Pediatric 

Dentistry. 

In 1999 she defended her dissertation on "Complex treatment of purulent-

inflammatory processes in the maxillofacial area with drugs with sorption effect", in 

2000 she received the degree of Candidate of Medical Sciences, and in 2002 - the title 

of "Associate Professor". In 2011 she began work on a dissertation for a doctorate in 

medicine. The defense took place in 2017 at Ternopil State Medical University. AND 

I. Gorbachevsky. The topic of scientific work is "Comparative embryogenesis of the 

nasal part of humans and some mammals" (5, 6). 

Since 2012 - Deputy Chairman of the Certification Commission of the 

Department of Health of the Chernivtsi Regional State Administration, a leading 

regional freelance specialist, coordinator of the group specializing in "Dentistry" (7). 

N.B. Kuznyak is the author of more than 300 scientific works. Systematically 

increases the level of his professional skills, improves pedagogical and scientific 

experience. 

Employees of the department conduct active scientific and educational 

activities. By joint efforts, textbooks have been created, curricula and training 

materials have been developed for students, boarding doctors and trainee doctors. 

The Department of Surgical Dentistry mainly hospitalizes patients, in need of 

emergency care. Doctors of the department in cooperation with scientists 

simultaneously develop new methods of treatment and diagnosis: operation of lifting 

the bottom of the maxillary sinus during dental implantation on the upper jaw, 

operation of transposition of the mandibular nerve with implantation on the mandible, 

method of treatment of odontogenic adenophlegmonus osteosynthesis of high 

fractures of the articular process of the mandible by titanium miniplates, 

periodontoplasty in periodontal diseases with the use of alloplastic dental materials, 

augmentation of the alveolar process of the jaw with the help of bone blocks. 

Scientific developments of the department are implemented in the practice of 

medical and preventive institutions of Ukraine (Ivano-Frankivsk, Vinnytsia, 

Khmelnytsky, Chernivtsi regions), scientific research is used in lectures and practical 
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classes. Scientists of the department study the problems of complex treatment of 

purulent-inflammatory processes of the maxillofacial area with sorbents (NB 

Kuznyak), methods of surgical intervention and optimization of osteogenesis in 

dental implantology (SI Perebiynis), the state of free radical processes in dental 

implantation, cavity tissue in combination with diabetes mellitus and ischemic-

reperfusion lesions of the brain (AA Galagdin), age-related changes in the structure 

and syntopy of the walls of the frontal sinuses in human genesis (AV Bambulyak). 

Professional achievements of the staff of the department are covered in 

domestic and foreign scientific publications, international and national scientific 

congresses, conferences, symposia. The most promising students of the department 

are actively involved in scientific work. They participate in the All-Ukrainian subject 

Olympiads in the specialty, are engaged in scientific circles, participate in the 

organization and holding of International medical and pharmaceutical conferences of 

students and young scientists, make reports, successfully presenting the university at 

the national and international level. Students and teachers are trained in European 

clinics. 

The life of dental students is not limited to the acquisition of professional 

knowledge and skills. Among them are many real talents who take part in art clubs 

and specialized sports clubs of Bukovynian State Medical University. Our students 

with an open mind take part in charity events, help children, take part in flash mobs. 

Thanks to the constant attention of the university management, the dental 

faculty is rapidly developing, which improves the quality of education and science, 

training of competitive specialists in the field of dentistry, the possibility of forming a 

single European educational space, where Bukovina State Medical University has a 

worthy place. 
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Конституція Пилипа Орлика – перша в світі українська конституція, яка 

була написана на початку XVIII ст. «гетьманом у вигнанні» – Пилипом 

Орликом. З нагоди святкування 30-ї річниці незалежності України цей 

унікальний історичний документ було доставлено до Києва зі Швеції. 

Пилип Орлик – гетьман України, найближчий соратник і генеральний 

писар Івана Мазепи. Після поразки 1709 року шведського війська під Полтавою 

король Карл ХІІ разом з І. Мазепою перейшли на турецьку територію, 

зупинившись у місті Бендери. Після смерті І. Мазепи козацька старшина обрала 

П. Орлика наступним гетьманом. Саме у Бендерах 1710 року були прийняті 

«Пакти і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького», які були 

договором між Гетьманом і Військом Запорозьким про державний устрій 

України після звільнення від панування Московії [1].  

Цей документ увійшов в історію як одна з найперших демократичних 
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конституцій у світі. У Новій історії вона є прикладом  моделі вільної держави, 

заснованої на природньому праві народу на свободу та самовизначення [2]. 

Україна мала бути вільною від чужого панування; влада гетьмана 

обмежувалася Генеральною Радою; встановлювалася виборність усіх посадових 

осіб з наступним затвердженням гетьманом; утверджувалася недоторканність 

особи та її відповідальність лише перед судом; православ’я проголошувалося 

державною релігією та передбачалася автокефалія української церкви тощо. 

Цей документ складається з преамбули та 16 статей. Він став важливим 

кроком до поділу влад на законодавчу, виконавчу, судову, що свідчить про 

високий рівень юридичної культури України XVIII століття.  

Спочатку договір був написаний староукраїнською мовою, а потім було 

здійснено переклад латиною. Більшу частину Договору склав сам Пилип 

Орлик, він же здійснив його остаточне редагування. Оригінальний рукопис 

староукраїнською з особистим підписом Пилипа Орлика та печаткою Війська 

Запорозького зберігається у Російському державному архіві давніх актів. Його 

було віднайдено вітчизняними фахівцями 2008 року [3].  

Оригінал Конституції латинською мовою з XVIII століття знаходиться у 

Швеції. Він був вивезений Пилипом Орликом та залишився там серед його 

паперів. Сьогодні він зберігається в Національному архіві м. Стокгольм. З 

нагоди 30-річчя незалежності України цей екземпляр демонструвався з 17 

серпня до 14 листопада 2021 року в Софійському соборі  Києва.  

Отже, хоча Конституція Пилипа Орлика не була втілена на практиці, але 

за змістом є видатною пам’яткою української політико-правової думки, що 

містить основи європейського права щодо розподілу влад та рівності усіх перед 

законом. 
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імміграцію двох основних політичних сил республіканців (в особі Дональда 

Трампа) та демократів (яких представляє Гілларі Клінтон. 
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В листопаді 2016 року Дональда Трампа було обрано 45-им президентом 

США, і питання імміграції в цілому і нелегальної імміграції зокрема стало 

однією з ключових тем передвиборчої президентської кампанії – причому як у 

випадку кандидата від Республіканської партії, так і його суперника від 

Демократів, Гілларі Клінтон. Незважаючи на те, що проблема нелегальних 

іммігрантів в період президентських кампаній 2008 і 2012 років сприймалася 

більшістю американців як другорядна і практично не піднімалася під час 

передвиборчої гонки, в 2015 році дане питання вийшло на передній план і, 

згідно опитувань CNN, для певного прошарку населення Сполучених Штатів 

видавалося третьою за важливістю загрозою після економічних негараздів і 

тероризму [1]. Політичні аналітики й історики сперечаються щодо комплексу 

причин, які призвели до такої різкої зміни в настроях американського 

суспільства, проте це не є темою даного дослідження. Натомість, в даній роботі 

будуть представлені погляди на імміграцію двох на той момент кандидатів в 
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президенти США від двох головних політичних партій, Дональда Трампа 

(Республіканці) і Гілларі Клінтон (Декмократи), що, таким чином, дозволить 

зрозуміти відношення до імміграції як з боку американських консерваторів, так 

і з боку лібералів.  

Говорячи про кандидата в президенти від Демократичної партії, Гілларі 

Клінтон із самого початку вважалася фаворитом в боротьбі за номінацію, з 

одного боку через наявність зв’язків всередині партії загалом і Демократичного 

Національного Комітету (орган, що виносить остаточне рішення щодо 

номінації президентської кандидатури в стані Демократів) зокрема, а з іншого – 

через свій колосальний політичний досвід в ролі сенатора від штату Нью-Йорк і 

державного секретаря в адміністрації Барака Обами. Будучи політиком зі 

стажем, Клінтон протягом всієї президентської кампанії 2016 цілеспрямовано 

відстоювала погляди, що цілком відповідають «мейнстріму» американських 

ліберальних кіл, і питання імміграції не було виключенням. Таким чином, 

Гілларі працювала на електорат, який типово підтримує більш ліберальний 

підхід до імміграції: латиноамериканці, темношкірі, а також колишні 

іммігранти. Так, наприкінці грудня 2015 року, у відповідь на інформацію про 

те, що адміністрація Обами готувала посилення заходів задля виявлення 

нелегальних іммігрантів з країн Центральної Америки та їх подальшу 

депортацію, Клінтон виступила проти даної практики. Зокрема, вона закликала 

тодішню владу дати нелегалам шанс на чесний і незаангажований судовий 

процес [2]. Через кілька тижнів, 11 січня 2016 року, Гілларі реітерувала свою 

позицію, вчергове закликавши федеральний уряд припинити рейди, спрямовані 

проти нелегальних іммігрантів, що знаходились на території США. Відзначимо, 

що у відповідь на плани Обами провести подібні рейди в травні та червні 2016 

року задля зменшення кількості нелегальних іммігрантів з Латинської Америки, 

Клінтон вчергове виказала підтримку нелегалам, заявивши, що подібні заходи 

лише сіють страх і ненависть до уряду в іммігрантських родинах, і не є 

продуктивними [3]. 

Починаючи з лютого 2016 року, коли передвиборча кампанія Клінтон 
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увійшла в активну фазу, Гілларі почала приділяла питанню іммігрантів все 

більшу увагу. Приміром, 3 лютого того ж року Гілларі Клінтон заручилася 

підтримкою 8 видних імміграційних активістів з Невадського Альянсу за 

Прогресивне Лідерство (англ. PLAN) – неприбуткової ліво-ліберальної 

організації, що займається, серед іншого, питаннями допомоги іммігрантам і 

публічною освітою [4]. За словами директора організації, Астріда Сілви, 

команда Гілларі була особливо зацікавлена в досвіді співпраці PLAN з так 

званими «мрійниками» (англ. DREAMers), людьми, що були привезені в 

Америку батьками-нелегалами у неповнолітньому віці. Гілларі Клінтон в 

подальшому сама в інтерв’ю неодноразово заявляла про свою підтримку 

програми DREAM (так само, як і майже ідентичної до неї програми DACA). 

Ще одним маркером імміграційної політики Клінтон став її виступ на 

восьмих дебатах Демократичної партії 9 березня 2016 року. На питання, чи 

буде вона депортувати незадокументованих іммігрантів, вона відповіла 

негативно, зазначивши, що не хоче їх депортації, адже вони, на її думку, несуть 

користь економіці США, а також додавши, що має бути імплементована нова 

система, яка дозволить таким людям легально отримувати американське 

громадянство, і в разі перемоги на виборах вона одразу ж займеться цим 

питанням [5]. Зрештою, за кілька місяців до виборів, 25 травня 2016 року, 

Клінтон ще раз підтвердила свій намір ініціювати масштабну імміграційну 

реформу, і пообіцяла зробити це протягом перших 100 днів президентства [6]. 

Загалом, як і було зазначено на початку статті, погляди Гілларі Клінтон 

стосовно імміграції не вирізнялися чимось екстраординарним і були цілком 

очікуваними як для представника Демократичної партії, яка, як відомо, на 

політичному спектрі розташовується ліворуч від центру. Характерно, що під 

час передвиборчої кампанії питання гендерної (не)рівності, економічні 

проблеми і зовнішньополітичні виклики були для Гілларі як мінімум не менш 

важливими, ніж імміграція, проте її головний опонент, Дональд Трамп, раз за 

разом в інтерв’ю і дебатах повертав увагу до цієї теми, що змушувало і Гілларі 

адресувати дане питання. 
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Дональд Трамп, в свою чергу, як в плані імміграції, так і стосовно ряду 

інших проблем економічного й соціального характеру очікувано зайняв 

протилежну до Гілларі позицію. Консервативні погляди щодо імміграції 

(причому як нелегальної, так і законної) Трамп висловлював ще задовго до 

виборів 2016; так, у своїй книзі «Америка, Яку Ми Заслуговуємо» (англ. “The 

America We Deserve”) 2000 року Трамп виступав за введення більш жорстких 

умов для отримання громадянства США. Відмічаючи вклад іммігрантів в 

економічний розвиток і культурне розмаїття Америки, Дональд Трамп, тим не 

менше, зазначав, що ускладнення легальної імміграції до країни дозволить 

приваблювати до Cполучених Штатів лише кращих з кращих [7]. До того ж, під 

час Конференції з Консервативної Політичної Дії (англ. Conservative Political 

Action Conference) 2013 року Дональд Трамп, виступаючи, застеріг 

представників Республіканської партії, що підтримка будь-якого 

законопроекту, що дозволяв би нелегалам отримати громадянство, діяла б 

проти інтересів партії, адже всі колишні іммігранти все одно голосуватимуть за 

Демократів [8]. 

Зі схожою риторикою Трамп виступив 16 червня 2015, коли він офіційно 

оголосив про намір балотуватися в президенти США. Зокрема, у виступі, що 

пізніше був буквально розтягнутий на цитати, майбутній президент 

Сполучених Штатів виступив із нищівною критикою тодішньої імміграційної 

системи, особливу увагу приділивши проблемі імміграції з Мексики. Назвавши 

мексиканців насильниками і тими, хто везе в Америку наркотики і злочинність 

(хоча і відмітив, що серед них також є і «some good people»), Трамп пообіцяв в 

разі перемоги на виборах побудувати велику стіну на американсько-

мексиканському кордоні – і зробити це за рахунок Мексики [9]. В липні 2016 

Дональд Трамп повідомив, що він має намір депортувати нелегалів-злочинців 

одразу, не саджаючи їх за грати і не витрачаючи на них часу і коштів 

американських платників податків [10]. Використовуючи подібну риторику, 

Трамп продовжував виступати на раллі та зібраннях впродовж наступних 

місяців, адвокуючи зміну імміграційних законів, збільшення штрафів за 
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прострочення віз та інші анти-імміграційні заходи.  

Під час п’ятих дебатів Республіканської партії, які проводились 15 грудня 

2015 року, Дональд Трамп знов підтвердив наміри побудувати стіну (навівши 

Ізраїль в якості країни, яка за допомогою стіни зміцнила свою національну 

безпеку) і зробити систему імміграції набагато більш жорсткою. Відмітивши, 

що така позиція з його боку жодним чином не пов’язана з релігією або 

кольором шкіри, Трамп заявив, що нелегальна імміграція є величезною 

загрозою національній безпеці США. Вкотре погодившись із тим, що 

іммігранти – це важливий елемент американського суспільства, майбутній 

президент сказав, що іммігранти можуть і мусять приїздити в Сполучені 

Штати, але лише легальним шляхом [11]. 

В схожому руслі Дональд Трамп висловлювався і надалі, в наступні 

місяці президентської кампанії, що, до речі, не завадило йому (цілком можливо, 

навпаки допомогло), незважаючи на шквал критики в пресі та негативні 

прогнози ряду політичних аналітиків, перемогти в боротьбі за президентську 

номінацію від Республіканської партії. За декілька місяців до виборів 2016 

року, а саме 13 червня, коментуючи стрілянину у нічному клубі в Орландо, що 

сталася за день до того і забрала життя 49 людей, Дональд Трамп зазначив, що 

у своїй антитерористичній стратегії він роздумує над забороною імміграції з 

країн, які мають проблеми з тероризмом. Зокрема, він згадав Афганістан 

(батьки людини, що влаштувала стрілянину в нічному клубі в Орландо, були 

афганцями) і країни Близького Сходу [12]. 

В певному сенсі Дональд Трамп натякнув на можливе пом’якшення своєї 

імміграційної політики в інтерв’ю Fox News від 24 серпня 2016 року, де він, 

серед іншого, зазначив, що роздумує над тим, чи є необхідність в тому, щоб 

депортувати нелегалів, які не порушили жодних законів; той факт, що подібні 

люди виконують роботу, за яку американці не бажають братися, був наведений 

Трампом в якості аргументу проти депортації [13]. Однак, навіть враховуючи 

зменшення градусу антиімміграційної риторики по мірі наближення до дня 

виборів 8 листопада 2016 року, Трамп все одно займав доволі жорстку позицію 
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щодо даного питання впродовж всієї президентської кампанії. Зрештою, його 

погляди були скомпоновані і викладені в 10-пунктному плані з реформи 

імміграційної системи, який Дональд Трамп презентував 31 серпня 2016 року в 

Фініксі, Арізона. Серед цих пунктів були: вже неодноразово згадана побудова 

стіни на кордоні з Мексикою, збільшення кількості персоналу Кордонного 

Патрулю (англ. Border Patrol) на 5000 людей, імплементація покращеної 

системи видачі віз, збільшення втричі кількості депортаційних офіцерів 

Імміграційної і Митної Поліції США (англ. U.S. Immigration and Customs 

Enforcement), а також перекриття фінансування т.з. «міст-притулків» (англ. 

«sanctuary cities») на територїї Америки [14]. 

В цілому, як можна зрозуміти з наведених в есе положень, в ході 

президентської кампанії 2016 Гілларі Клінтон запропонувала імміграційні 

заходи цілком в дусі Демократичної партії, нікого не здивувавши. Дональд 

Трамп же, хоч і дотримуючись в своїй імміграційній політиці типового для 

Республіканської партії більш жорсткого ставлення до іммігрантів, зробив це в 

нечуваному досі різкому і прямому стилі. Це, в свою чергу, допомогло йому 

завоювати репутацію «людини з народу» і заручитися підтримкою ряду штатів, 

жителі яких були незадоволені імміграційною політикою попередніх 8 років 

президентства Обами. Цілком можливо, що саме цей фактор і став вирішальним 

в перемозі Дональда Трампа на президентських виборах 2016 року. 
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Питання стратегічних комунікацій у системі державного управління 

перебуває у центрі наукового дискурсу багатьох науково-дослідних центрів та 

науковців. Адже саме в умовах демократичного реформування ключовим 

фактором державотворчих перетворень виступає рівень здійснення комунікацій 

між державними інституціями та громадськістю, що є по суті мірилом 

суспільної довіри та значною мірою зумовлює соціальну стабільність у 

суспільстві, готовність громадян включитися до процесів вироблення й 
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ухвалення державно-управлінських рішень [1]. 

При цьому стратегічною метою здійснення ефективних комунікацій у 

парламенті є встановлення зв’язків та довіри парламентських інституцій з 

відповідними соціальними групами – цільовою аудиторією (стейкголдерами) 

[2], а також забезпечення відкритості та прозорості діяльності парламенту 

загалом. 

Як справедливо наголошують українські дослідники [2; 3; 6] 

комунікаційні стратегії виконують ряд функцій, які спрямовані на підвищення 

якості комунікацій як усередині суб’єктів публічного управління, так і поза їх 

межами. А саме:  

1) визначення бачення організації –  комунікаційна стратегія допомагає 

визначити цілі організації, котрі  пов’язані із комунікаційною взаємодією з 

зовнішнім середовищем; 

2) проведення діагностики та аналізу – комунікаційна стратегія дозволяє 

систематизувати, впорядкувати та проаналізувати роботу комунікаційних 

підрозділів організації, котрі виконують свою діяльність для досягнення цілей 

організації; 

3) планування використання ресурсів організації – завдяки комунікаційній 

стратегії можна буде реалізувати стратегічні цілі організації із максимальним 

економічним та продуктивним ефектом; 

4) вплив на громадськість – комунікаційна стратегія дозволяє активно 

впливати на громадськість для того, щоб правильно побудувати взаємодію із 

конкретною організацією; 

5) підвищення ефективності роботи організації – комунікаційна 

стратегія позитивно впливає на досягнення загальної результативності 

організації за окремими показниками. 

Наголосимо, що у 2017 році у рамках виконання Плану дій Ініціативи 

«Відкритий парламент» та реалізації Декларації відкритості парламенту за 

сприяння проекту ЄС-ВРУ-ПРООН «Рада за Європу» було розроблено 

Комунікаційну стратегію Верховної Ради України на 2017–2021 роки [4], яка 
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була затверджена Розпорядженням Голови Верховної Ради від 21 листопада 

2017 р.  № 486. 

Написанню комунікаційної стратегії передували стратегічні сесії, 

організовані Ініціативою «Відкритий парламент» за участю працівників 

Апарату Верховної Ради України, журналістів, народних депутатів України, 

міжнародних експертів, громадських об’єднань: Центру демократії та 

верховенства права (ЦЕДЕМ), Громадянської мережі «ОПОРА», Українського 

кризового медіацентру (УКМЦ), Громадського руху «ЧЕСНО», Transparency 

International Україна тощо. Проводилися опитування громадської думки і 

фокус-групи за участю українських громадських організацій, що співпрацюють 

з парламентом, а також журналістів, які висвітлюють його діяльність. Програма 

розвитку ООН в Україні (UNDP) забезпечила проведення громадських 

обговорень, зустрічей Моніторингового комітету, координацію з міжнародними 

експертами та опрацювання звіту.  

У ході підготовки даної стратегії було відзначено, що реалізація 

ефективних комунікації в парламенті потребує належного планування, 

моніторингу, прогнозування тощо [3]. Масштабність таких заходів детермінує 

розроблення і  впровадження певного алгоритму реалізації стратегічних 

комунікацій.  

Відповідно до норм Закону України «Про комітети Верховної Ради 

України» дієвою парламентською інституцією, що здійснює законодавчу, 

контрольну та організаційну функцію, визначено парламентський комітет [5]. 

Саме у площині діяльності комітету здійснюються важливі партнерські 

комунікаційні взаємини між парламентаріями та громадськістю, між 

парламентом та іншими державними інституціями. Саме на рівні 

парламентського комітету реалізується наявний у парламенті комунікаційний 

потенціал. 

У спектрі реалізації Комунікаційної стратегії Верховної Ради України 

парламентські комітети покликані виконувати такі комунікаційні завдання: 

− послідовне та комплексне інформування громадськості щодо 
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законодавчих ініціатив, особливостей законотворчого процесу та внесення змін 

до законодавства; 

− забезпечення підвищення інтересу цільових аудиторій до комітетів 

Верховної Ради України та підвищення знань щодо предметів їх відання; 

− залучення цільових аудиторій до обговорення прийняття рішень під 

час законотворчого процесу; 

− забезпечення інклюзії для громадян та зацікавлених сторін, 

використовуючи відповідні формати комунікації. 

Вважаємо, що для посилення комунікаційної спроможності в 

парламентському комітеті у площині здійснення комунікаційних завдань варто 

дотримуватися такого алгоритму розвитку стратегічних комунікацій: 

1 етап – побудова ієрархії комунікаційних завдань. 

2 етап – аналіз цільових аудиторій (відповідно до конкретного 

комунікаційного завдання). 

3 етап – конструювання архітектури системи стратегічних комунікацій з 

визначенням відповідальних. 

4 етан – визначення методів моніторингу за реалізацією комунікаційної 

спроможності та метрик оцінювання якості комунікаційних взаємин. 

5 етап – подолання комунікативних бар’єрів.  

6 етап – налагодження інформаційно-комунікативного партнерства, 

розвиток толерантності та досягнення компромісу при комунікації.. 

7 етап – формування практичних комунікативних навичок у площині 

реалізації комунікаційної стратегії парламентського комітету та досягнення 

бажаних результатів комунікаційної взаємодії. 

8 етап – інформаційно-аналітична робота. 

9 етап – оцінка позитивних і негативних результатів комунікаційної 

взаємодії. 

10 етап – корекція у системі стратегічних комунікацій парламентського 

комітету. 

Відмітимо, що система стратегічних комунікацій у парламентських 
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комітетах є релевантним фактором ефективності функціонування всього 

парламенту [6] і має бути структурованою на онтологічні, ціннісні, 

нормативно-правові, ресурсні, процесуальні та функціональні складові. А тому 

перспективи подальших розвідок у зазначеному напрямі вбачаємо у 

розробленні сучасної нормативно-правової бази (політики, регламенти, 

правила, посадові інструкції, закони тощо) щодо забезпечення конструктивного 

підвищення комунікаційної спроможності парламентських комітетів в Україні.  
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Актуальність проблеми. В сучасних міждержавних відносинах категорія 

«сила» має безліч варіативних значень. Протягом тисячоліть сила традиційно 

ототожнювалася з військовою міццю, яка для багатьох видних політичних 

дослідників (Г. Моргентау, К. Уолц, Р. Арон) була залишається основним 

показником престижу держави на міжнародній арені. Однак з середини 1980–х 

рр. в теорію міжнародних відносин на зміну традиційному (військовому) 

розумінню сили приходить її нове (невійськове) переосмислення. 

Дослідження тенденцій розвитку засобів «м’якої сили» у зовнішній 

політиці особливо актуальне для сучасної України, адже вона сприяє 

просуванню вітчизняного культурного продукту й подальшій інтеграції 

України до світового культурного простору. Актуальність даного дослідження 

визначена недостатнім рівнем вивчення феномену «м’якої сили» у зовнішній 

політиці, а зокрема – її інституційних вимірів. В українській політологічній 

літературі недостатньою є кількість наукових праць, що висвітлюють ціннісний 

та інституційний виміри «м’якої сили».  

Важливе також і вивчення чинників та умов, що визначають подальший 

розвиток культурної дипломатії, а також дослідження ступеня інтегрованості 

української культури до міжнародного простору. 

Мета статті – виявлення основних рис та тенденцій розвитку 

інструментів «м’якої сили» у зовнішній політиці у світі та в Україні, а також 
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розкриття їх ролі в процесі розвитку міжнародних зв’язків з іншими країнами.  

Матеріали та методи. Дослідження було здійснено із використанням 

загальнонаукових методів (аналіз, порівняння, дедукція, індукція, метод 

аналогій) та спеціальних методів (соціологічного, системного, моделювання).   

Результати та обговорення. На сьогодні, коли Україна стає центром 

уваги усіх світових засобів масової інформації, коли події, що відбуваються у 

нас в державі, викликають одночасно співчуття і захоплення громадськості та 

політикуму, на перший план виходять питання використання інструментів 

«м’якої сили» як головної передумови розвитку міжнародних відносин. 

Оскільки в міжнародній конкурентній світосистемі часто саме іміджеві питання 

визначають місце «м’якої сили» країни у міжнародному устрої, вони 

забезпечують додаткову статтю інвестицій в економічну систему, укладення 

вигідних міжнародних угод та договорів, спрямування туристичних потоків 

тощо. Отже, визнання світовою громадськістю історичної та культурної 

суб’єктності українського народу стає першим кроком, завдяки чому 

відношення до України змінилося кардинально. 

На момент розпаду Радянського Союзу і отримання державної 

незалежності українська культура була майже ізольована від зовнішнього світу 

свого роду подвійним бар’єром: перший – це так звана «залізна завіса», 

характерна для всіх комуністичних держав, а другий бар’єр був специфічним 

для неросійських республік СРСР і полягав в тому, що практично всі контакти з 

іноземними культурами повинні були санкціонуватися московським «центром», 

і значна частина цих контактів відбувалася лише через посередництво 

російської мови та і культури. 

Винятком, нехай і частковим, були культурні контакти з іншими 

радянськими республіками і, в меншій мірі, з іншими соціалістичними 

країнами, особливо з тими, які мали з Україною тісні історичні і культурні 

зв’язки, наприклад, з Польщею, Болгарією. Багато з українських художників, 

письменників, учених, діячів культури традиційно мали тісні творчі та особисті 

контакти з польськими, грузинськими, литовськими, молдавськими, 



891  

болгарськими і російськими художниками, письменниками, вченими, що 

значно полегшувало міжкультурні контакти. Втім, такі контакти людей 

культури не мали повноцінного статусу інструменту «м’якої сили»     України 

[5]. 

Ситуація почала змінюватися лише в кінці 1980–х рр., коли горбачовська 

перебудова зруйнувала «залізну завісу» і скасувала монополію московського 

«центру» на міжнародні культурні зв’язки як інструменту «м’якої сили»  

України. Українські художники отримали можливість широко представляти 

свої твори за кордоном, а українське суспільство отримало вільний доступ до 

сучасної світової культури в усьому її різноманітті. Ще одним важливим 

результатом відкритості світу стала активізація контактів з українською 

діаспорою на Заході. 

Лише в результаті здобуття Україною незалежності Міністерство 

культури України стало суб’єктом міжнародного культурного співробітництва 

та одним з інструментів «м’якої сили»  України. Таким чином, досвід в цій 

сфері поки не можна назвати достатнім, тому головні цілі міжнародного 

культурного співробітництва важко вважати досягнутими. Згадані головні цілі 

можна сформулювати наступним чином: 

 інтеграція української національної культури у світовий культурний 

простір; 

 формування привабливого міжнародного іміджу України засобами 

української культури і культурної спадщини; 

 використання активних міжкультурних контактів для зміцнення 

позиції України на міжнародній арені; 

 зміцнення культурних і людських зв’язків з українською діаспорою 

по всьому світу; 

 просування українського культурного продукту на міжнародний 

культурний ринок [2]. 

Короткий аналіз міжнародного культурного співробітництва України як 

одного з інструментів «м’якої сили» країни за останні роки дозволяє зробити 
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висновок, що головними «активами» Української культури в міжнародному 

контексті можна вважати: 

 існування відомих художніх шкіл та окремих яскравих художників 

в таких сферах, як академічна музика, хореографія, театр і т. д., які довели свою 

конкурентоспроможність на міжнародному рівні; 

 наявність багатої культурної спадщини, хоча й не дуже відомої за 

кордоном, але потенційно привабливої для зарубіжних туристів, вчених, 

художників; 

 досвід, хоча і не дуже масовий, успішної участі в міжнародних 

мистецьких фестивалях, конкурсах, виставках. 

В якості головних факторів, що ускладнюють міжнародне культурне 

співробітництво України, слід констатувати: 

 недостатню обізнаність світової спільноти з українською культурою 

і, як наслідок, нееквівалентний культурний обмін між Україною і світом;  

 відносно низький рівень інтегрованості України в міжнародні 

культурні процеси, особливо слабку українську присутність в web–просторі;  

 низький рівень розвитку сучасних ринкових структур в українській 

популярній культурі, що призводить до її відносно низької 

конкурентоспроможності, особливо за кордоном. 

У той же час, що стосується досвіду державної діяльності в сфері 

міжнародного культурного співробітництва, то Україна може пишатися 

такими досягненнями щодо збільшення інструментів «м’якої сили»: 

 тривале співробітництво з ЮНЕСКО та іншими міжнародними 

культурними організаціями; 

 приєднання України до більшості основних міжнародних 

конвенцій, хартій та інших актів міжнародного права в сфері охорони 

культурної спадщини, культурного співробітництва; 

 широка правова база і багатий практичний досвід двостороннього 

міжнародного культурного співробітництва, особливо з країнами СНД і 

східноєвропейськими країнами [4]. 
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Одним зі інструментів «м’якої сили» є засоби культурної дипломатії, яку 

називають проявом інноваційних перетворень у галузі культури з огляду на ту 

перспективність, яку вона надає, щоб зміцнити міжнародний імідж нашої 

держави в нових реаліях. Ефективність даної політики буде залежати від 

реалізації та вирішення таких питань, як підвищення конкурентоспроможності 

національного культурного продукту та багато інших опцій, покликаних 

формувати на світовому ринку самий бренд «Україна», налагоджувати 

багатовекторну плідну співпрацю з іноземними партнерами й реалізувати на 

регулярній основі різноманітні проекти [6]. 

Українцям необхідно ретельно продумати свій культурний імідж, аби 

ніхто не зміг з часом його спотворити. Культурний імідж має позитивно 

впливати на уявлення світової спільноти про українців та Україну. Іншими 

словами, зараз необхідно обирати курс на посилення культурної складової 

присутності України на світовій арені шляхом звертання до засобів культурної 

дипломатії, так званої «м’якої сили» зовнішньої політики.  

Культурною дипломатією у практичному вимірі передбачено встановити 

більш змістовні та динамічні міжнародні зв’язки, ніж традиційні форми 

дипломатії. Серед сучасних прикладів культурної дипломатії – діяльність 

окремо взятого українського культурного представництва за кордоном, яке 

покликане забезпечувати присутність української культури в інформаційних 

просторах інших країн, створювати надійне підґрунтя для регулярних 

культурних обмінів тощо. Таке представництво у форматі культурно–

інформаційного центру діє у складі закордонної дипломатичної установи 

України. Такі осередки було створено Указом Президента України «Про 

культурно–інформаційний центр у складі закордонної дипломатичної установи 

України» від 20 лютого 2006 року. Їх основним завданням є сприяння розвитку 

міжнародної співпраці України, зокрема в галузі освіти та культури, в державі 

перебування. 

На кінець 2018 року в різних європейських країнах існувало 17 

культурно–інформаційних центрів у складі закордонних дипломатичних 
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установ України: в Білорусі, Австрії, Іспанії, Португалії, Бельгії, Румунії, 

Болгарії, Угорщині, Молдові, Греції, Грузії, Естонії, Італії, Польщі, Франції, 

Туреччині, Чехії. Посольство України у ФРН заснувало інформаційно–

культурну агенцію України [8, с. 7]. Двостороннє культурне співробітництво 

України ведеться на базі міждержавних і міжурядових угод про 

співробітництво в галузі культури, науки, освіти, інформації, охорони 

культурної спадщини. Принципи і цілі, визначені в таких акціях, набувають 

деталізацію в двосторонніх протоколах, планах дій, які подаються профільними 

міністерствами [8, с. 10]. 

Ще одним з інструментів «м’якої сили» України є просування її іміджу у 

світі. Не можна сказати, що Україна не займається створенням свого 

привабливого образу в зарубіжних країнах. Формування міжнародного іміджу 

країни відбувається в основному завдяки зусиллям державних структур і ЗМІ. 

Одним з ключових інститутів, які формують, транслюють і згодом відстежують 

міжнародний імідж України, є Міністерство закордонних справ (МЗС). 

Оформляються також інституційні структури, відповідальні за 

налагодження громадських і культурних зв’язків і міжнародну співпрацю. 

Розроблені на сьогоднішній день державні проекти по формуванню 

сприятливого іміджу України в світі можна класифікувати в такий спосіб: 

1. Економічні проекти. Одна з традиційних форм – економічні форуми. 

Поряд з державою активна роль належить українській бізнес–спільноті. Цілі 

проекту: формування сприятливого інвестиційного клімату, інтенсифікація 

економічного співробітництва, формування уявлення про Україну як про 

надійного і стабільного партнера. 

2. Культурні, наукові, освітні проекти. Характерною рисою проведених 

культурних заходів є актуалізація з їх допомогою найбільш гострих суспільних 

проблем. Україна орієнтована на широку участь в різних соціальних 

міжнародних проектах, починаючи від активної участі в програмах по боротьбі 

зі СНІДом і наркоманією і закінчуючи гуманітарною допомогою населенню 

країн, що постраждали від стихійних лих. Це один з найбільш традиційних, але 
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в той же час дієвих способів поліпшення образу країни в світі. 

Спортивні проекти пов’язані, перш за все, зі спробами України стати 

центром проведення спортивних заходів планетарного масштабу. Наприклад, 

проведення чемпіонату Європи з футболу у 2012 році. Безумовно, положення 

«господарки» спортивних змагань світового масштабу додає популярності 

країні і підвищує її міжнародний престиж. 

3. Церковні проекти – реанімація владою традиційного в історичній 

ретроспективі напрямку для української публічної політики може виявитися 

вельми продуктивним в зв’язку зі зростаючим впливом релігійного та етнічного 

чинника у світовій політиці.  

4. Проект «Свята» – надання урочистостям, приуроченим до святкування 

особливо важливих історичних дат, офіційного статусу суспільно–політичного 

заходу високого рівня і організація в рамках урочистих заходів неформальних 

зустрічей з лідерами світової політики.  

5. Медійні проекти. Так, у 2017 р. в Україні було проведено Євробачення, 

і дана подія значно привернула увагу до нашої країни. Також варто згадати про 

розробку та просування бренду столиці України як туристичного центру. Так, У 

2007 р. в Києві з’явилася ініціативна група професіоналів: брендингове 

агентство SuperHeroes на чолі з креативним директором Віктором 

Коноваловим, які створили новий бренд Києва, мета якого – звернути увагу на 

новий, сучасний імідж столиці, привабливий для киян і туристів. Вони 

розробили туристичний логотип столиці: букву К, стилізовану під зображення 

на кнопці CD–програвача backward (перемотування назад).  

Варто зазначити, що упродовж років незалежності України для Києва 

розроблялись варіанти саме туристичного бренду, адже туристична галузь, яка 

щороку зростає та розвивається, приносить значні прибутки до бюджету як 

Києва, так і країни. Отже, концепція туристичного бренду столиці спрямована, 

перш за все, на іноземців. Їм в Києві часто бракує елементарних речей – зручної 

навігації по місту, табличок і карт англійською мовою. А все це повинно бути в 

одному з європейських центрів, і виконати їх варто було б в єдиному ключі, 
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щоб виникала асоціація виключно з головним українським містом. У тій же 

стилістиці дизайнери запропонували робити всю київську сувенірну продукцію 

і навіть кришки каналізаційних люків [7, с. 17].  

Привабливість Києва як столиці України для іноземних туристів є 

очевидною. Оскільки Київ вважається одним з відомих красивих місць на 

планеті, сюди постійно приїжджають мандрівники і туристи з інших країн. 

Визначні місця Києва постійно притягують величезну кількість людей з усього 

світу, щоб насолодитися відпочинком і дізнатися про місто.  

Необхідно відзначити, що сприятливий міжнародний імідж – це 

позитивна інформація про країну, яка повинна залучати закордонну громадську 

думку. Однак в перерахованих джерелах не завжди подається тільки така 

інформація, значне місце займають негативні інформаційні аспекти. Основна 

проблема полягає в тому, що ні в українській, ні в західній громадській думці 

не склався чітко окреслений і адекватний образ сучасної України, і всі уявлення 

про нашу країну дуже фрагментарні, суперечливі і погано оформлені. Крім 

того, слід визнати, що інтерес до України в світі сьогодні не настільки високий, 

і зростання до неї інтересу в основному викликано військовою агресією Росії на 

сході країни та анексією Криму, що викликало обурення у всього світу.  

Виходячи з вищесказаного, можна виділити ефективні інструменти по 

відновленню іміджу країни, які можуть допомогти Україні в нейтралізації 

негативних наслідків військово–політичних конфліктів: 

1. Широкомасштабне освітлення у вітчизняних та зарубіжних засобах 

масової інформації гарантії особистої та майнової безпеки туриста як наслідок 

припинення військово–політичної кризи. В рамках даного заходу можуть бути 

запрошені блогери, журналісти рейтингових ЗМІ, політичні лідери. 

2. Співпраця державного і приватного сектора з питань відновлення 

промислової і туристичної інфраструктури, поліпшення якості послуг і 

просування туристичного продукту на міжнародний туристичний ринок. 

3. Проведення заходів міжнародного рівня в рамках туризму – тематичні 

фестивалі, ярмарки, виставки, головною вимогою яких стане якість організації. 
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Так як одним з потенційних напрямків для України є промисловий туризм, 

необхідно виділяти цей напрямок в концепції розвитку туризму і підтримувати 

промисловий туризм різними методами маркетингового просування. 

4. Організація рекламної та PR–кампаній із залученням відомих 

особистостей, яскравих і емоційно–асоціативних образів в країнах основних 

цільових аудиторій. При цьому не потрібно уникати подій, які відбулися.  

5. Тісна взаємодія країни з її представництвами за кордоном, організація 

акцій, днів культури і єдності народів, поширення інформації про туристичні 

можливості. Одним із прикладів може послужити Ніч індустріальної культури, 

яка проводилася спільно з промисловими містами Польщі та Німеччини. 

6. Використання короткострокових методів стимулювання збуту шляхом 

залучення ЗМІ. Мета – звернути увагу конкретних цільових аудиторій на 

туристичну сферу країни. Для цього можна використовувати лотереї, акції, 

знижки, розіграші тощо. 

7. Просування окремих видів туризму та туристичних послуг, 

характерних тому чи іншому регіону, різних цільових груп. Чим конкретніше 

буде туристичний продукт і визначено цільової сегмент, тим ефективніше і 

результативніше будуть маркетингові заходи. Варто спочатку позначити 

позицію країни і вибрати ринкові ніші, які будуть перспективними в плані 

подальшого розвитку іміджу. Одним з таких напрямків може стати 

промисловий (регулярні туристичні тури на промислові підприємства) і 

індустріальний (екскурсії на діючі або занедбані об’єкти) туризм. 

Основні напрями покращення іміджу України: 

1) Боротьба з внутрішньою неефективністю. Спочатку реальні реформи, а 

потім їх висвітлення в світі. Інакше як вплине на імідж країни ситуація, коли 

Європейська комісія змушена закрити проект міжнародної допомоги Україні з 

модернізації прикордонних контрольно–пропускних пунктів після ряду 

помилок з боку України? 

2) Виключити ситуацію, коли цінності українських еліт принципово 

розходяться з цінностями цивілізованого світу. Партнери України неодноразово 
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підказували, що при існуючому рівні соціальної нерівності неможливо досягти 

стійкого зростання і розвитку країни і отримати відповідну репутацію. 

3) Максимально використовувати можливості стратегій «м’якої сили» і 

«розумної сили» в просуванні інтересів держави. 

4) Сьогодні найбільш ефективним напрямком по позиціонуванню 

держави і просуванню її інтересів визнані стратегії soft power і smart power. До 

2014 року ця тематика вже була присутня в експертному середовищі, 

громадських структурах і навіть на рівні державних структур. З початком 

російської агресії країна майже забула про цей інструмент, зосередившись 

переважно на збройному протистоянні противнику (hard power). 

5) Позиціонування України в світі і просування її інтересів 

інформаційними засобами – це не завдання якогось одного міністерства. 

Планування, формування системи наративів, координування, нарешті 

відповідальність і т. д. необхідні. На початку 2015 р. при Нацраді реформ була 

створена група з просування інтересів України в світі. Але, на жаль, зустрічі не 

були регулярними, і в 2015 р. групу закрили.  

6) Можливості держави на міжнародній арені мають бути суттєво 

підсилені активністю українського бізнесу. Це видається цілком очевидним, але 

український бізнес може втратити авторитет на зовнішніх ринках. Причому 

основна причина не в технологіях, якості чи професійній підготовці кадрів, а в 

репутації бізнес-середовища в цілому. 

7) Відновлення довіри і дружня співпраця з міжнародними ЗМІ та 

журналістами. 

Таким чином, наведені пропозиції повинні сприяти розвитку та 

позиціонуванню іміджу України у світовій спільноті та підвищенню 

ефективності використовуваних країною інструментів її «м’якої сили».  

Висновки. В результаті здобуття Україною незалежності Міністерство 

культури України стало суб’єктом міжнародного культурного співробітництва 

та одним з інструментів «м’якої сили» України. Негативний імідж, який 

сформувався тоді, коли в нашій країні політична криза одна за одною 
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відтягували міжнародний імідж все нижче і нижче, змінювався позитивним, 

коли нашою державою було поновлено євроінтеграційний курс розвитку. 

Культурною дипломатією у практичному вимірі передбачено встановити більш 

змістовні та динамічні міжнародні зв’язки, ніж традиційні форми дипломатії. 

Сприятливий міжнародний імідж – це позитивна інформація про країну, 

яка повинна залучати закордонну громадську думку. Однак в перерахованих 

джерелах не завжди подається тільки така інформація, значне місце займають 

негативні інформаційні аспекти. Питання побудови та ефективного 

функціонування сучасного іміджу України як одного із інструментів її «м’якої 

сили» є дуже актуальними, вимагає законодавчого врегулювання та 

безпосередньої участі держави в розробці свого іміджу в зарубіжних країнах. 

Щоб активізувати потік іноземних інвестицій, потрібно залучити в країну 

туристів, щоб якомога більше іноземців могли її рекомендувати своїм родичам 

та знайомим для відвідування.  
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Анотація. Очевидним є факт, що розуміння революції у ХХІ столітті 

значно змінилося. Сьогодні революціями називають не лише озброєні виступи 

громадян, націлені на повалення діючої влади та встановлення нового режиму, 

а й суттєві зміни курсу політичного та економічного розвитку 

(«неоконсервативна революція», «революція зростаючих очікувань» на Заході 

тощо). Говорять про науково-технічну, інформаційну революцію. 

Ненасильницький спосіб зміни влади, в який народи Центральної та Східної 

Європи домагалися справедливості та відстоювали свої права, називають 

«оксамитовими» революціями. В новітній історії України також були 

революції, Помаранчева (2004) та Революція Гідності (2013), оцінки яких з 

часом стають дедалі неоднозначними. Проаналізовано революційність цих 

подій з точки зору їх впливу на суспільний менталітет нації. 

Ключові слова: революція, оксамитова революція, кольорова революція, 

громадянське суспільство, суб’єкт політики, політична участь. 

 

Політичні процеси в Україні від набуття незалежності розгортались за 

інерцією за радянським сценарієм та традиціями елітогенезу, управлінських 

методів та командно-адміністративних підходів до керування суспільними 

процесами. Результатом відсутності програми розвитку нації та держави стали 

економічний занепад, стагнація та комплекс меншовартості титульної нації на 
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території України. Відносна депривація, що базується на почуттях 

несправедливості та невдоволеності існуючим станом речей, і стала 

каталізатором активних політичних виступів за свої права наприкінці 2004 р. З 

точки зору прихильників психологічних теорій революцій її можна 

класифікувати як «революцію пробуджених сподівань» [1; 2]. Революція 

Гідності у свою чергу, радше є «революцією припинення прогресу» та 

«революцію відібраних вигід»  [3].  

З точки зору політичної теорії українські революції переважно 

підпадають під класифікацію «оксамитових», адже основна ідея таких 

революцій – виборювати правду легітимним ненасильницьким  шляхом. 

Зародки такої форми виступів проти свавілля влади з’явились при переході від 

тоталітарних суспільств до демократії та посиленні ролі громадянського 

суспільства. Загальнонаціональні вибори стали єдиним легітимним способом 

приходу до влади, проте механізми фальсифікації виборів з боку діючої влади 

істотно впливають на рівність можливостей всіх кандидатів. Тоді і виникає опір 

з боку громадян держави, що виливається у свідомий виклик владі шляхом 

непокори, відмови від підпорядкування, а «політична непокора» є 

ненасильницькою боротьбою (протест, відмова у співробітництві, втручання), 

що рішуче та активно застосовується в політичних цілях. Дж. Шарп зазначає, 

що «ненасильницькі дії спрямовані на створення революційної ситуації, вони 

координовані та керовані, їх застосування несе постійну загрозу владі, що є 

сильнішою за напад» [4, с. 43]. 

Дослідники В. Мейтус та В. Мейтус констатують, що «оксамитові» або 

«кольорові» революції мають свої правила. Перше: вони повинні бути 

ненасильницькими, з мінімальною кількістю жертв. Ненасильницький характер 

дій нейтралізує головну силу, спроможну зупинити революцію – силові 

структури. Сама парадигма «кольорової революції» передбачає неможливість 

застосування таких структур, але все залежить від кількості людей, що 

виступають проти влади: чим більша маса народу, тим важче її зупинити 

звичайними засобами, в т.ч. і зброєю. Звідси випливає друге правило: така 
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революція здійснюється великими масами народу, організованими і 

спрямованими на боротьбу з владою, а отже застосовуються засоби впливу на 

психологію мас: від методів зібрання натовпів до засобів маніпуляції 

суспільною свідомістю. Третє правило «кольорової» революції констатує, що 

це революція спрямована на безкровне встановлення справедливості та 

здійснення сподівань протестантів. Цим пояснюється лояльне ставлення 

учасників виступів до співробітників правоохоронних органів. Четверте 

правило «кольорової» революції: це – революція, яка не є революцією, оскільки 

вона не змінює основної системи влади. Будь-яка така революція одномоментно 

змінює верхівку влади, але не змінює самої її суті. Представники влади 

переходять в опозицію, а опозиціонери стають провладними силами  [5, с. 98]. 

Обидві українські революції однозначно були революційними в процесі 

утвердження та консолідації нації, адже стали певною точкою біфуркації 

розвитку політичних відносин в Україні та стимулювали прирощення 

політичної суб’єктності суспільства. Відбулася демонстрація перетворення 

підданих держави на її громадян, сплеск активності інертного громадянського 

суспільства, появу нових акторів політичного процесу в державі.  

Українське суспільство внаслідок особливостей свого історичного 

минулого – як давнього, так і недалекого – постійно потерпало від гострого 

дефіциту суб’єктності. Цей дефіцит простежується і на рівні українського 

етносу в цілому, котрий упродовж багатьох століть в психологічному сенсі не 

був суб’єктом власної історії, і на рівні окремих громадян, які в громадсько-

політичному сенсі залишалися лише “пішаками”, не стаючи авторами не те що 

історичного поступу, а часто й свого власного життя. Тому коли сьогодні 

говорять, що Україні бракує особистостей, це видається не зовсім точним. 

Мову слід вести не стільки про особистостей, скільки про їх здатність бути 

активним учасником суспільно-історичних і життєтворчих процесів, суб’єктом 

творення держави та нації, викорінюючи абсентеїзм на користь ефективної 

політичної участі. 

Весь період українського націєтворення власне і був для нації періодом 
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далеко неоднозначного, суперечливого, часом болісного, але неухильного 

сходження до суб’єктності еволюційним шляхом. Проте саме в результаті двох 

революцій цей розвиток набув зрозумілих форм та ефективності, наповнивши 

демократичним змістом існуючий суто формально інститут народовладдя. 

Суспільство повернуло собі функції, відібрані та придушувані державою, 

заявило про себе як про джерело влади і вимагало від державної влади 

відповідального виконання делегованих народом функцій. Учасники 

протестних виступів здобули досвід реальної самоорганізації і політичної 

боротьби, формування формальних та неформальних лідерських осередків, 

продемонструвавши єдність як інструмент протидії владі, здатний змінити 

суспільну систему. Більше того, «майдани» стали досвідом спільної історичної 

дії громадян, досвідом самостійного творення історії, а це означає – кроком на 

шляху суспільних та соціальних змін, політичної активності «знизу», розуміння 

людини як найвищої цінності, гуманізацію суспільства, подолання 

несправедливості у свідомості та вчинках людей, прагнення викоренення 

корупції як домінанти діяльності державних інституцій чи посадовців. Українці 

збагнули, що насильницька революція рідко народжує досконалу демократію, 

на практиці реалізували принципи ненасильницьких дій у політиці, які 

сповідували Д. Торо, М. Ганді, М.-Л. Кінг. Власне це і обумовило 

беззастережну підтримку обох революцій демократичною світовою спільнотою. 

Підводячи підсумки, хотілося б наголосити, що не беручи до уваги 

наслідки обох революцій в Україні, які виявились протилежними до очікуваних 

та виборюваних, чим спаплюжили мету і призначення цих доленосних подій, 

самі революції сміливо можна розглядати як позитивний стимулюючий момент 

новітньої історії націєтворення та форматування суспільного менталітету. 

Політичні інститути і процеси отримали векторність та парадигму розвитку, 

сумісні з цілями сталого розвитку та укорінення демократії. Нація оформилась 

у своїй єдності та суб’єктності, латентність та пасивність громадянського 

суспільства змінилась на переконливий паритет у діалозі з владою. 

Пасіонарність української нації, що віками викарбовувалась у менталітеті, але 
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придушувалась під впливом зовнішніх та внутрішніх процесів, нарешті 

отримала можливість бути продемонстрованою та трансформуватись у 

ефективне народовладдя на засадах усвідомленого патріотизму в умовах 

глибоких змін усієї системи суспільно-політичних відносин в державі.  
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this type of communication, especially among young people. There was a formation 

of a new language of communication, or so-called "new language". A new era in the 
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The hope that the SMS language will become the language of business 

communication did not come true. The spread of the new language takes place in the 

field of informal, social communication. 

Digital slangs, morphological neologisms, textisms, and the like appear. 
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Therefore, the joint efforts of linguists and psychologists are needed to reduce the 

negative impact on traditional language and even on the formation of the personality 

of active users. 
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It is time to clarify how mobile communication affects society and what 

linkage is between language and mobile communication, and also about the formation 
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of a new language of communication, or "new language". 

All has started on March 6, 1983, when a new era of communication 

technology began: the first mobile phone went on sale, designed by Martin Cooper on 

the model of the American company Motorola. It was the first phone to hit the mass 

market. But the era of SMS has begun on December 3, 1992 – when the world's first 

SMS has appeared. The first SMS in its current form was sent on the day when 22-

year-old SemaGroup employee Neil Papworth tested a new technology for cellular 

operator Vodafone. The text of this message contained only two words: "Merry 

Christmas". It is noteworthy that at the very beginning, SMS was sent from a 

computer, and only later it was possible to establish direct correspondence between 

mobile devices. Thus, a new era of human communication has begun. The era of 

virtual communication. The following factors contributed to its formation:1) the 

spread and availability of high technology; 2) the desire for mobility in all spheres of 

life; and as a result: 3) the need for rationalization, unification of language by saving 

language resources and time. Then there was an almost revolutionary spread of a new 

type of communication around the world and therefore the 21st century is called the 

century of virtual communication. Live communication is being replaced by mobile 

communications and by the Internet. It has the positive aspects: first, the great 

distances between people today do not hinder, but on the contrary, promote 

communication; secondly, there is a fast and reliable transmission of information; 

third, a new era is emerging - the era of SMS language. 

The abbreviation SMS - Short Message Service - has confidently entered our 

vocabulary, and the method of transmitting information has become a popular 

communication tool and on the first stages of mobile communications was 

predominant over telephone conversations. Several years ago, there were predictions 

that SMS-language could become the language of business communication. But the 

latest data show that in the business sphere SMS has not "taken root" in that way. 

Why? First of all, because SMS language is a means of informal communication that 

cannot contribute to the successful establishment of business contacts. After all, it 

would be incorrect, for example, to use SMS language for concluding agreements or 
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for official invitations. Therefore, in the field of business communication, this new 

language didn't assimilate. 

But nevertheless short text messages in informal communication have become 

extremely widespread and have become an integral part of the mass culture that 

unites people.  

A new type of discourse has been formed - the discourse of communication by 

electronic means, and, in particular, using mobile communication, in which the signs 

(according to philologists) of a new kind of language are traced.  

Why discourse? Because humanity has long been going to create a 

metalanguage. So everyone knows or has heard of the Esperanto language, which has 

been trying to conquer the world for decades, and so far for nothing. Today, many 

scientists believe that SMS (Short Message Service) claims this role. After all, the 

language of SMS was formed based on abbreviations and symbols, and most 

importantly, is very actively used by a wide range of users to send short text 

messages. The basic function of language, communicative is provided. As you know, 

language is a kind of barometer of social development, it is sensitive to the slightest 

changes of all spheres of life. That is why with the growth of information there is a 

desire to save language resources, language efforts, and time. 

Lexis reacts to tendencies of language. Lexis is the most mobile level of 

language. Our lexis is full of modern words, words formed by the abbreviation is a 

new productive way of word formation. In the Ukrainian language, this is happening 

under strong pressure from the Russian and English languages. 

It should be noted that the beginning of the history of the language of 

abbreviations is associated with the advent of the telegraph. In Ukraine we were using 

three letters to send a dot, it was - “ТЧК”. 

Abbreviations in the form of initial letters of stable phrases are used in the 

media, in advertising, and for the names of state and political institutions, cultural 

institutions and even in oral speech.  

Although linguists predicted the widespread use of SMS, the predictions did 

not materialize. SMS-language has become widespread in the social sphere. And 
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here, first, the new language, the SMS language became an element of the youth 

subculture; secondly, it is a source of replenishment of the lexical structure of the 

language; third, it removed the problem of existence in the language sphere and 

became a means of uniting people. 

Some aspects of the new language are attributed as positives, but it is necessary 

to find out what impact SMS-language or, as it is called, SMS-slang, has on the 

development of national languages, on the level of user literacy and culture of 

communication, speech and general culture. 

Today, the spread of mobile slang in social culture is so significant that it has 

become a requirement. Many abbreviations have been created, ignorance of which 

leads to misunderstandings. SMS neologisms have flooded the virtual space. 

Nowadays we have many abbreviations, ignorance of which leads to 

misunderstandings. SMS-neologisms filled the virtual space: bb – bye bye, lol – wery 

funny gg wp – good game well played, ROFL -  means rolling on floor laughing; 

LMK - means let me know; ILY -  means I love you; YOLO - means you only live 

once; NVM - means never mind; SMH - means shaking my head. And because of 

that, there is a need for a dictionary of SMS language. And such a dictionary was 

prepared today by Jonathan Green, which confirmed the impact of mobile slang on 

everyday language. 

Thus, the "new language" is carrying out a communicative function, but it also 

must execute an emotional function. The usage of so-called "smiles" helps to transmit 

facial expressions electronically, such as gestures, body movements, or in other 

words oral communication, reproducing emotions graphically or pictographically, for 

example: 

:-) – means happy 

:-( – means sad 

:-| – poker face 

:-\ – undecided.  

These are graphic symbols that very accurately convey the gamut of emotions. 

In addition, they do not need translation, as they are self-sufficient at their level. 
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Another feature of SMS-slang is digital neologisms, where, during creation of 

new morphological neologism, not only graphic means are saved, but also separate 

syllables can be replaced by numbers. Here we observe borrowings from English 

without translations which are often used not only native English users but also 

Ukrainian and Russian, speakers use so-called inlay, when foreign language units 

remain written in Latin letters, for example: m8 – mate; 4u– for you; 2day– today; 

2nite– tonight; cul8r– see you later etc. Such writing in messages is clear to almost all 

users all over the world. In some cases users of Ukrainian or Russian form the actual 

"textisms" 100яти (Ukr. - stand); O5 (Rus. - again); язов71 (Ukr. - I am alone). 

Transliteration is often used, which is activate the sense of speech. 

All this indicates that the SMS-language, the "new language" or "text 

language" is practically a metalanguage, and it has no need to translate (except, of 

course, the usual full-fledged units) it is localized, adapted to the linguistic and 

cultural norms of the country or user (Language Localisation). 

Thus, the "text language" is rapidly progressing phenomenon of our time, 

especially among the young generation, which are active users of mobile technologies 

and the Internet. 

Therefore, the joint efforts of linguists and psychologists are needed to 

understand SMS-language as part of mass culture to reduce the negative impact on 

traditional language and even on the formation of the personality of young active 

users. Psychologists believe that text messages are the second nature of a teenager.  

After analysis of a large number of SMS texts, it has become clear that there 

are too many grammatical and spelling mistakes that become a habit to a teenager and 

effect on the level of their literacy. Due to the constant use of SMS slang, a person 

does not need literacy, meaningful phrases, it will not distinguish mobile slang from 

the standardized literary language. 

Particulary Ukrainian language, in addition to Surzhik, can also be damaged by 

SMS slang. Therefore, we outline the main disadvantages of the new language: 

1) do not follow the norms of literary language; 2) does not pay attention to the 

literacy of writing; 3)ignorance of spelling; 4)non-compliance with the rules of 
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ordinary written language. 

It is worth notiong that SMS-slang, uses short messages which are looks like 

encryptioned text, in addition to English borrowings, numbers, are also actively used 

to create a new way of morphological neologisms, where individual syllables are 

replaced by numbers. This is a consequence of a simplified version of communication 

- maximum information in a short time, which leads to a gross violation of the rules 

of both Ukrainian and Russian languages. 

As we can see, mobile communication and SMS language permeate various 

spheres of young people's lives, influencing culture in general. SMS-language can be 

called SMS-slang, youth slang with functional features. The new language differs 

from the common language by specific vocabulary, phraseology, graphics, word 

formation, and lack of punctuation, which are often replaced by icons - smiles. 

Thus, SMS messaging is a method of private communication, one of the 

methods of written communication, and a method of receiving and transmitting 

information, expression of emotions and feelings. 

Taking into consideration the positive aspects, we also must underline the 

negative effects of such communication. It is becoming increasingly difficult for 

active users to express their thoughts in literary language. In 2007 to the 15th 

anniversary of the first SMS, German linguists – conducted a survey among fans of 

short text messages and find out that their compatriots began to forget their native 

language: there were gross errors in writing ordinary words. After all, by distorting 

language, people lose their sense of language in other means of communication. On 

the other hand, new abbreviations, acronyms, terms and words enrich the national 

language, expand its boundaries. 
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Introduction. Taras Shevchenko is truly one of the classics of world literature. 

His humanism, brilliant folk images make him understandable and close to people of 

different nations, although he is a poet of Ukraine. The image of Shevchenko's poetic 

genius cannot be overestimated. "The impressive music of his Ukrainian poetry", as 

Voynich wrote, reached the highest level of lyric poetry that a person could create. 

That is why hundreds of attempts to translate Shevchenko have been undertaken in 

almost all major languages of the world. English, which is now spoken and 

understood on all continents, presented Shevchenko to the world reading community 

the most. 

Taras Shevchenko's works are included in American, Canadian and English 

literature in parallel. Until now, more than 80 translators have worked on bringing 
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Shevchenko's word to the English-speaking reader. Almost all of Shevchenko's 

poems are translated into English. Many of them have several interpretations. In 

particular, "Cherry Garden at Home"–elevenones, and "Testament" – twentyones. 

The aim of the article.To gets acquainted with the influence of Taras 

Shevchenko's poetry abroad, to demonstrate world famous translations of works into 

English, to develop a sense of pride in their state and its people. 

Materials and methods. The article is devoted to a review of the reception of 

English-language translations of poems by Taras Shevchenko. The authors 

investigate and determine the means of preserving the uniqueness of Shevchenko's 

word in English. 

Results and discussion. The study used the methods of theoretical 

consideration and generalization, the method of translation analysis. It is proved that 

the translators have preserved the originality of the poet's artistic and intonational 

manner, despite the fact that the greatest difficulty in translating Shevchenko's poetry 

lies in the linguistic picture of the world encoded in it at the level of reality. 

Translation of stylistic figures of the original (repetition, parallel constructions, 

inversions) in translations is characterized by a high degree of adequacy. It reveals 

the skill of translating the dynamically changing rhythm of the work, extraordinary 

musicality and passion, as well as the preservation of the poet's artistic and 

intonational manner by the translators. Unfortunately, the short volume of the 

proposed research does not allow to cover in detail all the names of the masters of 

Shevchenko’s word on a foreign language basis. As can be seen from the analysis of 

the translation laboratory of English-speaking authors, the powerful energy of 

Shevchenko's word, the strength of his emotional tension, the special poetic forms of 

his verse are successfully reproduced. Among the best translators of TG 

Shevchenko's poems are Lilian Voynich, Vera Rich and John Weir. Note that the 

translators tried to render the Ukrainian text as accurately as possible, resorting to 

compensation and transformation strategies. The above strategies in translation 

activities were aimed at recreating the Ukrainian art space. 
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At the beginning of the twentieth century, Ethel Lilian Voynich, the English 

writer and composer, theauthor of the famous novel Ovid (Gedz, The Gadfly), stands 

out among Shevchenko's translators in English. She tried and not without success to 

convey the spirit of the original, not forgetting the details. Only after 20 years of hard 

work did she publish Shevchenko's 156 lines in her own translation. The best among 

the translations is "Testament" (the most perfect of all known English-language 

interpretations) ". 

“Bury me, be done with me, 

Rise and break your chain, 

Water your new liberty 

With blood for rain”. 

E. Voynich retained the richness of the content and the originality of the style 

of the originals, for example, transference, repetitions, melodic inner rhymes, 

rhetorical addresses. 

In England, Vera Rich is a famous poetess, who in 1960-69 published 

translations of 51 works by Shevchenko, including 9 poems. Her translations are 

considered the most poetic and close in spirit and understanding to the poetry of the 

originals. V. Rich introduced the English readers to the largest number of 

Shevchenko's works in her own presentation. 

«But it does touch me deep if knaves 

Evil rogues lullour Ukraine 

Asleep, and only in the flames 

Let her, all plundered wake again… 

That touches me with deepest pain» 

The popularization of Shevchenko's name in the English-speaking world was 

greatly influenced by the Ukrainian emigration. As a mass phenomenon, it started, in 

particular, in Canada, in 1891 on September 7 of that year, two Ukrainian peasants, 

our fellow countrymen, arrived in Canada from the village. Nebylova–Vasily 

Yelenyak and Ivan Filippov. Seeing the tracts of virgin lands, they decided to stay 
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there for a long time, but it turned out to be forever. According to rough estimates, 

237 thousand Ukrainian peasants have left their native rapids forever. 

Mass emigration is a tragedy for the people. But in this case, history has 

contributed to the rise of the English-speaking Shevchenko. Under the influence of 

Ukrainian settlers, their customs and traditions of the melodic Ukrainian language 

and song, Shevchenko's poetry attracts many people. 

In 1933 Canadian Ukrainian poet Onufriy Ivakh published his English-

language translations. At the age of only 9 years old, he left to Canada with his 

parents. So, as a person and a poet, he was already formed there. But the years of 

childhood in Ukraine were also imprinted in his mind. Ivah's translations are 

complete, they reproduce the melody of the original well. One can feel a clear vision 

of Shevchenko's images. It sounds "Oh, one I, one ...": 

Above the dirty sky; below the sleepy sea; 

And yonder stretching far away 

Along the shore, in a drunk way 

The rushes droop without a wind. 

Among Shevchenko's translators, there is a prominent representative of the 

Ukrainian labor emigration Ivan Fedorovich Vivyursky, known as John Weir. He was 

born into a family of woodcutters from the village, appreciating our area. A short 

time after the parents arrived in Canada. From his parental home, he brought out a 

deep love for Ukraine and since a young age wrote poetry in Ukrainian and English. 

John Weir worked hard to bring Shevchenko's word to the world in English. He 

translated 29 poems (4180 lines). Many have been translated for the first time. 

We perceive in English the touching verbal painting of Ukraine and feel that 

John Veer understood Shevchenko's mastery of lyrics and was able to convey at least 

partly the entire gamut of emotional tones of the originals. 

The mighty Dnieper roars and bellows,  

The wind in anger howls and raves,  

Down to the ground it bends the willows,  

And mountain – high lifts up the waves. 
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Another confirmation of the fact that John Weir extremely accurately conveys 

the melody of Kobzar's words is also evidenced by the successful translation of the 

poem " A Dream". 

A Dream 

Translated by John Weir (1952-1964) 

Extract 

We fly… I look – the dawn arrives, 

The sky’s edge bursts ablaze; 

In shady glades the nightingales 

Sing out the new sun’s praise. 

The breezes softly, lightly wake 

The steppe lands from their dreams; 

In the lash valleys, by the lakes 

The willows shimmer green. 

 

The orchards, heavy laden, bow; 

The poplars stand at ease 

Like sentinels when all is well, 

And gossip with the fields. 

And all about, the whole land gleams 

With nature’s warmest hues, 

Bedecked with blossoms, dressed in green. 

 

And bathed in drops of dew 

And greets the morning sun… 

There’s no beginning to all this, 

Of ending, too there’s none! 

There’s no one who could either gild 

Or blotch this beauty-land… 

And all of this… 
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My aching heart, 

My soul, why are you sad? 

My poor, my desolated soul, 

Why do you vainly weep? 

Whom is it you pity? Alas, can’t you see? 

And cannot you hear how the multitudes cry? 

Conclusions. The study made it possible to establish that the analyzed 

translations fully reproduce the primary formation, its artistic originality. They 

adequately reproduce the sense of rhythm, which additionally explains the mood of 

the verse for the reader of the original, and also successfully reproduces the realities 

of Ukrainian culture and the beauty of Shevchenko's language. For English-speaking 

readers, John Weir tried to reproduce the richness of Shevchenko's poetry, adequately 

perceived aspects of Kobzar's poetry, felt the melody and musicality of speech, and 

saw poetical imagery in a modern way. In most of the translations, John Weir has 

successfully found the desired semantic, figurative and rhythmic counterpart to 

Shevchenko's word. In the translation of "Testament" by Lilian Voynich, the 

contextual content of the verse is preserved, the melody of the sound of poetry, the 

artistic form is carefully reproduced. The writer managed to convey the originality of 

the style of the original work thanks to such techniques as transfer, repetitions, 

rhetorical addresses, the preservation of internal rhyme, and sometimes its 

replacement with alliteration and assonances. For the purpose of musical re-

expression of the stanza, there are places in translation that require the translator to 

deviate from the original. Vera Rich achieved especially high poetic skill when 

translating "Testament". She retained the originality of the poet's artistic and 

intonational manner while conveying personal reflections and fiery calls for the 

struggle for freedom. The translator skillfully rendered the richness of the content and 

the originality of the style, the dynamically changing rhythm of the work, as well as 

the constant transitions from one size to another, conditioned by the author's desire to 

convey his own opinion, feelings and moods as accurately as possible. We see the 

prospect of this article in the fact that the creative heritage of the most important 
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English-speaking translators of Shevchenko's word requires more active 

popularization, assimilation of his creative heritage through the prism of literary 

translation. 
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Language development involves the acquisition of the necessary linguistic, and 

in particular, grammatical tools. The challenge is for students to use these costs 

automatically during the speaking process. 

Automated use of grammar in the language (oral and written) involves 

mastering a number of skills. 

Skill is generally understood as an automated link of conscious activity. 

Automation of action is a basic feature of skill. [1, p.32] 

The purpose of consolidating grammatical knowledge is to develop appropriate 

skills that, through further automation, become skills. [6, p.79] 

The most important prerequisite for creating an active grammatical experience 

is the availability of a sufficient amount of lexical material on which the skill can be 
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formed. The grammatical action is performed only within certain vocabulary limits, 

on certain vocabulary material. If a student can quickly and correctly independently 

grammatically formulate a phrase in the appropriate situation, then he already has 

some grammatical skill. 

Grammar skills are components of different types of speech activity and differ 

from each other insofar as these kinds of language communication are different. Let's 

define the basic types of grammatical skills in speaking and writing. 

The grammatical skill of speaking refers to the consistently correct and 

automated, communicatively-motivated use of grammatical phenomena in oral 

speech. The main qualities of grammatical speaking skills are automation and 

integrity in performing grammatical operations, unity of form and values, situational 

and communicative conditionality of its functioning. 

Language morphological skills - grammatical skills that ensure the correct and 

automated form and use of words in spoken language. These include the skills of 

proper use of verbal pronouns, etc. 

Syntactic language skills. Linguistic grammar skills that ensure consistently 

correct and automated placement of words (word order) in all types of sentences in 

analytical (English) and inflectional languages (German, French) in oral language, 

according to the language directions. That is, the skills of owning basic syntax 

schemes (stereotypes) of sentences. 

These skills can also be described as reproductive and productive. Let us dwell 

on the characterization of grammatical skills in receptive types of speech activity. 

Receptive grammatical skills mean automated actions for recognizing and 

understanding grammatical information (morphological forms and syntactic 

constructions) in written and oral text [4, p.55]. 

There are receptive-active grammatical listening skills that are based on the 

language-based automated connections of auditory-speech images of grammatical 

phenomena and their meanings. 

Receptive-active grammatical reading skills are based on the relationship of 

visual-graphic and speech-making images of these phenomena with their meanings. 
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This kind of grammatical skills is formed in the process of abundant easy reading. 

Along with the active-receptive language grammatical skills, the students also 

formed passive-receptive skills. 

These skills include: the ability to recognize and understand grammatical 

phenomena in the text based on the images available in visual memory, created in the 

process of formation and development of the reading experience. This kind of 

grammatical skills was formed by reading difficult grammatically texts or places of 

text. [3, p.20] 

The process of learning active grammatical skills is characterized by the fact 

that it goes through a number of stages, each of which has its own task. Stages of 

skills training correspond to the psychological phases of skills formation. 

Let's distinguish them: 

Preparatory stage. Familiarity with the grammatical phenomenon. At this stage, 

students are psychologically prepared to learn a new phenomenon. To do this, the 

goal is set from the beginning. The teacher tries to interest the students, to disturb 

their attention and activity. A prerequisite for the use of grammatical means of 

language is the knowledge of vocabulary that fills the appropriate models. In 

addition, students should repeat the grammatical material with which the new 

grammatical phenomenon will be combined or compared. 

The more complex the syntactic structure, the more necessary visual support 

(writing examples on the board), visual means, etc. [1, p.12] Here, the students 

consciously construct samples with a new grammatical phenomenon. At this stage, 

the formation of primary skills. Indicator of assimilation is the infallibility of a 

deliberately constructed sample, using the learned grammatical form. [2, p.40] 

Elementary stage. It involves mastering individual actions to use a grammatical 

construction or word form. The content of the elementary stage includes exercises in 

the use of ready word forms in this structure and in the formation of forms on one 

sample. At the elementary stage there is a further comprehension and memorization 

of the samples with the selected grammatical forms and their meanings. 

The elementary stage exercises are oriented to the use of analogy, that is, the 
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traits of the acquaintance are transferred to a new phenomenon, according to 

Mirolubov AA. Mechanical exercises are performed here, in which repeated action is 

carried out in light conditions. 

An indicator of the success of mastering this stage of learning can be 

considered a decrease in the awareness of private grammatical operations and 

increased independence in the choice of the content of the language when performing 

grammatical actions. 

At the conciliatory stage, the consolidation of a series of actions in terms of 

coordination with other actions continues. At this stage, the new grammatical tool is 

combined or alternated with other means. Exercises have more elements of creativity, 

mechanical exercises in the background. 

At this stage, an indicator of achievement of the result can be considered 

independent creative use of practiced grammatical form among others. [5, p.59] 

The stage systematizes the generalizations necessary for mastering the 

generalizations of the second degree and the systematization of the lessons learned 

through exercises in analysis, comparisons and classifications. This stage serves 

equally to strengthen the active grammatical skills and to teach the skills of 

understanding the grammatical means of the active minimum in reading.  

The last stage is the incorporation of grammatical skills into speaking 

activities, the use and repetition of them in language exercises. 

Formation of receptive grammatical skills goes through the stages according to 

which the exercises are relevant for each of them: 

Stage I. Familiarity with the new grammatical phenomenon. 

The purpose of this stage is to create an indicative basis for grammatical action 

for the subsequent formation of skills in different situations of communication. At 

this stage, it is necessary to reveal the meaning, form and use of grammatical 

structure, to ensure that students understand it and to secure it. This happens in the 

following order: 

1. Aiming at the perception of a speech pattern that contains a new 

grammatical phenomenon in order to become aware of it. 
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2. The presentation of a new grammatical phenomenon in a written or oral 

context in the sequence from the introduction of formative features to the disclosure 

of its meaning. 

3. Students' definition and meaning of a new grammatical phenomenon based 

on the analysis of several contexts. 

4. Formulation of a rule that contains indications of the formal and substantive 

features of the grammatical phenomenon and its equivalent in the students' native 

language. 

5. Reading sentences (microtexts) by students and analyzing them in order to 

learn the differential features of the grammatical structure under study. 

At this stage, exercises are used: 

- find in the text sentences with a new grammatical phenomenon; 

- read a couple of sentences and find out their difference; 

- read the sentence and determine the meaning of the presented grammatical 

phenomenon; 

- on the basis of tables (rules-instructions), identify formal signs of a new 

grammatical phenomenon; 

- translate the sentence into your native language; 

- Translate all the possible ways to express this thought in your own language. 

- find the text under study in the text; 

- explain the use of this form; 

- Write out all grammatical forms -ing from the text and define their function; 

- underline the shape ... 

Stage II. Grammar phenomenon training. 

Formation of speech grammatical skill involves the development of the skill of 

accurately reproducing the grammatical phenomenon in typical speech situations and 

the development of its flexibility by varying communication conditions that require 

adequate grammatical expression. For this purpose, simulations, substitutions, 

transformational exercises are used. Playing exercises are distinguished into a 

separate group. 
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6. Imitation exercises have a given grammatical structure, which should be 

repeated unchanged: 

- repeat the phrase by the speaker; 

- read the chorus; 

- say that you did the same thing as the speaker; 

- do not agree with the statement of comrades; 

7. Substitution of new lexical units in grammatical construction (oral and 

written): 

- make a sentence using a wildcard; 

- fill in the blanks by selecting the word form you want from the given words; 

- replace the highlighted form with the sample; 

- Complete the table with your examples. 

8. Transformation of grammatical constructions (replacement, reduction, 

extension). 

- change sentence structure by changing ... 

- shorten sentences; 

- paraphrase the expression; 

- express the same opinion in other language means. 

9. Playing exercises bring the process of activation of grammatical material 

closer to the conditions of real communication. The organization of the game 

involves the creation of a speech situation, which has attributes of the game, role 

attributes, communicative task: 

- Submit a phrase (multiple phrases) in secret. (The "secret" is transmitted in a 

chain, in pairs, in small groups.) 

- Tell your friends what you heard without telling them where you were. 

- Listen to the message and use the pantomime to show that you understand it. 

- guess what (who) it is? (Signs are indicated.) 

Stage III. Application of grammatical phenomena in reading and listening. 

The transition from skills to skills is provided by exercises in which the 

grammatical activating phenomenon must be used without language prompting, 



926  

depending on the speech circumstances. Exercises of this stage can be carried out on 

the material of oral topics, home reading, transcripts, films. 

10. Listening to a text that contains a grammatical phenomenon, controlling its 

comprehension by students, followed by a discussion of the problem described in the 

text. 

11. Reading microtexts (texts) by students with a new grammatical 

phenomenon and controlling the reading comprehension: 

- read the text and selectively translate it; 

- read the text and find the key words. 

In a separate stage, you can distinguish the control of grammatical skills. The 

teacher can perform it directly during the speech activity itself (listening, speaking, 

reading or writing) or use special control exercises for this purpose. 
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Анотація: Вивчення граматики займає центральне місце у шкільному 

курсі мови, адже завдяки їй учні засвоюють основні правила щодо утворення 

речень, словозміни і словосполучення, які в першу чергу потрібні усім для 

комунікації. Навчання граматики є успішне, коли учень знає, які конкретні 

вміння отримує, де їх застосувати, вміє самостійно описати різні ситуації, 

використовуючи правильні граматичні форми. Новизною цієї праці є 

досліджування нових технік навчання граматики на уроках польської мови, 

аналізування найактуальніших та дієвих методів навчання граматики польської 

мови, зближення польської граматики до українських учнів. 

Ключові слова: методика навчання польської граматики, польська 

граматика,  польська мова, навчання учнів польської граматики, граматика, 

техніки навчання граматики. 

 

Граматика є однією із найважливіших складових у вивченні кожної мови, 

адже саме завдяки їй ми можемо коректно висловлюватися і писати, наші 

фрази,речення і розповіді стають змістовними. Отже, саме вчитель закладає 

учням перше уявлення про граматику, про її суть і функції. 

Опанування граматики вимагає зусиль і систематичності від школярів. 

Зазвичай вивчення цього розділу мовознавства асоціюється із монотонністю та 

повторенням, тому завданням педагога є вибір відповідних навчальних 

матеріалів, новітніх технік навчання, використання різних допоміжних речей, 
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наприклад таблиць, які допоможуть учням одразу ж зосередитись на основних 

прикладах морфології і синтаксису. 

Навчання граматичного матеріалу проходить три етапи: 

 презентація структур(и); 

 граматичні вправи; 

 комунікаційні вправи. 

Визначними авторами методики навчання польської мови є 

А.Коморовська, А. Домбровська,У.Добеш, Е.Ліпінська, А.Серетни, І.Стемпек, 

А.Стельмах, С.Давідек, А.Шимкевич та ін.  

Важливим елементом є порівняння граматики у різних мовах, адже 

подекуди цей розділ мовознавства є не тільки схожий, а й суттєво відмінний. 

Основним завданням вчителя на цьому етапі є донести до учнів значення цього 

поняття, чому так необхідно володіти граматикою,використовувати її у своєму 

мовленні та письмі, щоб оповідь набувала коректного та доцільного змісту. 

Варто навчити і самого визначення граматики, яке не є однозначним. 

«Граматика: 

1. сукупність правил, що описують мовну систему 

2. частина лінгвістики, що охоплює морфологію та синтаксис 

3. урок у школі з граматичних властивостей мови» [11]. 

Шкільна граматика поєднує морфологію і синтаксис – дві взаємопов’язані 

її складові. 

Педагог має керуватися не лише матеріалом, поданим у підручниках, а й 

різними новітніми техніками навчання граматики польської мови. Також 

вчителеві необхідно підібрати різноманітні вправи з текстів, висловлювань 

відомих людей для кращого засвоєння учнями інформації. Треба заохотити 

школярів до вивчення граматичної основи, пояснити її необхідність у написанні 

текстів, у спілкуванні, утворенні правильних і логічних висловлювань, 

демонструвати вжиток граматичних форм у розмаїтих контекстах. Щоб 

зацікавити учнів до практики граматичного матеріалу можна, наприклад, 

запропонувати їм розповісти про прийдешні плани, що дозволило б опанувати 
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майбутній час, про мрії – умовний спосіб творення дієслів. Демонструючи 

новий матеріал, допоміжними елементами для вчителя можуть бути 

зображення, картинки, фрагменти з фільмів. Варто зазначити, що властиво є 

подавати матеріал спрощеною мовою і після засвоєння нового матеріалу 

школярами повторювати попередньо вивчені граматичні правила. 

Існує два методи запровадження нового матеріалу: редукційний та 

індукційний. Редукційний прийом означає проведення уроку, починаючи від 

пояснення правил, до їх практики у вправах.  

Перевагою індуктивного методу навчання граматики є самостійність 

учня, такий прийом тренує уяву, критичне мислення, тому цей матеріал 

запам’ятовується на довший час. Використовуючи такий метод на уроках учні: 

 у тексті шукають незнайомі їм форми; 

 на основі тексту і відповідних прикладів мають знайти певні 

залежності, зрозуміти значення нової форми на підставі контексту, в котрому 

вона з’являється і спробувати сформулювати власне пояснення граматичних 

правил, використаних у вивченому матеріалі. 

Вчитель повинен провадити уроки не лише за змістом у підручниках, але 

й обирати свою послідовність, яка була б логічною і доцільною. Вагомим 

етапом є вибір теми заняття, за допомогою якого школярі  краще опановують 

граматичну основу. Приміром, вивчаючи минулий час, учні можуть 

розповідати про свої минулі заняття, про історію родини. Навчаючи школярів 

цієї темі корисним є використання різних таблиць, на яких зображені приклади 

дієслів, де різними кольорами виділені морфеми минулого часу, закінчення і які 

можуть відбуватися альтернації у слові. При поясненні нової теми педагогові 

варто використовувати вже знаний для учнів словниковий запас, щоб 

опанування нового матеріалу не здавалось громіздким.  

Новий граматичний матеріал треба студіювати різними способами, при 

цьому обов’язково використовувати різноманітні вправи. Початковою вправою 

є просте повторення вивченої структури, наприклад субституційні завдання, 

метою яких є використання вже готових форм у реченні, наприклад: 
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«Ćwiczenie. Proszę ćwiczyć dialog, wstawiając w oznaczone miejsca podane  

niżej wyrazy.  

Przykład: − Czy pani1 oglądała2 już ten film?  

− Tak, widziałam3 go tydzień temu. 

1 pan, państwo, panie, panowie, ty 

2 oglądał, oglądali, oglądały, oglądali, oglądałeś/oglądałaś 

3widziałem, widzieliśmy, widziałyśmy, widzieliśmy, widziałem/widziałam» 

[6,с.99]. 

Виконуючи трансформаційні вправи учні мають правильно вжити слова 

із дужок, які можуть полягати на морфологічній зміні, словотворчій або на 

змінах у синтаксисі. 

Завданням учнів при написанні вправ з можливістю вибору є зазначення 

правильної форми серед інших. Такого типу завдання є легкими для виконання, 

в залежності від рівня складності, але є не менш важливими. Доцільно 

зазначити, що при їх написанні учень має зрозуміти, чому саме така форма є 

правильною, а не інші, тому школярам варто аргументувати свій вибір на 

заняттях.Вправи з проміжками є неабияк цікавими та розвиваючими для 

школярів, оскільки виконуючі їх вони мають самостійно придумати слово, яке б 

було логічним та правильно граматично відміненим у реченні. Такого типу 

завдання є допоміжними не тільки у граматичних цілях, а й комунікаційних і 

допомагають розвивати уяву і словниковий запас учнів.  

Однак виконання лише таких вправ граматичних не є достатнім для 

школярів, тому для кращого опанування теми треба використовувати і 

комунікаційні вправи, в яких учень практикує використання вивчених форм у 

своїх висловлюваннях, або, наприклад, у діалогах з однокласником.  

Отже, граматика є розділом мовознавства, який займається вивченням 

слова, його зміни, зв’язком з іншими частинами мови, функціями у реченні… 

Завданням вчителя є цікаво і доступно пояснити граматичний матеріал. 

Характерним для освоєння цієї частини мовознавства є достатня кількість 

виконаних вправ школярами та повторення опанованої основи. 
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Анотація: актуальність теми дослідження зумовлена не тільки 

зростанням інтересу до передвиборного дискурсу як у науковій спільноті, так і 

у професійному середовищі політиків і в суспільстві в цілому, але також рядом 

факторів, що вказують на необхідність розгляду цього виду дискурсу як 

різновиду політичного в тісному зв’язку з дискурсивними практиками мовного 

маніпулювання. Відкритим залишається питання про специфіку реалізації 

маніпулятивної інтенції оратора у передвиборному спілкуванні з електоратом, а 

також про систему засобів, що реалізують маніпулятивну установку політика 

різних рівнях смислової організації тексту.  

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та проаналізувати 

лінгвістичні особливості вживання маніпуляцій на матеріалі англомовних 

політичних дебатів. 

Методи дослідження. У роботі застосовувалися такі лінгвістичні методи 

і прийоми: спостереження, порівняння, зіставлення, узагальнення, семантичний 

та структурний аналіз. 

Практичне значення роботи полягає у можливості використання 

результатів роботи в спецкурсах з лексикології, стилістики, теорії масової 

комунікації, а також для написання дослідницьких робіт з цієї проблематики. 

У роботі здійснено теоретичне обґрунтування та аналіз лінгвістичних 

особливостей вживання маніпуляцій на матеріалі англомовних політичних 

дебатів. 
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Аналіз теоретичних джерел показав, що політичний дискурс 

розглядається, як вербальна комунікація у певному соціальному контексті, де 

адресат та адресант мають свої соціальні ролі відповідно до їх участі у 

політичному житті. 

Ключові слова: мовленнєва маніпуляція, політичний дискурс, стратегія 

театральності, дебати, повтор. 

 

Виступи політиків завжди є однією з обговорюваних тем для сучасного 

суспільства. У цьому вигляді інституційного дискурсу докладно висвітлюються 

суспільні та політичні справи в країні, більше того, з метою ефективного 

впливу на слухачів, залучення та утримання їхньої уваги оратори піднімають 

різні теми. У результаті відбувається ненав’язливе навіювання адресатам 

сценарію «політично правильних» дій, що і є основним призначенням 

політичних текстів. 

Незважаючи на численні трактування поняття «мовленнєва маніпуляція», 

глибинні механізми впливу не вивчені досить повно. Вивченням політичного 

дискурсу займалися як вітчизняні так і зарубіжні дослідники, такі як: Бутова І. 

С., Вознесенська О., Демська О., Загнітко А., Клименко І., Корнійчук Ю. Р., 

Chilton P.A., Schaeffner C. 

Відповідно до визначення А.П. Чудинова, політичний дискурс має 

містити усі присутні у свідомості того, хто говорить і слухає компоненти, 

здатні впливати на породження та сприйняття промови [1, с. 233]. Політичний 

дискурс є одним з основних об’єктів вивчення політичної лінгвістики, 

важливим завданням якої є дослідження різноманітних взаємин між мовою, 

мисленням, комунікацією та політичним станом суспільства в конкретні 

історичні періоди [1, с. 234]. 

У суспільстві громадські виступи політиків становлять значний інтерес. 

Відомо, що в період передвиборчих кампаній певна частина виборців зазнає 

труднощів у ситуації політичного вибору. Це можна пояснити низькою 

політичною культурою, відсутністю навичок та умінь проаналізувати наслідки 
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передбачуваного вибору. Не викликає сумнівів той факт, що публічні виступи 

політичних лідерів надають певний вплив на слухачів, тому комунікативні 

навички політичних діячів та їх уміння виступати публічно грають велику роль 

у їхній політичній кар’єрі. Маніпуляція є успішною в тому випадку, коли 

адресат не усвідомлює вплив, що надається на нього, і не знає про мету 

маніпулятора. Політичний дискурс має низку ознак, що визначають його 

природу та маніпулятивний потенціал. У політичному дискурсі 

використовуються певні стратегії, під якими мають на увазі вибір найкращого 

способу дії для досягнення поставленої мети [2, c. 117]. Як зазначає О. Л. 

Михальова, у політичному дискурсі застосовуються такі стратегії: стратегія 

зниження, стратегія підвищення і стратегія театральності [3, c. 198]. Стратегія 

зниження реалізується за допомогою тактик звинувачення і викриття. У 

стратегії підвищення застосовуються тактики самовиправдання і позитивної 

самопрезентації. Стратегія театральності включає тактики інформування, 

обіцянки, прогнозування, попередження, спонукання, кооперації. 

Представимо лексичні особливості мови Д. Трампа. Зауважимо, що у 

своїх промовах та під час дебатів Д. Трамп часто згадує демократичну партію, 

але він не називає демократичну партію правильно “democratic party”, натомість 

він використовує “democrat party”, “democrat governors”. Цей вираз 

застосовувався республіканськими політиками і раніше, воно показує неповагу 

до демократичної партії. Наведемо приклад: 

More people will be hurt by continuing -- if you look at Pennsylvania -- if you 

look at certain states that have been shut down, they have Democrat governors all [4].  

Д. Трамп майже у кожному виступі і на дебатах говорить про те, як медіа 

упереджено до нього ставляться і як намагаються перешкодити ходу його 

кампанії шляхом дезінформації. Таким чином, політик часто використовує 

словосполучення “fake news” за допомогою якого він хоче показати навмисне 

поширення дезінформації з корисливими цілями. Наведемо приклад: 

The only thing I haven’t done a good job, and that’s because of the fake news, 

no matter what you say to them, they give you a bad press on it. It’s just fake news 
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[4].  

На підставі наведеного прикладу ми можемо зробити висновок, що Д.  

Трамп не довіряє ЗМІ. Частотність повторення “fake news” дає посил адресату: 

«Не довіряйте ЗМІ, вони брешуть, вірте мені». Протягом всієї кампанії це 

повідомлення повторюється. Іноді більше, іноді менше, але думка залишається 

одна. Епітети, які використовує Трамп, найбільш примітні тим, що вони не є 

нейтральними, він намагається давати радикальну оцінку тому, що говорить: 

the worst, better, incredible, fantastic, flawless, unfair, ridiculous. Наведемо 

приклади: 

That is the worst part of Obamacare, as we call it [4].  

We have done an incredible job with health care. And we're going to do even 

better [4].  

На закінчення своєї промови на дебатах Трамп використовує такі 

лексеми, як: success, unify, get together. Наведемо приклади:  

The other side wanted to get together. They wanted to unify. Success is going 

to bring us together. We are on the road to success [4].  

Пандемія коронавірусу була однією з центральних тем передвиборчої 

кампанії Дж. Байдена. Команда Байден-Харріс заявляла, що реагування 

адміністрації Трампа на цю кризу було провальним і наражало на ризик всіх 

американців. На сайті кампанії Байдена також представлений план з 

реагування, тестування та подолання проблем, пов’язаних із пандемією. 

Звичайно, Байден не єдиний політик, який говорив про коронавірус, але 

вирізняє його від Трампа кількість передвиборних виступів, пов’язаних 

безпосередньо з цією темою.  

На дебатах з Трампом він використовує такі статистичні дані для опису 

ситуації з пандемією: 220,000 Americans dead, over 70,000 new cases per day, 

we'll have another 200,000 Americans dead by the time, between now and the end of 

the year, we could save 100,000 lives [4].  

Крім того, у своїй промові Дж. Байден прямо говорить про провальні дії 

Трампа у боротьбі з коронавірусом використовуючи словосполучення “no 
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plan”, наведемо приклади: 

…anyone who is responsible for that many deaths should not remain as 

President of the United States of America [4].  

And we're in a circumstance where the President, thus far, still has no plan. No 

comprehensive plan [4].  

Продовжуючи свою промову Байден зауважує, що він буде здатний 

вивести країну з кризи, так як він має план на відміну від Трампа. У промові 

Байден використовує речення в майбутньому часі для вираження обіцянок 

своєму народу. Наведемо приклади: 

I would make sure we move in the direction of rapid testing, investing in rapid 

testing. I would make sure that we set up national standards as to how to open up 

schools and open up businesses so they can be safe, and give them the wherewithal 

and financial resources to be able to do that [4].  

I will take care of this, I will end this, I will make sure we have a plan [4].  

Зазначимо, що Дж. Байден часто використовує такі слова як: “every”, 

“each one”, “together”. Байден показує, що він більше за об’єднання, ніж за 

війну. Наведемо приклади: 

Everyone should have the right to have affordable health care. And I am very 

proud of my plan [4].  

We’re going to face this with the same spirit that has guided us in through 

previous crises, and we’ll come together as a nation [4].  

На дебатах Байден, як і Трамп часто використовує повтор. Повтори у 

політичній лінгвістиці служать для того, щоб сфокусувати увагу слухача/читача 

на певному повідомленні промовця. Це поширений стильовий троп, який 

зустрічається у промовах багатьох політиків. Наведемо приклади: 

It's criminal. It's criminal [4].  

They're being flooded. They're being burned out, because he has refusal to do 

anything [4].  

I've made it clear, I've made it clear in my public statements that the violence 

should be prosecuted [4].  
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Протиставлення та епітети є яскравими стилістичними тропами 

кандидата Дж. Байдена. Концепт «коронавірус» він описує такою групою 

епітетів: terrible, dangerous, deadly та іншими. Політика Трампа описується 

через поняття: irresponsibility, dangerous and hostility. При описі американського 

народу він використовує такі лексеми: sacrifice, responsibility, love, hope, 

strength, respect, honor, decency. 

Наведемо приклади: 

My response is think about what the President knew in January and didn't tell 

the American people. He was told this was a serious virus that spread in the air, and it 

was much worse than — much worse — than the flu. He went on record and said to 

one of your colleagues, recorded, that in fact he knew how dangerous it was but he 

didn't want to tell us, didn't want to tell us because he didn't want us to panic [4].  

Decency. Honor. Respect. Treating people with dignity. Making sure that 

everyone has an even chance. Now, I'm going to make sure you get that. You haven't 

been getting it the last four years [4].  

Таким чином, були проаналізовані лексичні особливості вживання 

маніпуляцій на дебатах Дж. Байдена та Д. Трампа та було визначено, що 

кандидати вдаються до схожих лексичних прийомів, таких як: вживання 

радикальних епітетів, повторів, протиставлень тощо. Але концептуально у 

Байдена та Трампа різні цілі. Байден хоче повернутися до часів демократичного 

правління, робить фокус на соціальних проблемах та на цьому будує свою 

промову. Трамп робить фокус на своїх вже зроблених досягненнях і у боротьбі 

з демократами, він осмислює реальність навколо нього з мілітаристської точки 

зору, він почувається командувачем, генералом, який веде країну до перемоги. 
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У статті розглядаються мовні засоби реалізації динамічної природа 

дискурсу, зокрема, показана роль речення як базової одиниці повідомлення та, 

загалом, комунікації. Представлено мовно-структурний аналіз текстів новел Й. 

В. Ґете.  

Ключові слова: динамічна природа, вербальна комунікація, значення, 

смисл, контекст 

 

На сучасному етапі лінгвістичних досліджень  значне місце посідають 

праці, присвячені процесуальній природі вербальної комунікації, яка  

представлена у часових та просторових координатах ієрархічної організації 

мовних одиниць тексту. Поняття процесуальності  передбачає  динамізм  

комунікації як процес розвгортання її внутрішнього напруження до реалізації 

комунікативних цілей її учасників. Слово «динаміка» (від грец. – сила) у 

загальнофілософському тлумаченні означає  рух, переміщення. У структуру 

лексеми  входять семи енергії, імпульса, сили, маси. Від античних часів 

вважається, що динамічним є те, що постійно змінюється; взаємоперетворення 

протилежностей, цілість у розмаїтті. 

У працях О. О. Селіванової розвивається думка, що текст, комунікація 

являють собою одну з найбільш активних сторін діяльності соціуму, його 

існування та розвитку [2, с.13]. Авторка розглядає положення про текст як засіб 

комунікації, так як її становлення відбувалось у переломний у 
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парадигмальному відношенні період переходу від статики таксономії до 

динаміки, функціюванню мови в дії [2, с.11]. Таким чином об’єктом  

досліджень має стати система, що розвивається в історичному просторі та 

суспільстві з урахуванням взаємодії мовного та позамовного факторів, які слід 

розглядати як єдине ціле. 

У лінгвістичній науці поняття динаміки застосовується як  стосовно цілих 

мовних систем, напрямків, підходів, так і до конкретних лінгвістичних об’  

єктів, таких як текст, текстовий елемент чи одиниця тексту.  Зокрема, значна 

частка досліджень відводиться питанню динамічності синтаксису чи окремих 

синтаксичних одиниць. Питання динамічності лежить у плошині  функційного 

аспекту синтаксичної парадигми. Проблема  функційності синтаксичних 

одиниць досліджується у працях Плющ М., Вихованця І., Бондарка О., 

Всеволодової М., Зотової Г та ін.  

Функційний аспект синтаксису  оснований на  інгерентній властивості 

речення як динамічного утворення. У ньому закладена активність 

мислетворення  мовця: думки, ідеї, емоції, прагнення., цілі. Гранична позиція 

речення в ієрархії мовних одиниць тексту виводить його на прагматично-

комунікативний рівень цілого дискурсу. Так реалізується основоположна тріада 

функційності: значення-форма-функція (Зотова Г.). Авторка розглядає функцію 

як аспект внутрішньомовної парадигми, розмежовує структурну функцію 

речення та комбінаторн.у як таку, що уможливлює співвіднесеність семантики 

множинності синтаксичних одиниць з прагматично-комунікативним наміром.  

У рамках семантичного аспекту функційного синтаксису вилучаються 

синтаксичні абстракції як результат узагальнення структурної побудови та 

семантики певної множини, що можуть сприяти ефективності комунікації. 

Сприйняття свідомістю смислового поля тексту нерідко призводить до 

зсувів у логіко-предикативній структурі повідомлення. Виникають вторинні 

смисли та тлумачення, що спричиняє переформотування концептуальної 

картини світу індивіда (Дружененко Р.). 

Функційний аспект мовних одиниць у рамках теорії мовленнєвої 
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діяльності співвідноситься з провідними теорположенняими самоорганізації 

складних систем [1, с.6], які передбачають єдність ономасіологічного та 

семасіологічного підходів до вивчення мови. Ускладнення смислової 

парадигми  повідомлення зумовлює структурованість синтаксису тексту.  

У новелах Й. Г. Гете утверджується цілеспрямованість людського 

характеру. Людина має усвідомлювати свою життєву позицію, мету своєї 

діяльності. Отримуючи позитивні та негативні емоції, критично реагуючи на ту 

чи іншу ситуацію, приймає рішення, яке приносить бажаний результат. У разі 

недосягнення результатів вона  змінює мету або засоби її досягнення. Наведемо 

приклад: «… und ohne daẞ sie es merkte, wuchs nach und nach ein unruhiges 

Verlangen in ihrem Busen, dem sie nur zu spat zu wiederstreben gedachte.» [5, S.68]. 

У людини непомітно прокидається інтерес до оточуючого життя – und ohne daẞ 

sie es merkte, природа в молодої жінки бере своє – wuchs nach und nach ein 

unruhiges Verlangen in ihrem Busen, і врешті-решт людина не може протистояти 

своїм бажанням – dem sie nur zu spat zu wiederstreben gedachte. Почуття 

виникають, зростають, набирають сили. Емоційне напруження формує 

динаміку контексту.  

Людина втручається у світ, щоб реалізувати поставлену мету, 

порозумітися з оточуючими - це природна діяльність людини, коли 

утверджується спрямованість на мету та кінцевий результат. Наведемо приклад: 

«Nachdem er auf alle Weise seine Gattin zu beruhigen gesucht, schiffte er sich den 

anderen Morgen ein; seine Fahrt war glücklich, und er gelangte bald nach 

Alexandrien.» [5, S. 66]. Герой – мореплавець, поважна Людина, заспокоює свою 

молоду, недосвідчену дружину – Nachdem er auf alle Weise seine Gattin zu 

beruhigen gesucht, дії стрімко розвиваються, наступного ранку він сідає на 

корабель - schiffte er sich den anderen Morgen ein, відбувається компресія тексту, 

коли перша частина речення  представляє  прощання героїв, а кінець – прибуття 

героя до Олександрії – und er gelangte bald nach Alexandrien. Динаміка речення 

відображає діяльність, активність людини, спрямовану на певні зміни 

реального стану речей. Жага пригод не може змусити її сидіти вдома, a змушує 
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їхати, подорожувати, долати перешкоди, небезпеки для реалізації своєї мети, 

щоб врешті-решт повернутись додому щасливим, і незабаром знову зібратись у 

подорож до нових пригод. Життєві цінності визначаються людьми і 

супроводжують їхні дії та вчинки. Ситуації, що виникають, виступають як 

фрагменти життєвого досвіду, як ситуації фізичної дії та мовленнєвої 

поведінки.. 

Динаміка речення як самостійної комунікативної одиниці залежить 

насамперед від способів вираження та конкретного лексичного наповнення 

його головних та другорядних членів, від характеру їхнього зв'язку   між собою, 

від його структурного типу. Наведемо приклад: «Hier verbarg die schöne Frau 

ihren Schmerz nicht länger, und die Tränen, die sie bisher zurückgehalten hatte, 

stürzten reichlich aus ihren Augen» [5, S.66]. Жінка не могла більше витримати 

свого болю – Hier verbarg die schöne Frau ihren Schmerz nicht länger – і сльози  

потекли з її очей - und die Tränen stürzten reichlich aus ihren Augen, хоча до цього 

часу вона стримувала їх – die sie bisher zurückgehalten hatte. 

Динаміка може охоплювати значний за обсягом і складний за змістом 

матеріал, при цьому речення може бути цілісним, передавати інформацію в усій 

складності залежностей та зв'язків, наявних у позамовній дійсності. Наведемо 

приклад:: «Entferne das Miẞtrauen aus deiner Brust, und laẞ mir die ganze reine 

Hoffnung, dich bald wieder in meinen Armen zu sehen.» [5, S. 66]. Розлука героїв 

тяжка, надія на близьку зустріч надихає. Відкинь недовіру з твоєї душі – 

Entferne das Miẞtrauen aus deiner Brust, каже герой до своєї подруги. Ти 

незабаром знову будеш у моїх обіймах – und laẞ mir die ganze reine Hoffnung, 

dich bald wieder in meinen Armen zu sehen. Особливість динаміки речення 

полягає у тому, що вона нібито відтворює процес сприйняття в усій 

безпосередності супровідних емоцій, коли виникає потреба одразу ж набрати 

значного темпу в розповіді, ввести в гущавину подій, допомагає створенню 

напруженого темпу. Наведемо приклад:: «Sie fing daher an, von Zeit zu Zeit durch 

ihre Vorhänge und Halbläden nach der Straẞe zu sehen, auf die Vorbeigehenden zu 

merken und besonders die Männer zu unterscheiden, die ihre Fenster am längsten im 
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Auge behilten» [5, S. 67]. Людина сприймає події,  починає на них реагувати. 

Самотня жінка не може спокійно реагувати на прибуття з далекого плавання 

свого чоловіка, жіноча цікавість бере своє – Sie fing daher an, von Zeit zu Zeit 

durch ihre Vorhänge und Halbläden nach der Straẞe zu sehen – вона хоче зі свого 

замкненого середовища хоч би виглянути у повний пригод, захопливий світ – 

світ чоловіків – und besonders die Männer zu unterscheiden, чоловіків, що без діла   

спостерігали за її вікнами – auf die Vorbeigehenden zu merken, die ihre Fenster am 

längsten im Auge behilten. 

Динаміка речення сприяє тому, що окремі розрізнені деталі складаються в 

одну повну картину, сюжет, текст, коли окремі риси, деталі чогось з'являються 

у пам'яті письменника, поступово приєднуючись до вже певним чином 

сформованої думки про описуване явище в цілому. Текст, комунікація є однією 

з найбільш активних сторін діяльності соціуму, його існування та розвитку. 

Діяльність як найважливіший принцип функційної методології пов'язана з 

системністю. [4, С. 13]. Функціюючи, компоненти системи реалізують системні 

тенденції щодо змін. Наведемо приклад:: «Einige Tage hatte sie ihn heimlich 

beobachtet und konnte nun dem Wunsche nicht länger widerstehen, seine 

Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen.» [5, S. 69]. Самотня дружина обіцяла вірність 

своєму любому чоловікові, але з плином часу все змінюється: і добрі наміри, і 

добрі бажання. Einige Tage hatte sie ihn heimlich beobachtet – декілька днів жінка 

таємно слідкувала за молодим незнайомцем, але потім не змогла перебороти 

свого бажання привернути його увагу до себе – konnte nun dem Wunsche nicht 

länger widerstehen, seine Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Динаміка речень, що 

містять дієслова емоцій, отримала окреме місце з характерними особливостями 

мовної поведінки. Власне в них була виявлена складна відповідність між 

семантичними ролями учасників та їхніми синтаксичними позиціями: від емоції 

до мовної дії. Емоції надзвичайно яскраво можуть демонструвати динамічний 

підхід до семантики лексики. Емоції вирізняються передусім тим, чим вони 

обумовлені своїм виникненням. Слід зазначити, що психічний стан 

викликається передусім не самою подією, а тим, що людина придумала про неї. 
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Шлях від події до стану проходить крізь думку, інтелектуальну оцінку. Події як 

такі ще не визначають виникнення емоційного стану. Причиною виникнення 

емоції може бути або інформація про події, або безпосереднє їх сприйняття. 

Дієслова зі значенням прийняття рішення описують поведінку людини в умовах 

вільного вибору свого вчинку. Наведемо приклад: «Je mehr sie ihn aber ansah, 

desto mehr schien er ihr derjenige zu sein, dessen sie so sehr bedurfte» [5, S.70].  

Чим більше вона спостерігала за ним – Je mehr sie ihn aber ansah – тим більше 

він здавався їй тим, кого вона потребувала – desto mehr schien er ihr derjenige zu 

sein, dessen sie so sehr bedurfte. 

Наші емоції зароджуються, наростають, згасають. Ми спостерігаємо 

початковий етап. Людина наділена певними функціями й діяльністю, станом, 

реакцією, які випливають з її волі, бажання щодо самовираження. Наша воля – 

це передусім породження бажань, що визначає вибір рішення. У ситуації 

прийняття рішення розум залишає декілька можливостей як припустимих, тоді 

втручається воля, яка робить остаточний вибір. Наведемо приклад: «Ihre 

Neigung ward täglich lebhafter und, da sie ihr nicht widerstand, endlich ganz und gar 

gewaltsam». [5, S.70]. Її прихильність ставала все жвавішою – Ihre Neigung ward 

täglich lebhafter, вона не в стані була їй опиратися – da sie ihr nicht widerstand – і 

врешті-решт почувала себе цілком і повністю залежною від цього почуття – 

endlich ganz und gar gewaltsam. 

Для опису динаміки лексичного значення, на думку Падучевої О. В,, 

тобто переходу одних значень в інші, слід мати  формалізоване уявлення про 

зміст слова [3, с.526]. Дослідниця вважає динаміку лексичного значення 

явищем, яким займається семантика. У свою чергу семантичну зв'язність О. О. 

Селіванова розглядає як різновид зв'язності тексту за способом зв'язку, який 

застосовує механізми семного узгодження сполучуваних слів у взаємодії з 

семантичною структурою висловлення [4, с. 528]. Наведемо приклад: «Töricht, 

wer die Gelegenheit versäumt, töricht, wer der gewaltsamen Liebe widerstehen will!» 

[5, S. 70]. Безрозсудна та людина, яка опускає свій шанс – Töricht, wer die 

Gelegenheit versäumt, –  безрозсудний той, хто хоче противитися силам любові – 
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wer der gewaltsamen Liebe widerstehen will. Динаміка емоцій, логічних роздумів, 

поведінки, які призводять до практичного наслідку, сприяють ефективності 

спілкування, здатності реагувати на ті чи інші дії. Динаміка речення 

відбувається внаслідок породження думки, її втілення в мовну форму, перехід 

від стану до процесу, залежно від потреб тої чи іншої ситуації, що сталася. 

Кожна мовна дія має свою мотивацію. Дія, значення руху властиве передусім 

дієсловам. Для руху обов'язкова динаміка, тобто розвиток у часі. Під рухом ми 

розуміємо не лише сам момент, а обов'язково певний період часу, рух 

відбувається в часовому інтервалі. Наведемо приклад: «Mit solchen und vielen 

anderen Gedanken suchte sich die schöne Frau in ihrem Vorsatze zu  stärken, und nur 

kurze Zeit ward sie noch von Ungewiẞheit hin und her getrieben.» [5, S. 70]. Тисячі 

думок охоплювали жінку – Mit solchen und vielen anderen Gedanken, вимагали 

зробити вибір – in ihrem Vorsatze zu  stärken, сумніви хвилювали її – und nur 

kurze Zeit ward sie noch von Ungewiẞheit hin und her getrieben. Дієслова 

породжують концепт певної ситуації, людської поведінки, мотивів вчинків, 

причин тих чи інших станів. Дієслово позначає дію, якщо до його семантики 

входить компонент «мета». Події та стани розглядаємо як об'єкти фізичного 

світу і найрізноманітніші події відносимо до переміщень. Це фрагменти 

реальності, реальні ситуації. Це дозволяє описувати зв'язки між структурами 

завдяки тому, що вони описують одну і ту саму позамовну реальність, причому 

одні аспекти реальності акцентуються, інші затушовуються, виходять у фон.   

Семантичні структури тексту містять інформацію про логічні властивості 

речень, дозволяють встановлювати між реченнями відношення логічного та 

семантичного слідування, протиріччя, еквівалентності. Можливість отримати 

такого роду інформацію слугує критерієм адекватності тлумачення слів. Один і 

той самий компонент може по-різному проявлятися в залежності від того, яке 

місце він займає в семантичній структурі слова. Динамічний аспект ситуації 

означає стан будь-якої людини, переміщення, наявність двох осіб дії.   

Динамічна модель розмиває межу між нормою та інноваціями. При 

динамічному підході до семантики слова необхідно виявити контексти,  
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релевантні для його значення, прослідкувати зміни початкового значення під 

впливом контексту. При динамічному підході значення слів пов'язуються між 

собою за рахунок того, що одні значення розглядаються як похідні від інших. 

Як підсумок слід відмітити, що мова Й. В. Ґете відрізняється своєю 

динамічністю, вона стратегічно рухлива, комплексна, тобто задіяні всі мовні 

рівні і структури. У його новелах формуються стійкі структури-програми дії, в 

певних ситуаціях герої діють у відповідності до обставин, що склалися. 

Природа мови письменника динамічна, визначається великою кількістю 

одночасних або послідовних дій. Динаміка речень отримує реальне мовне 

оформлення завдяки таланту письменника, виходу з полону стереотипів, 

наявністю парадоксальних прийомів та породження нестандартних текстів, що 

потребують свого подальшого дослідження. 
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Анотація: публікація актуалізує проблему розгляду способів утворення 

термінів авіаційної галузі в англійській мові та висвітлює їх основні 

характеристики. Робота містить огляд основних способів творення авіаційних 

термінів, а саме: лексико-семантичного та морфологічного. Крім того, у роботі 

надано опис видів скорочень та абревіатур. Теоретичний та практичний 

матеріал, наданий у рамках публікації слугуватиме підґрунтям для подальшого 

аналізу термінотворення у авіаційній галузі та перекладу відповідних 

термінологічних одиниць. 

Ключові слова: авіаційні терміни, способи утворення, лексико-

семантичний, морфологічний, запозичення, абревіатура, скорочення, лексико-

синтетичний, словотвірні афікси. 

 

Основними способами утворення нових авіаційних термінів в англійській 

мові є лексико-семантичний і морфологічний.  

Лексико-семантичний спосіб полягає в семантичному розщепленні 

багатозначного слова з подальшим поступовим утворенням омонімів. 

Наприклад, завдяки лексико-семантичному термінотворенню в авіаційну 

лексику увійшли такі терміни з переосмисленим значенням, як single trip (політ 

в один кінець), tail plane (стабілізатор) та інші [1, с. 121].  
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Морфологічний спосіб «збагатив» авіаційну термінологію англійської 

мови наступними похідними термінами: screening (огляд), dumping (аварійний 

злив палива), nose-down (пікірування) та інші.  

Морфологічний спосіб доповнив англійську аерокосмічну 

термінологію за рахунок: 

o словотвірних афіксів – суфіксації, наприклад, circl-ing – політ по 

колу; bеаr-ing – точка опори; cоntrоl (l)-er – оператор; sаfе-ty – безпека; de-lay – 

відкладання; bear-ing – підшипник, circl-ing – кружляння; control-er – 

контролер, safe-ty – безпека, di-ffus-er – дифузор, fric-tion – тертя; fuel-er – 

паливо; fitt-ed – підігнаний, equaliz-er – еквалайзер, detect-or – проектор та. ін.;  

o словоскладання, наприклад, aircraft – повітряне судно, accident-free 

– безаварійний, autothrottle – автомат тяги.  

Особливістю англійської аерокосмічної термінології також є 

використання в термінотворенні прийменників, наприклад, leveling-off – 

вирівнювання літака, circle-to-land – кругової візит на посадку, lock-on – 

захоплення цілі на автоматичне супровід, noising-over – формування перешкод, 

take-off – зліт і т.д.  

Крім цього, в англійській мові часто використовуються авіаційні терміни 

прийменники, наприклад, check-in (реєстрація на борт), pilot-in-command 

(командир повітряного судна), touch-andgolanding (посадка з негайним зльотом) 

тощо [2, с. 150].  

Характерною рисою авіаційної термінології в англійській мові 

залишається тенденція до стислості виразу, що підтверджується наявністю 

великої кількості скорочень, основними видами яких є:  

1. Буквені скорочення: ULD (unitloaddevice) – засіб пакетування вантажу; 

VFR (visualflightrules) – правила візуальних польотів; TWY (taxiway) – точка 

зльоту і т.д.  

2. Складові скорочення: touchpad (touchdownpad) – злітно-посадочний 

майданчик; helipad (helicopterlandingpad) – вертолітний майданчик і т.д.  

3. Утворення шляхом злитття: manland – посадка в ручному режимі; 
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seaplane –  гідролітак; parabrake –  гальмівний парашут і т.д.  

4. Усічення одиниці: afld (air-field) – аеродром, wtspt (waterspout) –  

водяний смерч [3, c. 193].  

Нарешті, необхідно відзначити абревіацію, як один з найбільш 

поширених способів появи термінів в авіаційній сфері. Так, в сучасній 

авіаційній термінології можна виділити два основні типи абревіатур:  

1. Абревіатури ініціального типу, коли загальновживана лексика 

з'єднується з вузькопрофесійним або науковим терміном. Сюди відносяться 

основні найменування деталей, приладів і матеріалів. Дана група поділяється 

на: 

o абревіатури, утворені з початкових літер слів, наприклад, АЄА 

(Association of European Airlines) – Асоціація Європейських Авіакомпаній;  

o абревіатури, утворені з поєднань початкових звуків слів, наприклад, 

navaids (navigation aids) – навігаційні засоби. 

2. Абревіатури «складового» типу, тобто утворені за першим складах 

слова, наприклад, DME (distance measuring equipment) – далекомірної 

обладнання. 

Слід зазначити, що лексико-семантичне терміноутворення привнесло в 

аерокосмічну термінологію лексичні одиниці з новими значеннями, наприклад, 

jacket – кожух / куртка, jar- конденсатор / глечик, to load – заряджати / 

навантажувати [4, c. 191].  

Лексико-синтетичним способом також утворилося багато 

термінологічних сполучень, наприклад, еstimated time of arrival – 

розрахунковий час прибуття; radio communication equipment – обладнання 

радіозв'язку; snow clearing equipment – снігоочищувальне обладнання; turbulent 

mortar and concrete mixer – бетоноростворозмішувач турбулентний і т.д.  

Ще одним способом творення аерокосмічної термінології в англійській 

мові є запозичення. Найчастіше зустрічаються запозичення з французької мови, 

рідше з латинської і давньогрецької мов. Наведемо кілька прикладів: fuselage – 

фюзеляж, корпус літака (від фр. fuseler – обточувати, надавати форму + суфікс 
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age); turbine – турбіна (з фр. turbine– турбіна); іnventory – інвентар, 

інвентаризація (від лат. кореня invent + суфікс tory); рylon – зовнішня підвіска, 

орієнтована вишка, опора лінії електропередачі (від древнегреч. pylṓ nворота, 

вхід).  

Продемонструємо приклади вживання у текстах: Significant studies were 

performed on a hybrid wing body concept in which the wings join the fuselage in a 

continuous, seamless line ...; The temperature variations along the engine's turbine 

shaft can lead to misalignment of particular components…; That further extends 

range of the Department of Defense airborne intelligence surveillance 

reconnaissance (ISR) inventory [5, c. 99].  

Отже, серед найбільш розповсюджених способів утворення авіаційних 

термінів в англійській мові можна виокремити: лексико-семантичний, 

морфологічний, лексико-синтетичний способи, абревіацію та запозичення. 
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Вступ. На сучасному етапі розвитку мовознавчої науки визнається 

провідна роль людського чинника в комунікації. Мова розглядається в 

нерозривному зв'язку з людиною як невід'ємною частиною, пронизує всі сфери 

її діяльності та відображає навколишню дійсність такою, якою вона 

відбивається в людській свідомості.  

Однією з категорій, що відображають взаємозв'язок мови і мислення, 

мови та об'єктивної дійсності є лінгвістична категорія заперечення. Вона 

виявляє глибокий зв'язок з людиною, з суб'єктом мовлення, оскільки саме він 

постулює її в процесі комунікації. 

Актуалізуючи певну реакцію людини на явища навколишньої дійсності, 

категорія заперечення найбільш яскраво проявляє себе в діалогічному дискурсі, 

де особливо помітні ті зміни, які відбуваються в мові під впливом мінливих 

соціальних явищ і відносин в суспільстві. Останнім часом дослідження вчених 

різних галузей знання свідчать про те, що в сучасній комунікації все частіше 

переважає прагнення мовців до непрямої реалізації своїх інтенцій, тенденція до 

спілкування на рівні смислів. Саме це найяскравіше проявляється у побутовому 

дискурсі, де мовлення є непідготовленим, спонтанним та емоційним. 

Актуальність цього дослідження зумовлена загальною спрямованістю 

сучасних філологічних та перекладознавчих студій на встановлення 

закономірностей реалізації окремих лінгвістичних категорій в різних мовах, 

необхідністю звернення до категорії заперечення, оскільки ця категорія є 
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культурологічно зумовленою. Вирішення поставленої проблеми сприятиме 

кращому розумінню взаємозв’язку мови та мислення. Зауважимо, що категорія 

заперечення постає у фокусі сучасних лінгвістичних та перекладацьких 

досліджень [1; 2; 3; 4 та інші]. 

Мета роботи полягає у встановленні особливостей категорії заперечення 

у побутовому дискурсі в аспекті англо-українського перекладу.  

Матеріали та методи дослідження. Матеріалом слугували побутові 

діалоги в фільмах “Legend Of 1900” ( Джузеппе Торнаторе, 1998 р.), “Eternal 

Sunshine Of The Spotless Mind” (Мішель Гондрі, 2004 р.). Дослідження 

послуговувалося методами аналізу і синтезу для формування теоретичного 

підґрунтя дослідження особливостей реалізації категорії заперечення в 

англомовному побутовому дискурсі в аспекті перекладу, контекстуального 

аналізу та прагматичного аналізу – для виявлення прагматичних особливостей 

реалізації категорії заперечення в англомовному побутовому дискурсі в аспекті 

перекладу та з’ясування впливу соціокультурних чинників на вербалізацію 

категорії заперечення в аспекті перекладу; порівняльно-зіставним методом – 

для аналізу відтворення англійських заперечних конструкцій українською 

мовою. Результати дослідження були узагальнені і представлені в роботі з 

використанням сукупності прийомів узагальнюючого методу. 

Результати та обговорення. Заперечення виражається експліцитно або 

імпліцитно. Експліцитне заперечення має явні формально-граматичні 

показники. Експліцитне заперечення в англомовному побутовому дискурсі 

виражається в реченні за допомогою негативної частки “not”, негативного 

займенника “no”, негативних займенників “nobody”, “no one”, “none”, 

“nothing”, “neither”, “nowhere”, сполучників “neither ... nor”, “either ... or”, 

“nor”, “or”, прислівників “never”, “hardly”, “scarcely”, “seldom”, “rarely”, 

“barely”, афіксації. 

Експліцитне заперечення виражається в реченні за допомогою 

формально-граматичних ознак. В англійській мові заперечення висловлюється 

за допомогою негативної частки “not” або прислівника “never”. У першому 
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випадку в українській мові кількість заперечень співпадає з їх кількістю в 

англійській мові: I don't like secrets.- Я не люблю таємниці. У другому випадку 

– перевищує на одну одиницю: He's supposed to have been born on this ship and 

never been off it since. - Кажуть, що він народився на кораблі і ніколи не сходив 

з нього. Слід зазначити, що негативна частка “not” використовується частіше, 

ніж прислівники, оскільки вона є основним засобом вираження експліцитного 

заперечення в англійській мові. 

До явищ імпліцитності відноситься «прихована граматика». У мові 

виділяються два види прихованих граматичних значень. До першого виду 

відносяться категорії, які мають як експліцитні маркери, так і імпліцитні засоби 

передачі цього значення; наприклад, предикативність, модальність, 

темпоральність, негація, множинність тощо. До другого виду відносяться ті 

граматичні значення, які взагалі не мають експліцитного вираження і 

виявляються лише різноманітними непрямими способами; наприклад, категорія 

ретроспективності / проспективності в системі дієслова, категорія якості 

дієслова. Досліджувана нами категорія заперечення відноситься до першого 

виду прихованої граматики, оскільки вона має спеціальні формальні 

експліцитні маркери і в той же час може виражатися імпліцитно.  

Приховане заперечення може імплікуватися в стверджувальних і 

питальних за формою конструкціях. Імпліцитне заперечення, укладене в 

глибинній структурі подібних синтаксичних конструкцій, не має своїх власних 

експліцитних маркерів в поверхневій структурі, але це приховане значення має 

інші, непрямі (мовленнєві та немовленнєві) показники. Слід відзначити 

важливу роль немовленнєвих засобів (загальна ситуація мовленнєвого акту, 

фонові знання, а в усному мовленні також кінетичні явища паралінгвістики), які 

в тісній взаємодії з мовленнєвими забезпечують однозначне розуміння 

багатозначних синтаксичних структур, оскільки обмеженість мовленнєвих 

засобів компенсується використанням додаткових коштів для однозначного 

розуміння змісту комунікації. 

До числа лінгвістичних індикаторів імпліцитного заперечення належать: 
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фонетичні індикатори, лексико-семантичні та фразеологічні засоби, 

морфологічні і синтаксичні показники. Індикатори імпліцитного заперечення є 

різноманітними за своєю роллю в імплікуванні семи заперечення і мають 

різноманітну природу. Тут необхідно виділяти загальні та часткові індикатори 

прихованої негації. Загальні індикатори імпліцитного заперечення пов'язані з 

вживанням будь-якого, позитивного та питального за формою речення: вони є 

спільними для структур як позитивних, так і питальних, незалежно від 

лексичного наповнення і граматичних особливостей їх побудов. Часткові 

індикатори, навпаки, виявляються з урахуванням лексичного наповнення та 

граматичних особливостей побудов невід'ємних речень з від'ємним значенням. 

Тому при аналізі конкретного речення виявляються майже всі загальні 

індикатори і деякі часткові.  

Отже, слова, заперечне значення яких не виражено формально-

граматичними засобами, є як в англійській, так і в українській мовах. Таких слів 

не дуже багато, але дуже часто вони викликають труднощі у перекладачів, які 

повинні прибігати до різних трансформацій, в тому числі до антонімічного 

перекладу, аби досягти адекватності та еквівалентності перекладу. 

Залежно від нейтралізації основної семи вислову можна виділяти два 

види імпліцитного заперечення: непряме заперечення і те, що мається на увазі. 

При непрямому запереченні основне значення незаперечувальної структури 

«подавляється» і сема заперечення є єдиним значенням у даній структурі. У 

другому випадку, навпаки, основна сема є невід'ємною частиною структури, не 

«погашається» і є основним значенням в даній структурі, а сема заперечення – 

лише додатковим, супутнім основному значенню. Формально невиражене 

заперечення, яке імплікується в незаперечувальному висловленні, може 

сигналізуватися індикаторами різного роду, як лінгвістичними (контекст, 

фонетичні, лексико-семантичні, фразеологічні, морфологічні та синтаксичні), 

так і екстралінгвістичні (ситуація, «фонові знання» та кінетичні явища 

паралінгвістики). Ці індикатори мають різноманітну природу і можуть бути 

поділені на загальні (всі екстралінгвістичні фактори, контекст і фонетичні 
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показники) та часні (лексико-семантичні, фразеологічні, морфологічні і 

синтаксичні показники). 

Категорія заперечення у площині теорії мовленнєвих актів представлена 

як мовленнєвий акт незгоди, який в певній ситуації залежно від способу і 

форми вираження може відноситися до будь-якого з наступних класів : 

репрезентативів, директивів, коміссивів, экспресивів та  декларацій. У кожному 

з класів мовленнєвих актів категорія заперечення може бути представлена 

більш або менш категорично як: критичне зауваження, незгода, категорична 

негація. 

Нами було встановлено, що у площині теорії мовленнєвих актів категорія 

заперечення представлена як мовленнєвий акт незгоди, що трактується як 

функціонально-прагматичне поле, що має план змісту – комунікативну 

інтенцію мовця і план вираження – різноманітні мовні і мовленнєві засоби 

передачі негативної ілокутивної мети. В англомовному побутовому дискурсі 

найбільш частотними моделями висловлення «заперечення» є репрезентативи 

(37%) та експресиви (26%). 

Висновки. Вираження незгоди в англомовному побутовому дискурсі 

зумовлюється специфікою англійської мовленнєвої поведінки, оскільки на 

будь-яку мовленнєву поведінку накладає свій відбиток національний 

мовленнєвий етикет. Не зважаючи на те, що англійці дуже емоційно-стримана і 

тактовна нація, схильна виражати незгоду завуальованими засобами, у 

побутовому спілкуванні між друзями, один з яких старший за іншого, все ж 

превалює експліцитне вираження заперечення. 

Перспективою подальшого дослідження є встановлення особливостей 

відтворення категорії заперечення в різних дискурсах в аспекті англо-

українського перекладу з урахуванням соціальних та гендерних чинників 

комунікації. 
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У статті розглядаються структурно-семантичні особливості 

етимологічних дублетів французької мови. Досліджуються причини та джерела 

появи етимологічних дублетів у французькій мові, виявляються фонетичні, 

лексичні та семантичні особливості дублетів. Робиться висновок, що історична 

спільність багатьох етимологічних дублетів нині мало відчувається. 

Ключові слова: запозичення, етимологічні дублети, етимон, книжкові 

слова, народні слова. 

 

Кожна мова з моменту свого формування та в процесі свого розвитку 

проходить складний та найчастіше унікальний шлях становлення. Проте багато 

мов схожі одному: вони не можуть існувати без залучення лексики з інших мов 

чи діалектів. Кожна з європейських мов містить у своєму складі щонайменше 

20 % іншомовних запозичень. Серед запозичень цікавим явищем є дублети, які 

іноді називаються лексичними (M. Eurrutia Cavero, E. Klett, C. Sabourin) [1, 2, 3] 

або етимологічними (C. Moroianu, I. Szabics, S. Ullmann) [4, 5, 6]. 

Мету нашої розвідки становить дослідження особливостей етимологічних 

дублетів французької мови. Завданням є наступне: дослідити причини та 

джерела появи етимологічних дублетів у французькій мові, а також виявити 

фонетичні, лексичні та семантичні особливості дублетів. 

Вперше поняття «етимологічних дублетів» було запроваджено 1683 р. 

Ніколя Катріно (Nicolas Catherinot), королівським адвокатом та радником 

цивільного та кримінального суду в Буржі, у його роботі «Les doublets de la 
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langue françoise». Він склав список дублетів тієї епохи (далеко не повний), не 

давши при цьому вичерпного тлумачення цього явища. Говорячи про 

етимологічні дублети у французькій мові, в першу чергу, слід зазначити, що 

традиційно лінгвісти відносять їх до запозичень із класичної латини (так звані 

emprunts savants або книжкові запозичення). Подібні запозичення виникають у 

мові у ХІ столітті й активно використовуються аж до ХVI століття [7, с. 23]. 

Запозичення слів з латини у французькій мові є цікавим випадком, 

оскільки більшість латинських слів є основним, питомим фондом французької 

мови, які самі французи називають «народними» словами (mots populaires). 

Після завоювання Галлії римлянами галли перейняли латинську мову, її 

граматику, проте сильно змінили її фонетику та морфологію, використовуючи 

звуки своєї рідної мови. Таким чином, галльська мова стала субстратом, 

«підкладкою» латини. Згодом народна латина стала основою романських мов і 

французької зокрема (яка на той час іменувалася романською мовою і якою до 

нас дійшли письмові свідчення у вигляді «Страсбурзьких клятв»). 

Власне історія французької мови починається зі старофранцузької мови, 

яку датують IХ–ХIII століттями н.е. До Х століття лексична база 

старофранцузької мови була вже сформована (переважно завдяки словам з 

народної латини), але вона не відзначалася багатством: це були в основному 

слова повсякденного побуту в їхніх досить примітивних формах. І якщо цих 

слів було достатньо для перших століть нового тисячоліття, то з розвитком 

французького суспільства гостро відчувалася нестача лексичних засобів для 

відбиття нових ідей, нових форм соціального життя, для іменування нових 

явищ і винаходів. Насамперед джерелом нових слів стали численні діалекти та 

патуа, але, враховуючи їхню кількість, часто житель півночі не міг зрозуміти 

жителя півдня. До того ж вони рідко мали письмову фіксацію. Тому освічені 

люди тієї епохи (клірики та копіїсти), звернулися до класичних мов – частково 

до давньогрецької та переважно до латини (яка також містила певну кількість 

латинізованих давньогрецьких слів). Але оскільки у Х–ХІ століттях неможливо 

було точно сказати, як те чи інше слово правильно звучало латиною, копіїсти та 
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клірики стали калькувати слова на зразок латинських слів, лише злегка 

видозмінюючи закінчення. Таким чином, у мові стали співіснувати слова, які 

давно проникли з латини, пройшли довгий шлях еволюції та повністю 

асимілювалися у мові, та новоутворення, що імітували словотвірні форми 

латинської мови.  

Процес запозичення слів із класичної латині (а точніше 

«офранцужування» латинських слів) посилився в епоху середньофранцузької 

мови (ХIV – початок ХVII століття). На думку Е. Вінтер-Фромеля, латинська 

мова виступила в ролі «культурного адстрату», впливаючи на французьку мову 

не безпосередньо, а опосередковано, через античні тексти, які масово 

перекладали в епоху Ренесансу [8, с. 407]. Найчастіше такі слова 

запозичувалися для перекладу творів з латини, для технічних галузей знань чи 

збагачення літературної та схоластичної термінології. С. Ульман відзначає, що 

масова латинізація розпочалася саме з ХIV століття, коли перекладачі та інші 

освічені люди стали масово впроваджувати у свої тексти наукові терміни, 

позбавлені мотивації, які неможливо було розшифрувати тим, хто не знав 

латини. Саме цей факт сприяв абстрактному характеру словникового складу тієї 

доби [6, с. 128–129]. Проте, більшість «книжкових» слів (mots savants) 

прижилися у французькій мові, і багато з них зберегли свій зв'язок з 

«народними» словами, враховуючи їхнє спільне походження: frigidus → frigide 

(кн.) – froid (нар.), armatura → armature (кн.) – armure (нар.), campum → camp 

(кн.) – champ (нар.), mobilem → mobile (кн.) – meuble (нар.). 

Таким чином, під етимологічними дублетами розуміють пару слів, що є 

різними за формою та значенням, але які мають спільне етимологічне 

походження. Такі слова потрапили в мову різними шляхами та в різні епохи: 

книжкові слова були запозичені письмовим шляхом у Середні віки та в епоху 

Ренесансу, народні слова становлять основний фонд, вони потрапили у мову 

усним шляхом та зазнали численних фонетичних змін. Як правило, 

етимологічні дублети є словами, що належать до однієї частини мови. Вони 

насамперед відрізняються сферою вживання: книжкові слова належать до 



960  

абстрактної лексики, до сфери термінології, народні слова – до узуального 

вживання, найчастіше вони мають конкретний характер. Наприклад, латинське 

слово maturus ‘зрілий’ стало базою для утворення слів mûr і mature. Народне 

слово mûr позначає ‘зрілий, стиглий’ (про фрукт), а в переносному значенні – 

‘дорослий, такий, що відбувся’ (про людину), ‘готовий, підготовлений’ (про 

проєкт), ‘визрілий’ (про вино), ‘зношений’ (про одяг) і навіть ‘п'яний’. 

Книжковий прикметник mature означає психологічно зрілого індивіда, або 

живу істоту, що досягла статевої зрілості, цей термін належить до 

психологічної термінології. 

Проаналізувавши понад 300 етимологічних дублетів, ми дійшли 

висновку, що книжкові слова зазвичай належать до однієї конкретної вузької 

термінологічної сфери та мають обмежену кількість значень (зазвичай не 

більше одного-двох). Народні слова є полісемантами, мають переносне 

значення і використовуються в різних галузях людського знання: від узуальної 

сфери до термінології. Наприклад, у народного слова chaume (від латинського 

calamus ‘тросник, очерет’, яке, своєю чергою, прийшло з давньогрецької 

kálamos) – чотири значення: 1) стебло злакових загалом, зернових зокрема; 2) 

частина стебла зернових, що залишилася у землі після збирання врожаю; 3) 

саме поле після збирання врожаю; 4) довга солома, якою покривають будинки. 

У його етимологічного дублета, книжкового слова calame всього одне 

значення: ‘різьблена тростина, що використовувалася в давнину для письма на 

папірусі або пергаменті’. Медичний термін potion походить від латинського 

potio ‘напій’ та має значення ‘водно-солодкий препарат, що містить одну або 

кілька лікарських речовин, призначений для внутрішнього застосування’. У 

його дублета, народного слова poison – чотири значення, включаючи 

термінологічне, літературне та фамільярне: 1) речовина, яка при введенні в 

організм у достатніх дозах руйнує або змінює життєво важливі функції; 2) (літ.) 

те, що здатне надавати згубний вплив; 3) (фам.) дуже нудне заняття, завдання; 

4) елемент, який своєю присутністю може перешкоджати нормальному обміну 

під час хімічної обробки (наприклад, каталізу) або під час флотації. 
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Варто зазначити, що французькі лінгвісти залежно від характеру 

семантичних відносин, які пов'язують дублети, розрізняють дублети з прозорим 

та напівпрозорим семантичним зв'язком, які у певних контекстах навіть можуть 

виступати синонімами [5, с. 194]: confidentia → confidence (кн.) – confience 

(нар.), operari → opérer (кн.) – œuvrer (нар.), vitrum → vitre (кн.) – verre (нар.). 

Наприклад, слова châtrer (нар.) і castrer (кн.) походять від латинського castrare і 

є синонімами, але при цьому у слова châtrer ще зафіксовано значення 

‘скоротити, вирізати з твору те, що вважається занадто сміливим або 

жорстоким’. А в парі прикметників écolier і scolaire (які походять від етимона 

scholaris ‘шкільний’) помітно відчувається приналежність до школи, освіти, але 

перший прикметник позначає риси, властиві школярам або предмети, що 

використовуються школярами (значення ‘учнівський’, а також 

‘несамостійний’), а друге – те, що належить до освіти чи має педагогічний 

характер (значення ‘шкільний’, ‘завчений’). 

Дублети з непрозорим семантичним зв'язком не мають жодних очевидних 

семантичних зв'язків, попри загальне походження: musculus → muscle (кн.) – 

moule (нар.), replicare → répliquer (кн.) – relier (нар.), temperare → tempérer 

(кн.) – tremper (нар.), singularis → singulier (кн.) – sanglier (нар.). Наприклад, 

етимон articulus (‘зчленування, поєднання’) дав життя народному слову orteil – 

великий палець ноги, а також книжковому слову article – стаття кодексу, 

контракту, договору, між якими вкрай складно встановити споріднений зв'язок 

(крім етимологічного). 

Крім виразних семантичних і стилістичних розбіжностей між 

етимологічними дублетами можна назвати також низку фонетичних 

відмінностей. 

По-перше, книжкові слова, на відміну від народних, точніше відтворюють 

письмову форму етимона: recuperare → récupérer (кн.) – recouvrer (нар.), 

simulare → simuler (кн.) – sembler (нар.), episcopatus → épiscopat (кн.) – évêché 

(нар.). Книжкові слова зберігають коротку голосну, яка передувала ударній 

голосній, але при цьому відбувається переміщення наголосу на останній склад, 
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хоча в латині ці слова були парокситонами або пропарокситонами: sacramentum 

→ sacrement, incantator → incantateur, ministerium → ministère. На відміну від 

книжкових слів, народні слова ніколи не зберігають коротку голосну, а лише 

ударну: parabola → parole, praedicator → prêcheur, liberare → livrer. 

По-друге, книжкові слова завжди зберігають приголосну, яка стояла між 

голосними, народні ж слова втрачають її: abbreviatorem → abreviator (кн.) – 

abregeur (нар.), credentia → crédence (кн.) – créance (нар.), natalis → natal (кн.) – 

noël (нар.). 

По-третє, книжкові слова зберігають ненаголошену голосну, яка стояла 

після ударної голосної, а в народних словах вона або зникає повністю, або 

перетворюється на німу «е»: modulus → module (кн.) – moule (нар.), medianus → 

médian (кн.) – moyen (нар.), securitas → sécurité (кн.) – sûreté (нар.), 

Ці фонетичні зміни пояснюють той факт, що книжкові слова, на відміну 

від народних, завжди на один-два склади довші, оскільки вони більш точно 

відбивали форму латинських слів і в них майже не відбувалося випадання 

голосних чи приголосних. 

Таким чином, етимологічні дублети є результатом складного та 

закономірного розвитку мови як засобу спілкування. У тому нині історична 

спільність багатьох дублетів мало відчувається. Етимологічні дублети походять 

від одного етимона, але їхні структура та семантика різняться, як і сфера 

вживання, що не дозволяє зблизити ці слова. Проте, детальне вивчення цієї 

лексико-семантичної категорії слів дозволить глибше зрозуміти закономірності 

розвитку як словникового складу, так і всієї системи французької мови загалом. 
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Анотація: Визначення лексичних особливостей юридичних англомовних 

текстів та дослідити особливості функціонування англійських термінів в 

юридичних текстах. Важливість даного дослідження зумовлена необхідністю 

систематизації знань та вирішення теоретичних та практичних проблем текстів 

міжнародного договору юридичного дискурсу. 

Ключові слова: юридичний, термін, безеквівалентний, текст, фраза, 

документ, омонімія, власна назва, латинська, кліше, ергонім, переклад. 

 

Юридична лінгвістика (франц. linguistigue «мовознавство», від лат. lingua 

«мова») – міждисциплінарна область знань зв'язків між мовою та правом, 

мовних засобів вираження правових концепцій та категорій, мовних ресурсів у 

сфері правового спілкування[1, с. 126]. Свого розвитку набуває порівняльне 

юридичне мовознавство, судова лінгвістика. Однією з проблем, з якими 

стикається перекладач при перекладі міжнародних договорів є термінологія. 

Неправильний чи неточний переклад термінів може призвести до того, що 

умови договору не будуть виконані або будуть виконані неналежним чином, 

або відбудеться порушення міжнародно-правових зобов’язань. 

Для забезпечення адекватного перекладу юридичних англомовних текстів 

необхідно постійно звертати увагу на моменти розбіжностей в мовах, 

безеквіваленту лексику, походження мов, а також мовні реалії. Існують слова та 

словосполучення, які не мають прямих відповідників. Наприклад, слово 

«venire», зовсім не знайоме українцям, має переклад «категорія осіб, яка може 

виконувати функції присяжних»:  



965  

- The juries are selected from a larger panel of citizens, commonly known 

as the venire.  

- Судові присяжні обираються з більш широкого кола громадян, 

зазвичай відомого, як категорія осіб, які можуть виконувати функції 

присяжних.  

В англомовних юридичних текстах можна часто помітити вживання слів 

давньоанглійського походження, які в сучасній мові вже давно не 

використовуються. Наприклад: whereby, therein, hereinabove.   

При перекладі текстів такого типу можуть виникнути труднощі з 

термінологічною омонімією. Наприклад, слово «assignment» зазвичай має 

переклад «завдання; доручення» в юридичному контексті буде мати переклад 

«документ про передачу; переуступка прав; правопередача».  

Ще одною характерною рисою англомовних юридичних текстів є 

вживання модального дієслова «shall», яке використовується для надання 

наказу або будь-якого зобов’язання. Наприклад:  

- The High Contracting Parties shall secure to everyone within their 

jurisdiction the rights and freedoms defined in Section I of this Convention. 

- Високі Договірні Сторони повинні забезпечувати кожному, хто 

перебуває під їх юрисдикцією, права і свободи, визначені в Розділі I цієї 

Конвенції.  

Також в юридичних англомовних текстах ми можемо побачити такі 

особливості: вживання власних назв, використання латинської мови, 

використання мовного кліше. 

Здійснивши аналіз матеріалу «Convention for the Protection of Human 

Rights and Fundamental Freedoms», «Convention on the Rights of the Child» та 

«International Covenant on Civil and Political Rights», можна виявити такі 

характеристики текстів міжнародного права:  

1) Вживання власних назв, а саме наявність топонімів. За електронним 

словником «Cambridge Dictionary» [2] toponym – a word that is the name of the 

place(топонім – це слово, яке позначає назву місця). Для прикладу візьмемо 



966  

уривок з Конвенції ЄС [3, с. 2]:  

- The Governments signatory hereto, being members of the Council of 

Europe, Being resolved to take steps to ensure the collective enforcement of certain 

rights and freedoms other than those already included in Section I of the Convention 

for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms signed at Rome on 

4th November 1950 (hereinafter referred to as the “Convention”) and in Articles 1 to 

3 of the First Protocol to the Convention, signed at Paris on 20th March 1952.  

- Урядами, які підписали цю Угоду, будучи членами Ради Європи, 

прийнято рішення вжити заходів для колективного забезпечення певних прав і 

свобод, крім тих, що вже включені до розділу I Конвенції про захист прав 

людини та основоположних свобод, підписаної в Римі 4 листопада 1950 р. (далі 

- "Конвенція") та в статтях 1-3 Першого протоколу до Конвенції, підписаного 

в Парижі 20 березня 1952 р. 

На цьому прикладі ми можемо зрозуміти, що топонімами є Rome– Рим і 

Paris – Париж.  

2) Вживання ергонімів, як прояв наявності власних назв. Розглянемо 

значення ергоніму в електронному ресурсі «The Web's Largest Resource for 

Definitions & Translations» (Найбільший ресурс Інтернету для визначень та 

перекладів) [4]. An ergonym is a proper name or title of an organization, that reflects 

its function (for example, business associations, learned institutions, industrial 

companies, agencies, banks, shops, cultural institutions, sports complexes and stadia). 

Ергонім – це власне найменування або назва організації, що відображає її 

функції (наприклад, бізнес-асоціації, наукові установи, промислові компанії, 

агентства, банки, магазини, заклади культури, спортивні комплекси та 

стадіони). 

До основних характеристик ергонімів можна віднести [5, с. 10]:  

1) Семантичну мотивацію назви, яка повинна відображати сутність 

послуги і вказувати спрямованість виробничо-професійної діяльності; 

2) Абстрактність, так як ергоніми – це штучно створенні одиниці;   

3) Можливість створення асоціативних зв’язків через створення 
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різноманітних семантичних відтінків; 

Для аналізу роботи можна взяти 2 типи ергонімів, а саме:  

1. Ергоніми як назви міжнародних домовленостей[3, с. 2]: 

- TheUniversalDeclarationofHumanRights- Загальна декларація прав 

людини, прийнята Генеральною асамблеєю ООН:  

- Considering the Universal Declaration of Human Rights proclaimed by 

the General Assembly of the United Nations on 10th December 1948… 

- Враховуючи Загальну декларацію прав людини, прийнята 

Генеральною Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року…  

2. Ергоніми як назви установ, організацій та представницьких органів 

[3, c. 6]: 

- TheSecretaryGeneraloftheCouncilofEurope- Генеральний секретар 

Ради Європи (адміністративний орган Ради Європи, один з чотирьох головних 

органів організації) : 

- Any High Contracting Party availing itself of this right of derogation 

shall keep the Secretary General of the Council of Europe fully informed of the 

measures which it has taken and the reasons therefor. 

- Будь-яка Висока Договірна Сторона, яка користується цим правом 

на відступ, буде інформувати Генерального секретаря Ради Європи в повному 

обсязі про заходи, які вона вжила, та причини цього. 

Материнською мовою юриспруденції по праву вважається латинська 

мова. В юридичній термінології існує багато термінів та слів, які мають 

латинське походження: юриспруденція, адвокат, процес, трибунал, 

криміналістика, презумпція та ін..  

Такі юристи як Муцій Сцевола, Маній Манілій та Юній Брут вважаються 

засновниками цивільного права, в тому розумінні, що саме ці юристи створили 

ту юридичну літературу, яка визначає римську правову систему в цілому. 

Вживання великої кількості слів саме латинського походження можна 

пояснити тим, що юридичні тексти повинні бути точними та однозначними. 

Яскравим прикладом вживання латинської мови в текстах може стати 
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вираз  «interalia», який був створений за допомогою латинського префікса inter-

,який має значення «серед, разом, між». В українській мові словосполучення 

«interalia» перекладається як «зокрема». Для прикладу візьмемо статтю з 

Конвенції про права дитини [6]: 

- To combat disease and malnutrition, including within the framework of 

primary health care, through, inter alia, the application of readily available 

technology and through the provision of adequate nutritious foods and clean 

drinking-water, taking into consideration the dangers and risks of environmental 

pollution; 

- Для боротьби з хворобами та недоїданням, в тому числі в рамках 

первинної медико-санітарної допомоги, зокрема, шляхом застосування легко 

доступних технологій та забезпечення достатньою повноцінною їжею та 

чистою питною водою з урахуванням небезпеки та ризиків забруднення 

навколишнього середовища; 

Ще одним прикладом може стати вираз «аdhoc», який перекладається як 

«спеціальний». Проаналізувавши документ «International Covenant of Civil and 

Political Rights» (Міжнародний Завіт Цивільних та Політичних Прав) [7, c. 20] , 

виявлено такий приклад:  

- If a matter referred to the Committee in accordance with article 41 is not 

resolved to the satisfaction of the States Parties concerned, the Committee may, with 

the prior consent of the States Parties concerned, appoint an ad hoc Conciliation 

Commission (hereinafter referred to as the Commission). 

- Якщо питання, передане на розгляд Комітету відповідно до 

статті 41, не вирішується на задоволення зацікавлених держав-учасниць, 

Комітет може за попередньою згодою зацікавлених держав-учасниць 

призначити спеціальну комісію з примирення (далі - Комісія). 

Наявність мовного кліше – це ще одна особливість мови права, під якою 

розуміється юридичні терміни, виступаючі як єдине ціле. За «Словником 

лінгвістичних термінів» [8, с. 107] кліше – це мовний стереотип, готовий 

зворот, що використовується в певних умовах подібних контекстів. Кліше 
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забезпечують точність мови права та дозволяють уникнути будь-яких 

труднощів, пов’язаних з розумінням тексту та його перекладом.  

Для прикладу візьмемо мовне кліше with a view to, після якого, зазвичай, 

використовується дієслово з суфіксом –ing[6]:  

- States Parties shall take all effective and appropriate measures with a 

view to abolishing traditional practices prejudicial to the health of children. 

- Держави-учасниці вживають усіх ефективних та відповідних 

заходів з метою скасування традиційної практики, що шкодить здоров'ю 

дітей. 

Зазвичай, ця фраза перекладається як «для того, щоб», «з метою», «для», 

«щодо» тощо.  

Ще одним прикладом може стати фраза-кліше subjectto, яка часто 

використовується в юридичних текстах, контрактах, конвенціях тощо. 

Наприклад [6]:  

- The present Convention is subject to ratification. 

- Ця Конвенція підлягає ратифікації. 

Вони можуть перекладатися як «підлягає», «регулюється», «за умови» 

тощо.  

Також в міжнародних документах часто можна зустріти фрази-кліше зі 

значенням «відповідно до», «згідно з». Такими фразами є in conformity with, in 

compliance with, in keeping with, in line with, in accordance with, in pursuance of. 

Вони можуть бути синонімами та заміняти один одного. Наприклад [3, с. 11]:  

- JudgmentsofChambersshallbecomefinalinaccordancewiththeprovisionsof

Article 44, paragraph 2. 

- Рішення палат набувають законної сили відповідно до положень 

пункту 2 статті 44. 

- States Parties shall take all appropriate measures to ensure that school 

discipline is administered in a manner consistent with the child's human dignity and 

in conformity with the present Convention. 

- Держави-учасниці вживають усіх належних заходів для 
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забезпечення того, щоб шкільна дисципліна застосовувалася таким чином, що 

відповідає людській гідності дитини та відповідно до цієї Конвенції. 

Як зазначено вище, особливостями  юридичних англомовних текстів 

можуть бути вживання власних назв, слів давньоанглійського походження, 

мовного кліше та латинської мови. Вони є невід’ємною частиною текстів такого 

типу. При перекладі труднощі становить безеквівалентна лексика, мовні реалії, 

термінологічна омонімія. Проте, знання даних особливостей допомагає 

правильно розуміти та інтерпретувати англомовні юридичні тексти. 
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Анотація: У статті викладено теоретичне підґрунтя авторської 

модальності як обов’язкової категорії художнього тексту. Звернення до 

категорії суб’єктивної модальності зумовлене тим, що розкриття модальних 

елементів дозволяє найбільш глибоко і повно розкрити інформацію, призначену 

для розуміння, і в такий спосіб виявити комунікативні інтенції автора. 

Імпліцитна модальна інформація проявляється у прихованому, проте 

призначеному для розуміння смислі висловлення.  

Ключові слова: суб’єктивна модальність, антропоцентричний підхід, 

лінгвокультурологійний аспект, оцінність, художній твір. 

 

Постановка проблеми. Сучасна лінгвістика розглядає художній текст як 

динамічну комунікативну одиницю, у зв’язку з чим виникає необхідність 

розгляду її складників. У художньому тексті виокремлюється як 

комунікативно-семантична категорія суб’єктивна модальність. Вона 

уможливлює всебічне уявлення автора до повідомлюваного.  

Аналіз досліджень. Потрактування цієї категорії досить розлоге. 

Більшість науковців поділяють модальність на суб’єктивну та об’єктивну. Ш. 

Баллі стверджує, що в будь-якому висловлюванні реалізується протиставлення 

фактичного змісту (диктуму) і індивідуальної оцінки викладених фактів 
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(модусу), а модальні засоби виступають своєрідним орієнтиром при визначенні 

ступеня суб’єктивації викладу [1]. Як стверджує А. Загнітко, «Модальність 

тексту починається ще до його створення: з першого акту авторського вибору – 

теми і проблеми твору» [2]. Суб’єктивну модальність художньої прози 

розглядала І. Смущинська [3]. Текстову модальну рамку художнього тексту 

оформлюють композиційна побудова, парцеляція, інтонація, графічні виділення 

автора тощо. Вперше про модальність як текстову категорію заявив І. Гальперін 

[4].  

Мета статті. У статті обґрунтовується статус суб’єктивної модальності 

художнього тексту як компонента авторської концепції світосприйняття, що за 

своєю суттю підпорядковується антропоцетнричному підходові щодо аналізу 

мовних явищ з погляду мовної особистості.  

Виклад основного матеріалу. На сьогодні багато лінгвістів враховують 

той факт, що в процесі навчання мови, спілкування цією мовою без знання 

культури країни, розуміння вибору певної мовної одиниці обійтися не можна. 

Без знання сукупності позамовних фактів, того, що знаходиться поза мовою, 

неможливо реально користуватися тією чи іншою мовою. Тому необхідно 

з’ясувати, як культура і мова взаємопов’язані. В українській мові різні засоби 

вираження модальної семантики, що розташовані на різних рівнях мови, 

відображають специфіку нашої національності, культури і описують українську 

мовну картину світу. У зв’язку з цим, в роботі ми вважаємо за необхідне 

розглянути основні способи вираження модальності в лінгвокультурологійному 

аспекті. У лінгвістиці виділяються різні аспекти дослідження, кожен з яких 

може послужити підставою для виникнення цілісної лінгвістичної картини 

опису мови. У другій половині XX століття в лінгвістиці виникли нові 

напрямки дослідження, наприклад, соціолінгвістика, психолінгвістика, 

антропологійна лінгвістика, соціо-, психолінгвістика тощо. Водночас, учені 

спробували об’єднати такі подібні науки, як філологія, історія культури та 

культурологія. Вивчення взаємодії всіх цих наук і призвело до виникнення 

нової дисципліни - лінгвокультурології. Термін «лінгвокультурологія» 
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розглядається в роботі А. Приходько [5]. Лінгвісти розглядають 

лінгвокультурологію як «філологічну науку, що досліджує різні способи 

представлення знань про світ носіїв тієї чи іншої мови через вивчення мовних 

одиниць різних рівнів, мовної діяльності, мовної поведінки, дискурсу, що має 

дозволити так описати ці об’єкти, щоб у всій повноті розкрити значення 

аналізованих одиниць, відтінки, конотації та асоціації, що відображають 

свідомість носіїв мови» [6].  

Вивчення модальної семантики тісно пов’язане з цим напрямком, 

оскільки засоби вираження модальної семантики, які розташовані на всіх 

мовних рівнях, відображають специфіку української національності, є 

компонентами української мовної картини світу. Модальність же у свою чергу є 

об’єктом досліджень не тільки в сфері лінгвістики, а й у філософії, психології, 

літературознавстві, лінгвокультурології та ін. Виходячи з цього, в нашій роботі 

суб’єктивна модальність розглядається як операція ментального рівня і 

характерна для суб’єкта мовлення, людини, що відчуває, сприймає. У загальній 

системі лінгвістичних категорій модальність взаємопов’язана з іншими 

семантичними категоріями: оцінності, емоційності, допустовості, імовірності 

тощо. У пропонованій роботі категорія оцінки розглядається як різновид 

категорії модальності, яка виражає судження про цінності, як можливості / 

неможливості здійснення тієї чи іншої дії. Говорячи про зв’язок категорії 

модальності з іншими семантичними категоріями, слід розрізняти такі поняття: 

«емотивність», «емоційність» і «експресивність». Категорії «емотивність» і 

«емоційність» тісно взаємопов’язані, і єдиною їхньою відмінністю є 

протиставлення за критерієм лінгвістичне / психологічне. У нашій роботі ми 

визначаємо емотивність як мовну категорію. А категорія «експресивність» 

розглядається як засіб посилення при вираженні емоції і думки. Ця категорія 

відображає ставлення мовця до дійсності. Категорія оцінки тісно пов’язана з 

категорією модальності. Лінгвісти ототожнюють ці поняття, і в нашій роботі ми 

розглядаємо категорію оцінки як одне з основних значень модальності. 

Категорії «оцінка» і «емотивність» є необхідними компонентами в структурі 
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вираження модальності в мові. Засоби вираження модальної семантики 

відображають специфіку українців, є компонентами української мовної картини 

світу, що передбачає вивчення цієї категорії і в лінгвокультурологійному 

аспекті. Лінгвокультурологія розуміється нами як філологічна наука, яка 

досліджує різні способи представлення знань про світ носіїв мови через 

вивчення мовних одиниць різних рівнів, мовної діяльності, мовної поведінки, 

дискурсу, що має дозволити так описати досліджувані об’єкти, щоб у всій 

повноті розкрити значення аналізованого поняття, його відтінки, конотації та 

асоціації, що відображають свідомість носіїв мови. Характер мовного 

вираження елементів суб’єктивної авторської модальності здебільшого 

визначає можливість утворення модальних комплексів у певних контекстах, а 

також стабільність цих поєднань у синтагматичному розгортанні тексту. У 

загальному вигляді засоби експлікації модальних значень у реченні можна 

поділити на граматичні (форми дієслова- предиката, вставні і вставлені 

конструкції, модальні слова тощо) і семантичні (лексична семантика мовних 

одиниць). Зважаючи на те, що валентність мовних одиниць, які виражають 

модальні значення, має переважно граматичний характер, можемо 

стверджувати, що модально марковані елементи, виражені за допомогою 

граматичних засобів, мають більший ступінь стабільності в контексті, ніж 

елементи, виражені семантично. Вони характеризуються більшою здатністю 

впливати на модальну організацію контексту. 

Відповідно до логіки викладеного вище, вважаючи авторську модальність 

обов’язковою категорією будь-якого літературно-художнього тексту, вважаємо, 

що слід розглядати цю категорію передусім як текстову, таку, що зреалізовує 

ставлення письменника до дійсності, пов’язану з особистісною оцінкою 

автором предмета опису, яка визначається авторським я та відображається у 

мовленні через авторську свідомість. Ми приєднуємось до думки тих 

дослідників, які вважають, що мова художнього твору повністю 

«модалізована», оскільки вона характеризує автора, хоче він того чи не хоче [7]. 

Таким чином, авторська модальність – це різновид суб’єктивної 
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модальності, яка репрезентує точку зору, позитивне чи негативне оцінне 

сприйняття суб’єкта і виражається лексичними засобами (емоційно-оцінними 

лексемами), словотворчими засобами (афіксами суб’єктивної оцінки), а також 

засобами афективного синтаксису (повторами, інверсіями, неповнотою фрази і 

под.), оцінною інтонацією. Безперечно, при існуючому тісному зв’язку таких 

понять, як авторське я, суб’єктивність, оцінність, авторська модальність тощо, 

проблема авторського я виявляється тісно пов’язаною з індивідуально-

авторською манерою письма, авторською позицією, авторською інтенцією, яка і 

виявляється насамперед у синтаксичній організації тексту. Отже, модальність є 

універсальною лінгвістичною категорією, що відображає зв’язок між 

об’єктивною реальністю й семантико- синтаксичною організацією мови та 

являє собою систему різнохарактерних і різноаспектних засобів кваліфікації 

повідомлюваного. Суб’єктивна модальність посідає провідне місце серед 

текстових категорій, виділюваних сучасними дослідниками категорійного 

апарату художнього тексту, оскільки пронизує весь текстовий простір і 

виступає основним складником образу автора. Текстова категорія суб’єктивної 

модальності безпосередньо пов’язана з теорією антропоцентризму, в світлі якої 

мова сприймається як продукт людської діяльності. Відповідно до 

антропоцентричного принципу, людина розглядається як творець 

індивідуальної мовної картини світу, який пізнає незалежний від неї світ і 

створює способи фіксації і передачі знань про неї іншим, а також передає 

емоції, породжувані сприйняттям явищ дійсності і є складником категорії 

оцінки. Сучасний художній дискурс – це багатостильова, образно динамізована 

площина, наповнена суб’єктивно-оцінними смислами, яка виконує 

образотворчу, стилістично-описову, емоційно-експресивну, зображально-

оцінну, внутрішньо-аксіологічну функції, які увиразнюють художній текст, В 

контекстах оцінка характеризується особливою структурою, що має низку 

обов’язкових і факультативних елементів. Така структура представляє собою 

модальну сферу, яка накладається на висловлювання. Суб’єкт оцінки може бути 

експліцитним і імпліцитним, він позначає особу або соціум і оцінює об’єкт. 
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Модальна сфера оцінки належить до прагматичного аспекту висловлювання, 

вона тісно пов’язана із семантикою оцінної структури. 

Модальність не варто обмежувати рамками речення. Її слід розглядати як 

надкатегорію, охоплюючи всі ті рівні мови, на яких з’являється семантика. 
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Аннотация: Принято ассоциировать определение эффективности 

функционирования модели преподавания иностранного языка для студентов 

неязыковых факультетов университетов с развитием критериев и показателей 

его успеха и эффективности. Разработка и применение критериев является 

одной из самых важных научных проблем. 

В переводе с греческого языка Критерий является мерой для определения 

оценки объекта, явления, знака, который формирует основу для классификации 

объектов и явлений, концепций. Критерий должен устанавливать связи между 

всеми компонентами изучения системы; отражать динамику измеренного 

качества со временем; Совместите количественные и качественные показатели, 

в соответствии с проявлением того, что можно судить о большей или меньшей 

степени тяжести этого явления. Основными требованиями к критериям 

являются следующие: 1) Критерии должны быть адекватными к явлениям, 

которые они измеряют; 2) Критерии должны соответствовать дидактическим 

целям, характеризуют взаимосвязь между ними и результатами обучения; 3) 

критерии должны быть выражены в таких понятиях, которые могут быть 

подвергнуты количественному анализу; 4) Критерии должны обеспечивать 

относительную простоту измерений, простоту расчетов, доступность и 

простоту использования; 5) Критерии должны разрешить оценку не только 

объема, но и качество знаний, навыков, способностей. 

Ключевые слова: дидактические цели, критерии оценивания, цели 

обучения, компетентная личность. 
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В связи с тем, что основным требованием для критериев является 

соблюдение дидактических целей, было бы уместно уточнить цели обучения 

иностранным языкам на неязыковых факультетах вузов. Теоретический анализ 

программ, основной компонент иностранного языка для неязыковых 

специальностей, концепции иноязычного образования показало, что в 

настоящее время цель обучения иностранных языков сводятся к следующему:1. 

По суждениям ученного ЕИ.Пассова, необходимо формировать личность, 

владеющею иноязычной культурой для пользы обществу. 

2.По мнению О.А.Артемьевой необходимо формировать личность, 

готовую к творчеству и созданию, самообразованию, самоконтролю для жизни 

в условиях технологического общества.  

Основной и конечной целью обучения иностранному языку 

выпускниками неязыковых факультетов вузов считается формирования и 

формулирования мысли в области повседневного общения и в области, 

соответствующей их специальности. Это связано, в свою очередь, с 

определением набора знаний, навыков и умений, наличие которых позволяет 

специалисту в будущем использовать своими способности, как средство 

общения и взаимопонимания культуры другой страны, ее быта, языка ее 

носителей 

Единая система уровней владения современными не родными языками 

была разработана, в частности, учеными Совета Европы (панъевропейские 

компетенции владения иностранными языком). Эта система предполагает 

шесть взаимосвязанных и взаимозависимых уровней владения 

ненациональными языками: уровень 1 - Breakthrough (уровень выживания), 2 - 

Waystage  (Уровень предварительного порога, уровень 3 - Threshold (пороговый 

уровень),уровень 4-Vantage (пороговый продвинутый уровень),уровень 5- 

Effectiveness  (высокий уровень), уровень 6- Mastery  (уровень владения языком 

идеален). Каждый из этих уровней характеризуется разной степенью 

формирования коммуникативных навыков; а также у них разная природа, 

степень сложности ситуаций, в которых эти навыки могут быть реализованы; 
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разная степень развития способности адаптироваться к новизне речевых 

ситуаций. Отличаются они и степенью сложности, объема, наличия и 

внедрение собственного коммуникативного намерения, языковых трудностей и 

разнообразных языковых средств .Нормативность языкового проектирования 

текста с точки зрения правильности и уместности использования языковых 

средств, точность передаваемой или понятной информации, а также 

соответствие языковых средств, используемых для конкретных ситуаций связи; 

- беглость речи, которая проявляется в скорости выполнения коммуникативной 

задачи в конкретной ситуации, а также доверие / неопределенность в 

использовании языковых инструментов, отсутствие / наличие неоправданных 

пауз и повторений в процессе речевой связи; - Степень независимости / 

свободы во время речевых контактов, которая выражена в инициативе 

докладчика / слушателя, в отсутствие необходимости дополнительной помощи 

от партнера связи, справочных материалов и других средств. Совершенно 

очевидно, что определение границ между уровнями всегда субъективно 

 В последние годы в образовательной системе России и многих 

постсоветских стран применяют 10 –бальную систему оценивания. Для каждого 

показателя рассматриваемых критериев предлагается 10-балльная оценка, 

которая, в отличие от традиционной 4-балльной системы, позволяет более 

глубокую оценку знаний, навыков и способностей. Обобщенные фактические 

материалы по критериям и показателям привели к выводу, что необходимо 

четко определить границы уровней владения иностранным языки. Поэтому, в 

зависимости от уровня мотивации, степень мастерства языковых знаний, 

коммуникативных навыков выделяют четыре уровня: высокий, средний, 

низкий, критический. Критический уровень характеризуется тем, что студент 

не владеет словарным запасом на уровне слов, не понимает фразы; знает 

некоторые официальные признаки грамматической конструкции, но не может 

связать все в целое; при чтении и прослушивании он понимает только 

отдельные слова и выражения, общее содержание текста, прочитанного или 

прослушанного полностью неясно; Он не знает, как сформулировать 
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высказывание. Отсутствие деятельности; неадекватная самооценка; 

неспособность самоанализу и творческой деятельности. Низкий уровень 

характеризуется тем, что студент использует ограниченное количество 

лексических единиц в речи, не использует синонимы и паронимы; изучает 

грамматические конструкции со значительной помощью учителя, пытается 

использовать их в речи; не полностью понимает общее содержание текста, 

допускаются неточности; При прослушивании детали воспринимаются со 

значительными искажениями, логическая последовательность восприятия 

нарушена; Понимает высказывания собеседника неточно, словарный запас 

ограничен. Активность только при выполнении определенных упражнений, 

уменьшенная активность при выполнении творческих задач. Средний уровень 

характеризуется выраженным убеждением в важности иностранного языка, 

желание использовать знания в ситуациях, аналогичных образовательным; 

Ориентация на ситуационную адаптацию. Студент изучает словарный запас на 

уровне слов и фраз, иногда допускает неточности в понимании; понимает 

грамматические конструкции с помощью учителя при анализе формальных 

признаков; понимает контент при чтении и прослушивании, но детали 

воспринимаются с незначительными искажениями; Он реагирует в основном 

адекватно к заявлениям собеседника. Частично использует возможность 

использования иностранного языка при разработке проектов и подготовки 

отчетов для научной и практической конференции; адекватная самооценка.  

Высокий уровень определяется выраженным убеждением в важности 

иностранного языка, желание улучшить его, применять его на практике; 

способность творчески использовать приобретенные знания и навыки; Высокий 

коэффициент творческого воображения. Студент полностью свободен, чтобы 

выучить словарный запас на уровне слов, фраз, предложений, в потоке речи при 

чтении и прослушивании; Свободно использует лексические единицы в устной 

и письменной речи, использует синонимы и стабильные фразы; свободно 

признает грамматические конструкции; При чтении и прослушивании, полное и 

точное понимание значения текста и деталей; Адекватно реагирует на речевые 
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реакции собеседника, активно использует лексические и грамматические 

разговорные навыки на уровне подготовленных и неподготовленных 

высказываний. Уверенность в своих способностях, высокая активность, 

адекватная самооценка. Для установления взаимозависимости между 

десятибалльной шкалой оценивания и выделенными уровнями владения ИЯ в 

условиях ПООИЯ, оценку целесообразно производить дифференцированно по 

четырем группам. Первая группа включает результаты, рассчитанные от 1 до 2 

баллов, что соответствует критическому уровню; вторая группа - от 3 до 5 

баллов - достаточный уровень; Третья группа - от 6 до 8 баллов - средний 

уровень; Четвертая группа - от 9 до 10 баллов - высокий уровень владения ИЯ. 

Средняя сумма всех оценок позволяет нам давать количественную оценку 

уровня + квалификации студентов, которые могут быть использованы для 

суждения успеха и эффективности преподавания иностранного языка . 

Содержание обучения ИЯ на неязыковых факультетах вузов должно 

основываться на конечном результате, то есть чему ученики должны учиться в 

процессе обучения, чтобы качество и уровень владения  иностранным языком 

соответствовал их потребностям и целям, а также целям этого уровня обучения. 

В связи с этим были выявлены следующие компоненты содержания 

профессионально-ориентированного преподавания: 1. Коммуникативные 

навыки по видам речевой активности (говорения, аудирования, чтения, письма) 

на основе общего и профессионального словаря. Коммуникативные навыки, в 

свою очередь, предполагают возможность использовать диалогическую+ 

монологическую речь. Конечная цель профессионально-ориентированного 

тренинга в диалогической речи заключается в разработке способности 

проводить разговор, целенаправленно обмениваться профессиональной 

информацией об определенной теме, выражая различные коммуникативные 

намерения, ориентируясь на собеседника и в соответствии с 

коммуникационными задачами и условиями .Конечная цель преподавания 

монологической речи состоит в том, чтобы сформировать навыки для создания 

различных жанров монологических текстов; связь профессиональной 
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информации; презентация отчета, а также расширенные заявления во время 

обсуждения, дискуссии, консультации и т. д. (как с предварительной 

подготовкой, так и без предварительной подготовки). Конечная цель 

профессионально ориентированного на прослушивание обучения состоит в том, 

чтобы сформировать навыки восприятия и понимания высказывания 

собеседника на иностранном языке в монологической форме или в процессе 

диалога в нормальном среднем темпе речи в настоящей профессиональной 

сфере, ситуации. Конечная цель преподавания чтения является формирование 

навыков понимания чтения во всех видах публикаций, стилей и жанров, 

включая специальную литературу. Конечная цель письма- разработать 

коммуникативную компетентность, необходимую для профессионального 

письменного общения, которое проявляется в навыках абстрактной 

презентации, аннотации, а также перевод профессионально значимого текста с 

иностранного языка на русский язык и с русского языка на иностранный язык. 
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У статті аналізується деструктивне спілкування як особливий вид 

міжособистісної взаємодії. Виокремлюються основні ознаки деструктивності і 

подаються способи її вербальної і невербальної реалізації. Доводиться, що 

прагнення комуніканта до домінування за рахунок приниження чи морального 

знищення співрозмовника становить інтенціональну основу деструктивного 

спілкування. 

Ключові слова: деструктивність, комунікативна взаємодія, вербальна 

агресія, невербальні знаки, емоційність. 

 

У сучасній науці деструктивність розглядається як характеристика 

особливого типу людської діяльності – деструктивної діяльності, яка 

проявлялася на всіх етапах розвитку людства. Деструктивна діяльність 

визначається як «специфічна людська форма активного ставлення до світу, 

основний зміст якої становить руйнування існуючих об’єктів і  систем» [1, c. 5]. 

У лінгвістичній науці деструктивність належить до фундаментальних 

дискурсивних категорій, які відіграють значну роль в організації 

комунікативної взаємодії та визначають прагматику діалогу.  

У теорії комунікації термін «деструктивне спілкування» трактується дуже 

широко: це «форми і особливості контактів, які згубно позначаються на 

особистості партнера і ускладнюють взаємини» [2, c. 271]. Прикладом такого 

спілкування є маніпулятивне спілкування, авторитарний стиль, розпад і 

ускладнення відносин з вини партнера внаслідок патологічних ревнощів, 
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заздрості, нарцисизму тощо. 

Деструктивним може бути навіть мовчання, якщо воно має на меті 

покарання партнера, а також замовчування. Наприклад, тактика ігнорування 

спілкування в сімейній комунікації розглядається як вкрай деструктивна, попри 

те, що в подібних ситуаціях повністю відсутні елементи відкритої агресивної 

поведінки – цей спосіб комунікативної поведінки розглядається як  пасивно-

деструктивне спілкування [3]. 

Деструктивний – це не просто синонім до слова руйнівний. На думку 

російської дослідниці Я. О. Волкової, деструктивним позначається «індивід, 

який свідомо здійснює агресивні дії з метою заподіяти страждання іншому 

індивіду, при цьому не відчуваючи докорів сумління і отримуючи задоволення 

від скоєних вчинків» [3]. Отже, деструктивне спілкування – це тип комунікації, 

спрямованої на свідоме навмисне заподіяння співрозмовнику фізичної чи 

моральної шкоди, страждань, від чого кривдник відчуває задоволення.  

Основним постулатом комунікативної лінгвістики вважається 

ситуативність комунікативної поведінки, згідно з яким найважливішою 

характеристикою мови як комунікативного феномена є його органічна 

убудованість у ситуацію спілкування. Комунікативна поведінка аксіоматично 

ситуативна [4]. Деструктивне спілкування – один із типів міжособистісної 

комунікації, де остання – це трансактна соціальна взаємодія за допомогою 

вербальних і невербальних символів між двома або  більше індивідами, які 

особистісно орієнтовані один на одного і виступають як суб’єктом, так і 

об’єктом по відношенню один до одного і до самих себе та створюють під час 

взаємодії єдиний (до деякої міри) смисловий простір. Саме тому аналізуючи 

ситуацію деструктивного спілкування, слід брати до уваги такі її компоненти, 

як суб’єкт і об’єкт комунікативної поведінки, деструктивна мотивація, мета і 

комунікативна стратегія її реалізації, вербальне і невербальне оформлення, а 

також результат деструктивного впливу. 

Деструктивне спілкування як тип спілкування передбачає визначення 

низки параметрів [5, с. 16]. Найважливішим параметром будь-якого типу 
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спілкування є комунікативна мета. У нашому випадку співрозмовника, 

заподіяти йому психологічну або навіть фізичну шкоду, всіляко применшити 

його особистісну значущість. Подібна комунікативна мета виводить 

деструктивне спілкування за рамки міжособистісної взаємодії, виявляє 

індивідуалізоване ставлення одного співрозмовника до іншого, утвердження і 

піднесення власного его. Деструктивні інтенції не завжди експлікуються, адже 

не кожна людина може зізнатися навіть самій собі, що вона свідомо і 

цілеспрямовано принижує або ображає співбесідника. 

Деструктивне спілкування можна назвати ініціативним, тому що воно 

передбачає наявність можливості вибору партнера для спілкування. На відміну 

від оборонної агресивної реакції, коли співрозмовник змушений діяти 

реактивно, відповідаючи на образи, ініціатива в деструктивному спілкуванні 

належить кривдникові, який в більшості випадків діє з порушенням етичних 

норм. Кривдник апріорі не враховує думки партнера, будь-яка спроба опору 

зазвичай викликає посилення негативної реакції.  

Стосовно тривалості деструктивне спілкування не обмежене в часі. Це 

може бути і короткочасна ситуація, після якої комунікативні партнери ніколи 

більше не побачать один одного. Але це також може бути і тривала конфліктна 

взаємодія в сім’ї, яку можна представити у вигляді ланцюжка нескінченних 

ситуацій деструктивного спілкування, що перетікають одна в іншу. 

Найважливішою особливістю деструктивного спілкування є його 

емоційний аспект. У нашому дослідженні ми спираємося на положення про те, 

що емоції є не тільки особливою формою відображення дійсності [6], а й 

особливою формою інтерпретації дійсності, тому що емоції відображають 

ставлення комунікантів один до одного, сприйняття людиною навколишнього 

світу, а саме сприйняття є інтерпретуючим. Значення емоційного стимулу в 

деструктивному спілкуванні величезне, адже емоції визначають ступінь 

деструктивності в комунікації та координують процес деструктивного 

спілкування. Емоції спостерігаються і безпосередньо, через мову тіла, і 

опосередковано, через мову слів. Обидві ці семіотичні системи експлікують не 
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тільки безпосередній емоційний стан комуніканта, але і його емоційний 

ментальний стиль і його емоційний дейксис [7].  

Традиційно основними емоціями, що стимулюють деструктивну 

поведінку вважаються три емоції, які є складовими так званої «тріади 

ворожості» К. Ізарда – гнів, відраза і презирство [6, с. 293]. Ворожа мовленнєва 

агресія реалізується шляхом використання інвективи у вузькому її розумінні. 

Це «експліцитна агресія з яскраво вираженою інтенцією заподіяти шкоду, 

образити, принизити адресата висловлення. Така мовна агресія «спирається» на 

емоційно-експресивний фонд мови і виражається за допомогою стилістично 

маркованих мовних одиниць (просторіччя, жаргону тощо)» [8, с. 54]. 

Семіотичний простір деструктивного спілкування формується за 

допомогою поєднання вербальних і невербальних знаків. Щодо першої 

складової, то вербальна семіотична система представлена, перш за все, 

інвективною, ненормативною, грубою і вульгарною лексикою, або ж такою, що 

за основним своїм значенням є експресивно-нейтральною, однак у певному 

контексті набуває «лайливого» значення (half man – коротун, husky fellow – 

довгий, високого зросту, bacon boy – товстун). Зауважимо, що оцінна лексика є 

найбільш уживаним засобом вираження негативного ставлення до опонента в 

деструктивному діалозі. Наприклад, Дональд Трамп використовує уїдливі 

інвективи по відношенню до своїх конкурентів на виборах: «Crazy Bernie has 

just entered the race. I wish him well!» [9]. У цьому прикладі Трамп називає 

демократа Берні Сандерса Crazy Bernie, щоб закріпити у свідомості виборців 

негативну конотацію, побудовану на поєднанні імені політика та інвективу, що 

використовується щодо нього.  

Однак не завжди використання такої лексики є показником агресії / 

деструктивності в спілкуванні. Як зазначає Ю. В. Щербініна, «класифікування 

того чи іншого висловлювання з точки зору наявності в ньому проявів 

вербальної агресії можливе тільки в контексті цілісної мовної ситуації, тобто в 

кожному конкретному випадку необхідно встановлювати зв’язок 

висловлювання з реальними умовами спілкування – часом, місцем, цілями і 



988  

характером спілкування, предметом мовлення, складом комунікантів» [10, с. 

42]. Як відомо, нецензурна лексика може не мати у спілкуванні образливого 

значення, якщо супроводжується відповідними невербальними компонентами 

комунікації – вона може використовуватися рефлекторно, для вираження 

емоцій [11], і навпаки, стилістично нейтральні слова можуть стати інвективами 

в певному невербальному контексті.  

Стосовно місця невербальних знаків у деструктивному спілкуванні, то 

їхня роль вагома і неспростовна. I. Сєрякoва вважає, щo «нeвeрбальний знак – 

цe кoмпoнeнт, щo нe вiднiмається iз кoмунiкативнoгo акту як дoпoмiжний засiб, 

а приплюсoвується дo ньoгo на пiдставi функцioнальнoї рeлeвантнoстi» [12, c. 

208]. В процесі деструктивного спілкування значення невербальних 

компонентів зростає: вони несуть максимальне смислове навантаження і є 

найважливішою складовою будь-якої ситуації деструктивного спілкування. 

Невербальним компонентам належить також особлива роль у побудові 

концептуальної картини деструктивності. 

Проаналізовані приклади виявили, що, перебуваючи в стані сильного 

гніву, співрозмовники починають червоніти, їхній погляд наповнюється злістю. 

Емоційний стан мовця може відображатися не лише на їхньому обличчі, але й 

проявлятися у жестах, рухах тіла: під час розмови вони можуть махати руками, 

часто жестикулювати i навіть тупати ногами. В ілюстративному матеріалі 

трапилися такі опису рухів героїв під час їхнього негативного емоційного 

стану: slash angrily out at face, grab by the shoulders, shaking somebody violently, 

turn violently, shake head peevishly, slam something тощо. 

Отже, деструктивне спілкування – особливий тип міжособистісної 

вербальної взаємодії, який спрямований на свідоме і навмисне заподіяння 

співрозмовнику моральної і / або фізичної шкоди, що характеризується 

негативною реакцією з боку адресата і почуттям задоволення від страждань 

жертви і / або усвідомленням власної правоти з боку адресанта. Прагнення 

особистості піднятися за рахунок приниження / морального знищення 

співрозмовника становить інтенціональну основу деструктивного спілкування, 
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що визначає основні шляхи його реалізації. 
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Анотація. У статті проаналізовано термін «концепт»; з’ясовано, що 

«концепт» є базовою одиницею міждисциплінарних наукових досліджень і 

характеризується певними ознаками, які цілком відповідають вимогам і 

запитам сучасної антропоцентричної парадигми наукового знання; описано 

концепт «сім’я» у фразеологічній системі англійської мови; доведено, що 

концепт «сім’я» – найбільш значущий та цінний орієнтир, якому притаманні 

національно-лінгвістичні та культурні особливості,. 

Ключові слова: концепт, фразеологія, мова, ментальність, культура, 

сім’я,  

 

Концепт «сім’я» – один із найважливіших елементів характеру і 

світогляду будь-якого етносу; культурномаркований і значущий концепт, який 

різниться «загальністю та наднаціональним характером, що має 

загальнолюдську значимість» [5, с. 84], сім’я – форма життя суспільства, вона 

національно специфічна і є дзеркалом, у якому відображено соціальні, правові, 

демографічні, культурні сторони життя народів. 

Сім’я як важливий інститут суспільства і концептуальний конституент 

привертає увагу багатьох учених: Макарець Ю.  С., Сліпчук О. М., 

Яковлєва В. Б., Ахмедова С. І., Терпак М. А., Ваховська Л. Ф., Бігарі А. А., 

Ковальчук О. А. тощо. 
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Вибір концепту «сім’я» для нашого дослідження обумовлено тим, що 

останніми десятиліттями в сучасному світі відбуваються певні зміни, які 

пов’язані з трансформацією нашого уявлення про те, як має виглядати сім’я. 

Родинні цінності, особливості національної культури, які виформовуються у 

сім’ї, втілюються у мові, а насамперед у фразеології. Концепт «сім’я» є 

настільки серйозною характеристикою соціального статусу людини, що багато 

в чому визначає її сприйняття життя, а відтак заслуговує максимального опису. 

Термін «концепт» є базовою одиницею міждисциплінарних наукових 

досліджень. Він характеризується певними ознаками, які цілком відповідають 

вимогам і запитам сучасної антропоцентричної парадигми наукового знання. 

Об’єднуючи в собі такі взаємозалежні категорії, як мова, ментальність, 

культура, концепт є, так би мовити, осередком, структурним компонентом 

національної картини світу того чи того народу, носія певної системи 

цінностей. 

У лінгвістичній літературі термін «концепт» трактується по-різному: 

– значення слова, поняття, слово-поняття; 

– комплексна одиниця свідомості, що включає уявлення, образи, поняття 

(Кубрякова О.); 

– основна одиниця ментальності, що має три форми втілення – образ, 

поняття, символ (Аскольдов С.); 

– чиста ідея, прямо не пов’язана з мовними засобами (Попова З.). 

Сучасне мовознавство сформувало два основних підходи до інтерпретації 

та осмислення концепту: когнітивний і лінгвокультурологічний. 

Когнітивний підхід визначає концепт як «квант знання» (Кубрякова О.). 

Лінгвокультурологічний підхід трактує концепт як «згусток культури в 

свідомості людини, то, у вигляді чого культура входить в ментальний світ 

людини» (Степанов Ю.).  

Концепт «сім’я» знаходить своє вираження в мовній картині різних націй 

і народностей світу. Більш того, ця картина відображає численні культурні 

запити особистості. С. Магеррамова з цього приводу фіксує: «Будь-який 
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концепт, головним чином, відображає етнічний характер і більших груп людей. 

Сутність його полягає насамперед у певній реакції на навколишній світ ... » 

[цит. за 1, с. 153].  

Важливість цього концепту в англомовній картині світу пояснюємо 

великою кількість ідіом та паремій (приказок та прислів’їв), які розкривають не 

лише універсальні риси життєвого досвіду, а й передають неповторні риси 

національної логіки, що виявляє особливості мовної репрезентації 

досліджуваного концепту. 

До недавнього часу сімейне життя англійців зберігало багато старих, 

консервативних рис: «Most people would consider such a marriage as that of 

Soames and Irene quite fairly successful; he had money, she had beauty; it was a case 

for compromise. There was no reason why they should not jog along, even if they 

hated each other. It would not matter if they went their own ways a little so long as 

the decencies were observed – the sanctity of the marriage tie, of the common home, 

respected. Half the marriages of the upper classes were conducted on these lines: Do 

not offend the susceptibilities of Society; do not offend the susceptibilities of the 

Church. To avoid offending these is worth the sacrifice of any private feelings. The 

advantages of the stable home are visible, tangible, so many pieces of property; there 

is no risk in the status quo. To break up a home is at the best a dangerous experiment, 

and selfish into the bargain» (J. Galsworthy). 

Англійська сім’я – замкнутий світ, у який важко потрапити стороннім. 

Усім відома англійська приказка: My house is my castle. Ще в XIX ст. сім’ї 

англійців були багатодітні. Головою сім’ї вважався чоловік, а жінка займала 

підлегле становище, вона залежала від чоловіка і економічно, і юридично.  

В останні десятиліття в англійській сім’ї відбулися значні зміни. По-

перше порушилася традиційна замкнутість, це викликано тим, що жінки почали 

працювати. По-друге – зменшилася чисельність сім’ї: сьогодні лише 20 % сімей 

мають чотирьох і більше дітей, крім того, збільшилася кількість бездітних пар. 

Ну і зрештою, молоді люди, створивши сім’ю, сьогодні не бояться її 

зруйнувати: «How can another try at getting it right ever be wrong?...We all deserve 
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a second chance to find the love we crave,..» (T. Parsons). 

Основні уявлення про англійську сім’ю можна представити такими 

змістовними логемами: сім’я – це подружжя; це батьки і діти; це власний дім; 

найбільша цінність; це родина. 

Сім’я – це подружжя. «Шлюб – це історично зумовлена, санкціонована 

суспільством форма відносин між чоловіком та жінкою, яка встановлює їхні 

взаємні права й обов'язки. Саме через шлюб здійснюється формування родини» 

[2, с. 6]; це початок створення нової сім’ї: Marriage is honorable; Marriages are 

made in heaven; Marry in haste, repent at leisure. З погляду релігійної моралі, 

шлюб є дуже вагомим у англійському суспільстві, саме тут найбільше 

реалізовано кохання та дружба.  

Сьогодні молодь щораз менше переймається формальністю шлюбу, а 

звичні слова «чоловік» та «дружина» втрачають своє значення, і 

використовуються нові – «партнери»: Marriage is a lottery. 

Значна кількість фразеологічних одиниць описує як позитивні моменти 

подружнього життя: А good wife and health is a man’s best wealth; А man without 

a wife is but half a man; A good husband makes a good wife; так і негативні: A 

married man turns his staff into a stake; earlier wed, sooner dead; a chimney without 

smoke is like a couple without argument. 

Головною проблемою сучасної сім’ї є зрада. На жаль, вона сприймається 

як невід’ємна частина сімейних відносин. Фразеологізми the eternal triangle – 

любовний трикутник; make a cuckold of smb. – зраджувати чоловіка, нареченого; 

наставляти роги дуже поширені у повсякденному житті англійців. Однак 

зрада – досить трагічна подія, що руйнує все те, що було побудовано 

подружжям протягом сімейного життя, а згодом приводить до розлучення, яке 

англійці не завжди схвалюють. Часто у ситуацію розлучення втягнуті діти, так 

виникають нові поняття: Sunday Dad / weekend dad. 

«Ідеальною вважають сім’ю, яка досягає в шлюбі передусім 

смисложиттєвих потреб: щастя, комфорту, можливості відновлення особистих 

ресурсів. Проте навіть у такій сім’ї немає гарантій стабільного подружнього 
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життя …» [6, с. 135]. 

Сім’я – це батьки і діти. Англійці безмежно люблять своїх дітей, між 

ними існує міцний зв’язок і генетична подібність, любов та повага: The apple 

never falls far from the tree; A tree is known by its fruit; A bad tree does not yield 

good apples; A babe in the house is a well-spring of pleasure. Діти – найбільший 

скарб для батьків: He that has no children knows not what love is; The apple never 

falls far from the tree; A tree is known by its fruit; A bad tree does not yield good 

apples; He that has no children knows not what love is.  

У демократичних сім’ях панують добрі відносини, обоє батьків мають 

рівні права у вихованні дітей, тут витає дух любові, поваги і взаємодопомоги: 

marriage is honorable, wedlock is a padlock, man and wife make one fool; mills and 

wives are ever wanting. 

Англійці з раннього віку привчають дітей до незалежності і соціальної 

самостійності. Л. Кустова зазначає, що головною рисою виховання в Англії – 

«формування характеру, а не інтелекту; зосередженість на нормах поведінки, а 

не на духовності; спрямованість на зовні, а не на сім’ю » [4, с. 47]: Children are 

certain cares, but uncertain comforts; The child is the father of the man; Like father, 

like son; Like mother, like daughter. 

Сім’я – це власний дім. В англійській етнокультурні поняття «будинок/ 

house» тісно пов’язане з поняттям «family», які зливаються у словах «house – 

home – family» і внутрішньосімейні стосунки такі ж глибоко приховані від 

сторонніх очей, як і житло англійця: My house is my castle.  

Дім англійці асоціюють із затишком, сімейним вогнищем, «фортецею», де 

почуваються щасливим: Charity begins at home; A man’s home is his castle; There 

is no place like home; to feel at home – to feel relaxed, comfortable and happy; make 

yourself at home – you relax and feel comfortable as if you were in your own home or 

in a very familiar situation; (as) safe as а house; get on like a house on fire. 

Науковці стверджують, що в англійській мовній картині світу концепт 

«home» є основним, гіпермасштабним і всеосяжним поняттям, який включає в 

себе концепт «family» з тривалою етногеографічною історією. Зрозуміло, що 
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будинок – це сімейне житло, якщо розглядати концепт «family» в просторово-

часовій площині. З етнічної позиції – це група людей з певними потребами: 

родині потрібен дах. Науковці неодноразово наголошують на тому, що 

ставлення до сім’ї і дому в англійців особливе. Специфіка його полягає в 

граничній замкнутості простору, гіпертрофії герметизації. Традиційна 

англійська сім’я не любить приймати гостей, і тим більше не запрошує до нього 

віддалену рідню або сторонніх.  

Сім’я – найбільша цінність. «Сім’я – це поняття, яке репрезентує 

основну життєву цінність більшості британців» [3, с. 76]. Напевно, у кожної 

людини є моральна та фізична потреба мати сім’ю: None but a mule denies its 

family; His hat covers his family, а для англійців це особливо важливо, адже вони 

неодноразово наголошують на тому, що найміцнішим є кровний зв’язок: Blood 

is thicker than water.  

Сім’я – це родина. Концепт «family» для представників англійського 

народу – це не лише чоловік, дружина і діти, але й усі близькі родичі 

(grandpsrents, distant relative). Інколи між бабусями і дідусями та їхніми внуками 

існує тісніший зв’язок, аніж між батьками та дітьми: One of the life’s greatest 

mysteries is how the boy who was not good enough to marry our daughter can be the 

father of the smartest grandchild; Perfect love sometimes does not come until the first 

grandchild.  

В українській культурі ступінь родинності ніяк не впливає на спілкування 

один з одним. Можна сказати, що в українських сім’ях двоюрідні та троюрідні 

брати і сестри тісно спілкуються, проте не втручаються в особистісні справи 

один одного. Зазначимо, що в українській мові незалежно від ступеня 

віддаленості вживаються слова брати і сестри. В англійській культурі чітко 

розмежовується перший і другий ступінь родичання: brother/sister – перший 

ступінь родичання; cousin / second cousin – другий і третій ступінь: forty-second; 

cousin-in-law; call cousins; cousin seven (several) times removed; scotch cousin; 

cater-cousin тощо. 

Проаналізований матеріал засвідчив специфіку міжособистісних 
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стосунків всередині англійської сім’ї: God gives us relations, thanks God we can 

choose our friends; One loyal friend is worth ten thousand relatives; You can choose 

your friends but you can’t choose your family; Don’t teach your grandmother to suck 

eggs. Тож висновуємо, що для англійців рідні люди – це тільки ті найближчі 

родичі, які складать нуклеарну сім’ю, тож образ тітки / дядька поширюється не 

тільки на представницю / представника однієї сім’ї, але і на чужих людей. 

Одразу зазначимо, що в англомовних фраземах на основі uncle практично не 

використано поняття родинних зв’язків: one’s uncle’s; talk like a Dutch uncle; as 

true as I’m his uncle. 

Концепт «сім’я» у фразеологічній картині англійської мови включає в 

себе найбільш тісні та близькі стосунки, характерні для нуклеарною сім’ї, в той 

час як інші родинні стосунки входять, скоріше, в концепт «клан». Таким чином, 

простежується чітка градація ступенів споріднення, що знаходить своє 

відображення у фразеологічній семантиці. 

Проведений аналіз підтверджує, що концепт «сім’я» – найбільш 

значущий та цінний орієнтир, якому притаманні національно-лінгвістичні та 

культурні особливості, засновані на тому, що складно проникнути в 

нуклеарную сім’ю, яка для англійців є замкнутим світом 
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Анотація: Публікація актуалізує питання адекватного перекладу складної 

комплементації з англійської мови на українську. Робота містить огляд 

варіантів адекватного перекладу складного додатка. У роботі наведені зразки 

адекватного перекладу на прикладі літературного твору англійського 

письменника. 
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переклад, прямий переклад, підрядне речення 

 

У науковій розвідці розглянуто питання перекладу граматичної 

конструкції «Складна комплементація», тобто складного додатку з англійської 

мови на українську. Основний акцент зроблено на різноманітті варіантів 

перекладу складного додатку в залежності від складових цієї конструкції, а 

саме: 

1. Категорії, до якої відноситься дієслово, яким виражений присудок 

речення і після якого вжитий складний додаток; 

2. Безособової форми дієслова, якою виражена дієслівна частина 

складного додатка – інфінітив, дієприкметник теперішнього часу або 

дієприкметник минулого часу. 

Попри те, що зазвичай переклад складного додатку не викликає 
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особливих складнощів, іноді можна зустріти випадки неадекватного перекладу 

складного додатку. Саме цим і зумовлена актуальність даного дослідження. 

Як правило, найпоширенішою помилкою при перекладі складного 

додатку з англійської мови на українську є калькування з російської мови 

(найпоширеніший приклад – калькування «лежачий» замість адекватного 

перекладу «той, що лежить»). Цілком очевидно, що така помилка не тільки є 

граматично неправильною, а й здатна спотворити зміст речення, що є 

неприпустимим при перекладі. 

Якщо ми говоримо про складний додаток як складову літературного 

твору, не зайвим буде зауважити, що суть твору, зв’язок між усіма складовими 

повинні бути збережені при перекладі. Адекватний переклад складного додатку 

сприятиме правильному сприйняттю та вірному трактуванню твору 

реципієнтом. 

З усіх типів перекладацьких трансформацій (перестановки, заміни, 

додавання та опущення) для адекватного перекладу складної комплементації, 

як правило, використовуються заміни та опущення. 

Якщо дієслівна частина складного додатка виражена інфінітивом, 

перекладач має можливість застосувати один з п’яти варіантів трансформацій. 

Загалом, найпоширеніша форма перекладу – складнопідрядне речення із 

підрядним з’ясувальним реченням, де англійському інфінітиву відповідає 

особова форма дієслова-присудка. 

У тексті роману-дистопії Орвела наявний приклад такого речення: 

He paused as though he expected Winston to speak. – Він зробив паузу, наче 

очікуючи, що Вінстон заговорить. 

Ще один досить поширений варіант перекладу – трансформація 

інфінітива на форму умовного способу дієслова у складі з’ясувального 

підрядного речення, яке вводиться сполучником «щоб»: 

I want everyone to be corrupt to the bones. – Я хочу, щоб всі зав’язли по 

самісіньку шию в гріхах та злочинах. 

Зустрічається також переклад інфінітива особовою формою дієслова в 
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складі підрядного речення-додатка, яке вводиться сполучником «як»: 

He heard Julia snap her teeth together. – Він почув, як Джулія клацнула 

зубами, стискаючи їх. 

До менш поширених варіантів можна віднести перенесення ролі головних 

членів речення з однієї пари підмет-присудок (іменник-дієслово) на іншу: 

Already on the walk from the station the May sunshine had made him feel dirty and 

etiolated, a creature of indoors, with the sooty dust of London in the pores of his skin. 

– Вже під час прогулянки від станції він відчув себе брудним та хворобливим 

через травневе сонце, такою собі кімнатною істотою, найдрібніші пори якої 

були забиті лондонською пилюкою. 

Певна річ, зустрічається і прямий переклад, як-от: 

The gin made him [Winston] shudder. – Джин змусив його [Вінстона] 

здригнутися. 

Якщо ми говоримо про дієприкметник теперішнього часу, варіанти 

перекладу, знову ж таки, різняться в залежності від структури речення мови 

оригіналу. Можна взагалі опустити дієприкметник, якщо це не вплине на сенс 

речення:  

He had seen it [the book] lying in the window of a frowsy little junk-shop in a 

slummy quarter of the town (just what quarter he did not know remember) and had 

been stricken immediately by an overwhelming desire to possess it [the book]. - Він 

бачив його [щоденник] на вітрині маленької занедбаної крамниці лахмітника у 

нетряному кварталі міста (в якому саме, він не пам’ятав) і тоді ж його охопило 

непереборне бажання володіти ним [щоденником]. 

Можна застосувати введення підрядного речення: 

Winston could hear the blood singing in his ears. - Вінстон чув, як кров 

шумить у нього у вухах. 

Що ж до дієприкметника минулого часу, то крім прямого перекладу, 

існує можливість трансформація дієприкметника на дієслівний іменник: 

Did you go and see the prisoners hanged yesterday? - Ти ходив учора 

дивитися на повішання полонених? 
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Отже, виявлено, що обрання способу перекладу складного додатка 

напряму залежить від структури речення, в яке введена вищезгадана 

граматична конструкція. Головне правило, якого слід дотримуватися – 

правильно підбирати варіант перекладу, щоб уникнути калькування з 

російської мови та зберегти сенс речення. 
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Анотація: на сьогоднішній час більша частина складної 

багатокомпонентної авіаційної термінології української мови не досліджена в 

повному обсязі. Тому досить гостро стоїть необхідність класифікувати типи 

перекладу термінології з англійської мови задля подальшого спрощення її 

інтерпретування та підвищення якості перекладу в цілому. Основну англомовну 

авіаційну термінологію було узято із словника Г.І. Афанасьєва «Російсько-

англійська збірка авіаційно-технічних термінів». 

Ключові слова: термін, термінологія, терміносполука, полікомпонентна 

терміносполука. 

 

Творення термінів – це одна з найважливіших проблем українського 

термінознавства. Як відомо, більшість термінів будь-якої галузі знань мають 

форму словосполучень. Цей спосіб термінотворення виходить за межі звичного 

словотвору, і тому його по-різному називають у науковій літературі: 

аналітичний, синтаксичний, складених найменувань тощо [1, с. 74]. 

Одним із найпродуктивніших шляхів поповнення термінології є 

аналітичний спосіб, в основу якого покладено творення складених номінацій – 

терміносполук. Тенденцію до зростання вищезазначеного способу словотвору 
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пояснюють потребою постійної конкретизації багатьох понять у міру розвитку 

науки, оскільки терміни-словосполучення характеризуються високим ступенем 

рухомості синтаксичних моделей і здатні точніше виражати наукові поняття, 

ніж терміни-однослови [2, с. 130]. 

Відповідно до частиномовного вираження складників і їхнього 

розташування двокомпонентні терміносполуки за структурою можна поділити 

на такі різновиди: 

1. Терміни-словосполучення, утворені за моделлю «прикметник + 

іменник». Цю модель поділяють на:  

а) терміносполуки, де іменник поєднує загальновживане значення та 

значення терміну, а прикметник – це термін технічного, наприклад, авіаційного 

напряму. Це слова на зразок: динамічний тиск – dynamic pressure, нагнітальна 

камера – injection chamber, поршневе кільце – piston ring, азимутальний канал – 

azimuthal channel, аеронавігаційна мапа – aeronautical map, нівелювальна карта 

– leveling card, аеродинамічна якість – lift-drag (L/D) ratio quality тощо;  

б) складені терміни, у яких іменник є терміном – виразником родового 

авіаційного поняття (у випадку авіаційної термінології), а прикметник – слово 

загальновживаної лексики, наприклад: лобовий картер – front casing, 

пружинний каркас – spring-loaded frame, поплавковий карбюратор – float-type 

carburetor, задній капот – rear, вертикальний канал –cowl vertical mechanization 

channel, компасна картушка– compass card, парова катапульта – steam-

powered ship's catapult, секторна качалка – quadrant;  

в) терміни-словосполуки, де обидва компоненти мають термінологічний 

характер [1, с. 73]. Наприклад: одно-дифузорний карбюратор – single diffuser 

carburetor, індукційна котушка – induction coil, двотактний каскад – push-pull 

stage, шліцева канавка – splined groove, мастильна канавка – lubrication groove 

тощо. 

2. Терміни-словосполуки, утворені за моделлю «іменник + іменник». У 

свою чергу дану модель можна поділити на:  

а) словосполучення, де опорний компонент виражається іменником у 
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називному відмінку однини, а залежні слова – іменниками в родовому відмінку 

однини: клапан впуску – intake valve, клема введення – input terminal, клапан 

управління – control valve, клапан зливу – drain valve, клапан перепуску – spill 

valve тощо;  

б) модифікацією цього типу є модель двоскладового словосполучення, 

ускладненого прийменниками в (у), відносно, для, за, по, з, із, на, через, 

наприклад: кишеня для карти – map case, управління по тангажу – pitch control, 

управління по крену – roll control, стеження за водністю – water-content 

sensing, стеження за температурою – temperature sensing, карбюратор з 

висхідним потоком – updraft carburetor, кишеня на спинці – seat-backpocket, 

котушка з відводами – tapped induction coil.   

в) до конструкції «іменник + іменник», окрім загальних назв, можуть 

входити й власні назви, наприклад: проекція Ламберта – Lambert chart, 

проекція Меркатора – Mercator chart. Визначено, що в словосполуках, 

утворених за моделлю «іменник + іменник», семантичне навантаження 

опорного слова передає іменник у називному відмінку [3, с. 211]. 

3. Малопродуктивною в українській авіаційній термінології є структура 

«дієслівна форма + іменник»: rocker lever – підтримувальна качалка, injection 

valve – вприскувальний клапан. 

У процесі функціювання терміни-словосполуки досить часто 

перетворюються з родовидової назви в родову щодо інших понять. Це 

спричинює утворення складних словосполук. Тому чималу кількість авіаційних 

термінів становлять трикомпонентні терміни-словосполуки.  

Між структурною організацією й морфологічним вираженням елементів 

трикомпонентних термінів-словосполук можливі різноманітні співвідношення 

[3, с. 212]. Значна кількість словосполук утворилась унаслідок поєднання 

двокомпонентних термінів з означуваним словом за моделями: 

1. Поєднання іменника з іменниковим словосполученням (ступеневе 

керування) «іменник + (іменник + іменник)». Елементи в таких термінах 

поєднуються послідовною підрядністю: канал реалізації сигналів – (azimuth) 
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mechanization channel, каркас купола парашута – radial bands, канавка диска 

ротора – rotor disc groove. У словосполуках, утворених за цією моделлю 

другий і третій елементи вживаються як самостійні терміни, а перший елемент 

вказує на характерні риси позначуваних ними понять.  

2. Поєднання іменника з атрибутивним словосполученням «іменник + 

(прикметник + іменник)». За цією моделлю утворився цілий ряд термінів-

словосполук: канал поперечного керування – lateral (control) channel, канал 

курсового радіоприймача – beacon receiver channel, канат рятувального плоту 

– painter line. Ускладнені прийменниками трикомпонентні словосполуки-

терміни є малопродуктивними: канал з подвійними стінками – double wall duct, 

карбюратор з падаючим потоком – down draft carburetor. 

3. Поєднання прикметника з атрибутивним словосполученням типу 

«прикметник (дієприкметник) + (прикметник + іменник)». За цією моделлю 

утворилися, наприклад, такі терміни: редукційний кисневий клапан – oxygen 

presure reducer, зворотний калібрований клапан – orifice check valve тощо.  

Прикметники в складі цих термінів доповнюють один одного й 

конкретизують поняття, виражене іменником [3, с. 211]. 

Отже, аналіз українських авіаційних термінів-словосполучень засвідчив, 

що синтаксичний спосіб термінотворення посідає вагоме місце серед інших 

способів творення термінів і організовує специфічну ланку авіаційної 

терміносистеми. Внаслідок інтенсивного розвитку галузі підмова авіації 

активно поповнюється дво– та багатокомпонентними термінологічними 

одиницями. Складені авіаційні терміни є синтаксичними конструкціями, 

утвореними із двох чи більшої кількості повнозначних слів на основі 

підрядного зв’язку. Виявлено, що лише в небагатьох полікомпонентних 

термінах-сполуках іменники можуть поєднуватись і сурядним зв’язком [3, с. 

212]. 

В авіаційній терміносистемі переважають дво- і трикомпонентні 

аналітичні найменування. Терміни-словосполуки характеризуються прозорою 

мотивацією, семантичною цілісністю, точністю відбиття змісту, позначуваного 
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в терміні.  

Кількісно найбільшу частку серед двокомпонентних термінів-

словосполучень авіаційної термінології становлять моделі «прикметник + 

іменник», «іменник + іменник». Серед термінів-словосполучень із трьома чи 

більше компонентами найпродуктивнішими виявлені моделі «іменник + 

іменник + іменник», «прикметник (дієприкметник) + іменник + іменник». 

Номінацію понять за допомогою термінів-словосполучень вважаємо 

одним із основних способів сучасного термінологічного словотвору в 

авіаційній терміносистемі. 
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Метафора, як зазначає А. Білозуб, є однією з першооснов художнього 

мислення, пов’язаного з умінням порівнювати, розрізняти, у відмінності 

виявляти подібність [1]. У поетичному мовленні метафора увиразнює мовлення, 

служить засобом побудови художніх образів, «вона є своєрідним важелем, що 

впливає на розум і душу читача» [2, с. 257]. Через неї автор передає свої 

почуття, емоції, відображає власне світобачення, ставлення до навколишньої 

дійсності. 

Різні аспекти вивчення метафори знайшли відображення у працях таких 

учених, як: С. Єрмоленко, Л. Мацько, Л. Пустовіт, Л. Ставицька, Г. Сюта та 

інші. Метафора розглядається науковцями у лексико-семантичному, 

граматичному, лінгвостилістичному, когнітивному аспектах.  

У сучасному мовознавстві існують розбіжності в розумінні та визначенні 
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метафор. С. Єрмоленко, С. Бибик, О. Тодор, дотримуючись традиційного 

визначення, розглядають метафору як «один з основних тропів, який полягає в 

перенесенні ознак з одного предмета, явища на інший на підставі подібності» 

[3, с. 88]. О. Тараненко зазначає: «Метафора – це семантичний процес, при 

якому форма мовної одиниці або оформлення мовної категорії переноситься з 

одного об’єкта позначення на інший на основі певної подібності між цими 

об’єктами при відображенні в свідомості мовця» [4, с. 359]. 

У сучасній лінгвістичній науці не існує єдиного підходу до принципів 

класифікації метафор. Аналіз поетичних текстів Сергія Жадана дозволив 

виділити види метафор за вживанням, структурою, граматичним вираженням та 

ознакою подібності. 

У поетичному словнику Сергія Жадана переважають індивідуально-

авторські метафори, які передають особливості авторського мовомислення, 

його сприйняття навколишнього світу. Наприклад: «це до тебе апелюють 

рослини на підвіконні» [6, с. 34]; «вітрила їхніх легень розгортаються на 

вітрі» [5, с. 180]; «на полі, з якого зібрано врожай нашого страху» [6, с. 25]; 

«під серцем холодно стоїть залізний серпень, / торкається тебе своїм гірким 

осердям, / освітлює тебе своїм нічним вогнем» [7, с. 46]; «шана вашим 

хребтам, дерева, / що витримують літографію снігу» [5, с. 282].  

Традиційна метафора у поезії Сергія Жадана вживається зрідка. 

Переважно автор вдається до поєднання в одному поетичному контексті 

індивідуально-авторської і традиційної метафори, чим досягає незвичайного 

стилістичного ефекту. Наприклад: «Останнім з’являється сонце. / Біжить, 

поспішає. / <…> Застигає, вагається. / Зрештою рухається туди, / куди йому 

показують соняшники» [5, с. 151]; «Бритва зрізає пам’ять, мов очерет. / 

Бритва тягне на дно, бритва кличе вперед» [7, с. 42]; «Обступають тебе 

прискіпливо, / слухають, / стримуються [дерева]» [6, с. 39]. 

За структурою виділяють просту метафору, яка у своєму складі має один 

референт (те, що порівнюється) і один корелят (те, з чим порівнюється), та 

ускладнену (розгорнуту) метафору. Т. Стретович, крім того, виділяє 
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одночленну метафору. Вона «можлива лише у свідомості читача чи 

співрозмовника, з огляду на те, що відсутність цільового домену (референта) 

виключає метафору з речення» [8, с. 234].  

Розгорнута метафора, що містить декілька корелят, які підсилюють, 

увиразнюють референт, у поетичному мовленні Сергія Жадана є 

найпоширенішою. Наприклад: «Місяць проступав між хмар, / слухав мелодію 

комашину. / Тихий заспаний санітар / вантажив тіла в армійську машину» [6, 

с. 91]; «вигнання завжди обертається тишею на вустах» [7, с. 15]; «Останні 

з прочитаних таємниць – / гострі метафори твоїх ключиць» [5, с. 164]; «під 

серцем холодно стоїть залізний серпень, / торкається тебе своїм гірким 

осердям, / освітлює тебе своїм нічним вогнем» [7, с. 46]. Розгорнута метафора 

якнайточніше передає думки автора про навколишній світ, оскільки неживі, 

абстрактні предмети та поняття набувають ознак, почуттів, дій, схожих на 

людські. 

За допомогою двочленної метафори автор намагається більш чітко і 

виразно передати думки, донести до читача ідею поетичного твору, наприклад: 

«Сходить над ярмарком перша зірка. / Мовкнуть діти. Співають лисиці» [5, с. 

37]; «Чекає, що він прийде сюди, / прийде удень чи прийде надвечір. / Вівчарки 

голосять коло води, / нюшать сліди овечі» [7, с. 82]; «Птахи малюють вгорі 

кола свої. / Я знаю цей світ напам’ять, до самого дна» [7, с. 102].  

За граматичним вираженням традиційно виділяють три основні різновиди 

метафор: субстантивні, атрибутивні, дієслівні. У поезії Сергія Жадана найбільш 

поширеними є дієслівні метафори, які характеризують предмет, поняття чи 

явище за дією [9]. Дієслівні метафори описують світ природи, який у 

поетичному мовленні митця виступає одухотвореною, живою особою, яка все 

відчуває, співпереживає ліричному герою: «що сонце стоїть за вікном і 

відмовляється / рухатись далі, доки вона не проснеться» [5, с. 54]; «і небеса 

розвертаються й відпливають геть» [7, с. 8]; «Вівчарки голосять коло води» 

[7, с. 82]; «Місяць проступав між хмар, / слухав мелодію комашину» [6, с. 91]. 

Зрідка у поезії Сергія Жадана вживаються субстантивні метафори, які 
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передають внутрішній стан та почуття ліричного героя: «серпневий сплав 

упевненості й смутку, / серцевий згусток пустки і мети» [7, с. 47]; «Дякувати 

за надрізи сміху – ламкого, нічного, / дякувати за мовчання рослинну 

тяглість» [7, с. 95], «На футбольному полі, після програшу. / На полі нашої 

слави, / на полі, з якого зібрано врожай нашого страху» [6, с. 25]. Метафори 

окреслюють поетичне полотно мистецької уяви Сергія Жадана, дають змогу 

проникнути у світ уявлень ліричного героя, а відтак – усвідомити глибинний 

сенс віршорядків. 

Метафори за ознакою подібності класифікуємо, спираючись на 

типологію, виділену Л. Мацько [10, с. 329]: 

1) метафори, що виникають на перенесенні характерних ознак, назв істот 

на назви істот: «Мовкнуть діти. Співають лисиці» [5, с. 37]; «Птахам 

простіше: вони взагалі не чули про спасіння душі» [5, с. 115]; «коли бджоли 

вибирають мед просто / з дитячого дихання» [5, с. 142]; «Мою особу 

підтвердять морські кити» [5, с. 183]; «послухай, як тебе славить вдячна 

тріска» [5, с. 264]; «Вівчарки голосять коло води» [7, с. 82]; «Птахи 

малюють вгорі кола свої» [7, с. 102]; «Нюшать звірі солодку мову світанку, / 

Вчать правопис червневих туманів» [6, с. 9]; «це надивляються за зорею мудрі 

птахи» [6, с. 10]; «це до тебе апелюють рослини на підвіконні» [6, с. 34]; 

2) перенесення характерних ознак, назв неістот на назви неістот: 

«Останні з прочитаних таємниць – / гострі метафори твоїх ключиць» [5, с. 

164]; «вітрила їхніх легень розгортаються на вітрі» [5, с. 180]; «Осені ще 

немає, / але він її розпізнає / за нитками туману в серпневій ріці» [5, с. 250]; 

«шана вашим хребтам, дерева, / що витримують літографію снігу» [5, с. 282]; 

«Наші міста загусають медом» [7, с. 12]; «вигнання завжди обертається 

тишею на вустах» [7, с. 15]; «Вологі яблука в передчутті падіння» [7, с. 46]; 

«серпневий сплав упевненості й смутку, / серцевий згусток пустки і мети» [7, 

с. 47]; «Дякувати за надрізи сміху – ламкого, нічного, / дякувати за мовчання 

рослинну тяглість» [7, с. 95]; «Спів, що наповнює поштові скриньки легень / 

кореспонденцією вітру» [6, с. 7]; «Я обожнюю цю розлитість світла в 
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ранковому повітрі» [6, с. 16]; «На футбольному полі, після програшу. / На полі 

нашої слави, / на полі, з якого зібрано врожай нашого страху» [6, с. 25]; 

«Ніжність монет, знайдених у кишенях куртки» [6, с. 35]; «перед 

оркестровою правдою снігопадів» [6, с. 58]. Ця група метафор представлена 

іменниково-іменниковими сполуками, у складі яких переважно до іменника-

неістоти додається іменник-предмет або абстрактний іменник, поєднання яких 

створює вражаючий ефект, що викликає відчуття естетики, глибшого розуміння 

поезії, проникнення у світ абстрактного, чуттєвого; 

3) перенесення характерних ознак, назв істот на назви неістот, які у поезії 

Сергія Жадана є найчисельнішими: «Але завіса світу – така пурпурова, / 

осипається в ріки вигорілими зірками» [5, с. 7]; «що сонце стоїть за вікном і 

відмовляється / рухатись далі, доки вона не проснеться» [5, с. 54]; «Цілий 

день / море накочується і відступає, / жбурляє чайками» [5, с. 134]; 

«Останнім з’являється сонце. / Біжить, поспішає. / <…> Застигає, 

вагається. / Зрештою рухається туди, / куди йому показують соняшники» [5, 

с. 151]; «цей час, що рвався вільно і нестигло: / як він летів на нас, немов нас 

світло, / як він випалював себе, торкнувшись нас» [5, с. 244]; «Потяги 

завмирають на мить і рушають далі» [7, с. 6]; «і небеса розвертаються й 

відпливають геть» [7, с. 8]; «І ось він мені говорив: інститут церкви / 

поєднує нас усіх подібно до цегли, / випалює нас у вогні, скріплює нас для 

ґрунтовки» [7, с. 34]; «Бритва зрізає пам’ять, мов очерет. / Бритва тягне на 

дно, бритва кличе вперед» [7, с. 42]; «під серцем холодно стоїть залізний 

серпень, / торкається тебе своїм гірким осердям, / освітлює тебе своїм 

нічним вогнем» [7, с. 46]; «і світ, мов перекладний текст, / викликатиме купу 

зауважень, / виграватиме сенсами, / виблискуватиме надією» [6, с. 36]; 

«Обступають тебе прискіпливо, / слухають, / стримуються [дерева]» [6, с. 

39]; «Місяць проступав між хмар, / слухав мелодію комашину» [6, с. 91]; «А 

ось монохром зими позбавляє ілюзій, / робить речі самими собою, оголює їх, / 

розкриває їх, мов годинникові механізми» [6, с. 64]. У метафорах цього виду 

спостерігаємо нанизування дієслів в одній часовій категорії, що створює 
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відчуття послідовності, поступовості, плинності, налагодженні внутрішніх 

механізмів всесвіту; 

4) перенесення ознак речей неживих до істот. Ця група метафор є 

найменш вживаною у поезії Сергія Жадана: «Ритм серпневого моря, / силабо-

тоніка медуз, викинутих помирати» [5, с. 53]; «В землю ховають лише 

найдорожче – / змащену зброю, що визріє стиглим гнівом, / порцелянові серця 

батьків, що озвуться / співом шкільного хору» [6, с. 91]. Метафора «силабо-

тоніка медуз» у поетичному контексті підсилює почуття героя, навіює відчуття 

спокою, ритмічності життя і невідворотності смерті. Метафора «порцелянові 

серця батьків» передає почуття любові, шани, трепету перед найдорожчими 

людьми, пам’ять після яких продовжує жити в їхніх дітях. Автор акцентує на 

смисловому наповненні слів силабо-тоніка і порцелянові, легкості та крихкості 

цих понять, завдяки чому читач глибше розуміє силу почуттів, вражень 

ліричного героя. 

Отже, метафори у поезії Сергія Жадана представлені різними типами, що 

дає змогу глибше зрозуміти світовідчуття ліричного героя, провести паралелі 

між матеріальним світом та світом живих істот, упевнитися, що людина як 

жива істота має багато спільного з природою. Найбільшу кількість становлять  

розгорнуті дієслівні метафори та метафори, що виникають на основі 

перенесення характерних ознак, назв істот на назви неістот.  
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Анотація: Стаття висвітлює проблемні питання щодо перекладу 
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як однієї з офіційних мов ІКАО на українську з метою укладання тримовних 

перекладних спеціалізованих технічних словників. 

Ключові слова: переклад, термін, авіаційний термін, граматичні 

проблеми перекладу, лексичні проблеми перекладу. 

 

Серед чисельних проблем, якими займається сучасне мовознавство, 

важливе місце займає дослідження лінгвістичних аспектів міжмовної 

мовленнєвої діяльності, яку називають «перекладом» або «перекладацькою 

діяльністю» [1, с. 6]. З однієї мови на іншу перекладаються вірші, художня 

проза, публіцистика, наукові та науково-популярні книги з найрізноманітніших 

галузей знань, дипломатичні документи, ділові папери, статті, технічні тексти. 

[2, с. 20]. Технічний переклад охоплює переклад текстів спеціальної мови, 

тобто текстів, написаних за допомогою мов для певних цілей і включає 

переклад текстів з техніки, медицини, економіки, психології та права тощо. 

Основу технічних текстів складає термінологічна лексика, кількість якої 

безперервно збільшується із постійним розвитком науки та техніки 

Термін – це слово або словесний комплекс, що співвідноситься з 

поняттям певної організованої галузі пізнання (науки, тетніки), що вступають у 
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системні відносини з іншими словами та словесними комплесами та утворюють 

разом з ними в кожному окремому випадку та в певний час замкнену систему, 

що характеризується високою інформативністю, однозначністю, точністю та 

експресивною нейтральністю [3, с. 11]. 

Матеріалом дослідження стали саме авіаційні терміни у процесі 

створення перекладного авіаційного російсько-українсько-англійського 

словника, які були відібрані із словника Г.І. Афанасьєва «Російсько-англійська 

збірка авіаційно-технічних термінів» [4, с. 103–111] методом суцільної вибірки. 

Усього було відібрано 689 термінів. Для більшої частини термінів, що складає 

73,1%, були встановлені словникові відповідники. Натомість 26,9% термінів 

були самостійно перекладені з російської мови як офіційної мови ІКАО на 

українську.  

У процесі перекладу ми зіштовхнулися з деякими лексичними та 

граматичними проблемами перекладу з російської мови на українську, а саме 

проблеми перекладу прийменників (по, в, от, в зависимости от, при, с/со, на, 

вне, свыше, о), прикметників, дієприкметників та віддієслівних іменників: 

1. Переклад прийменника по: 

(1) подлежащее замене по наработке изделие – виріб, що підлягає заміні 

через спрацювання; 

(2) эксплуатируемое по состоянию изделие – виріб, що експлуатується 

за станом; 

(3) инструкция по взводу механизма – інструкція зі взводу механізму. 

2. Переклад прийменника в: 

(1) изменение в составе снаряжения ЛА – зміна у складі спорядження 

ЛА; 

(2) устанавливать индекс в пределах зеленого сектора (диапазона) шкалы 

прибора – встановлювати індекс у межах зеленого сектору (діапазону) шкали 

приладу. 

3. Переклад прийменника от: 

(1) индекс отклонения от осевой линии ВПП, подвижный (прибора ПКП) 
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– індекс відхилення від осьової лінії ЗПС, рухомий (приладу ПКП); 

(2) индикатор расстояния до пункта назначения и отклонения от курса 

– індикатор відстані до пункту призначення та відхилення від курсу. 

4. Переклад прийменника в зависимости от: 

(1) изменение давления в зависимости от оборотов двигателя – зміна 

тиску залежно від обертів двигуна; 

5. Переклад прийменника при: 

(1) изменение параметров двигателя (при наборе высоты) – зміна 

параметрів двигуна (під час набору висоти); 

(2) интерцептор для торможения самолета при пробеге – інтерцептор 

для гальмування літака під час пробігу. 

6. Переклад прийменника с/со: 

(1) изображение звезды с ограниченной дифракцией – зображення зірки з 

обмеженою дифракцією; 

(2) индикатор курсовых углов со счетчиком дальности – покажчик 

курсових кутів із лічильником дальності. 

7. Переклад прийменника вне: 

(1) износ вне пределов допуска – знос поза межами допуску. 

8. Переклад прийменника свыше: 

(1) износ свыше допуска – знос понад допуск. 

9. Переклад прийменника посредством: 

(1) индикация посредством проекции на просвет (35 мм пленки на экран 

индикатора навигационной обстановки) – індикація шляхом проекції на 

просвіт (35 мм плівки на екрані індикатора навігаційної обстановки). 

10. Переклад прийменника о: 

(1) предоставлять (давать) информацию оператору РЛС о ... – надавати 

інформацію оператору РЛС про ... 

11. Переклад прикметників: 

(1) цифровой индикатор (левый, правый) – (лівий, правий) числовий 

індикатор; 
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(2) цифровой, сдвоенный (показывающий расстояние до пункта и 

путевую скорость) – цифровий індикатор, здвоєний (що показує відстань до 

пункту та дорожню швидкість). 

12. Переклад дієприкметників: 

(1) не подлежащее ремонту изделие – виріб, що не підлягає ремонту; 

(2) основное комплектующее изделие – основний комплектувальний 

виріб; 

(3) подлежащее замене по наработке изделие – виріб, що підлягає заміні 

через спрацювання; 

(4) индекс заданного путевого угла «ЗПУ» (подвижный) – індекс заданого 

шляхового кута. 

13. Переклад віддієслівних іменників: 

(1) изменение центровки в зависимости от параметров (вес, режим) – 

зміна центровки залежно від параметрів (вага, режим); 

(2) износ вне пределов допуска – знос поза межами допуску; 

(3) индекс установки опасной (минимальной безопасной) высоты на 

радиовысотомере, подвижный – індекс встановлення небезпечної (мінімально 

безпечної) висоти на радіовисотометрі, рухомий. 

Отже, не зважаючи на наявність однакового складу слів, українська та 

російська мови відрізнаються на синтаксичному та граматичному рівні. Саме 

тому, перекладаючи авіаційні терміни з російської мови на українську, треба 

бути уважним, щоб уникнути небажаного калькування та дотриматися 

перекладу, що відповідає нормам української мови. 
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Анотація: У статті проаналізовано сучасний стан гендерних досліджень 

англомовного лекційного дискурсу. Висвітлено лексико-синтаксичні засоби 

побудови лекційного дискурсу як одного з видів інституційного дискурсу. 

Встановлено лексико-граматичні та просодичні маркери гендерної 

варіативності мовлення лекторів. 

Ключові слова: гендер, англомовний лекційний дискурс, лексико-

граматичні особливості, просодичне оформлення, маркери гендерної 

варіативності мовлення лекторів. 

 

На сучасному етапі розвитку лінгвістики зростає інтерес до мовного 

конструювання гендеру, адже мовна поведінка відображає особливості 

ментальних, емоційних характеристик та ролей чоловіків і жінок. Кириліна А. 

зазначає, що “гендер відображає одночасно процес і результат “вбудовування” 

індивіда в соціально і культурно обумовлену модель маскулінності та 

фемінінності, яка прийнята у певному суспільстві на певному історичному 

етапі” [1, с. 24]. На думку Кроуфорд М., гендер варто розглядати як систему 

значень, яка формує взаємодії та регулює доступ до влади та ресурсів [2, с. 12]. 

Камерон Д. вважає, що мовленнєва діяльність визначає жіночі та чоловічі стилі, 

які є маркерами гендерної ідентичності. Жіночий стиль комунікативної 

діяльності характеризують як кооперативний, підтримуючий, сприяючий, а 

чоловічий – деструктивний, напружений, непростий [3, с. 43]. У сучасній 

парадигмі лінгвістичних знань дискурс розглядають як  “багатоаспектну 



1020  

когнітивно-комунікативно-мовну систему-гештальт, яка визначається 

сукупністю трьох аспектів: формуванням ідей та переконань (когнітивний 

аспект), взаємодією комунікантів в певних соціально-культурних контекстах/ 

ситуаціях (соціально-прагматичний аспект) і використанням знаків, вербальних 

і паравербальних (мовний аспект)” [4, с. 115–116]. Лекційний дискурс посідає 

провідну роль у галузі вищої освіти та є одним із видів інституційного 

дискурсу. Основним завданням лекційного дискурсу є донесення інформації 

лектором до студента з дотриманням таких вимог: інформаційної насиченості, 

чіткості викладу, логічної послідовності, відсутності емоційності. Лекційний 

дискурс в усній формі – це доповіді лектора та обговорення питань. Письмовий 

варіант лекційного дискурсу – тексти лекцій, презентацій, резюме лекцій [5, с. 

43]. 

Основними синтаксичними принципами моделювання знань сучасного 

англомовного лекційного дискурсу є використання лектором засобів 

інтертекстуальності, що передаються за допомогою цитат, посилань на авторів й 

інші джерела, питань-гіпофор, застосування речень для вираження авторського I 

/ we, безособових речень, пасивних дієслівних конструкцій і речень, наказових, 

умовних, протиставних та називних речень. Характерними граматичними 

особливостями лекційного дискурсу є вживання теперішнього неозначеного й 

майбутнього неозначеного часів для вступу лекції, теперішнього неозначеного 

та минулого неозначеного – для основної частини лекції й минулого 

неозначеного та теперішнього доконаного – для висновків лекції [5, с. 116–117]. 

За даними дослідження академічного стилю мовлення викладачів гуманітарних 

та природничих дисциплін американських вузів, в лекційному дискурсі не існує 

гендерної різниці у вживанні структурних маркерів та запитань (в тому числі 

розділових) [6, с. 521]. На практичних заняттях спостерігається схильність 

жінок до застосування технік, спрямованих на взаємодію (запитання-відповіді, 

які спонукають до роздумів; запити на роз’яснення; сигнали зворотного зв’язку; 

фасилітативні запитання), тоді як чоловіки або менше вдаються до взаємодії, 

або не здійснюють подібних зусиль [6, с. 533–534]. 
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У результаті вивчення лексико-граматичних особливостей вербалізації 

лекційного дискурсу тематичних полів “Мистецтво”, “Екологія”, “Історія” було 

виявлено, що представники чоловічої статі частіше використовують нефінітні 

моделі дієслова герундій та інфінітив, переважно, як засіб спрощення речення 

та компресії інформації у мовленнєвому потоці. У лекціях представниць 

жіночої статі спостерігається тенденція до варіативності мовних засобів та 

описовості, про що свідчить використання дієприкметників І, ІІ здебільшого у 

функції означення. Дослідники дійшли висновку, що вживання нефінітних форм 

дієслова в лекційному дискурсі обумовлюється гендерними особливостями 

мовленнєвої поведінки [7, с. 79]. Відповідно до результатів експериментально-

фонетичного аналізу квазіспонтанних лекцій та лекцій-зачитувань 

американського варіанту англійської мови, жіночим реалізаціям лекцій 

властивий ширший тональний діапазон, частотніше вживання висхідних тонів, 

нижчі показники швидкості зміни тону, змінності мелодії і частотного діапазону 

реалізації перед- та запаузальних ділянок, кривини кривої інтенсивності і 

діапазону інтенсивності. Більш високі показники тональних, темпоральних і 

динамічних змін свідчать про маркованість мовлення лекторів-чоловіків 

порівняно з лекторами-жінками. Примітно, що просодична модель лекцій-

зачитувань чоловіків та жінок є ідентичною, а просодичне оформлення 

квазіспонтанних лекцій чоловіків дуже відрізняється від лекцій-зачитувань і 

свідчить про більшу свободу засобів мовлення [8, с. 100–101]. 

Отже, за результатами гендерних досліджень англомовного лекційного 

дискурсу маркерами гендерної варіативності мовлення лекторів є нефінітні 

форми дієслова; запитання-відповіді, які спонукають до роздумів; запити на 

роз’яснення; сигнали зворотного зв’язку; фасилітативні запитання; тональні, 

темпоральні і динамічні характеристики. 
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Анотація. Архаїчним,  розгалуженим та інформаційно насиченим шаром 

української лексики  є  назви дерев – складники національно-мовної картини 

світу. Значна роль рослин, поширеність уживання їхніх назв у культурі та 

міфології українців визначається передусім наявністю особливого 

вегетативного коду та існуванням численних міфів і ритуалів, у яких вони 

виконують важливу функцію. Особливого значення у звʼязку з цим набувають 

образи таких дерев, як сосна та ялина, що знайшли поширення  в обрядових 

фольклорних текстах, зокрема у весільних піснях, колядках та щедрівках, та є  

поліфункційними. 

Ключові слова: вегетативний код, обрядові тексти, дендронім, 

символіка, сосна, ялина, Світове дерево. 

 

Зауважимо, що саме вегетативний код є одним із найбільш поширених у 

народній традиції, адже рослини є архаїчним засобом моделювання світу. Саме 

тому їхньому різноаспектному дослідженню  присвячена низка наукових робіт 

[1; 4; 5; 9; 13; 14; 15; 16; 21; 23 тощо]. 

Сосна та ялина – важливі рослинні міфологічні символи, що широко 
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вживаються в українській обрядовій традиції і можуть бути як взаємозамінні, 

так і виконувати спеціалізовані функції. Наприклад, ці дерева у міфологічній 

традиції пов’язуються з уявленнями про вічне життя, безсмертя, самотність, 

терплячість тощо [20, с. 350], але передусім з поминально-поховальними 

віруваннями та фалічністю [ 20, с. 351]. Цікавою є думка М. Толстого про те, 

що «саме хвойне дерево – ялина і сосна – виступає як «дерево смерті», або 

«дерево того світу», тоді як листяні дерева належать до «дерев живота», дерев, 

які знаменують життя» [19, с. 453].  

Колючість і сильний смолистий запах зумовлюють  їхнє застосування як 

апотропея [17, с. 183]. Водночас це й жіночі дерева,  і саме  такою символікою 

мотивується заборона саджати і взагалі мати їх біля будинку (бо «виживе» із 

дому чоловіків) [17, с. 184]. Прикметно, що разом із цим ялина й сосна можуть 

бути використані як весільне деревце. Як зауважують науковці, для заміжніх 

жінок ялина була за помічницю, якщо її смолою окурити обійстя перед тим, як 

чоловік повернеться з роботи, то разом із ним не зайде до хати злий дух. 

Л. Косило наводить цікаве свідчення про те, що «зашита у поясі крапля 

ялинової смоли убереже чоловіка від чужої жінки і любовних чарів» [11, с. 70]. 

М. Костомаров пише про ялину (і сосну) як символи покірності, терплячості 

[12, с. 85].  

Зазначені вище міфологічні уявлення українців про сосну та ялину 

знайшли відображення в обрядових фольклорних текстах, зокрема у весільних 

піснях, колядках та щедрівках. 

Як  вже зазначалося, ці дерева вважаються жіночими, тому часто 

в текстах весільних пісень вони позначають наречену: «Ой стояла сосонка 

двадцять літ, / Та зрубали сосонку на зорі. / Годі тобі, сосонко, стояти, / Годі 

тобі, дівчино, гуляти. / Годі тобі, сосонко, зеленіти, / Годі тобі, дівчино, 

молодіти» [2, с. 60]. Такі пісні зазвичай є сумними, адже весілля є прощанням 

з молодістю і символізує перехід дівчини до нового роду й стану. Зауважимо, 

що туга за дівоцтвом, батьківською домівкою часто  підкреслюється висловами 

«пускай гілля низенько», «росла, похилилась»: «Рости, сосно, вгору, / Ще 
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далеко додому. / Пускай гілля низько…» [2, с. 79], «Рости, сосно, 

зелененькими, / Йде Маруся з молоденькими. / Росла, росла, похилилась. / 

Пішла в села, забарилась» [2, с. 79]). Л. Снігирьова зазначає, що «похилені лози 

та віти у загальній системі фольклорної символіки належать до «нижнього» 

символічного рівня, отже, виявляють трагічне забарвлення, асоціативно 

пов’язане з поняттям смуток, сльози, смерть, <...> та зумовлюють відповідний 

розвиток пісенного сюжету» [18, с. 199]. Тобто перехід молодої до роду 

чоловіка – своєрідна смерть, через яку дівчина проходить і постає новою 

людиною. 

З огляду на сказане цікавою є пісня «Горіла сосна, горіла, горіла», у якій  

провідним є мотив горіння сосни: «Горiла сосна, горiла, горiла, / Пiд нев 

дiвчина сидiла. / На ню iскорки падали, падали, / А за нев хлопцi плакали. / «Не 

плачте, хлопцi, не плачте, не плачте, / Зелену сосну загасьте. / В решетi воду 

носiте, носiте, / Зелену сосну гасiте». / В решетi воду носили, носили, / Зелену 

сосну гасили» [18, с. 23–24]. М. Ільницький наголошує, що «гасiння палаючої 

сосни чи дiброви пов’язане iз втратою «вiнка» дiвочостi, повернути втрачене – 

все одно, що погасити вогонь водою, принесеною в решетi» [8, с. 133]. 

Подібний мотив ми також знаходимо в іншому варіанті цієї пісні: «Горiла 

сосна, палала, / Пiд нев дiвчина стояла. / Пiд нев дiвчина стояла, / Русяву косу 

чесала. / «Ой коси, коси ви мої, / Довго служили ви менi. / Бiльше служить не 

будете, / Пiд бiлий вельон пiдете, / Пiд бiлий вельон з кiнцями, / Бiльш не пiдете 

з хлопцями. / Пiд бiлий вельон, під хустку, / Бiльш не пiдете за дружку» 

[2,с.416]. У пісні висловлюється жаль через завершення пори дівоцтва: коса – 

символ дівочої краси, честі, чистоти, гідності, вірності та кохання [17, с. 248], 

відповідно покриття голови хусткою позначало перехід дівчини під владу 

чоловіка, завершення пори дівування. Також варто зазначити, що горіння сосни 

і знаходження під нею дівчини є уособленням ритуальної смерті. 

Відповідну семантику «жіночого» дерева має і ялина: «Покірне деревце 

ялина, / Покірне та дитятко Олена, / Скоро в хату вступила – покорилась, / 

Всій своїй родині поклонилась» [2, с. 182]. У пісні простежується чітке уявлення 
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про ялину як про символ покірності [12, с. 85].  

Найрозповсюдженішим символом весільних пісень, пов’язаним із 

образом ялини, є зображення зовнішнього вигляду нареченої: «До роду ми 

йдемо, / Галину ведемо. / Висока, як ялина, / Червона, як калина...» [2, с. 79] 

Наголосимо на міфопоетичному синкретизмі символів калина – ялина, котрі 

маркуються символічним протиставлення червоний – зелений [див.: 1; 7; 17].  

Соснова дошка, якою встеляли дорогу до дому свекрухи, сприймається як 

перехідний локус між двома світами (хатою нареченої та нареченого): «На село 

ми йдемо, / Невісточку ведемо / По сосновій дошці, / До свекрухи в гості» 

[2,с. 88].  

Образ сосни (ялини) є продуктивним на всіх етапах весільного ритуалу. 

Так, надзвичайно важливим етапом весільної обрядодії є спорудження 

весільного деревця, для основи якого найчастіше обирались дерева хвойних або 

фруктових порід. Н. Пастух зазначає: «Хвойні дерева, як вічнозелені, 

реалізували основну обрядову семантику готування гільця: у дереві 

втілювалась ідея нескінченного життя людського роду взагалі і родини молодих 

зокрема» [15, с. 122]. В. Топоров говорить про численні варіанти потрактування 

символу «гільця»: від уособлення символу Світового дерева, синкретизму 

небесного та земного, жіночого і чоловічого начал до таких характеристик, як 

статева зрілість, дівоча цнота [20, с. 234]: «До двору, дружечки, до двору, / 

Рубайте сосонку [здорову], / Да й понесемо до дому, / Та й поставим на столі, / 

На хрещатому скатерті. / Щоб наша сосна зеленіла / І Маруся щоб молоділа» 

[2,  с. 82]. Не менш важливим етапом весілля було випікання короваю та 

шишок. Деревину сосни використовували як дрова, про що йдеться в пісні: «До 

бору, бояри, до бору, / Рубайте сосну здорову, / Тешіть її на тріски, / Щоб 

загнітить коровай і шишки» [2, с. 110]. Шишки вважались певним фалічним 

символом, що уособлював чоловічу силу, потенцію [20, с. 351], символом 

родючості і плодючості [7, с. 287]: «До бору, бояри, до бору, / рубайте сосну 

здорову, / А ви, свашечки, та визбирайте шишечки, / Та обдаруйте дружечки» 

[2, с. 110]. 
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Частотним є використання образів ялини / сосни в українських колядках 

та щедрівках. Найпоширеніша їхня семантика в  цих піснях – уособлення 

образу Світового дерева: «А в ліску, в ліску, на жовтім піску Виросла сосна 

золоторясна. / Золоторясна, тонка, висока, / Тонка, висока, в корінь глибока, / 

В корінь глибока, а в лист широка. / У лист широка, в кору багрова, / В кору 

багрова, а вверх кудрява. / Ой у тім кудрі є колисочка, / В тій колисочці гордоє 

дитє...» [10, с. 32]. Розташування колиски немовляти на дереві, вірогідно, 

мотивується тим, що згідно з поліською легендою саме під сосною Божа Матір 

разом із Ісусом Христом ховалась від небезпеки [17, с. 211]. Образ колиски, 

підвішеної саме на цьому дереві, знаходимо також у пісні «На горі сосна 

золотрясна»: «На горі сосна золоторясна, / Під тов сосною срібна колиска. / 

Колише ся в ній ґречная панна, / Ґречная панна на ’мня ї Анна» [10, с. 34]; «Що в 

бору, бору сосенка стоїть»: «Що в бору, бору сосенка стоїть, / На тій сосенці 

колисочка висить. / А в тій колисочці сличная пані лежить, / Сличная пані, пані 

Маруся» [10, с. 42] тощо. 

Часто поряд із лексемою сосна фігурує епітет із семантикою золотого 

кольору: «А в ліску, в ліску, на жовтім піску / Виросла сосна золоторясна» [10, 

с.52]; «На горі сосна золоторясна, / Під тов сосною срібна колиска» [10, с. 53]; 

«На горі сосна золотом обросла, / А на тій сосні сив сокіл сидить, / Сив сокіл 

сидить, далеко видить» [10, с. 53], що символізує належність до вищого 

сакрального світу.  

Цікавою є колядка «В нашого пана господаренька». У ній ми теж 

знаходимо образ сосни як уособлення Світового дерева, однак її розташування 

дещо незвичне – базар: «Стоїть соснонка серед ринонька: / В корені сосни 

перепілоньки, / А в пні сосновім ярі пчолоньки, / В вершеньку сосни чорні 

куноньки» [10, с. 65]. О. Чорна наголошує, що «дерево, розташоване в 

людському просторі, сприймається передусім як джерело життєвих благ для 

господаря й господині» [22, с. 79]. Відтак друга частина колядки: 

«Перепілоньки пану на обід, / Ярі пчілоньки пану на медок, / Чорні куноньки пані 

й на шубу!», на думку М. Грушевського, затверджує уявлення про Світове 
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дерево як про таке, «від котрого ведуть свій початок <…> всі головні пожитки 

людські» [6,  с. 236].  

Символіка Світового дерева також утілюється в образі ялини. Його 

інтерпретація в тексті колядки надзвичайно цікава, оскільки поєднує в собі й 

семантику ялини як жіночого дерева: «Понад буковим лісом громоньки греміли, 

/ Не хмароньки летіли, три роєньки летіли. / Найперші пали на калиноньці, / 

Другії сіли на пасіченьці, / Третії сіли на ялиноньці. / Що в пасіченьці – 

господареві, / На калиноньці – господиноньці, / На ялиноньці – його доненьці» 

[10, с. 43]. Бджоли згідно з вертикальним членування Світового дерева є 

втіленням його середньої частини, наділені семантикою людського світу. 

Поширеним у колядках та щедрівках є також уживання дендронімів ялина / 

сосна із негативною конотацією: 

 семантика смутку: «Ой сосно, сосно, не шуми так тоскно. <...> / А 

що ж нам шумить без буйного вітра? <...> / Сосночка шумить без буйного 

вітра» [10, с.44].  

 семантика нещастя: «Ой як пійдеш ти царю служити, / То не їдь, 

синку, поперед війська / І не зоставайсь позаду війська, / А їдь, синочку, посеред 

війська. / І не становись під ялиною, / Бо ялина — дерево незродливеє, / 

Незродливеє, нещасливеє» [10, с.45]. У колядці відображається уявлення про 

ялину як про нещасливе дерево передусім для чоловіків [17,с.184]. 

 могильне дерево: «– Ой ти, кременю, викреши огню, / Запали сосну 

зсподу і зверху! / А й гори, сосно, топися, смоло, / Топися, смоло, на біле тіло, / 

Щоби шинкарча преч не кортіло!»  [10, с. 51]. М. Костомаров, аналізуючи 

подібну за семантикою пісню про липу, наголошує, що такий мотив нагадує 

давній звичай покарання вогнем дівчат, які втратили цноту до шлюбу, а також 

висуває припущення, що, можливо, у такому образі варто розгледіти 

принесення жертви [12, с. 81]. 

Окрім безпосереднього вираження образу сосни як поліфункційного 

символу, знаходимо й опосередковане – через образ соснового човна: «Ой 

плине, плине сосновий човен, / А на тім човні Мартуня стоїть. / Прийшов до 
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неї батенько єї: / – Мартуню, доню, подай-но ручку! / – Волю втонути, ніж 

ручку дати. / Дальше відплила, ручки не дала. / Ой плине, плине сосновий човен, 

/ А на тім човні Мартуня стоїть. / Прийшов до неї миленький єї: / – Мартуню, 

серце, подай ми ручку! / Близше приплила, ручку подала» [10, с. 38].  

Так, здавна сосна використовувалась для виготовлення різноманітного 

начиння. В.Топоров наголошує, що цей дендронім має у своїй семантиці 

виразний стереотипний компонент – твердість [20, с. 174]. Слов’яни вважали 

сосну також оберегом від нечистої сили [17, с. 93]. Відзначимо, що образ судна 

в колядках тісно пов'язаний із образом Світового дерева [3, с. 164–165]. Відтак 

логічним є виготовлення човна саме з деревини сосни. Дослідники водночас 

зауважують, що розміщення об’єкта величання в пісні на борту судна наділяє 

його гарною долею [17, с. 128]. Мотив порятунку парубком коханої дівчини на 

човні можемо пов’язати із образом Ноєвого ковчега, котрий теж був 

збудований із соснового дерева. Паралель із біблійною оповіддю очевидна.  

Отже, образи сосни та ялини в українських обрядових текстах є 

надзвичайно поліфункційними, наділені як позитивною, так і негативною 

семантикою залежно від специфіки фольклорного жанру та його тематики, є 

уособленням Світового дерева, функціонують як апотропеї тощо. 

Робота є спробою осмислення семантики та функціонування образів 

ялини/ сосни в українських обрядових фольклорних жанрах (весільних піснях, 

колядках та щедрівках) і накреслює шляхи подальшого аналізу означених 

дендронімів в архаїчних текстах української народної словесності. 
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Introduction. The practical implementation of land reform, the introduction of 

private ownership of land, the opening of the land market requires a clear economic 

mechanism for regulating land relations, an important element of which is the 

assessment of land. This need stems from the need to assess the country's land 

resources. Only agricultural land in the economic context is a very large amount of 

money, the release of which significantly activates the country's economy. With this 

in mind, the issues addressed in this publication are updated.  

Aim. The purpose of the article is to study the influence of land rent and 

monetary valuation of land on the process of formation of its value. 

Materials and methods. Methodological research is the fundamental 

provisions of economic theory and management, which require scientific support, 

scientific achievements in the field of land economics. 

Insufficient study of the functioning of cadastral support in the land 

management system requires the development of appropriate methods of rational use 
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of land resources in modern conditions. 

Results and discussion. Generally, arable land in Ukraine is estimated at 

almost UAH 650 billion. [1], whose involvement in agriculture will contribute to the 

fact that working on the land, you can get income. At the same time, land will 

become a liquid commodity and its price will only increase. 

In addition, the results of the normative monetary assessment are the basis for 

calculating land tax, rent for land plots of state and communal property, state duty, 

determining the loss of agriculture and forestry in the withdrawal of productive land 

for non-agricultural purposes, determining penalties for violations of applicable law, 

economic substantiation of land management projects, economic stimulation of 

rational use and protection of lands, attraction of foreign investments, etc. 

In this regard, it should be noted that the normative monetary valuation of 

agricultural land in Ukraine was determined in accordance with the Methodology of 

normative monetary valuation of agricultural lands and settlements, approved by the 

Cabinet of Ministers of Ukraine dated 23.03.1995 № 213 [2]. 

According to this document, the valuation of agricultural land in Ukraine is 

determined by the differential rental income from arable land and economic valuation 

of grain production in quintals:                 

                               DRI = (Y*Ps-Cp-Cp*Cprof) /Ps                        

where DRI- differential rental income per hectare of arable land (in quintals); 

  Y - yield of grain crops per hectare (in quintals); 

  Ps- selling price of a quintal of grain; 

  Cp - production costs per hectare; 

  Cprof - coefficient of profitability. 

In addition to differential rental income in agriculture, absolute rental income is 

created, as a result, total rental income is calculated as the sum of differential and 

absolute rental income. 

Meanwhile, the method of determining the rent gives grounds to consider the 

common opinion that rent is a sufficient source of determining the normative 

monetary valuation of land, so it can hardly be an objective basis for providing a 
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basis for calculating the valuation of agricultural land. 

Experience in the implementation of land relations shows that land rent is 

maintained in all methods of production, in all forms of ownership and management 

of land. But there is one unresolved question: how to allocate the share of land rent 

from the general social fund, taking into account the economic interests of economic 

entities on the land and the state? There is no answer to this question yet, although 

considerable attention should be paid to it. Land rent is a function of the normative 

monetary valuation of land and the objectivity of land valuation depends on its 

reality. In this regard, land rent should be determined experimentally in terms of each 

of the agricultural groups of soils, not only in the production of grain crops, but all 

crops grown in a particular region of Ukraine. 

In a market economy, all participants in land management have to ensure stable 

and dynamic economic development, pay more attention to protecting their own 

production through their own entrepreneurship and other values.  

In this regard, we believe that the criterion for the cost of land should be the 

amount of net income, which ensures the economic interests of economic entities on 

the land in both domestic and foreign markets. It is advisable to make calculations 

according to the formula: 

                                        Cl=I/, Rcap                                         

where Cl - the cost of land, UAH .; 

          I - net income from land use per unit area, UAH; 

         Rcap - capitalization rate (in the form of a decimal fraction). 

In this case, net income (I) is defined as the difference between the part of 

gross income that remains after the exclusion of labor costs and accruals for it in the 

sum of crop and livestock industries. 

It should be noted that the value of land is influenced by the ecological 

suitability of soils that provide the cultivation of the appropriate range of crops. For 

example, if the soil of the land due to low payback costs for growing sugar beets, 

corn, sunflower, etc. limit the ability of the farmer to place them on these soils - 

accordingly, the cost of land should be lower than on those soils where the range of 



1035  

crops is unlimited. 

In general, we believe that the value of land should be determined based on the 

level of cost recovery of crops on certain agricultural groups of soils. As the level of 

cost recovery increases, so does the cost of land. In addition, the value of land is 

determined by the established restrictions on their use in order to prevent the 

development of water erosion, soil deflation, restrictions due to the placement of land 

in protection and sanitary protection zones, sanitary protection zones, land easements, 

etc. 

Considering the land as the main means of agricultural production, the quality 

parameters of which depend on the range of products grown and indicators of 

economic activity of economic entities on the ground to a certain standard value of 

land, it is impractical to make amendments. Such adjustments should be introduced 

when determining the expert monetary valuation, ie the market price, which is the 

final form of manifestation of the value of land that has actually developed in the 

market under the influence of objective and subjective factors. Coefficients of 

correction and transform the value of land into its price, but this is no longer the 

subject of our study. 

The above indicates that it is necessary to rethink the theoretical provisions and 

practice of agricultural land valuation as regulatory levers of the land management 

system. 

Conclusions. Land rent should be determined experimentally in terms of each 

of the agricultural groups of soils, not only in the production of cereals, but all crops 

cultivated in a particular region of Ukraine. 

Current trends in the development of the land market indicate the feasibility of 

determining the value of land on the basis of the ratio of net income from land use to 

the capitalization rate in the form of a decimal fraction. This technique demonstrates 

the real value of land, motivating businesses on the land to preserve and reproduce 

soil fertility, flexibly adapt to the unpredictability of the situation on the land market..  
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Introduction The factors of climate change and biodiversity loss are global 

and are not limited to national borders.Georgia can use the EU's experience to use its 

financial resources for a promising partnership on the path to sustainable 

development[1,2,3,4]. 

The EU Biodiversity Strategy identifies the main drivers of biodiversity loss in 

the near future, such as changes in land and marine resource use, overexploitation of 

natural resources, climate change, pollution and invasive alien species. Decrease in 

biodiversity and climate change are inextricably linked to mitigation and adaptation 

to climate change. According to the strategy, the following industries depend on 

biodiversity: agriculture, food and beverage production, etc. The EU biodiversity 
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strategy focuses on the restoration of forests, soils and wetlands, as well as the 

creation of green spaces in human settlements [1,2]. In order to eliminate legislative 

gaps that hinder the improvement of biodiversity standards, the EU is introducing 

new approaches to biodiversity management. The European Commission estimates 

that 20 billion euros a year is needed to fund the biodiversity strategy. This requires 

financial resources from both the state and the private sector at the national level, as 

well as from the EU budget. Fundraising is based on the recognition of the risks of 

biodiversity loss associated with development risks in many sectors of the economy. 

In this regard, the “Green Deal” is welcomed, through which the EU creates a 

climate-neutral model for improving infrastructure, products and standards, which is 

the path that all countries in the world, including Georgia, must follow. Based on the 

above mentioned, we can determine how important the Green Deal is for Georgia. 

Purpose and methods of implementation The three main goals of the EU 

Green Deal are: to make the EU the first climate neutral region by 2050; 

Development and economic growth should be less dependent on the level of resource 

use, and at the same time, development should be inclusive and fair [5,6]. 

 

Figure 1. Three main goals of the Green Deal 

To achieve these goals, the Green Deal focuses on 8 areas for future 

development policies:1. Raise the EU's climate ambitions in 2030 and 2050; 2. 
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Supply of clean, affordable and safe energy; 3. Accelerate the transition to sustainable 

and intelligent mobility; 4. Zero pollution for non-toxic environment; 5. Mobilization 

of industry for a clean and circular economy;6. Construction and renovation in energy 

and resource efficient ways; 7. Development of a fair, healthy and environmentally 

friendly food system; 8. Conservation and restoration of ecosystems and biodiversity. 

On May 12, 2021, the European Commission approved the EU Action Plan: 

“Zero Air, Water and Soil Pollution”. This is one of the most important documents in 

the implementation of the Green Deal. According to the plan, measures to eliminate 

pollution should be included in all sect oral strategies, and steps should be taken to 

end the link between economic growth and pollution. The Action Plan aims to 

strengthen the EU's environmental, digital and economic leadership, and to create a 

healthy, socially just Europe and planet. The main goals of the action plan are: 

- Improving air quality by reducing the impact of air pollution by 55%; 

- Reducing the amount of plastic waste in the sea by 50% and micro 

plastics  released into the environment by 30%; 

- 50% reduction in nutrient loss and use of chemical pesticides; 

- Reduction by 25% of hotbeds of pollution where pollution poses a threat 

to biodiversity; 

- 30% reduction in the impact of traffic noise; 

- - 50% reduction in household waste. 

In addition to the aforementioned action plan, two more documents were 

adopted for the implementation of the Green Deal: Chemical Strategy for Sustainable 

Development - An Overview of Environmental Protection Measures from Hazardous 

Chemicals and Large Industrial Equipment, to make sure they are in line with the 

goals of the EU Green Deal. 

The Green Deal as a new vision for development certainly carries risks. The 

critics of the agreement can be divided into two groups. The first includes a number 

of environmental organizations and experts who believe that the goals of the Green 

Deal are not ambitious enough and that real improvement of the environment cannot 

be achieved for these goals. The second group consists of a number of experts who 
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believe that the Green Deal will make the EU economy uncompetitive due to the 

costs that the sectors, enterprises will have to incur in order to meet the requirements 

of the Green Deal. Also predict a sharp economic downturn in EU countries, whose 

energy is heavily dependent on fossil fuels and criticize the fair transitional 

mechanism that provides financial assistance to such countries. 

The success of the Green Deal is largely dependent on mechanisms to address 

the aforementioned risks, such as the Fair Transition Mechanism, the Social Climate 

Fund, the “Do No Harm”Green Oath, the Distribution Mechanism, and others. 

Below are the mechanisms for implementing the Green Deal policy that ensure 

the implementation of the goals of the Green Deal. 

 

Fig. 2. Methods for the implementation of the policy directions 

of the Green Deal. 

The proposed EU green deal financing is outlined in the Green Deal 

Investment Plan1.It includes two main streams of funding totaling € 1 trillion. More 

than half of the budget, 528 billion euros, comes directly from the EU budget and the 

EU emissions trading system. The rest will be funded by the Invest EU program, 

which will attract 279 billion euros from the public and private sectors and 114 

billion euros in national co-financing by 2030.The Green Deals Financing Facility 

also provides an EU budget guarantee that will allow the European Investment Bank 

and other institutions to finance higher-risk projects, which will also encourage 
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private investment. 

The EU Green Deal recognizes that the transition period will only succeed if it 

is implemented in a fair and inclusive manner. As a result, it is desirable to use a 

“just transition mechanism” that will focus exclusively on the regions and sectors 

that will be most affected during the transition period. 

It relies on both the EU budget and the InvestEU program, which provides € 

100 billion in funding.This mechanism will be available to regions and sectors that 

are more dependent on fossil fuels or carbon intensive processes. 

Green Agreement and EU Partnership and Neighborhood Policy with 

Georgia 

A green deal cannot be achieved by EU action alone. Factors of climate change 

and biodiversity loss are global in nature and not limited to national boundaries. The 

EU can use its influence, experience and financial resources to mobilize its neighbors 

and partners to join them on the path to sustainable development. EU This request 

directly concerns Georgia, which has a close partnership with the EU, multilateral 

and bilateral ties. 

Globally, the objectives of the Green Agreement are directly linked to the 

Climate Change Convention through its various reporting mechanisms or 

instruments.In the “Paris Agreement”, which was ratified by Georgia in 2017, the EU 

plays a leading role and actively supports the implementation of the requirements of 

the Georgian Climate Convention and the Paris Agreement. 

Georgia is a member of the European Union's Eastern Partnership within the 

framework of the European Neighborhood Policy. Environment and climate change 

issues are already a priority in the renewed agenda of the Eastern Partnership. In the 

Green Agreement, the EU underlines its support for its immediate neighbors. The 

transition to a new strategy for Europe will only be fully effective if the EU's closest 

neighbors also take effective measures. Work on a Green Agenda for the Western 

Balkans is under way. It is noted that the European Commission envisages a strong 

partnership in the field of environment, energy and climate change with the countries 

of the Southern Neighborhood and the Eastern Partnership. 
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The signing of the Association Agreement between the EU and Georgia has 

raised mutual cooperation to a special stage.The Association Agreement covers 

almost all sectors, and its main goal is to bring Georgian legislation closer to EU 

legislation. 

The agreement introduces a preferential trade regime - the Deep and 

Comprehensive Free Trade Area (DCFTA).This regime increases market access 

between the EU and Georgia through more favorable rules. The European Union is 

Georgia's main trading partner. About 23% of Georgia's trade is with the EU, 

followed by Turkey (14%) and Russia (12%).The trade turnover in recent years is 

approximately 2.5 billion  euros[4,5,6,7]. 

These are mainly imports from the EU.The Green Agreement can be boldly 

called a new vision not only for the EU, but also for global development.The Green 

Pact states that it will be difficult for the EU to achieve the goals of the document 

alone if it does not include partner countries and neighboring countries. This refers to 

Georgia as well. 

Conclusions and suggestions 

Given the country's capabilities, the Green Deal can highlight issues that are 

important to consider at this stage: 

 It is desirable that the relevant structures make a statement in support of 

the new EU strategy, the Green Deal, and create a platform for negotiations under the 

Association Agreement; 

 A working group should be established to study the prospects for a green 

deal and its impact on future EU-Georgia cooperation. 

 The relevant structures should pay attention to any possible changes in 

the rules stipulated in the Association Agreement, which are defined in the Green 

Deal. 

 Attention should be paid to the production cycle of companies exporting 

goods to the EU in order for them to comply with the requirements of the Green Deal. 

 It is advisable to amend the Law of Georgia “On Normative Acts” and 

add a note to the card explaining the draft law on the impact of the implementation of 
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the draft law on climate change. 

 Country and agricultural exporting companies need to be prepared to 

meet new requirements. 
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Summary: The article considers the essential characteristics of export and 

import operations as a component of foreign economic activity of the enterprise. The 

factors influencing international trade in the conditions of intensification of 

international processes of the world economy are clarified. The advantages that 

countries receive from participation in international trade are highlighted, and the 

peculiarities of interaction of the national economy with the economy of other 

countries are highlighted. It is substantiated that in modern conditions of rapid growth 

of competition export and import activity is a necessary component of the complex 

functioning of the country's economy and important types of foreign economic 

activity of enterprises. 

Keywords: international trade, cross-border exchange, foreign market, export 

and import operations, foreign economic activity. 

 

In the conditions of intensification of globalization processes the problems of 

formation and development of export and import operations as component of foreign 

economic activity of the enterprise. The purpose before us in the course of research 

consists in formation of the essential characteristic of export and import operations as 

a component of foreign economic activity of the enterprise. This, in turn, dictates the 

implementation of a number of tasks, in particular: analysis of the essence of the 
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concept of international trade, definition of approaches and justification of the 

characteristics of export-import operations of the enterprise; clarification of basic 

concepts related to the object of study; providing its own definition of the concept of 

export and import operations of the enterprise. 

The purpose of the paper is to substantiate the essential characteristics of 

export-import operations as the component of foreign economic activity of the 

enterprise. 

Materials of scientific publications of Ukrainian and foreign scientists, 

analytical notes of international institutions, encyclopedic literature were used to 

clarify the features of the essential characteristics of export and import operations as a 

component of foreign economic activity of the enterprise. The following methods 

were used in writing the article: abstraction, structural and functional, induction, 

deduction, synthesis and analysis, factor analysis.  

Modern world trade is characterized by the dynamic growth of its physical 

volume and great variety of commodity structure, directions and principles of sales in 

foreign markets, as well as ways of drawing up foreign trade agreements. Entering 

the foreign market requires possession of information on the conditions of interstate 

and national regulation of export and import flows, associated with the study of 

possible forms and methods of selling the particular type of product and the 

appropriate design of foreign trade agreements. 

International trade is historically the first form of international economic 

relations, which emerged during the period of slavery and is the exchange of goods 

and services between states. In the economic literature, it is not always possible to 

understand the essence of some categories related to international trade relations [1, 

p. 35]. This applies to the concepts of "foreign trade", "international trade", "world 

trade". The category of "international trade" is broader in content than "foreign 

trade", because first of all it covers a wide range of relations between the subjects of 

world economic relations [2, p. 54]. The concepts of "international trade" and "world 

trade" in the scientific and educational literature, as a rule, are identified.  

Authors Zh. S. Zosimova [3, p. 119] and E. O. Kovtun [4, p. 173] hold the 
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view that "international trade is a set of foreign trade of different countries", and 

foreign trade as the "component of foreign economic relations is divided into exports 

and imports of goods." 

From the socio-political point of view, international trade can be viewed as the 

special type of social relations that arise in the world economic system in the process 

and because of exchange of goods and services between states that have their own 

foreign and foreign trade policies. 

Scientists N. V. Olyadnichuk and O. D. Pidlubna [5, p. 49] consider 

international trade as the cross-border exchange of goods and services. We emphasize 

that international trade involves the exchange of not only goods but also services. 

Over the last twenty years, the share of their trade structure has been growing. 

According to statistics, at the present stage, the share of services is up to 20% in 

international trade. 

The advantages of countries' participation in international trade are: increased 

export supplies, increased employment; international competition necessitates 

effective business; export earnings of enterprises serve as the source of capital 

accumulation, which is directed to development. Intensification of the reproduction 

process in national economies is the consequence of increasing specialization, 

creating opportunities for the emergence and development of mass production, 

increasing the load of equipment and the efficiency of the introduction of new 

technologies [3, p. 121]. 

On the basis of foreign trade, the national economy interacts with the 

economies of other countries. At the same time, it is the main channel through which 

the world market on the basis of world prices influences national production, 

dictating competitive technical and economic parameters of production, cost level, 

quality standards [4, p. 173]. It is important to emphasize that world trade is the 

engine of production of certain countries and regions, as well as the world economy 

as a whole, as it provides a more rational use of material and human resources at all 

levels of the economy. 

International trade is developing under the influence of many factors, the main 
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of which are: the development and deepening of the international division of labor 

and the internationalization of production; growth of trade and economic integration 

with the formation of common markets, free trade zones, etc.; liberalization of 

international trade; scientific and technological revolution; formation in countries 

with economies in transition of economic models focused on foreign markets.  

Foreign trade operations are the set of basic and auxiliary (supporting) types of 

commercial activity, i.e. the set of techniques, the consistent application of which 

ensures the implementation of the purchase and sale agreement. Their main type is 

export and import operations. We share the point of view of the scientist [6, p. 174], 

which defines the export transaction as the activity aimed at selling goods to the 

foreign partner (buyer) with its export from the seller's country. The import 

transaction is the activity related to the purchase of foreign goods and their import, as 

well as technologies and services to the buyer's country for further sale on the 

domestic market. 

The analysis of export trade operations depends on the conditions in certain 

foreign trade agreements (contracts) with foreign buyers, as well as on the form of 

entry of the national supplier of export goods to foreign markets - independently or 

through the intermediary. Note that the analysis of export transactions is carried out in 

the following sequence: 

 the total volume of exports in relation to the accepted commitments, planned 

values, indicators of the previous period is analyzed; 

 the structure of export deliveries is studied: by goods, commodity groups, in 

the context of buyers, individual contracts for the shipment of exports, by countries 

with the selection of developed countries and states; 

 the assessment of the factors influencing the volume of export deliveries is 

carried out; 

 the results of the analysis for the purpose of acceptance of administrative 

decisions are generalized. 

The analysis of the total volume of exports of goods (works, services) is based 

on information on concluded contracts, consolidated and segmental reporting, 
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accounting data. Each export operation is preceded by the conclusion of the 

agreement, which is the basis for its further analysis. According to the contracts, the 

consignment note analyzes the fulfillment of obligations to export goods in value and 

physical terms. Analysis of the dynamics of export operations is characterized by the 

following indicators: export growth rates; growth rates; average annual growth rate. 

Imports are known to be the importation of goods into the customs territory 

from abroad for the purpose of further income from the sale or use of the goods. 

When selling goods, the income from import operations is similar to the income from 

trade operations, i.e. there is the difference between the purchase and sale prices of 

imported goods. The task of the analysis is to assess the difference between buying 

and selling prices for imported goods and to assess the factors influencing these 

indicators. 

According to the existing methodology adopted in accounting, when 

conducting procurement of imports, the value of goods received is the total indicator, 

which includes: the purchase price of goods provided for in the contract; customs 

payments; other purchase costs. The analysis is conducted both as a whole and for 

individual product groups (in foreign currency and in ruble equivalent). Next, the 

structure of inventories and the share of imported resources in the total commodity 

mass, the dynamics of these indicators are analyzed [1, p. 40]. 

It is necessary to pay attention to the terms of the contract for the payment of 

customs duties. If the contract provides for the payment of customs duties by the 

other party, they are all included in the purchase price of imported goods and are 

reflected in the relevant accounting accounts. Changes in customs legislation, in 

particular transport tariffs, also affect the purchase price of imported goods. 

Taking into account that the analysis of the range is quite time consuming due 

to the large number of imported products, in the evaluation process, methods of 

grouping and summarizing the analyzed data of calculating averages (e.g. average 

price, etc.) can be used. The specifics of the analysis of import transactions is that the 

object of import in addition to such factors as changes in physical volume and range 

of supplies, is affected by changes in customs duties and the official exchange rate of 
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the ruble to foreign currencies [5, p. 51].  

Thus, in the market economy, the role of analysis of foreign trade operations is 

growing due to the fact that the head not only organizes the implementation of 

planned tasks, but manages the team, which requires qualitatively different and more 

amount of information. In enterprises engaged in foreign economic activity, the 

amount of this information is much larger, because they need to focus not only on the 

domestic market but also on the foreign market. The most important features of the 

analysis of foreign economic activity are the growth of its role, the expansion of 

opportunities, the need to take into account changes in the economic environment in 

general. 

In modern conditions of rapid growth of competition, export and import 

activities are the necessary component of the integrated functioning of the country's 

economy and important types of foreign economic activity of enterprises. Firms 

engaged in export-import activities are less vulnerable to the influence of 

microeconomic factors of the operating environment. Export of enterprise products 

helps to solve a number of important tasks: increase profitability; increase sales; 

search for new business partners; improving the quality characteristics of products; 

avoiding seasonality of demand for goods, etc. Imports make it possible to find 

resources that are not available in the country of operation, reduce the cost of 

production by using lower-value materials from foreign markets, and so on. 
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Abstract. The article presents the results of using the method of SWOT-

analysis to determine the strategy for the development of sports and event tourism in 

the Kharkiv region. Factors of the macroenvironment, immediate environment, 

internal environment of sports and event tourism in the region were analyzed and 

evaluated. The most influential factors are selected and their distribution by matrix 

quadrants is carried out and the corresponding calculations are carried out. According 

to the results of the SWOT-analysis of sports and event tourism in the Kharkiv 

region, it was determined that it is necessary to develop strategies to support and 

develop the strengths of this type of tourism in the direction of realizing the 

opportunities of the external environment. 

Key words: strategy, sports and event tourism, SWOT-analysis 

 

Introductions. Competitive conditions in the international and domestic 

tourism markets encourage both individual tourism enterprises and leading tourism 

authorities at various levels (regional, national), to find their own non-standard ways 

of development, occupy certain niches, build tourism specialization and actively 

promote it. This situation necessitates the finding and scientific justification for the 

development of certain types of tourism using modern analytical tools. 

Aim. The purpose of this publication is to determine the strategy for the 

development of sports and event tourism in the region by using the tool of SWOT-
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analysis. 

Materials and methods.  One of the classic tools used to develop a strategy is 

the method of SWOT-analysis: the strategy is chosen depending on the strategic 

position occupied by the region in the SWOT matrix. This term consists of the initial 

letters of the English words strengths (strengths), weaknesses (weaknesses), 

opportunities (opportunities), threats (threats), which reflect what information should 

be obtained as a result of the analysis [1]. Traditionally, SWOT-analysis is carried out 

in four stages: analysis of macro-environmental factors; analysis of environmental 

factors; analysis of internal environmental factors; construction of a generalizing 

SWOT-matrix. One of the main problems is the selection at the preliminary stage of 

the factors to be analyzed and are the most important for the region in the situation in 

which it operates, because it is impossible to cover the vast. At each stage, the 

assessment of factors and the degree of their impact on the industry on a 3-point scale 

(3 points - strong impact, 2 - moderate, 1 - weak), the direction of influence is 

determined by either positive impact (+) or negative (-); appropriate environment 

profiles are developed. The analysis of the macroenvironment of sports and event 

tourism in the Kharkiv region is given in table 1. 

Table 1 

Analysis of factors of the macroenvironment of sports and event tourism 

Factors 
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Political and legal factors 

Political instability in the country 3 - -3 

Constant changes in the legislation of Ukraine 3 - -3 

Inconsistency of actions of legislative and executive 

power 

3 - -3 

Strict tax policy 3 - -3 

Failure to provide legal basis for business guarantees 3 - -3 

Quality of business legislation 2 - -2 

The pace of implementation of economic reforms 3 - -3 
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Certification of goods and services 2 - -2 

Antimonopoly policy 2 - -2 

Cancellation of the visa regime 2 + +2 

Together, political and legal factors: -22 

Economic factors 

Unstable economic situation in the country 3 - -3 

Seasonality of service provision 2 - -2 

Exchange rate fluctuations 3 - -3 

Reduction of services provided 2 - -2 

Decline in the solvency of the active part of the 

population 

2 - -2 

Inflation rate 3 - -3 

Rising prices for goods and services 2 3 4 

Decline in purchasing power 3 - -3 

Destabilization of the economic situation in the country 3 - -3 

Together economic factors: -21 

Socio-demographic factors 

Reduction of income 2 - -2 

Population reduction 2 - -2 

Rising unemployment 2 - -2 

Cultural level 2 + +2 

Migration processes 2 - -2 

The level of education in the country 2 - -2 

The level of quality of life of the population 3 - -3 

Marketing activities 2 - -2 

Together socio-demographic factors: -13 

Technical and technological factors 

Information and communication, the influence of the 

Internet 

3 + +3 

Acceleration of scientific and technological progress 2 + +2 

Use of technical and technological opportunities by 

enterprises 

2 + +2 

Financing of science-intensive industries 2 + +2 

Together technical and technological factors: +9 

Together by macro-environmental factors: -47 

The results of the analysis show that macro-environmental factors have a 

negative impact on the development of the industry and directly sports and event 

tourism, this is largely due to the unstable political and economic situation in the 

country. 

Similarly, we will analyze the immediate environment of sports and event 

tourism in the Kharkiv region, table 2. 
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Table 2 

Analysis of the factors of the immediate environment 

of sports and event tourism 

Factors 
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Consumers    

The tendency to reduce the target market 2 - -2 

Irregular purchase of services 2 - -2 

Ability to choose other types of tourism 2 - -2 

Ability to expand the range of potential consumers 2 + +2 

Constant changes in the needs and tastes of consumers 2 - -2 

High sensitivity of consumers to price changes 2 - -2 

Insufficient level of consumer awareness 3 - -3 

High sensitivity of consumers to advertising  3 - -3 

Requirements for quality of services 3 - -3 

Together   -17 

Suppliers    

Activity of tourism establishments 3 + +3 

Activity of sports establishments 3 + +3 

Attracting new suppliers 2 + +2 

Additional services are provided 3 + +3 

A wide range of services 3 + +3 

Together   +12 

Competitors    

Low barriers to entry 2 + +2 

High degree of competition in the market 3 - -3 

Low marketing activity of competitors 3 + +3 

Lack of study of competitors 2 - -2 

The presence of strengths in relation to competitors 3 + +3 

Low activity of competition 2 - -2 

Together   +1 

Contact audiences    

Increasing pressure from regulatory authorities 2 - -2 

Expanding the range of services provided by financial 

institutions 

3 + +3 

Lack of contacts with the press 3 - -3 

Lack of contacts with other types of tourism 2 - -2 

Work with ivetn-agencies 2 + +2 

Together   -2 

Mediators    

Providing loans by banks on favorable terms 2 + +2 

Together   +2 

Together by the factors of the immediate environment 

of the microenvironment 

  -10 
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Factors in the immediate environment also have a negative impact on the 

development of sports and event tourism in the region, mostly due to lack of 

consumer awareness and lack of study of competitors. Among the positive factors are 

the presence of strengths in relation to competitors and a wide range of services. 

Analysis of the factors of the internal environment of sports and event tourism 

in the Kharkiv region are shown in table 3. 

Table 3 

Analysis of factors of the internal environment of sports and event tourism 
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Management organization    

Lack of a clear organizational and managerial structure 3 - -3 

There are organizational elements of marketing 2 + +2 

Many employees do not fulfill their responsibilities in full 2 - -2 

Lack of regulatory bodies 2 - -2 

Lack of plans and clear specialization 2 - -2 

Together   -7 

Marketing    

No marketing research is conducted 3 - -3 

Formation of the range of your choice 3 + +3 

Quality control of services 3 + +3 

Insufficiently effective sales activities 2 - -2 

Low level of consumer incentives 2 - -2 

Insufficiently effective advertising activity 2 - -2 

Together   -3 

Finances    

Insufficient state and regional funding 3 - -3 

Negative dynamics in most key indicators of financial and 

economic activity of enterprises 

3 - -3 

Attracting investment 3 + +3 

Raising funds through non-governmental programs 2 + +2 

Use of international grants 3 + +3 

Together   +2 

Technology    

Insufficiently developed material and technical base 2 - -2 

Introduction of new technologies 3 + +3 

Availability of advanced sales methods 3 + +3 

Together   +4 
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Personnel    

Insufficient level of qualification of management staff 2 - -2 

Growth of labor productivity 2 + +2 

Low staff turnover 3 + +3 

Insufficient incentives for employees 2 - -2 

Together   +1 

Research and development    

Introduction of innovations 3 + +3 

Introduction of innovations 3 + +3 

Together   +6 

In general, the factors of the internal environment +3 

Analysis of the factors of the internal environment of sports and event tourism 

showed that the negative direction is influenced by organizational and managerial 

factors and marketing activities, but in general the internal environment has a low but 

positive impact on the development of sports and event tourism in the region. 

From the profiles of factors of the macroenvironment and the immediate 

environment, we highlight the opportunities and threats that affect its development, 

and the results of the analysis of the internal environment identify strengths and 

weaknesses. To identify the most significant factors, it is necessary to position them 

using the positioning profile of SWOT elements. In this profile, the elements of 

SWOT-analysis are assessed by experts on the degree of impact on the state of 

affairs, as well as on the probability of implementation (opportunities), the emergence 

of the situation (threats), support and development (strengths), overcoming 

(weaknesses), table 4. 

At the intersection of individual components of groups of factors, 4 fields 

(quadrants) are formed, which determine the strategic position as a certain ratio of 

external and internal environmental factors. In terms of opportunities, threats, 

strengths and weaknesses, the average score is in terms of scores obtained from the 

relevant profiles of the external and internal environment. In the fields of the matrix, 

the obtained estimates are multiplied. The field that received the highest score, and 

determines the strategic position (Fig. 1) 
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Drawing. 1 The choice of strategy for the development of sports and event 

tourism in the region according to the matrix of SWOT-analysis 

Table 4 

Identifying opportunities, threats, strengths and weaknesses of sports and event 

tourism in the region 

Features: 

1.1 Rebuttal of the visa regime 

1.2 Cultural level 

1.3 Information and communication, 

influence 

Internet 

1.4 Acceleration of scientific and 

technological progress 

1.5 Financing of science-intensive 

industries 

1.6 Use of technical and technological 

capabilities by enterprises 

1.7 The possibility of expanding the 

range of potential consumers 

1.8 Activity of tourism establishments 

1.9 Activity of sports facilities 

1.10 Attracting new suppliers 

1.11 Additional services are provided 

1.12 A wide range of services 

1.13 Low barriers to market entry 

1.14 Low marketing activity of 

competitors 

1.15 Presence of strengths in relation to 

competitors 

1.16 Expanding the range of services 

provided by financial institutions 

1.17 Work with ivetn-agencies 

1.18 Lending by banks on favorable 

terms 

 

Threats: 

2.1 Political instability in the country 

2.2 Constant changes in the legislation of Ukraine 

2.3 Inconsistency of legislative and executive actions 

2.4 Strict tax policy 

2.5 The pace of implementation of economic reforms 

2.6 Antitrust policy 

2.7 Unstable economic situation in the country 

2.8 Seasonality of service provision 

2.9 Exchange rate fluctuations 

2.10 Reduction of services provided 

2.11 Decline in the solvency of the active part of the 

population 

2.12 Inflation rate 

2.13 Decline in purchasing power 

2.14 Population decline 

2.15 Rising unemployment 

2.16 Migration processes 

2.17 Level of education in the country 

2.18 The level of quality of life of the population 

2.19 Marketing activities 

2.20 The tendency to reduce the target market 

2.21 Irregular purchase of services 

2.22 Ability to choose other types of tourism 

2.23 High sensitivity of consumers to price changes 

2.24 Insufficient level of consumer awareness 

2.25 Requirements for quality of services 

2.26 High sensitivity of consumers to advertising  

2.27 High degree of intensity of competition in the 

market 

2.28 Lack of study of competitors 

2.29 Increasing pressure from regulatory authorities 

 

  The external environment of the enterprise 

  Opportunities 

Average score = 2.58 
 

Threats 

Average score = 2.44 
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Strengths 

Average score = 

2.8 
 

S & O field 

(K = 7.22) 

(strategies of intensive 

growth, integration, 

diversification) 
 

S & T Field 

(K = 6.83) 

(strategies of limited 

growth, intensive 

growth) 

 

Weak sides 

Average score = 

2.36  
 

W & O Field 

(K = 6.0) 

(strategies of 

stabilization, horizontal 

integration, related 

diversification)  
 

W & T Field 

(K = 5.76) 

(reduction strategies: 

cutting off excess, 

reorientation, 

elimination) 
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Strengths: 

3.1 There are organizational elements 

of marketing 

3.2 Formation of the range of your 

choice 

3.3 Quality control of services 

3.4 Attracting investments 

3.5 Raising funds through non-

governmental programs 

3.6 Use of international grants 

3.7 Introduction of new technologies 

3.8 Availability of advanced sales 

methods 

3.9 Increasing employee productivity 

3.10 Low staff turnover 

3.11 Introduction of innovations 

3.12 Introduction of innovations 

Weak sides: 

4.1 Lack of a clear organizational and managerial 

structure 

4.2 Many employees do not fulfill their responsibilities in 

full 

4.3 Lack of regulatory bodies 

4.4 Lack of plans and clear specialization 

4.5 No market research, consumer needs, competitors, 

etc. are conducted 

4.6 Insufficiently effective sales activities 

4.7 Low level of consumer incentives 

4.8 Insufficiently effective advertising activities 

4.9 Insufficient state and regional funding 

4.10 Insufficiently developed material and technical base 

4.11 Insufficient level of qualification of management 

staff to work in market conditions 

4.12 Insufficient incentives for employees 

According to the results of the SWOT-analysis of sports and event tourism in 

the Kharkiv region, it was determined that the region needs to develop strategies to 

support and develop the strengths of this type of tourism. 

Kharkiv region has a significant potential for the development of sports and 

event tourism, a well-developed tourist and sports infrastructure, as well as the region 

hosts numerous sporting events for both professionals and amateurs. Therefore, for 

the development of sports and event tourism in the Kharkiv region, it is 

recommended to choose a strategy of intensive growth. This strategy will help to 

develop sports and event tourism in the region using its potential and opportunities of 

the external environment. 

Results and discussion. The presented results of the analysis give grounds to 

say that sports and event tourism for the Kharkiv region can confidently become one 

of the options for tourism specialization with careful development and consistent 

implementation of the strategy of intensive growth. The provisions on the 

components, deadlines for implementation and financing of measures remain 

debatable and in need of in-depth development. 

Conclusions. Given the available potential for the development of sports and 

tourism infrastructure and the results of SWOT-analysis, it is possible to state that 

sports and event tourism is one of the promising and effective areas of tourism 

business development in the Kharkiv region. 
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Abstract: Strategies for innovative development of business units are 

considered, which cover many alternative positive innovation processes in business 

structures and business units, which allow significantly accelerating the innovation 

process and making a profit. A matrix of strategies for innovative development of 

business units is proposed and their place for successful innovative development is 

determined by choosing the appropriate strategy. Characteristic features of 

introduction of basic and improving innovations at different levels of management 

are defined.  

Keywords: strategy, innovative development, business unit, business structure, 

sustainable development, innovation potential, innovation strategy, development. 

 

With the help of innovative innovations, it is possible to create a clear 

competitive strategy (innovation strategy) to identify the business benefits of business 

structures, while optimizing the associated risk, avoiding unwanted costs and gaining 

innovative value for business units in general. Innovative business development 

strategy includes a combination and relationship of tasks, goals, directions, relevant 

decisions on the transition of business units from the existing state to the new desired 

state through the mechanism of innovative measures: technical, technological, 

financial, resource, personnel, economic, managerial, organizational, product, social, 

as well as focusing enterprises on competitive markets [1]. That is, the innovation 

strategy is manifested in a certain type of functional behavior of business structures in 
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the market. The above gives grounds to claim that the model of behavior of business 

units influences innovative strategies, which can be active or passive. An active or 

technological model of behavior of business units allows you to respond quickly to 

events and possible changes in the environment and implement the necessary 

technological innovations. Having chosen one or more active strategies, the business 

entity chooses to use the latest technological design as the main driver of success. 

Among the active innovation strategies are the strategy of leadership and the strategy 

of imitation of leadership. If businesses choose a leadership strategy, it means that 

they must constantly and continuously launch a completely new product that is new 

to themselves and consumers [2]. Having chosen imitation strategies and specifically 

the strategy of following the leader, companies wait until the competitor enters the 

market with their latest products, and only then begins the production of similar 

products and its sale. At the same time, there is a technological and marketing 

adjustment of the innovative product by studying and avoiding mistakes of the 

leading company [3].  

Particular attention should be paid to the fact that companies that follow the 

leader produce and sell not a one hundred percent copy of the product of the leading 

company, and its improved version. That is why business units that have chosen a 

strategy to follow the leader, invest heavily in their R&D to improve existing 

products, which were released by the first leading company. Enterprises that follow 

the leader usually have a large production potential in their arsenal, which allows 

them to minimize the cost of innovative products through a flexible system of 

economies of scale. In addition, companies use a modified unique experience in the 

vector of marketing, which allows you to control the variability of the external 

environment, to direct the shortcomings in the marketing moments of leading 

companies in their competitive advantages, and as a result - more efficient use of new 

sales channels. The main advantage of the effective operation of enterprises that have 

chosen the strategy of following the leader is the recognition and high reputation of 

the brand, which allows you to quickly commercialize an innovative product [4].  

Those business units that choose the strategy of copying the leader are usually 
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characterized by the lack of a strong R&D base, they do not have the availability and 

capacity for mass production and product sales, and they lack significant potential in 

product promotion and marketing in general. Enterprises that work on the strategy of 

copying the leader, receive a license for the right to produce and commercialize 

innovative goods and begin production of an exact one hundred percent copy of the 

goods of the leading company. Such companies cannot make large profits from their 

market leadership, and to increase profitability use price factors that become available 

using cheap raw materials, substitutes and cheap labor [5].  

Regarding other innovation strategies (dependence on the leader and self-

improvement), it should be noted that regardless of the fact that these innovation 

strategies are technological, but the level of their innovation is quite weak. In 

particular, those companies that choose a strategy of dependence on the leader 

immediately embark on the path of complete dependence and subordination of the 

leader, and the release of innovative products by such companies is only to meet the 

needs of consumers or the leader. Yes, they are forced to imitate the release of 

innovative products of other leading companies. Practice shows that most often such 

a strategy is chosen when there is no strong knowledge-intensive base, sufficient 

funding from the state and private sectors, as well as the lack or lack of qualified staff 

in the field of R & D [6]. The strategy of self-improvement is inherent in enterprises 

that seek to optimize their costs in innovation by any means. The strategy of self-

improvement is associated with the introduction of actions to improve the product 

(product) in order to reduce its cost, which in turn is achieved by:  

 reducing labor costs;  

 combining effective management with diversification and further 

adaptation of production;  

 introduction of innovative technological processes;  

 production automation;  

 using methods of processing raw materials and the use of secondary raw 

materials in the production process [7].  

Thus, the strategy of innovative development should be considered under the 
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influence of a combination of the influence of innovative factors of the industry in 

which the business unit operates, and its innovation potential (Fig. 1). 
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Fig. 1. Matrix of strategies for innovative development of business units 

and their place for successful innovative development through the selection of 

appropriate strategies [proposed by the author] 

The ranking of relevant business units in the plane of this matrix is based on a 

preliminary determination of the impact of innovation factors on business units and 

their overall innovation potential. Thus, according to the levels of influence of 

innovation factors and the levels of their innovation potential, it is possible to use a 

Business unit В 

Business unit A 

Business unit С 
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certain strategy of innovation development, which aims to improve the activities of 

business units in the innovation sphere and involves the use of basic and improving 

innovations. In fig. 2 shows the characteristic differences in the implementation of 

basic and improving innovations in the process of effective management [8].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Characteristic features of the implementation of basic and improving 

innovations at different levels of government [improved by the author] 

The key characteristics of basic and improving innovations presented above 

can serve as a basis for creating a methodological approach to the effective 

involvement of new innovative technologies, technical and technological 

reconstruction (modernization) of business structures. It is also worth noting that the 

strategies of innovative development of business units are influenced by a variety of 

factors, the main essence of which can be reduced to the following features [9]:  

 with the increasing importance of innovation as a motive for economic 

well-being there is a need to increase the importance and importance of innovation 

management in management and bring the mechanism of development and 
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implementation of product and technological innovations to a new corporate level of 

effective decision-making. to optimize risks in the process of creating and 

implementing strategic maneuvering in today's market;  

 the mechanism of development and implementation of the strategy of 

innovative development must be carried out taking into account the type, scale and 

specifics of future innovative modernizations; 

 when establishing the effectiveness of innovative innovations, it is 

necessary to pay attention to the consolidated principles of strategic planning, which 

are used to analyze and evaluate the innovative state, its behavior, activity, innovative 

strategies, projects and innovation potential;  

 to effectively integrate innovative ideas into the activities of business units 

that help accelerate the introduction of innovative technologies and strengthen 

strategic competitive advantages, it is necessary to create and implement a 

mechanism for integrating strategic management and innovation management, which 

in turn will implement the principles of strategic management in active activity of 

innovative development. Thus, in the context of sustainable development, innovation 

strategies cover a wide range of alternative positive innovation, financial, investment 

and other processes in business structures and business units, provide an opportunity 

to significantly accelerate the innovation process and make a profit, with business 

models of innovation development, which are the basis of sustainable innovation 

development in general [10].  
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Анотація: В умовах сьогодення головним завданням, важливою 

передумовою та об’єктивною необхідністю розвитку економіки сільського 

господарства є ефективне використання ресурсного потенціалу аграрних 

підприємств. Для ведення ефективної діяльності аграрне підприємство має 

визначити та здійснювати контроль внутрішніх і зовнішніх чинників впливу на 

ефективність використання ресурсів.  

Ключові слова: ресурси, аграрне підприємство, ефективність, внутрішні 

чинники, зовнішні чинники. 

 

Важливим стратегічним завданням розвитку аграрного підприємства є 

досягнення належного рівня його економічної ефективності в цілому та 

ефективності використання ресурсів, зокрема. Значно впливають на результат 

діяльності підприємства саме зовнішні та внутрішні чинники впливу на 

ефективність використання ресурсів. В економічній ситуації, що склалася, 

багато підприємств часто спрямовують свої зусилля на скорочення витрат, не 

враховуючи внутрішні та зовнішні чинники. Саме тому, на нашу думку, 

необхідно провести аналіз внутрішніх та зовнішніх чинників впливу на 

ефективність використання ресурсів аграрних підприємств. 

Нині однією з актуальних проблем є розгляд і вивчення чинників, які 

прямопропорційно впливають на ефективне використання ресурсів. Щоб 

виявити внутрішні чинники, які впливають на ефективне використання ресурсів 

аграрного підприємства, необхідно провести факторний аналіз: продуктивності 
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праці; валової продукції; рентабельності; матеріаловіддачі та прибутку.  

Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що чинники внутрішнього 

середовища впливають на внутрішню ефективність використання ресурсів. За 

допомогою проведеного факторного аналізу ресурсів можемо розробити схему 

внутрішніх чинників впливу на ефективність використання ресурсів аграрних 

підприємств (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Внутрішні чинники впливу на ефективність використання 

ресурсів аграрних підприємств [авторська розробка] 

Отже, можемо виділити шість видів внутрішніх чинників впливу на 

ефективність використання ресурсів аграрних підприємств. 

Досліджувати ефективність використання ресурсів аграрного 

підприємства, спираючись лише на чинники внутрішнього середовища не є 

доцільним, оскільки важливим аспектом є вплив чинників зовнішнього 

середовища, котрі не залежать від діяльності підприємства. 

Провівши опрацювання різних джерел та дослідивши твердження 

науковців, можемо зазначити, що єдиного підходу до складу зовнішніх 

Прибуток 

- обсяг реалізованої продукції 
- ціна реалізації продукції 
- собівартість реалізованої продукції 

Внутрішні чинники впливу на ефективність використання ресурсів аграрних підприємств 

Фондовіддача 

- вартість валової продукції 
- вартість основних засобів 
- продуктивність праці 
- фондоозброєність 

- розмір капіталу на 1 га сільськогосподарських угідь 
- обсяг виробництва валової продукції на 1 грн вартості 
капіталу 

Обсяг валової 
продукції 

Валова продукція 

- матеріальні витрати  
- матеріаловіддача 

- середньооблікова чисельність працівників 
- продуктивність праці 

Продуктивність 
праці 

- кількість днів відпрацьованих одним працівником за рік 
- середня тривалість робочого дня 
- годинна продуктивність 

Рентабельність 
персоналу 

- середньорічний виробіток продукції одним працівником 
- питома вага реалізації продукції в загальному обсязі 
випуску продукції 
- рентабельність продаж 
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чинників впливу на ефективність використання ресурсів аграрних підприємств 

не існує. Тому, узагальнивши всі одержані результати, нами створено схему 

зовнішніх чинників впливу на ефективність використання ресурсів аграрних 

підприємств (рис. 2.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Зовнішні чинники впливу на ефективність використання 

ресурсів аграрних підприємств [авторська розробка] 

Проведений аналіз внутрішніх та зовнішніх чинників впливу на 

ефективність використання ресурсів аграрних підприємств дозволить 

керівникам підвищити ефективність їх використання та забезпечить збільшення 

- інновації в управлінні, виробництві, персоналі, тощо. 

- підвищення рівня освіченості та кваліфікації 
працівника; 
- рівень матеріального і соціально-психологічного 
стимулювання працівників. 

Соціальні 

- рівень розвитку продуктивних сил; 
- прожитковий мінімум; 
- коливання курсу національної валюти відносно валют 
інших країн; 
- система оподаткування; 
- умови одержання кредиту та процентна банківська 
ставка; 
- рівень динаміки цін; 
- платоспроможність; 
- глобалізація. 

- впровадження сучасної техніки чи технологій у 
виробництво продукції; 
- продуктивність обладнання. 

- діяльність владних структур; 
- законодавство; 
- фінансові інструменти; 
- економічні нормативи 

Залежність якості продуктів харчування від екологічних 
обставин:  
- клімат; 
- якість ґрунту; 
- якість водних джерел та атмосфери. 

- поширення нових форм конкурентної боротьби серед 
суб’єктів агропромислового комплексу; 
- зменшення потреби в робочій силі у кількісному 
аспекті через автоматизацію сільськогосподарського 
виробництва; 
- комп’ютеризація освіти, дистанційне навчання 
працівників. 

Зовнішні чинники впливу на ефективність використання ресурсів аграрних підприємств 
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Інформація 

Інноваційні 

Час - пов’язані з розміщенням транспортних шляхів,  
- час простоїв. 
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показників фінансово-економічної діяльності, зростання результатів 

екологічного й соціального складників роботи підприємства. 
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Анотація: у статті на підґрунті існуючих підходів до процесу управління 

людськими ресурсами окреслено новітні підходи до ефективності такого 

управління в проєктному менеджменті. В основу зазначеного вище підходу 

покладено матрицю відповідальності, яку доповнено авторським баченням її 

складових. Акцентовано увагу на тому, що ефективність процесу управління 

можна оцінювати за допомогою моделей Бурєннікової (Поліщук)-Ярмоленка. 

Підкреслено, що таке оцінювання сприятиме підвищенню обґрунтованості 

управлінських рішень при реалізації проєктів. На основі використання 

системного та процесного підходів пропонується враховувати ефективність 

управління на кожній стадії реалізації проєкту. 

Ключові слова: управління, проєкт, ефективність, процес, людські 

ресурси, матриця відповідальності.  

 

Ефективне управління людськими ресурсами є важливою частиною для 

досягнення цілей будь-якого проєкту. Удосконалювання управління, пов’язане 

з оцінюванням його ефективності, є нагальною проблемою сьогодення. Саме 

ефективне управління, зокрема, людськими ресурсами, сприяє економічному 

зростанню, покращенню показників діяльності та конкурентоспроможності 

продукції підприємств тощо.  
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Питанням управління людськими ресурсами приділяли увагу зарубіжні 

вчені У. Мілер [1], М. Портер [2], Д. Черінгтон [3] тощо, а також вітчизняні 

науковці Л. Балабанова [4], В. Поддубняк [5], О. Тимохіна [6], А. Фандєєва [7] 

та ін. М. Портер [2] виявив, що управління людськими ресурсами є ключовим 

фактором для досягнення конкурентної переваги, тому актуальними стають 

питання ефективності зазначеного управління. 

Метою статті є окреслення сучасних підходів до забезпечення 

ефективності процесу управління людськими ресурсами в проєктному 

менеджменті для досягнення конкурентоспроможності підприємств. 

Як відомо, людські ресурси проєкту –  це сукупність професійних, 

ділових, особистісних якостей учасників проекту та членів команди проекту та 

їх можливостей (впливу, «ваги», зв’язків тощо), які можуть бути використані 

при здійсненні проєкту [8]. 

Управління людськими ресурсами проєкту містить процеси, які спряють 

організації та керуванню командою проєкту. На тлі безпрецедентних наслідків і 

викликів, спричинених пандемією COVID-19, економічною кризою тощо 

підприємства змушені запроваджувати кардинально нові підходи до організації 

робочих процесів, а також управління ними. Таке управління має бути 

ефективним. Керівники підприємств мають зосереджувати увагу не тільки на 

плануванні можливих подій при реалізації проєктів, а й на злагодженості дій 

усієї команди, персоналу підприємства як складової людських ресурсів. Вміння 

ефективно організовувати колективну роботу набуває особливого значення при 

управлінні командою проєкту. Якщо учасники проєкту мають недостатній 

рівень управлінських та/або технічних вмінь і навичок, тоді їх набуття або 

розвиток слід передбачати у плані навчання персоналу [9]. За організацію 

«середовища проєкту» покладається обов’язок на менеджерів проєктів. Вони 

мають заручитися допомогою вищого керівництва та прихильністю учасників 

команд, ефективно вирішувати та улагоджувати інциденти, які виникають під 

час виконання проєкту, зміцнювати  довіру та створювати  умови для 

відкритого спілкування між членами команди. 
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Не зосереджуючи уваги на етапах (стадіях) розвитку проєкту, перейдемо 

до підходів стосовно його здійснення (реалізації) та ролі у ньому менеджера. 

Зазначене здійснення відбувається в рамках конкретних організаційних форм, 

конструкція яких значно впливає на сам проєкт. Існує велике різноманіття 

організаційних форм реалізації проєктів залежно від того, хто виступає 

менеджером проєкту [9]. Одним з найбільш відомих підходів до візуалізації 

певної організаційної форми реалізації проєкту є матриця розподілу 

відповідальності (Responsibility Assignment Matrix, RAM), яка дозволяє 

ілюструвати зв’язки між робочими діями (процесами, операціями тощо) під час 

виконання конкретного проєкту і членами проєктної групи. Матриця є 

структурою, яка ставить у відповідність до ієрархічної структури конкретну 

організаційну структуру і певним чином сприяє окресленню кола осіб, 

відповідальних за кожен елемент змісту проєкту. Організаційна структура 

проєкту (OBS) визначає відносини між його учасниками, їхню відповідальність 

і  повноваження в процесі реалізації проєкту. Матриця може бути створеною у 

форматі, названому RACI (див. табл. 1, складену на прикладі реалізації проєкту 

щодо встановлення програмного забезпечення на підприємстві), де R – 

Responsible (виконує); A  –  Accountable (несе відповідальність); C – Consult 

before doing (консультує до виконання); I – Inform after doing (повідомляє після 

виконання). Зазначена матриця у контексті досягнення певної ефективності 

процесу управління доповнена нами Е – забезпечує ефективність результату 

проєкту (маємо RACI (Е)). Матриця відповідальності сприяє більшій 

оперативності та дієвості реалізації проєкту, чіткішому визначенню 

функціональних обов’язків окремих учасників проєкту, підвищенню 

відповідальності за кінцевий результат проєкту задіяних у ньому людських 

ресурсів, ефективності процесу управління ними. 

Ефективне управління проєктом має розглядатися з позицій як 

системного підходу, так і з позицій окремих відповідних складових 

(компонентів, елементів, частин) такої системи, які це відображено у таблиці 1. 

При цьому виникає необхідність розроблювання й удосконалювання 
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відповідної методики вимірювання та оцінювання ефективності (Е) процесу 

управління проєктом у контексті людських ресурсів (команди проєкту). Така 

методика, на нашу думку, може ґрунтуватися на моделях складових 

ефективності та результативності Бурєннікової (Поліщук)-Ярмоленка 

(детальніше – див. у роботах [10-12] тощо). 

Таблиця 1 

Матриця відповідальності RAM у форматі RACI (Е). 

 

Функція 

Елементи організаційної структури 

Інвестор 

проєкту 

Менеджер 

проєкту 

Розробник Аналітик 

Початок проєкту C A; Е R R 

Складання плану проєкту I A; Е C C 

Порівняння вимог 

користувачів 

I A; Е I R 

Встановлення технічних 

вимог 

I A; Е I R 

Визначення програмних 

засобів 

I A; Е R C 

Визначення тестового 

програмного забезпечення 

I A; Е C R 

Встановлення програмного 

забезпечення 

C А; Е C; Е R 

Джерело: удосконалено авторами на основі [8, 9]. 

У моделях складових результативності та ефективності, як завжди, 

наслідком процесу управління «…вважатимемо продукти цього процесу: 

продукт як користь – чистий наслідок процесу, продукт як втрати (втрачений 

наслідок процесу), загальний продукт (сукупний наслідок процесу як з позицій 

користі, так і з позицій втрат); масштабний продукт у вигляді продукту як 

користі та тієї частини продукту як втрат, котра пропорційна частці продукту як 

користі в загальному продукті (цей продукт характеризує масштаб процесу – 

звідси і походить його назва). Показники як індикатори дієвості процесу 

управління мають такий вигляд: V – показник загального продукту процесу; Z – 

показник його продукту як затрат; G = (V – Z) є показником продукту як вигоди 

(користі) процесу; E = V / Z – показник ефективності процесу як відношення 

показників загального продукту V і продукту як затрат Z (якісна складова 

результативності процесу); K = (G + Z ∙ G / V) – показник масштабного 



1075  

продукту процесу (кількісна складова показника результативності процесу);    R 

= K ∙ E = K ∙ V / Z = G ∙ V (1 + V / Z) є показником результативності процесу як 

добутку показника K масштабного продукту процесу на показник E його 

ефективності» [13, с. 22]. Пропонований нами підхід до встановлення та 

досягнення конкретного рівня ефективності процесу управління, зокрема, 

людськими ресурсами проєкту, ґрунтується на результатах обчислень за 

моделями складових результативності та ефективності (якісної складової 

результативності процесу). Він може сприяти підвищенню обґрунтованості 

управлінських рішень у контексті згаданої вище ефективності процесу 

управління проєктом. Більш детально матриця відповідальності на засадах 

ефективності управління людськими ресурсами на реальних прикладах 

висвітлюватиметься нами у наступних публікаціях. Через нестабільність 

соціальних, політичних тощо умов та економічну кризу в країні постають 

питання покращення використання людських ресурсів у проєктах й 

ефективного управління ними, що детальніше з теоретичної та практичної 

точок зору досліджуватиметься нами у подальшому. Запропонований нами 

підхід із застосуванням оновленої матриці відповідальності може сприяти 

підвищенню ефективності управління людськими ресурсами та, на основі 

цього, покращенню конкурентоспроможності підприємств.  
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Анотація. Складна та нестабільна ситуація, в якій опинилася економіка 

України, вимагає сучасних новітніх підходів до управління формуванням і 

розподілом прибутку, в тому числі прибутку підприємств готельної індустрії. В 

статті розглянуто сучасні підходи щодо визначення економічної сутності 

прибутку. Запропоновано перспективну карту управління потенціалом 

прибутковості готельного господарства, яка дозволяє кожній бізнес-одиниці та 

співробітнику підприємства готельного господарства отримати чітке 

роз’яснення сутності стратегії та задач по її здійсненню, а також забезпечує 

ефективність її реалізації в системі управління потенціалом прибутковості 

готельного господарства. 

Ключові слова: прибуток, управління прибутком, готелі, прибуток 

підприємства готельного господарства, фінансові результати діяльності готелю, 

доходи підприємства, витрати підприємства, збалансована система показників 

(ЗСП), управління потенціалом прибутковості готельного бізнесу, перспективна 

карта управління потенціалом прибутковості готельного господарства. 

 

Однією із найбільш актуальних проблем прикладного характеру стає 

розвиток методологічних основ фінансово-аналітичного забезпечення 

управління потенціалом прибутковості готельного бізнесу. 
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Епоха ХХІ ст., а також складна та нестабільна ситуація, в якій опинилася 

економіка України, вимагає сучасних нових підходів до управління 

формуванням і розподілом прибутку, в тому числі прибутку підприємств 

готельної індустрії. Саме у зв’язку з цим трактування категорії прибуток 

вітчизняними економістами зазнає суттєвих перетворень. 

Так І.О. Бланк характеризує прибуток як плату за ризик, невизначеність 

результатів підприємницької діяльності, адже одержання прибутку в умовах 

ринку завжди пов'язано з конкретним ризиком [1]. Проте Т.В. Калайтан під час 

дослідження економічної сутності і природи утворення прибутку зазначає, що 

співвідношення ризику і доходу, на якому наголошує І.О Бланк, не відображає 

економічної природи походження прибутку [2]. 

О.П. Єфімова характеризує прибуток як «кінцеву ціль і основу мотивації 

розвитку підприємства в умовах ринку» [3, с. 236]. В свою чергу, у вартісному 

вираженні, з кількісного боку, на думку дослідниці, прибуток являє собою 

перевищення доходів над витратами”. 

Оцінка різноманітних підходів щодо характеристики прибутку дає 

можливість зробити узагальнення, згідно якого прибуток може бути 

представлений у вигляді чистого доходу суб’єктів господарювання у якості 

винагороди за ризикованість господарювання та є різницею між понесеними 

доходами та витратами під час його здійснення. 

Що стосується економічного змісту та джерел утворення прибутку 

підприємств готельного господарства, слід відмітити, що точки зору авторів 

економічних видань тісно переплітаються. Зокрема, Єфімова О.П., Олефіренко 

Т.А. [3] та Кузнецова Н.М. [4] визначають прибуток підприємств готельного 

господарства як різницю між доходами (виручкою) від реалізації послуг і 

експлуатаційними витратами готелю, при цьому акцент роблять на витратах на 

виробництво і реалізацію, що включаються в собівартість готельних послуг.  

Л. Г. Агафонова та О. Є. Агафонова характеризують прибуток у 

нерозривному зв’язку з процесом експлуатації номерного фонду підприємства 

готельного господарства, і це цілком виправдано, оскільки рівень 
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завантаженості чинить вагомий вплив на ефективність господарювання, при 

цьому зазначають, що «...відсоток прибутку закладається до ціни основної 

готельної послуги відповідно до цінової політики готелю після розрахунку 

собівартості та визначається з урахуванням податку на прибуток» [5, с. 114]. 

Т. М. Берднікова під час дослідження економічної сутності фінансових 

результатів особливу увагу звертає на «від’ємне значення різниці між доходами 

і витратами підприємства». Тобто дослідниця розглядає «прибуток з від’ємним 

знаком» як «збиток» [6, с. 36]. 

Розглядаючи управління сучасним готельним комплексом Г.Б. Мунін, 

А.О. Змійов, Г.О. Зінов’єв, Є.В. Самарцев, О.О. Гаца, К.П. Максимець, 

Х.Й. Роглєв трактують прибуток як «ціну послуг особливого виду праці» [7, с. 

463]. В свою чергу, збиток вищезгадані науковці визначають як «майнові 

втрати, викликані ушкодженням або зниженням (його частини) у результаті 

пожежі, стихійних явищ, інших причин...» [7, с. 457], тобто автори роблять 

акцент на надзвичайних подіях, які можуть зумовити негативний фінансовий 

результат діяльності готелю. На нашу думку, трактуванням науковців категорії 

«збиток» є не зовсім вдалим, важливо при характеристиці вищезазначеного 

поняття перш за все брати до уваги причини, які зумовлюють його виникнення, 

а саме перевищення доходів від експлуатації номерного фонду над витратами. 

На думку Н.М. Кузнецової, «…максимізація прибутку не може вважатися 

виправданою з точки зору її соціальних наслідків. Ця концепція може 

тимчасово реалізуватися лише в умовах переважання попиту над пропозицією», 

тому для України, в подальшому «з розширенням мережі готелів, орієнтація на 

максимізацію прибутку застосування не знаходитиме» [4, с. 83]. 

Підводячи підсумки та враховуючи генезис визначення категорії 

«прибуток», слід зазначити, що в більшості випадків отримання прибутку 

підприємствами готельної індустрії являється результатом реалізації товарів і 

послуг, яка базується на залученні, перш за все, праці та капіталу. 

На нашу думку, прибуток підприємств готельного господарства слід 

трактувати як структурний елемент цін на основну послугу розміщення, інші 
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основні та додаткові послуги, що характеризує результат як експлуатації 

номерного фонду так і структурних додаткових і допоміжних підрозділів 

підприємств готельного господарства в цілому. Запропоноване визначення 

враховує специфіку основної діяльності підприємства готельного господарства, 

а також комплексний характер послуг в галузі готельної діяльності [8]. 

Джерелами утворення прибутку виступають здатність до 

підприємницької діяльності, впровадження різноманітних інновацій, 

досягнення оптимальних обсягів виробництва та реалізації готельних послуг, 

забезпечення належного рівня їх якості та необхідного рівня завантаженості 

номерного фонду із врахуванням фактору ризику [8; 9, с. 911-912]. 

Вагомою умовою зростання потенціалу прибутковості підприємств 

готельного господарства виступає ефективне функціонування його фінансово-

аналітичної системи. Контроль фінансових результатів діяльності в готельній 

сфері повинна здійснюватися на всіх рівнях системи управління готелем й 

сприяти ефективному використанню його економічного потенціалу, створюючи 

на основі цього передумови для цілковитої готовності до інноваційного 

розвитку [10, с. 89–90]. 

Застосування концепції збалансованої системи показників (ЗСП) 

забезпечує планомірну реалізації стратегічних планів підприємства готельного 

господарства, їх інтерпретацію на мову операційного управління та контроль 

над впровадженням стратегії із врахуванням ключових показників діяльності в 

сфері готельного бізнесу. Збалансована система показників виступає 

інноваційною схемою, яка зберігаючи основні фінансові параметри, формує 

проектовані форми фінансової звітності готелю, оціночні індикатори 

майбутньої основної операційної діяльності на базі нетрадиційних методів 

багатомірного прогнозування. При розробці збалансованої системи прогнозних 

показників стратегія потенційної прибутковості готельного господарства 

охоплює наступні напрями: фінанси; клієнти готелю; бізнес-процеси; людський 

капітал [11; 12].  

Кожен напрям формалізується у вигляді перспективних карт, що містять 
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інформацію про задачі, індикатори, цільові орієнтири та способи їх        

досягнення (рис. 1).  

 

Рис. 1. Перспективна карта управління потенціалом прибутковості 

готельного господарства 

Джерело: побудовано авторами за даними [11, с. 1-3; 12, с. 135–139].  

Перспективна карта представляє собою діаграму або малюнок, що описує 

стратегію у вигляді набору перспективних цілей та причинно наслідкових 

зв’язків між ними. Ця схема застосовується для логічного та чіткого викладу та 

роз’яснення стратегії, перетворюючи стратегію та конкретний план дій. 

Переклад стратегії на мову логічних закономірностей, відображених в 

стратегічній карті, дозволяє кожній бізнес-одиниці та співробітнику 

підприємства готельного господарства отримати чітке роз’яснення сутності 

стратегії та задач по її здійсненню. Процес побудови перспективної карти 

робить стратегію «прозорою», а застосування карти забезпечує ефективність її 

реалізації в системі управління потенціалом прибутковості готельного 

господарства. Перш за все перспективний аналіз як «передбачення 

майбутнього» тісно пов’язаний з прогнозуванням та передує стратегічному 
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обліку, формуванню прогнозностичної фінансової звітності. Тобто саме 

перспективний аналіз покликаний розширити горизонти передбачення, 

створити можливості своєчасної зворотної реакції на зміни, що відбуваються у 

зовнішньому середовищі. 
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Анотація. Індустрія ресторанного бізнесу надзвичайно чутлива до 

економічних і політичних потрясінь, і поточна криза не стає винятком. 

Економічна нестабільність, відсутність чітких стратегічних орієнтирів призвели 

до погіршення розвитку цієї сфери національної економіки. Управління 

ефективністю – необхідна умова стабілізації підприємств. На основі 

узагальнення та розвитку сучасних підходів до управління ефективністю 

операційної діяльності визначено його основні сутнісні характеристики та 

елементи. Запропоновано інтегровану систему управління ефективністю 

операційної діяльності підприємства ресторанного господарства на основі 

поєднання різних підходів менеджменту. 

Ключові слова: управління ефективністю, операційна діяльність, 

управління ефективністю операційної діяльності ресторану, елементи системи 

управління ефективністю, підприємства ресторанного господарства, 

інтегрована система управління ефективністю операційної діяльності 

підприємства.  

 

Особливої актуальності питання підвищення ефективності операційної 

діяльності набуває за кризових умов в економіці, оскільки вони вимагають 
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жорсткого скорочення витрат, пошуку оптимальних бізнес-моделей 

функціонування, швидкого пристосування до параметрів зовнішнього 

середовища. Необхідною умовою її вирішення є вдосконалення економічного 

обґрунтування як стратегічних, так і тактичних управлінських рішень у сфері 

операційної діяльності, а також механізмів їх реалізації. 

Функціонування підприємств у динамічному середовищі створює 

необхідність пошуку таких підходів до управління, які будуть максимально 

відповідати умовам діяльності, визначатимуть стратегічні пріоритети 

підприємства, а результати господарювання задовольнятимуть зацікавлених 

осіб. За умови досягнення бажаного результату господарювання при найбільш 

раціональному використанні ресурсів, можна стверджувати про ефективність як 

управлінську категорію [1, с. 377-379]. 

Найбільш повне, на нашу думку, визначення надає H Лазарева, яка 

визначає управління ефективністю як інтегрований підхід менеджменту, що 

об'єднує різні напрями діяльності підприємства, включаючи стратегію, 

управління персоналом, операційний менеджмент, планування, аналіз, облік та 

контроль, відповідні методи, моделі, системи та програмне забезпечення задля 

забезпечення сталого зростання ефективності діяльності підприємства [2, с. 

105]. 

Також Н. Лазарева виділяє чотири основні принципи здійснення 

управління ефективністю діяльності підприємства: вимір результатів роботи 

підприємства та його окремих підрозділів, що передбачає розробку показників 

ефективності та встановлення цілей дія підвищення ефективності; оцінка 

ефективності роботи підприємства, що передбачає визначення фактичної 

ефективності на підприємстві, її порівняння з цілями ефективності та виявлення 

резервів щодо її зростання; провадження управлінських дій, що передбачає 

прийняття рішень, які сприяють підвищенню ефективності роботи, тобто за 

кожним з виявлених резервів виробляються рішення для наближення 

фактичного значення показника до цільового; моніторинг ефективності, що 

передбачає контроль виконання рішень і збір інформації, необхідне» для 
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подальшого виміру ефективності діяльності підприємства [2, с. 107-108]. 

Узагальнення та розвиток існуючих підходів до розуміння поняття 

«управління ефективністю операційної діяльності» дозволило виокремити 

такі його сутнісні характеристики: 

 з позицій системного підходу, це управління являє собою систему 

спеціальних принципів та методів, реалізація яких дає змогу вдосконалювати 

операційну діяльність підприємства [3]; 

 це процес покращання результатів операційної діяльності, що 

здійснюється на постійній і систематичній основі [4]; 

 це циклічний процес, що охоплює стандартні функції управління: 

планування, організацію, координацію, регулювання та контроль параметрів та 

результатів операційної діяльності [5]; 

 це багатовекторний процес, що охоплює різні функціональні 

напрями управління, з огляду на те, що він передбачає управління усіма видами 

ресурсів, що використовуються в операційній діяльності;  

 це процес, що здійснюється за трьома контурами управління: 

стратегічному, поточному, оперативному; 

 це процес, що передбачає узгодження економічних інтересів різних 

стейкхолдерів, формування та розвиток відносин з ними. 

У сучасних умовах підприємства можуть поєднувати різні підходи до 

управління операційною діяльністю, що в цілому сприятиме збагаченню та 

вдосконаленню управлінської практики, розширенню методичного 

інструментарію менеджменту. Тобто варто говорити про інтегровану систему 

управління операційною діяльністю, яка спирається на методологічні принципи 

та інструменти різних підходів (рис. 1).  

З усіх підходів до управління наразі виділяють чотири основні: 

ситуаційний, функціональний, процесний, системний, проектний. 

Ситуаційний підхід базується на реакції менеджерів на конкретні ситуації 

або обставини, що можуть вплинути на підприємство в конкретний момент 

часу. Таке управління призводить до прийняття рішень по ходу виявлення 
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проблем, а не відповідно розробленим планам [6, с. 147]. 

 

Рис. 1. Інтегрована система управління ефективністю операційної 

діяльністю ресторану на основі поєднання різних підходів менеджменту 

Джерело: розроблено авторами за даними [1; 3; 6; 7]. 

За цього підходу стратегічне планування відсутнє, що призводить не 

лише до вирішення проблем після їх безпосереднього виникнення, а й до 

значного зростання кількості проблем у майбутньому. Отже, в управлінні 

ефективністю операційна діяльності ситуаційний підхід може застосовуватись 

за необхідності оперативного вирішення питань обслуговування покупців, змін 

у ціновій політиці та закупівельній діяльності підприємства ресторанного 

господарства. 

Функціональний підхід являє собою безперервну серію взаємопов'язаних 

управлінських функцій на підприємстві. Управління на його основі передбачає 

забезпечення висока продуктивності праці задля стимулювання здобуття 

професійної спеціалізації, спрощення процесів управління, зменшення 

споживання матеріальних ресурсів, покращання координації робіт, надавання 

повноти влади функціонерам-керівникам підрозділів [6, с. 147-151]. За такого 

Системний підхід: 

ідентифікація елементів управління 

операційною діяльністю та 

взаємозв’язків між ними 

Ситуаційний підхід: 
оперативне регулювання та коригування 

інструментів управління операційною 

діяльністю при зміні умов зовнішнього 

та внутрішнього середовища 

Функціональний підхід: 
реалізація розподілу 

функцій управління 

операційною діяльністю 

між функціональними 

підрозділами, 

встановлення ієрархічних 

та горизонтальних зв’язків 

Інтегрована система 

управління 

ефективністю 

операційної діяльності 

підприємства 

роздрібної торгівлі 

Проєктний підхід: 
розгляд окремих 

завдань як окремих 

проєктів з 

ідентифікацією його 

ресурсів та одержаних 

результатів 

Процесний підхід: 
Раціоналізація бізнес-процесів операційної діяльності, визначення 

відповідальних за процеси, встановлення зв’язків між різними 

функціональними підрозділами, що забезпечують реалізацію процесу 
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підходу якість оцінюється не за кінцевим, а за проміжними результатами, що, 

зазвичай, призводить до неточного їх трактування, оскільки їхній вплив на 

кінцевий результат (а отже, і на ступінь досягнення загальної мети 

підприємства) ігнорується, а окремі працівники прагнуть досягти окремих 

локальних показників ефективності встановлених персонально для них, а не 

сприяти досягненню головної мети підприємства. 

Процесний підхід веде до спрощення багаторівневих ієрархічних 

організаційних структур, що забезпечує більшу орієнтацію організації на 

споживача. Перехід до процесного підходу дозволяє усунути відособленість 

підрозділів і посадових осіб, розглядати діяльність у системі менеджменту 

якості не в статиці, а в динаміці, коли діяльність у системі має постійно 

поліпшуватися на основі відповідних вимірювань і аналізу, акцентувати увагу 

менеджменту на взаємодії підрозділів і посадових осіб, що надає можливість 

усувати «нічийні поля», тобто ділянки діяльності, що випадають з-під впливу 

системи менеджменту якості [8]. Процесний підхід характеризується більшою 

здатністю до вдосконалення менеджменту, що вкрай важливо в умовах 

зростаючої конкуренції з якою постійно стикаються організації, та розширює 

можливості організацій у розвитку бізнесу [9]. В межах управління 

операційною діяльністю процесний підхід є актуальним для оптимізації 

основних бізнес-процесів, підвищення рівня їx економічності та ефективності. 

Системний підхід визначає організацію як сукупність взаємопов’язаних 

елементів, які орієнтовані на досягнення єдиної кінцевої мети. Мінливі умови 

зовнішнього середовища вимагають від даної системи елементів формулювання 

цілей та встановлення їхньої ієрархії до початку будь-якої діяльності. 

Характерною є необхідність досягнення кінцевої мети з врахуванням рівня 

економічності шляхів її досягнення, а також кількісна оцінка всіх цілей та 

засобів їх досягнення [8]. Необхідні змінні і важливість кожного окремого 

елемента повинні знати керівники, що вимагає їхнього високого 

професіоналізму. 

Проєктний підхід в управління передбачає розгляд окремого завдання як 
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проєкту, що має замкнений цикл і характеризується релевантними ресурсами та 

результатами, які необхідно одержати за підсумками його розв’язання. Так, в 

межах управління операційною діяльністю ресторану проєктний підхід може 

застосовуватись, насамперед, при здійсненні інвестицій у розвиток операційної 

діяльності, при пошуку нових постачальників, запровадженні нових технологій.  

З позиції системного підходу управління ефективністю операційної 

діяльності підприємства ресторанного господарства можна охарактеризувати 

таким чином (табл.1). 

Таблиця 1 

Характеристика елементів системи управління ефективністю 

операційної діяльності ресторану 

Елемент 

системи 
Характеристика елементів 

Об'єкти 

управління 

Рівень конкурентоспроможності ресторанних послуг; потенціал операційної 

діяльності; відносини зі стейкхолдерами операційної діяльності; якість товарів 

(послуг); ресурси операційної діяльності; результати операційної діяльності  

Суб’єкти 

управління 

Власники підприємства, директор, комерційний директор, менеджер, логіст, 

адміністратор ресторанного залу 

Мета 

управління 

Підвищення ефективності операційної діяльності з метою зростання вартості 

підприємства 

Функції 

управління 
Планування, організація, регулювання, контроль, та координація 

Часовий 

горизонт 

управління 

та методи 

управління 

Стратегічний 
Стратегічні карти; збалансована система показників; SWOT-

аналіз; метод ощадливого виробництва, сценарний підхід 

Поточний 
факторно-аналітичннй метод; методи інтегрального аналізу; 

метод КРІ; метод «планування потреб-ресурсів» (RP);  

Оперативний Метод бюджетування; порівняння  

Завдання 

управління 

Підвищення ефективності використання операційного персоналу та 

операційних активів (оборотних та необоротних); підвищення ефективності 

бізнес-процесів операційної діяльності; оптимізація операційних витрат 

підприємства; максимізація операційного прибутку при заданому рівні 

операційного ризик; максимізація потенціалу операційної діяльності 

підприємства; підвищення конкурентоспроможності ресторанних послуг 

Принципи 

управління 

Науковості, динамічності, системності, економічності, синергії, орієнтації на 

стадію життєвого цикл 

Напрями 

(вектори) 

управління 

Управління потенціалом операційної діяльності та конкурентоспроможністю 

ресторанного бізнесу; управління відносинами зі стейкхолдерами; управління 

якістю товарів та послуг; управління ресурсами операційної діяльності; 

управління бізнес-процесами; управління результатами операційної діяльності 

Джерело: розроблено авторами за даними [2; 3; 6; 10; 11]. 

Отже, управління ефективністю операційної діяльності можна визначити 
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як багатовекторний циклічний процес, спрямований на вдосконалення 

операційної діяльності та покращання її результатів, що ґрунтується на 

спеціальній системі методів та розвитку відносин зі стейкхолдерами. 

Запропонована інтегрована система управління ефективністю операційної 

діяльності ресторану на основі поєднання різних підходів менеджменту 

відповідає сучасним концепціям управління. 
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Анотація: На підставі бухгалтерської звітності ДП «Пологівське 

лісомисливське господарство» розглянуто фінансовий стан підприємства у 

2019-2020 рр. Головним із шляхів покращення фінансового стану, і в 

результаті  фінансових показників, є мобілізація внутрішніх резервів 

підприємства - явних та прихованих. Пошук резервів, які можуть бути 

використані для покращення фінансового стану підприємства, проводиться 

шляхом ґрунтовної оцінки всіх складових його діяльності.  

Ключові слова: активи, бухгалтерський облік, дохід, звітність, 

зобов'язання, лісове господарство, майно, чистий  прибуток.  

 

ДП «Пологівське лісомисливське господарство» підпорядковане 

Запорізькому обласному управлінню лісового та мисливського господарства.  

Сучасна назва Державне підприємство «Пологівське лісомисливське 

господарство» була надана згідно наказу Державного комітету лісового 

господарства України  № 232 від 07.09.2009 р. та Запорізького ОУЛМГ. 

Основною метою лісогосподарської діяльності ДП «Пологівське ЛМГ» є 

лісорозведення та лісовідновлення, формування та оздоровлення лісів, охорона 

і захист лісових насаджень. 

Джерелами формування майна ДП «Пологівське ЛМГ» є:  

 державне майно, в тому числі, кошти, передане йому Органом 
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управління майно;  

 доходи, одержані від реалізації продукції, послуг а також від інших 

видів фінансово-господарської діяльності Підприємства;  

 капітальні вкладення і дотації з бюджету;  

 безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, 

підприємств і громадян;  

 майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та 

громадян у встановленому законом порядку;  

 інші джерела, не заборонені законодавством. 

Підприємство самостійно організовує роботу з питань статутного 

спрямування, здійснює свою діяльність на засадах госпрозрахунку. 

На підставі фінансової звітності ДП «Пологівське лісомисливське 

господарство» розглянуто фінансовий стан підприємства у 2019-2020 рр., 

спостерігається послаблення господарського потенціалу, на що вказує 

зменшення суми активів на 4,9%. Тобто у підприємства скорочується обсяг 

наявного у розпорядженні майна. Той факт, що активи скорочуються менш 

швидко, ніж дохід від продажу товарів і послуг, вказує на необхідність пошуку 

резервів оптимізації поточної структури активів. Факт скорочення суми 

власного капіталу вказує на зниження рівня благополуччя власників. 

Скорочення загальної суми зобов’язань призводить до підвищення 

незалежності від зовнішніх постачальників фінансових ресурсів, хоча стримує 

більш повне розкриття наявного потенціалу компанії. 

На підприємстві спостерігається зменшення суми балансу, яке зумовлене 

скороченням оборотних активів (-32,55%). На ДП «Пологівське ЛМГ» помітно 

скорочується сума наявних джерел фінансування для залучення активів, що 

зумовлено зменшенням власного капіталу (-3,74%), короткострокових (-

10,82%) і довгострокових зобов’язань (-11,11%). 

Відбувається зниження чистого доходу від реалізації товарів та послуг на 

6,12%, що вказує на низьку конкурентоспроможність в динамічному 

середовищі.  
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Спостерігається підвищення фінансової незалежності компанії, про що 

свідчить динаміка коефіцієнта фінансової автономії. На кінець 2020 р. 

підприємство спроможне самостійно профінансувати 84,69% своїх активів.  

Значення поточної ліквідності знаходиться вище нормативної межі (1,5), 

що вказує на низьку імовірність втрати платоспроможності у найближчій 

перспективі. 

Сума чистого прибутку компанії є додатною (226 тис. грн. у 2020 році), 

що може вказувати на продуману бізнес-модель. Хоча для кращого розуміння 

здатності менеджменту досягати поставлених цілей слід розглянути показники 

рентабельності. Рентабельність активів у 2020 р. перевищувала інфляцію, що 

свідчить про реальне зростання вартості наявних у компанії активів. 

Для визначення привабливості компанії як об’єкту інвестування доцільно 

співставити рентабельність власного капіталу та рентабельність 

альтернативних напрямків вкладення капіталу власниками. Для простоти 

розрахунку використовуються дані Національного банку України щодо 

середньої доходності депозитів за 2020 р. Таким чином, перевищення 

рентабельністю власного капіталу дохідності за альтернативним інструментом 

вказує, що рівень благополуччя власників компанії зростає, причому більш 

швидкими темпами, ніж це характерно в середньому для фінансового ринку. 

Показник валової рентабельності демонструє додатнє значення у 2020р. 

Це вказує на необхідність подальшого пошуку можливостей для збільшення 

обсягу продажів товарів та послуг для максимізації кінцевого фінансового 

результату. Головним із шляхів покращення фінансового стану, і в результаті  

фінансових показників, є мобілізація внутрішніх резервів підприємства - явних 

та прихованих. Пошук резервів, які можуть бути використані для покращення 

фінансового стану підприємства, проводиться шляхом ґрунтовної оцінки всіх 

складових його діяльності. 
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Анотація: у данній статті розглядаються питання системи управління 

безпекою на підприємствах, основні аксіоми безпеки праці, з чого складається 

комплексна система безпеки підприємства та як безпека стає одним з ключових 

факторів підвищення рівня конкурентноспроможності об’єкта. 

Ключові слова: безпека, управління, загрози, менеджмент, підприємство. 

 

Сучасне підприємство – складний високотехнологічний комплекс різних 

за призначенням об'єктів, які можуть викликати різного роду ризики по 

відношенню до працівника підприємства, населення та навколишнього 

середовища. Як наслідок на підприємствах відповідно до останніх змін у 

законодавстві створюється комплексна система управління, що включає 

питання охорони праці, захисту навколишнього середовища, пожежної та 

промислової безпеки та захисту в надзвичайних ситуаціях, що передбачає 

широке використання методів виявлення та управління професійними, 

економічними, техногенними та екологічними ризиками у межах діяльності 

конкретного підприємства. Висококваліфікованому спеціалісту поряд зі 

знаннями умов функціонування високотехнологічного виробництва необхідно 

бути готовим брати участь у застосуванні інноваційних методів та технологій у 

галузі безпеки та здатним керувати системою комплексної техносферної 

безпеки підприємства. Під загрозою безпеці підприємства слід розуміти 

потенційно чи реально можливу подію, дію, процес чи явище, яке здатне 

порушити його стійкість та розвиток чи призвести до зупинення його 

діяльності. Загрозу можна класифікувати з різних підстав і виміряти в 
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кількісних параметрах. Наприклад, можлива шкода оцінюється кількістю 

загиблих людей, які втратили (погіршили) здоров'я, грошову суму економічних 

втрат тощо. За ступенем ймовірності загроза оцінюється як неймовірна, 

малоймовірна, ймовірна, ймовірна і цілком ймовірна. За рівнем розвитку 

загроза проходить чотири етапи: виникнення (зародження), експансія, 

стабілізація та ліквідація. Віддаленість загрози у часі визначається як 

безпосередня, близька (до 1 року) і далека (понад 1 рік), а віддаленість у 

просторі - територія підприємства, прилегла до підприємства територія, 

територія регіону, територія країни, зарубіжна територія. Темпи наростання 

загрози вимірюються за місяцями, кварталами, роками. 

Напруженість загрози визначається у двох вимірах: 

 нормальна, підвищена, близька до межі (поріг), надмірна; 

 зростання, стабільність чи зниження. 

Крім цього, загрози діляться за природою їх виникнення на два 

класи: 

 природні (об'єктивні), тобто. викликані стихійними природними 

явищами, які не залежать від людини (повені, землетруси, урагани тощо); 

 штучні (суб'єктивні), тобто. викликані діяльністю людини, 

ненавмисні (ненавмисні) та навмисні (навмисні) загрози. 

Розрізняють також економічні, соціальні, правові, організаційні, 

інформаційні, екологічні, технічні та кримінальні загрози. 

Під об'єктом безпеки підприємства слід розуміти ступінь стійкості та 

розвитку підприємства, його здатність протистояти загрозам. В об'єкти 

безпеки підприємства можна виділити: 

 різні структурні підрозділи чи групи співробітників, чи власники 

акцій підприємства; 

 ресурси підприємства (інформаційні, кадрові, матеріально-технічні, 

інформаційні, інтелектуальні та фінансові); 

 різні види діяльності (управлінська, виробнича, постачальницька і 

т.д.). 
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Управління безпекою - це реакція керівництва організації на зовнішні та 

внутрішні загрози. Загрози рідше спрямовані на знищення об'єктів, зазвичай 

вони спрямовані на поглинання матеріальних та фінансових ресурсів. Такі 

поглинання прийнято називати прямими. Існують і непрямі поглинання, 

пов'язані з персоналом та інформацією, що представляє комерційну таємницю. 

Джерела небезпеки мають своєрідну класифікацію за сферами виникнення. Для 

забезпечення безпеки організації необхідно мати концепцію організаційної 

безпеки, тобто цілісне та системне розуміння, бачення та уявлення шляхів 

усунення небезпек, які загрожують організації; виявлення способів усунення 

небезпек. Відсутність концептуальних уявлень про безпеку організації – 

основна причина її нежиттєздатності.  

Розробити та реалізувати концепцію безпеки – означає вибрати та 

створити набір спеціальних засобів, що дозволяють розробити у вигляді 

документів концепцію, план заходів щодо забезпечення зовнішньої та 

внутрішньої безпеки організації з урахуванням фізичного, фінансового, 

інформаційного, технологічного та соціального забезпечення. Система 

забезпечення безпеки ґрунтується на організаційних, управлінських та 

технічних принципах. Умовно вихідні положення, іменовані принципами 

забезпечення безпеки, поділяються на групи, зазначені в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Принципи забезпечення безпеки 

Найменування групи Опис Приклади 

Орієнтовні 

Представляють собою основні 

ідеї, що визначають напрями 

пошуку безпечних рішень  

- системність 

- інформативність 

- класифікація 

- нормування 

Технічні 

Спрямовані на безпосереднє 

запобігання дії небезпечних 

факторів та засновані на 

використанні фізичних законів 

- захист відстанню, 

кількістю 

- екранування 

- недоступність 

- блокування 

- нейтралізація 

- герметизація 

- дублювання 

Управлінські 
Визначають взаємозв'язок та 

відносини між окремими 

- плановість 

- контроль 
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стадіями та процесами 

забезпечення безпеки 

- ефективність 

- відповідальність 

- атестація та 

сертифікація 

- стимулювання  

Організаційні 
Реалізують положення 

наукової організації праці 

- захист часом 

- резервування 

- ергономічність 

- компенсація 

- зонування  

На підприємстві має бути встановлений систематичний та 

профілактичний підхід до управління безпекою, при якому ризики 

препаруються, контролюються та аналізуються, а за необхідності внесення змін 

коригується вся система. 

Система безпеки підприємства може бути побудована на основі таких 

принципів: 

1. Пріоритет заходів запобігання. Зміст цього принципу передбачає 

своєчасне виявлення тенденцій та передумов, що сприяють розвитку загроз, на 

основі аналізу яких виробляються відповідні профілактичні заходи щодо 

недопущення виникнення реальних загроз. 

2. Законність. Заходи безпеки підприємства розробляються на основі 

та в рамках чинних правових актів. Локальні правові акти підприємства не 

повинні суперечити законам та підзаконним актам. 

3. Комплексне використання сил та засобів. Для забезпечення безпеки 

використовуються всі сили та засоби, що є в розпорядженні підприємства. 

Кожен співробітник повинен у межах своєї компетенції брати участь у 

забезпеченні безпеки підприємства. Організаційною формою комплексного 

використання сил та засобів є програма забезпечення безпеки підприємства. 

4. Координація та взаємодія всередині та поза підприємством. Заходи 

протидії загрозам здійснюються на основі взаємодії та скоординованості зусиль 

усіх підрозділів, служб підприємства, а також встановлення необхідних 

контактів із зовнішніми організаціями, здатними надати необхідне сприяння у 

забезпеченні безпеки підприємства. 
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5. Поєднання гласності із конспірацією. Доведення до відома 

персоналу підприємства та громадськості у допустимих межах заходів безпеки 

виконує найважливішу роль – запобігання потенційним і реальним загрозам. 

Така гласність, однак, має неодмінно доповнюватись у виправданих випадках 

заходами конспіративного характеру. 

6. Компетентність. Співробітники та групи співробітників повинні 

вирішувати питання безпеки на професійному рівні, а в необхідних випадках 

спеціалізуватися за основними його напрямками. 

7. Економічна доцільність. Вартість фінансових витрат на безпеку не 

повинна перевищувати той оптимальний рівень, при якому втрачається 

економічний зміст їх застосування. 

8. Планова основа діяльності. Діяльність із забезпечення безпеки 

повинна будуватися на основі комплексної програми забезпечення безпеки 

підприємства, підпрограм забезпечення безпеки за основними його видами 

(економічна, науково-технічна, екологічна, технологічна тощо) та 

розроблюваних для їх виконання планів роботи підрозділів підприємства та 

окремих співробітників . 

9. Системність. Цей принцип передбачає врахування всіх факторів, що 

впливають на безпеку підприємства, включення в діяльність із забезпечення 

всіх співробітників підрозділів, використання в цій діяльності всіх сил і засобів. 

Система безпеки підприємства включає низку наступних підсистем: 

Економічна безпека - стан найбільш ефективного використання всіх видів 

ресурсів з метою запобігання (нейтралізації, ліквідації) загроз та забезпечення 

стабільного функціонування підприємства в умовах ринкової економіки. 

Техногенна безпека - сукупність дій щодо забезпечення проектування, 

будівництва та експлуатації складних технічних пристроїв з дотриманням 

необхідних вимог безаварійної роботи. 

Екологічна безпека - стан захищеності життєво важливих інтересів 

персоналу підприємства та його майна від потенційних чи реальних загроз, що 



1101  

створюються наслідками антропогенного впливу на навколишнє середовище, а 

також від стихійних лих та катастроф. 

Інформаційна безпека – це здатність персоналу підприємства забезпечити 

захист інформаційних ресурсів та потоків від загроз несанкціонованого доступу 

до них. 

Психологічна безпека - стан захищеності від негативних психологічних 

впливів персоналу підприємства та інших осіб, залучених до її діяльності. 

Фізична безпека - стан захищеності життя та здоров'я окремих осіб (груп, 

усіх осіб) підприємства від насильницьких злочинів. 

Науково-технічна безпека – здатність персоналу підприємства 

забезпечити захист власної цінної науково-технічної продукції від 

недобросовісних конкурентів. 

Пожежна безпека – стан об'єктів підприємства, за якого заходи 

запобігання пожежам та протипожежному захисту відповідають нормативним 

вимогам. 

Слід зазначити, що вищевказані підсистеми другого рівня можуть 

включати підсистеми третього рівня. Наприклад, підсистемами економічної 

безпеки можуть бути фінансова, комерційна, майнова, а також інші підсистеми 

безпеки. Крім цього, самі підсистеми не розділені між собою непрохідним 

кордоном, оскільки вони настільки взаємопов'язані одна з одною, що в 

органічній єдності утворюють єдину систему безпеки підприємства. Поділ 

єдиної системи безпеки підприємства на підсистеми другого і третього рівня 

проводиться з методичних міркувань, оскільки це дозволяє детальніше вивчити 

всі його елементи. Надійність та ефективність системи безпеки підприємства 

оцінюється на основі одного критерію — ступеня відсутності чи наявності 

завданих йому матеріальних збитків та моральної шкоди.  

Зміст цього критерію розкривається через низку показників: 

 недопущення фактів витоку конфіденційних відомостей; 

 запобігання чи припинення протиправних дій з боку персоналу 

підприємства, його відвідувачів, клієнтів; 
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 збереження майна та інтелектуальної власності підприємства; 

 попередження надзвичайних ситуацій; 

 припинення насильницьких злочинів щодо окремих (спеціально 

виділених) співробітників та груп співробітників підприємства; 

 своєчасне виявлення та припинення спроб несанкціонованого 

проникнення на об'єкти підприємства, що охороняються. 

Серед існуючих засобів забезпечення безпеки можна виділити такі: 

Технічні кошти. До них відносяться охоронно-пожежні системи, відео-

радіоапаратура, засоби виявлення вибухових пристроїв, бронежилети, 

загородження тощо. 

Організаційні засоби. Створення спеціалізованих орг-структурних 

формувань, що забезпечують безпеку підприємства. 

Інформаційні засоби. Насамперед, це друкована та відеопродукція з 

питань збереження конфіденційної інформації. Крім цього, найважливіша 

інформація для прийняття рішень щодо безпеки зберігається в комп'ютерах. 

Фінансові засоби. Цілком очевидно, що без достатніх фінансових засобів 

неможливе функціонування системи безпеки, питання лише в тому, щоб 

використовувати їх цілеспрямовано та з високою віддачею. 

Правові засоби. Тут мають на увазі використання як виданих вищими 

органами влади законів і підзаконних актів, але й розробка власних, про 

локальних правових актів з питань забезпечення безпеки. 

Кадрові засоби. Йдеться насамперед достатність кадрів, які займаються 

питаннями забезпечення безпеки. Одночасно з цим вирішують завдання 

підвищення їхньої професійної майстерності у цій сфері діяльності. 

Інтелектуальні засоби. Залучення до роботи висококласних фахівців, 

науковців (іноді доцільно залучати їх із боку) дає змогу впроваджувати нові 

системи безпеки. 

Слід зауважити, що застосування кожного з вищезазначених засобів 

окремо не дає необхідного ефекту, він можливий лише на комплексній основі. 

У той самий час слід зазначити, що одночасне використання всіх 
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вищезазначених коштів у принципі неможливе. Воно зазвичай проходить ряд 

етапів: 

І етап. Виділення фінансових коштів. 

ІІ етап. Формування кадрових та організаційних засобів. 

ІІІ етап. Розробка системи правових засобів. 

ІV етап. Залучення технічних, інформаційних та інтелектуальних засобів. 

Отже, метою забезпечення безпеки підприємства є комплексний вплив на 

потенційні та реальні загрози, що дозволяє йому успішно функціонувати у 

нестабільних умовах зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Досягнення цієї мети потребує реалізації наступних завдань: 

 виявлення загроз для стабільності та розвитку підприємства та 

вироблення заходів щодо їх протидії; 

 забезпечення захисту технологічних процесів; 

 реалізація заходів протидії всіх видів шпигунства (промислового, 

науково-технічного, економічного тощо); 

 своєчасне інформування керівництва підприємства про факти 

порушення законодавства з боку державних та муніципальних органів, 

комерційних та некомерційних організацій, які торкаються інтересів 

підприємства; 

 попередження переманювання співробітників підприємства, які 

мають конфіденційну інформацію; 

 всебічне вивчення ділових партнерів; 

 своєчасне виявлення та адекватне реагування на дезінформаційні 

заходи; 

 розробка та вдосконалення локальних правових актів, спрямованих 

на безпеку підприємства; 

 реалізація заходів щодо захисту комерційної та іншої інформації; 

 організація заходів щодо протидії недобросовісної конкуренції; 

 забезпечення захисту всіх видів ресурсів підприємства; 

 реалізація заходів щодо захисту інтелектуальної власності; 
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 організація та проведення заходів щодо запобігання надзвичайним 

ситуаціям; 

 виявлення негативних тенденцій серед персоналу підприємства, 

інформування про них керівництва підприємства та розробка відповідних 

рекомендацій; 

 організація взаємодії з правоохоронними та контрольними органами 

з метою запобігання та припинення правопорушень, спрямованих проти 

інтересів підприємства; 

 розробка та реалізація заходів щодо запобігання загрозам фізичній 

безпеці майну підприємства та його персоналу; 

 відшкодування матеріальних та моральних збитків, завданих 

підприємству внаслідок неправомірних дій організацій та окремих фізичних 

осіб. 

Після вивчення всіх описаних вище елементів системи безпеки 

підприємства необхідно перейти до складання її концепції. Концепція 

окреслюється система поглядів, ідей, цільових установок, пронизаних єдиним, 

визначальним задумом, провідною думкою, що містить постановку та шляхи 

вирішення виявлених проблем. Концепція безпеки підприємства є офіційно 

затвердженим документом, у якому відображено систему поглядів, вимог та 

умов організації заходів безпеки персоналу та власності підприємства. 

Необхідно мати на увазі, що найповніше уявлення про систему безпеки 

підприємства можна отримати після вивчення офіційно прийнятих документів 

щодо концепції безпеки підприємства, комплексної програми забезпечення 

безпеки підприємства та планів підрозділів підприємства щодо реалізації цієї 

програми. Сформована на науковій основі система безпеки підприємства є 

організаційною основою створення її структурного підрозділу – служби 

безпеки. 
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Анотація: Пандемія COVID-19 та вжиті заходи для зменшення ризику 

розповсюдження вірусу, який її викликав, посилив уже існуючі проблеми на 

світовому ринку праці. Особливої уваги заслуговує проблема гендерної 

нерівності на ринку праці в період кризи пандемії. 

Ключові слова: криза, COVID-19, гендерна рівність, зайнятість, світовий 

ринок праці, пандемія 

 

Криза спричинена пандемію COVID-19 мала безпрецедентний вплив на 

кожного суб’єкта світової економіки. Посилюючи вже існуючі нерівності на 

світовому ринку праці, пандемія яскраво відобразилась на працевлаштуванні, 

втраті робочих місць та економічній діяльності жінок і чоловіків.  

На рисунку 1 продемонстровано порівняння динаміки зайнятості 

чоловіків та жінок у періоді з 2006 року по 2021 рік, з чого можна зробити 

висновки, що з 2013 року ситуація гендерної рівності в межах зайнятості 

покращилась, вирівнявши показники за статтю. Однак коронакриза внесла 

зміни до сценарію розвитку, зруйнувавши прогрес, що вибудовувався роками. 

Зниження зайнятості між 2019 та 2020 роками була більш вираженою ніж під 

час Великої рецесії 2008-2009 років як для жінок, так і для чоловіків. Значною 

мірою це пов’язано з впливом карантину та пов`язаних з ним обмежень, який 

торкнувся секторів, включаючи виробництво та послуги, де жінки надмірно 
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представлені та де вони часто працюють із неформальними домовленостями. У 

глобальному масштабі між 2019 і 2020 роками зайнятість жінок скоротилася на 

4,2%, що означає скорочення на 54 мільйони робочих місць, тоді як зайнятість 

чоловіків скоротилася на 3% або на 60 мільйонів робочих місць. 

 

Рис. 1. Відсоткова зміна зайнятості за статтю, 2006-2021 рр. та рівень 

зайнятості, 2021 р. [1] 

За прогнозами Міжнародної організації праці в 2021 році буде на 13 

мільйонів жінок менше зайнятих порівняно з 2019 роком, тоді як зайнятість 

чоловіків відновиться до рівня 2019 року. Прогнози показують, що в усьому 

світі у 2021 році рівень зайнятості жінок зросте на 3,3% порівняно з 2020 роком 

або на 41 мільйони, тоді як зайнятість чоловіків, як очікується, зросте на 3%, 

або на 59 мільйонів.  

Незважаючи на те, що прогнозовані темпи зростання зайнятості у 2021 

році для жінок перевищують рівень зайнятості чоловіків, цього буде 

недостатньо, щоб повернути жінок до рівня зайнятості до пандемії через 

масштабніші  втрати зайнятості жінок у 2020 році. Лише 43,2% жінок 

працездатного віку у світі будуть зайняті в 2021 році, порівняно з 68,6% 

чоловіків працездатного віку (рис.2). Тобто, у 2021 році шанси на 

працевлаштування жінок будуть на 25,4 процентних пунктів менше, ніж у 

чоловіків.  
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Рис. 2. Рівень зайнятості за статтю у 2021 році, % [2] 

Гендерні розриви в якості робочих місць також зберігаються. Пандемія 

COVID-19 пролила світло на великі гендерні розриви в якості зайнятості, 

особливо для багатьох жінок, які працюють у фемінізованих секторах і 

професіях, а також у неформальній економіці [3]. Ще до пандемії робочі місця з 

високою концентрацією жінок характеризувались низькою заробітною платою, 

тривалим робочим часом, обмеженими можливостями для кар’єрного зростання 

та ризиками для здоров’я та безпеки праці. Коли пандемія вдарила, ці тенденції 

поставили жінок під більший ризик бути звільненими, спостерігаючи значне 

скорочення їх робочого часу та погіршення умов праці. Під час пандемії жінки 

продовжували виконувати важливу роботу в секторі охорони здоров’я та 

соціальної роботи, оскільки а також в інших основних професіях, часто 

ризикуючи власним життям і стикаючись з подвійним тягарем: тривалішими 

змінами на роботі та додатковим доглядом вдома. 
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Вступ. Суб’єкти, які функціонують на авіаційному ринку знаходяться під 

впливом різних ризикових факторів, завдяки ситуації яка склалася в 

глобальному просторі. Закриття державних кордонів та інші карантинні заходи, 

які вживають у багатьох країнах задля мінімізації поширення Пандемії COVID-

19, спричинили катастрофічне зменшення обсягів повітряного руху. В 

результаті всі традиційні підходи щодо убезпечення ризиків в діяльності 

авіаційних компаній, які були актуальними до недавнього часу в умовах 

Пандемії COVID–19 стають неефективними. Так, менеджменту авіакомпаній 

необхідно розробити інноваційні методи управління ризиками, щоб подолати 

всі глобальні і локальні кризові явища. Слід зазначити, особливо актуальним 

постає питання необхідності розроблення антикризових програм з 

інноваційними підходами щодо  попередження ризиків в системі управління 

авіакомпаніями. 

Мета. Дослідити ризики в діяльності авіакомпаній та обґрунтувати 

основні напрямки ефективного управління ризиками авіаційної галузі.   

Результати та обговорення. Глобальна Пандемія COVID-19 мала 

значний вплив на різні сфери діяльності суб’єктів господарювання в тому числі 

значно потерпає авіаційний бізнес, велика кількість авіакомпаній знаходяться 
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на межі банкрутства. Проаналізувавши обсяги пасажирських перевезень 

українських авіакомпаній за січень – жовтень 2020 року зменшились порівняно 

з відповідним періодом 2019 року на 64,8% та склали 4534,1 тис. чол., у т.ч. 

міжнародні – на 65,5% та склали 4063,1 тис. чол. За січень – жовтень 2021 року 

обсяги пасажирських перевезень українських авіакомпаній збільшились (у 2021 

році були частково зняті карантинні обмеження) порівняно з відповідним 

періодом 2020 року на 93,3% та склали 8257,3 тис. чол., у т.ч. міжнародні – на 

99,5% та склали 7652,4 тис. чол. [3]. Отже, оцінка та управління факторами 

ризику є вкрай важливими для вирішення проблем, які виникли в результаті 

Пандемії COVID-19. Постає необхідність формування системи та вибору 

оптимального методу управління ризиками в діяльності авіаційної галузі. 

Проведені дослідження щодо проявів кризових явищ та ризиків в 

діяльності в менеджменту авіакомпаній внаслідок карантинних обмежень в 

умовах Пандемії COVID-19 дозволили класифікувати ризиками за певними 

критеріями (табл. 1). Невизначеність ринкового середовища спонукає 

авіакомпанії розробляти та використовувати нові методи щодо управління 

ризиками, серед них можна розглянути наступні: 

Випереджуючий метод який заснований на передбачені ситуації та вмінні 

прогнозувати зміни зовнішнього середовища. Даний метод активно 

використовується українськими авіакомпаніями: МАУ, WindRose, SkyUp. 

Наступний метод – цільове управління, який заснований на розробці 

мети, плану, цільової програми.  

Управління ризиками в умовах Пандемії COVID-19 здійснюється на всіх 

рівнях управління, а також по всіх функціональних та проектних напрямкам. 

Так, необхідно функції керування ризиками структурувати та зробити 

відповідний розподіл між Радою директорів та Комітетом з аудиту, Правлінням 

та структурними підрозділами авіакомпаній. 
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Таблиця 1 

Класифікація ризиків в діяльності авіакомпаній* 

Ризики Завдання системи економічної безпеки 

Експлуатаційні гарантування надійності повітряних суден та безпеки 

польотів; оновлення парку повітряних суден, розширення та 

оптимізація маршрутної мережі і кількості повітряних суден, 

розвиток власних баз ТОіР (Технічне обслуговування і 

ремонт), розширення і вдосконалення аеропортової 

інфраструктури 

Авіаційні моніторинг стану необхідної інфраструктури, контроль за 

рівнем страхового захисту людських і технічних ресурсів 

Політичні моніторинг політичної стабільності, локальних збройних 

конфліктів 

Цінові використання прийомів цінової дискримінації, гнучка 

сезонна тарифна політика 

Сервісні моніторинг рівня сервісного обслуговування, удосконалення 

сервісної інфраструктури 

Паливні контроль паливної ефективності аерофлоту, укладання 

прямих контрактів з постачальниками авіаційного пального 

Кадрові підвищення кваліфікації, атестація персоналу 

Інвестиційні контроль календарного плану інвестиційних робіт, контроль 

якості їх виконання 

Інфляційні контроль темпів інфляції, розробка заходів щодо зниження 

впливу інфляції на результати діяльності підприємства 

Відсоткові контроль кредитоспроможності підприємства, страхування 

відсоткових ризиків, фінансовий аудит кредитних договорів 

Валютні прогнозування тенденцій руху валютного курсу, хеджування 

валютних ризиків 

Правові контроль за дотриманням правил, визначених нормативними 
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актами України та міжнародними угодами, стандартів і 

рекомендованої практики IСAO (Міжнародної організації 

цивільної авіації) і IATA (Міжнародна асоціація повітряного 

транспорту), а також внутрішніми нормативними 

документами 

Маркетингові контроль обсягів реалізації, розробка маркетингових та 

рекламних акцій, упровадження нових послуг 

Конкурентні аналіз дій конкурентів, моделювання поведінки дій 

конкурентів 

Ринкові моніторинг ринкових змін, контроль ринкової частки 

Іміджеві організація благодійних та соціальних проектів, PR акцій, 

співпраця зі ЗМІ 

Репутаційні організація системи реагування на скарги 

Систематизовано авторами на основі [1,2,3] 

Майже у всіх вітчизняних та і в закордонних авіакомпаніях 

функціонує департамент управління ризиками, до обов'язків якого 

входить: 

-загальна координація процесів управління ризиками; 

-розробка методологічних документів у сфері забезпечення процесу 

управління ризиками; 

-організація навчання працівників в галузі управління ризиками та 

внутрішнього контролю; 

- аналіз портфелю ризиків та запровадження стратегії реагування та 

перерозподілу ресурсів щодо управління відповідними ризиками; 

-формування зведеної звітності щодо ризиків; 

-здійснення оперативного контролю за процесом управління ризиками 

підрозділами авіакомпаній та у встановленому порядок підконтрольними 

організаціями; 

- розроблення антикризової програми з урахуванням рекомендації 

включених в антикризову стратегію; 
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-підготовка та інформування Ради директорів та виконавчих органів 

Компанії про ефективності процесу управління ризиками. 

Вважаємо про необхідність запровадження департаменту управління 

ризиками авіакомпаніям, також зробити делегування функцій структурним 

підрозділам авіаційних підприємств з урахуванням їх специфіки. 

Висновок. У зв’язку з Пандемією COVID-19 суб’єкти авіаційного бізнесу 

знаходяться під впливом як зовнішніх так і внутрішніх факторів ризику. 

Усунення ризиків можливе завдяки введення випереджаючого методу та 

цільового управління, розроблення антикризової програми орієнтованої на 

превентивну антикризову стратегію, також необхідно впроваджувати на базі 

авіакомпанії департамент управління ризиками, це дозволить якісніше обирати 

ефективні методи управління та убезпечення кризових явищ в управлінні 

авіакомпаніями. 
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Вступ. В умовах карантинних обмежень, викликаних пандемією 

коронавірусу у світі значно прискорилися процеси діджиталізації та 

автоматизації облікових процесів. Таку тенденцію підтримує і той факт, що це 

підвищує продуктивність праці, ефективність взаємодії з клієнтами та 

партнерами. Осучаснення технологій сприяє виникненню запиту на нові 

навички, а отже, й зростанню кваліфікації працівників, які з ними працюють. 

Усе більшого значення набувають вміння використовувати спеціалізоване 

програмне забезпечення з обліку та управління. 

Метою роботи: дослідження методичних засад обліку виробництва та 

продажу продукції у ERP-системах для найповнішого інформаційного 

забезпечення прийняття управлінських рішень. 

Матеріали і методи. В основі дослідження публікації було покладено 

історичний метод використання облікових показників, використані методи 
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порівняння, моделювання, аналізу і синтезу. 

Результати і обговорення. Зміни умов праці потребують покращення 

методичного та кадрового забезпечення у сфері обліку та фінансів. Багато 

дослідників переконані, що професії аудитора, бухгалтера, економіста 

цілковито видозміняться, адже їх досить легко алгоритмізувати і/або замінити 

машинною аналітикою. Крім того, вони є достатньо масовими для того, щоб 

інвестиція в розроблення алгоритму була економічно вигідною [4, с. 51]. 

На думку професора В.М. Жука, декларуючи в епоху цифрової економіки 

своїм предметом відображення фактів господарської діяльності, вчені-

бухгалтери розписуються у безперспективності такої професії та мізерності її 

місії в сучасному соціально-економічному просторі. Натомість у практичній 

сфері бухгалтерська діяльність має лідируючі позиції у застосуванні 

інформаційних технологій, розширенні знань і навичок бухгалтерів на сфери 

суміжних професій [3, с. 43].  

Дослідники С.В. Бардаш та Н.П. Кузик зауважують, що сучасний 

розвиток бухгалтерського обліку супроводжується переконаністю в тому, що 

його майбутнє знаходиться у площині застосування комп’ютерної форми, а 

також суттєвому збільшенню інформативності звітності [2, с. 62]. 

Автоматизація управління підприємством – об’єктивний процес, який є 

основою створення середовища, що об’єднує інформаційне, програмне 

телекомунікаційне забезпечення, інформаційні технології, мережі, бази даних, 

[5, с. 42]. Сучасна концепція управління підприємством представлена 

рішеннями ERP, зазвичай їх називають ERP-системами. Призначення ERP-

системи – інтеграція всіх сфер діяльності підприємства в єдину інформаційну 

модель даних і процесів, що забезпечує безперервну оптимізацію ресурсів 

конкретних підрозділів і служб окремо і всього підприємства разом. 

На ринку програмного забезпечення вони представлені прикладними 

рішеннями: BAS ERP, SAP S/4HANA Cloud, MS Dynamics ERP, BAS 

Комплексне управління підприємством (КУП), IS-pro, IT-Enterprise та іншими. 

Розглянемо порядок відображення обліку та реалізації продукції та 

https://www.sap.com/ukraine/products/s4hana-erp.html
https://www.livebusiness.com.ua/tool/92/
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товарів у прикладному рішенні BAS ERP– інноваційному програмному 

продукту, який: 

 Орієнтований на великі, перш за все виробничі підприємства; 

 спрямований на автоматизацію управління технологічними процесами 

та персоналом; 

 Підтримує роботу користувачів, у тому числі бухгалтерів, через 

інтернет, зокрема з використанням хмарних дистанційних технологій [1]. 

Розглянемо детальніше методику обліку витрат виробництва. Усі 

виробничі витрати в цій ERР-системі поділяються на три категорії: 

Номенклатурні витрати – прямі виробничі витрати матеріалів, 

напівфабрикатів і робіт, які безпосередньо використовуються для виготовлення 

продукції, робіт; обліковуються в розрізі номенклатури (типу Товар і Робота) у 

кількісно-вартісних показниках; 

Трудовитрати – прямі виробничі витрати щодо відрядної оплати праці на 

виробництві; обліковуються в розрізі видів робіт за кількістю, нормативною й 

фактичною вартістю; 

Постатейні витрати - загальновиробничі і прямі виробничі витрати, які 

обліковуються в розрізі статей витрат лише у вартісному вираженні. 

У разі віднесення виробничих витрат на конкретний випуск вказується 

стаття калькуляції. Стаття калькуляції використовується для аналітичного 

обліку собівартості випущеної продукції, і визначає економічний тип витрат, 

що включаються в собівартість продукції. Статтю калькуляції можна 

попередньо вказати в деяких документах реєстрації витрат. 

Процес накопичення та розподілу виробничих витрат складається з двох 

етапів, незалежно від категорії та виду витрат: 

Розподіл витрат між підрозділами та/або етапами виробництва (за умови 

використання оперативного планування виробництва), або на випущену 

продукцію (у разі випуску продукції без розпоряджень). 

Розрахунок собівартості здійснюється в процесі закриття місяця. 

Регламентним завданням проводиться документ «Розрахунок собівартості», 
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коригуються рухи первинних документів, створюються документи розподілу 

витрат.  

Виготовлену продукцію потрібно продати. Операції будуть проведені з 

використанням команд розділу Продажі. Будь-які документи, пов'язані з 

операціями продажів клієнтам, – Комерційна пропозиція, Замовлення клієнта, 

Реалізація товарів і послуг тощо – оформлюються з обов'язковим зазначенням 

Оферти клієнту, якщо використання оферт увімкнене. Цей об'єкт конфігурації 

призначений для фіксації правил, згідно з якими здійснюються продажі 

певному партнеру або групі партнерів. Оферта не є розрізом аналітичного 

обліку заборгованості клієнтів. Оферта – це інструмент управління торговими 

операціями. Під час проведення документів продажу і оплати здійснюється 

контроль умов продажу, зазначених в оферті з клієнтом. 

Для відображення в обліку накладної клієнтові призначений документ 

Реалізація товарів і послуг (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Відображення відвантаження продукції покупцям у прикладній 

програмі BAS ERP 

 

Цей документ реєструє: 

 Заборгованість покупця на суму продажу; 

 Вибуття товару з організації та зі складу; 
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 Розмір виторгу від продажу товару; 

 Дані для нарахування ПДВ (податкові зобов'язання). 

Вікно списку документів продажу (Автоматизоване робоче місце з 

продажів) має дві вкладки: Оформлено (перелік документів Реалізація товарів i 

послуг і Акт виконаних робіт) і До оформлення (перелік Замовлень клієнта, які 

є розпорядженням (підставою) для формованих видаткових документів та ще не 

виконані). 

Висновки. Облік виробництва і реалізації продукції у ERP-системах 

відображуються з реєстрацією відповідних первинних документів та 

використанням автоматизованих робочих місць працівників виробництва, 

відділу збуту та бухгалтерії з можливістю резервування продукції на складі під 

замовлення клієнтів, виконанням маркетингової політики підприємства планів 

та бюджету підприємства. 
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Анотація. У статті досліджується залежність обсягу витрат на виконання 

наукових та науково-технічних робіт від середньої заробітної плати фахівцям в 

області науки та техніки, чисельності працівників наукових організацій та 

капітальних інвестицій в сферу наукових досліджень та розробок. 

Ключові слова. НДТР, інновації, середня заробітна плата, чисельність 

працівників, капітальні інвестиції, регресійний аналіз. 

 

Важливим інструментом стимулювання розвитку країни є впровадження 

інновацій в економіці. Особливо це важливо для країн, що розвиваються (до 

яких належить і Україна), адже саме за допомогою інноваційних розробок та 

нових знань країна може збільшити продуктивність економіки, а отже, і 

підвищити свою конкурентоспроможність на світових ринках. Саме це 

стимулює економічне зростання, що одночасно забезпечує і підвищення 

зайнятості населення. У свою чергу, розвиток та запровадження інновацій 

фактично забезпечують наукові дослідження та технічні розробки (НДТР). Тож 

з метою підвищення рівня економічного зростання держава має стимулювати 

розвиток НДТР. 

Для побудови моделі є визначення показників, які є статистично 

значущими для обсягу витрат на виконання наукових та науково-технічних 

робіт; визначення впливу зміни регресорів на регресант; прогнозування обсягу 

витрати на виконання наукових та науково-технічних розробок. 
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Узагальнюючи вище сказане, слід відмітити, що за регресант (y) я взяла 

показники витрат на виконання наукових та науково-технічних розробок за 

2010-2020рр., а за регресори (х):  

1) середню заробітну плату фахівцям в області науки та техніки; 

2) чисельність працівників наукових організацій; 

3) капітальні інвестиції в сферу наукових досліджень та розробок. 

Оцінимо параметри лінійної регресії за допомогою регресійного аналізу. 

В результаті отримаємо: 

 

Рис. 1. Результати регресійного аналізу 

Емпірична регресійна функція матиме наступний вигляд: 

Y= -5923,43 + 2,028096𝒙𝟏 + 13,18033𝒙𝟐 +0,019229𝒙𝟑 

Відповідно до наведених вище даних можна зробити висновок, що зміна 

середньої заробітної плати фахівцям в області науки та техніки на 1 грн. 

призведе до збільшення витрат на виконання наукових та науково-технічних 

робіт на 2,028096 млн. грн., збільшення чисельності працівників наукових 

організацій на 1 особу – на 13,18033 млн. грн., збільшення капітальних 

інвестицій в сферу наукових досліджень та розробок на 1 млн. грн. – на 

0,019229 млн. грн. відповідно. 

Ступінь якості моделі можна визначити за допомогою коефіцієнта 

детермінації (коефіцієнта 𝑅2), який відображає долю дисперсії регресанта. Чим 

вище значення показника 𝑅2, тим вищу якість має модель. В розглянутій роботі 

𝑅2 =0,6528. Можна зробити висновок, що модель описує 65,28% вихідних 
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даних. Цей показник є значним, а отже модель має високу якість.  

Статистична значущість моделі визначається за допомогою за допомогою 

F-тесту – для цього необхідно визначити розрахункове за значення F-критерію 

та порівняти його з критичним значенням. Якщо внаслідок такого порівняння 

виявиться, що розрахункове значення більше за критичне, то відповідно можна 

робити висновок, що модель статистично значуща.  

𝑭розрах. 
275

27,42 

𝑭крит. 
4,45

897 

Як ми можемо бачити з розрахункових даних 𝐹розрах. більше за 𝐹крит., а 

отже, можна зробити висновок, що модель статистично значуща.  

Оцінка значущості параметрів моделі може бути здійснена за допомогою 

критерію Стьюдента (t-тесту). Для цього тесту характерне визначення 

розрахункового та критичного значення  t-критерію та їх порівняння – якщо 

розрахункове значення (по модулю) перевищує критичне, то відповідний 

параметр є статистично значущим.  

Критичне значення t-критерію 0,4015. 

 

Проаналізувавши вище наведені розрахункові дані, можна зробити 

висновок, що не всі параметри моделі є статистично значущими. Х3 не є 

стастистично заначющим, тому ми його виключаємо . 

Оцінимо параметри без х3, лінійної регресії за допомогою регресійного 

аналізу. В результаті отримаємо: 
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Рис. 2. Результати регресійного аналізу №2 

Емпірична регресійна функція матиме наступний вигляд: 

Y= -9489,24 + 𝟐, 𝟔𝟑𝟒𝟕𝟗𝟓𝒙𝟏 + 𝟏𝟒, 𝟖𝟐𝟓𝒙𝟐 

𝑅2 = 0,6478. 

Можна зробити висновок, що модель №2 описує 70,68% вихідних даних. 

Цей показник є значним, а отже модель №2 досі має високу якість.  

Статистичну значущість моделі визначається за допомогою за допомогою 

F-тесту  

𝑭розрах. 7,359567 

𝑭крит. 4,964603 

Як ми можемо бачити з розрахункових даних 𝐹розрах. більше за 𝐹крит., а 

отже, можна зробити висновок, що модель статистично значуща.  

Оцінюємо значущість параметрів моделі. 

 

Критичне значення t-критерію 0,3713. 

Проаналізувавши вище наведені розрахункові дані, можна зробити 

висновок, що всі параметри моделі є статистично значущими. 

Висновок. Отже, в ході дослідження, була здійснена оцінка параметрів 

економічної моделі за різними критеріями. 

Оцінивши параметри моделі за допомогою МНК 2 , отримали такі 

висновки: зміна середньої заробітної плати фахівцям в області науки та техніки 
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на 1 грн призведе до збільшення витрат на виконання наукових та науково-

технічних робіт на 2,634795 млн. грн, збільшення чисельності працівників 

наукових організацій на 1 особу – на 14,825 млн. грн. 

Аналіз даних показав, що модель №2 є статистично значущою. Оцінка 

параметрів моделі дозволила виявити, що всі фактори є статистично 

значущими. Дана економічна модель має середню якість – 64,78% . 

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Державна служба статистики: Витрати на виконання наукових та 

науково-технічних робіт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua 

2. Державна служба статистики: Середня з/п фахівцям в області науки 

та техніки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua 

3. Державна служба статистики: Чисельність працівників наукових 

організацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua 

4. Державна служба статистики: Капітальні інвестиції в сферу 

наукових досліджень та розробок [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua 

5. Головне управління статистикою у Київській області: [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://kyivobl.ukrstat.gov.ua/content/p.php3. 

  



1124  

УДК: 658.8:339.1-051 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ОНЛАЙН-РЕКЛАМИ 

ДЛЯ РЕКЛАМОДАВЦЯ ТА КОРИСТУВАЧА 

 

Марухно Павло Андрійович 

магістрант Дніпровський Національний Університету 

імені Олеся Гончара 

Могилова Анастасія Юріївна 

професор кафедри маркетингу та міжнародного менеджменту, 

доктор економічних наук, професор 

Дніпровський Національний Університету 

імені Олеся Гончара 

 

Анотація: Розвиток технологій в галузі 3.0, який ознаменувався появою 

інтернет-інновацій, змінив багато практик у галузях, включаючи 

рекламну практику. Дані показали, що користувачі Інтернету зросли відповідно 

до збільшення витрат на рекламу. Тому цікаво обговорити онлайн-рекламу та її 

ефективність для рекламодавців і споживачів. Цілі цієї статті – надати огляд і 

глибше зрозуміти концепцію онлайн-реклами та її ефективності з точки зору 

споживачів і рекламодавців. 

Ключові слова: маркетинг, CTR, онлайн-реклама, просування, 

ефективність, рекламодавець. 

 

Розвиток технологій від аналогової до цифрової, що відбувся в Індустрії 

3.0, має вплив на багато галузей у світі. Індустрія 3.0 відзначається появою 

Інтернету [1]. Інтернет змінив багато практик, однією з яких стала практика 

реклами. Реклама визначається як форма контрольованої комунікації, яка 

намагається переконати споживачів купувати або використовувати певні 

продукти та послуги за допомогою різних стратегій [2]. Інтернет покращує нову 

стратегію реклами товару/послуги в онлайн-рекламі. Інтернет-реклама, відома 

як інтернет-реклама, є формою маркетингової комунікації, яка здійснюється 

через інтернет-канали та мобільні пристрої [3]. Реклама в Інтернеті є більш 
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цікавою для рекламодавця, оскільки її перевага в мінімізації маркетингового 

бюджету [3]. Інтернет-реклама дає можливість рекламодавцю розширити свій 

цільовий ринок [4]. Збільшення кількості користувачів Інтернету приваблює 

компанії рекламувати свої продукти/послуги в Інтернеті. 

Інтернет-реклама надає інтерактивну функцію для продавця і споживачів. 

Інтерактивність розглядається продавцем як одна з причин використання 

онлайн-реклами. Це дає можливість обом сторонам давати зворотний зв’язок 

один одному. Навпаки, у звичайній рекламі просто відбувається одностороннє 

спілкування від рекламодавця до споживача і немає зворотного зв'язку від 

споживачів. Інтернет змінив потік спілкування двома способами. Споживачі 

можуть давати прямі відгуки, скаржитися або непрямі відгуки за допомогою 

даних історії пошуку, які використовуються рекламодавцем для збільшення 

цільового ринку з більшою різноманітністю. 

Споживачі також отримують зворотний зв'язок у вигляді конкретної 

інформації для потреб від раніше наданого зворотного зв'язку. Інтерактивність 

в онлайн-рекламі - це характеристика комп’ютера, який є засобом комунікації 

на ринку, який нарощує двосторонні відносини в режимі реального часу, 

дозволяє контролювати один одного і реагувати на отримане раніше 

повідомлення для споживачів і рекламодавця. 

І). Ефективність онлайн-реклами для рекламодавця. Онлайн-реклама 

вирішує одну з проблем, з якою стикається рекламна індустрія. Це бажання 

надсилати різноманітні повідомлення масовим споживачам. Рекламодавець 

може націлити своє повідомлення на конкретних споживачів, які підходять для 

отримання їх повідомлення і мають великі можливості для покупки після того, 

як побачили повідомлення. Вимірювання цієї ефективності відоме як рейтинг 

кліків. Рекламодавець прогнозує CTR для підвищення ефективності онлайн-

реклами, яка буде передана споживачам/користувачам Інтернету. Процес 

прогнозування CTR поділяється на 4 кроки. Першим кроком є вилучення ознак, 

а потім другий крок, створення моделі. Третій крок – навчання моделі, а 

останній – оцінка моделі [2]. Однак низький CRT не може бути визначальним 
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фактором ефективності онлайн-реклами [2]. CTR просто дає короткострокове 

вимірювання ефективності онлайн-реклами. Повторення реклами може 

вплинути на довгострокові або довгострокові наслідки у вигляді 

поінформованості про бренд або повідомлення в оголошенні. 

CTR також розглядається як спосіб оплати онлайн-реклами, який 

реалізується веб-сайтом, який пропонує рекламний простір. Існує ще один 

метод сплати ставок на онлайн-рекламу, це модель оплати за дію. Система цієї 

моделі складається з трьох сторін: видавця як Google або Yahoo!, рекламодавця 

та користувачів Інтернету. Цей метод починається, коли рекламодавець запитує 

видавцеві потрібну веб-сторінку. Крім того, видавець відображатиме 

оголошення на цій веб-сторінці. Користувачі Інтернету виконуватимуть дії, 

окрім кліків, наприклад, заповнюють форму на веб-сайті рекламодавця, 

реєструються як учасники веб-сайту або купують продукти на веб-сайті 

рекламодавця. 

Ці дії будуть вважатися ціною на онлайн-рекламу. Дія відноситься до 

відповідей користувачів, які не могли контролюватися видавцем. Якщо ми 

обговорювали вимірювання ефективності реклами, важливо також обговорити 

фактори, які впливають на ескалацію або зниження ефективності реклами. 

Частота реклами впливає на ефективність онлайн-реклами. Дослідження 

показало, що повторення має важливий вплив на ефективність онлайн-реклами. 

Повторення реклами впливало на пам'ять про рекламу, знайомство з брендом і 

впізнаваність бренду. Кілька досліджень показали, що розмір банера впливає на 

онлайн-рекламу. Чим більший розмір онлайн-оголошення, тим ефективніше 

оголошення через кліки користувачів. 

Дослідження також виявило, що чим коротше повідомлення реклами, тим 

ефективніше воно. Це відрізняється від результатів іншого дослідження, яке 

виявило, що розмір банерів не впливає на ефективність онлайн-реклами, яка 

вимірюється пам’яттю реклами, розпізнаванням бренду та впізнаваністю 

бренду. Тому рекламодавець повинен бути більш креативним, коли розробляє 

повідомлення в лаконічній формі. Поєднання позиції та типу реклами та 
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тривалості анімації важливе для ефективності онлайн-реклами. Його можна 

використовувати для оцінки анімованої онлайн-реклами. Веб-сторінка з відео 

та зображеннями приверне більше уваги до реклами, ніж на текстовій веб-

сторінці. Дослідження з Першої сторінки в Інтернеті є найкращою сторінкою 

для показу реклами, щоб вона привернула увагу користувачів Інтернету навіть 

на текстовій веб-сторінці. 

Контент у вигляді анімації та банера впливає на ефективність онлайн-

реклами, хоча й на невеликих розмірах. Інше дослідження також виявило, що 

анімований контент не мав значного впливу на прямі відповіді користувачів. 

Банер з анімованим вмістом витрачає більше бюджету на виробництво і 

отримує негативні відгуки від користувачів. Креативність рекламного контенту 

не ефективна в онлайн-рекламі у разі генерування прямих відповідей 

користувачів. Доставлений вміст також впливає на ефективність онлайн-

реклами, коли «що» передається в рекламі, важливіше, ніж «як» вона 

доводиться. Інше дослідження виявило, що онлайн-реклама у вигляді банерної 

реклами, яка відображається на веб-сайтах, має бути сумісна з веб-сайтом. 

Якщо відображена реклама не відповідає веб-сайту, ставлення користувача до 

веб-сайту, як правило, буде низьким.  

Відповідна реклама є більш цікавою та корисною для таких користувачів, 

як споживачі, оскільки вони варті уваги [4]. 

Є кілька речей, які рекламодавець може зробити, щоб ефективно 

показувати рекламу. Рекламодавець може створити стратегії розміщення 

реклами, щоб зменшити відчуття тривоги з боку споживачів/користувачів. 

Користувачів іноді турбує реклама, яка раптово з’являється на веб-сторінці, що 

відкривається. Відчуття турботи від несподіваної реклами можна зменшити 

кількома способами. 

Перший спосіб - орієнтуватися на користувачів, які мають низький 

когнітивний процес або не в стані мислення, що вимагає високої концентрації. 

Оголошення може відображатися, якщо на веб-сторінці є розрив між вмістом. 

Коли користувачі переключаються між веб-сторінками, між вмістом 
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залишається пробіл або вільний час. Порожній час – це слушний час, щоб 

підняти онлайн-рекламу. 

Другий спосіб - підвищити придатність реклами за допомогою стратегій 

розміщення вмісту. Коли користувач переглядає веб-сторінки з проблемою 

автомобіля, у мережі буде доречно з’явитися автомобільна реклама. Іншим 

прикладом може бути, коли користувач відкриває Інтернет із проблемою моди, 

тоді реклама одягу, штанів та взуття буде доречною для показу. Це відповідає 

дослідженням Hsieh and Chen, які виявили, що сторінки з інформацією, яка 

відрізняється від вмісту, який шукають користувачі Інтернету, привертають 

більше уваги 

Третій спосіб - надати значення користувачам. Рекламу можна вважати 

цінною рекламою, якщо вона надає користувачам інформацію, інтерес і 

розвагу. 

Четвертий спосіб – це вміст, який відповідає веб-сайту відповідно до 

досліджень Peng et al., які виявили, що рекламодавець, який виділяє кошти на 

пошукову рекламу, збільшить продажі продукту. Це відбувається через 

відповідність веб-контенту шуканим ключовим словам. 

Реклама в Інтернеті має довгостроковий вплив на продажі. Маркетинг у 

пошукових системах має більший ефект, ніж реклама банерів і реклама 

купонів/лояльності та реклама порівняння цін. Метааналізове дослідження, 

проведене Холлісом, показало, що показ реклами в Інтернеті впливає на 

міркування щодо купівлі. Підвищена увага показує, що хтось принаймні 

знайшов відповідну марку для своїх потреб і варто було перевірити. Можна 

було помітити, що реклама повинна бути якомога ефективнішою, щоб справити 

враження на користувачів Інтернету і підвищити рекламну обізнаність. Однак 

передано враження позитивне, оскільки унікальність і креативність 

оголошення, а не негативне враження, як-от враження засмучення, оскільки 

реклама, здається, заважає діяльності користувачів Інтернету. Реклама в 

Інтернеті не має прямого впливу на користувачів Інтернету як споживачів. 

ІІ). Ефективність онлайн-реклами для користувачів Інтернету. 
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Інтернет-реклама пропонує споживачам певні переваги. Споживачам, які 

хочуть шукати посилання на продукти або знайти інформацію перед покупкою, 

не потрібно платити за журнали чи газети. Споживачі також отримують 

корисну інформацію, тому їм не доводиться витрачати час на пошук інформації 

про продукт чи послугу, які вони хочуть придбати. Декілька досліджень 

показали, що багато користувачів Інтернету уникають онлайн-реклами, 

оскільки вона вважається дратівливою. У дослідженні Kelly, Kerr, and Drennan 

зазначено, що користувачі Інтернету уникали реклами, оскільки це не 

відповідало інтересам, а повідомлення вважалися ненадійними. Іншою 

причиною, чому користувачі Інтернету уникають онлайн-реклами, є негативний 

досвід, який випробували вони самі або родичі щодо участі в онлайн-рекламі.  

Реклама в Інтернеті також завдає шкоди в Інтернеті, якщо оголошення 

вважається тривожним. 

Негативні наслідки реклами, пов’язані з наслідками якості 

користувацького досвіду на веб-сайтах, які можуть виникнути:  

1. Може виникнути під час читання, спостереження та перегляду з 

низькою якістю через порушення,  

2. пошук інформації може бути невдалим.  

3. Користувачі Інтернету можуть втомитися і розгубитися і матимуть 

справу з когнітивними процесами, які будуть посилюватися.  

4. Користувачі можуть відчувати розчарування, роздратування і можуть 

розвинутися негативні ефекти, емоції або настрої з честю реклами.  

5. Користувачі можуть негативно ставитися до сайту, який показує 

рекламу, призводити до скорочення тривалості відвідування, деяких змін і 

збільшення негативного WOM. 

Висновки. Спостереження в кількох журналах показали, що ефективність 

онлайн-реклами можна побачити за рейтингом кліків (CTR). CTR – це показник 

короткострокової ефективності онлайн-реклами. CTR також використовується 

як спосіб оплати реклами в Інтернеті. Існує ще один спосіб оплати реклами в 

Інтернеті, це оплата за дію. Ефективність онлайн-реклами для рекламодавців 
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можна підвищити, налаштувавши деякі функції онлайн-реклами. Попереднє 

дослідження показало, що розмір оголошення окремо не впливав на 

ефективність онлайн-реклами, як видно з CTR. Однак, якщо розміри реклами 

поєднувати з цікавим і стислим вмістом рекламних повідомлень, це збільшить 

можливість CTR для користувачів Інтернету. 

Рекламний контент із відео та зображеннями виявляється цікавішим за 

текст. Рекламний контент, який атакує цінності користувачів Інтернету, 

викликає негативне ставлення користувачів. Тому рекламодавці повинні 

поєднувати розмір оголошення, а також зміст і форму створених повідомлень. 

Зміст повідомлення має бути коротким і цікавим і не порушувати певні цінності 

користувача. Реклама в Інтернеті дозволяє рекламодавцям знати демографічні 

дані користувача, щоб рекламодавець міг мінімізувати повідомлення, які 

атакують значення відповідно до демографічних даних. Рекламодавці можуть 

створювати оголошення у вигляді відео. 

Ефективність інтернет-реклами залежить від цілей кожного споживача у 

використанні Інтернету. Споживачі, які мають на меті знайти інформацію про 

продукт/послугу перед покупкою, відчують, що реклама в Інтернеті корисна з 

різними зручностями, ніж необхідність купувати журнали та газети. Навпаки, 

для споживачів, які мають на меті використовувати Інтернет для роботи та 

виконання своєї роботи, онлайн-реклама буде вважатися дуже руйнівною та 

заважає виконанню завдань та роботи. Користувачі Інтернету зазвичай 

уникають цієї реклами. Тому, з точки зору споживача, рекламні оголошення, 

які можуть надавати коротку інформацію та вміст, релевантний веб-сторінці, на 

якій відображається оголошення, будуть дуже ефективними для рекламодавців 

та користувачів Інтернету. Якщо здається, що реклама заважає діяльності 

інтернет-користувачів, це зашкодить обом сторонам. 
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Анотація. У статті було досліджено основні методи та технології 

управління інноваційним розвитком підприємства. Обґрунтовано, що 

управління інноваційним розвитком підприємства має базуватись на таких 

методах та технологіях, які забезпечать зростання і максимальне використання 

його потенціалу з метою реалізації інновацій на підприємстві. 

Ключові слова: інновація, інноваційний розвиток, інноваційна 

діяльність, управління інноваціями, механізм інноваційної діяльності. 

 

Процес управління інноваційним розвитком підприємства спрямований 

на досягнення компанією бажаних цілей. Основними цілями підприємства є [1]: 

 розширення ринку збуту та завоювання нових сегментів, 

 забезпечення високих темпів економічного розвитку, 

 збільшення доходу на довгострокову перспективу. 

В цілому, управління інноваційним розвитком підприємства відбувається 

на таких рівня: державному, регіональному та конкретного підприємства. 

Перші два відповідають за макрорівень управління, а третій — мікрорівень. 

Управління інноваційним розвитком підприємства відбувається з дотриманням 

принципів та реалізації функцій внаслідок конкретних методів управління. 

Використання чіткої послідовності та впровадження методів сприяє утворенню 

механізму управління підприємства. На рисунку 1 наведено основні методи 
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управління інноваційним розвитком підприємства та згруповано у чотири 

категорії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Методи управління інновацйним розвитком підприємства  [3] 

 

Правові методи управління характеризуються у правовому 

регламентуванні, законодавчому дотриманні державних стандартів та 

адміністративних санкцій.  

Організаційно-розпорядчі методи полягають в управлінні усіма етапами 

НТП у процесі функціонування підприємства та поєднанні їх в єдину систему. 

Економічні методи врегульовують взаємовідносини між учасниками 

інноваційного процесу, а також між підприємством та державою. За допомогою 

використання економічних методів підприємство може створити сприятливі 

умови для формування та реалізації інноваційного продукту з мінімальним 

терміном та витратами. 

Соціально-психологічні методи відповідають за врегулювання 

суб’єктивних факторів впливу на діяльність працівників. Важливою 

передумовою ефективного впровадження інновацій є створення сприятливого 

мікроклімату та формування лояльних соціально-виробничих відносин. 

Методи управління інноваційним 

розвитком підприємства 

Правові:  

Законодавче 

забезпечення прав 

Адміністративні 

санкції 

Система стандартів 

Правове 

регламентування 

 

Організаційно-

розпорядчі: 

Організаційні дії 

Дисциплінарні дії 

Розпорядчі дії 

Економічні: 

Техніко-економічне 

планування:оподаткування 

Економічне стимулювання: 

кредитування та ціноутворення 

Фінансування:бюджетування 

Соціально-психологічні: 

Створення сприятливого клімату в 

колективі 

Стимулювання формування колективу 

Створення сприятливих умов праці 
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Крім того, управління інноваційним розвитком підприємства внаслідок 

складності інноваційних процесів, значної кількості факторів та критеріїв в 

управлінні інноваціями потребує комплексного підходу з використанням 

економіко-математичних методів. Використання таких методів дає можливість 

підприємству якомога точно відобразити реальні економічні процеси, провести 

оцінку шляхом побудови математичних моделей. На рисунку 2 наведено 

основний перелік методик, які використовують під час моделювання просу 

управління розвитку підприємства на різних стадіях життєвого циклу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Методика управління інноваційним розвитком підприємства [3] 

Аналізуючи рисунок 2, можна виокремити шість основних етапів, де на 

кожному з них підприємство використовує різні методи та моделі управління з 

метою вирішення поточних проблем. 

Етапи управління  Моделі та методи управління  

Аналіз зовнішнього та 

внутрішнього середовища 

підприємства  

PEST-аналіз, SWOT-аналіз, метод сегментації, 

методи аналізу та статистичної оцінки, методи 

порівняльного аналізу, метод побудови матриці 

можливостей. 

Формування завдань та 

цілей інноваційного 

розвитку підприємства  

Методи активного пошуку, мозковий штурм, методи 

аналогій, експертні методи; методи пасивного 

пошуку (реалізація пропозицій споживачів, 

маркетингові дослідження). 

Метод сценарію розвитку, імітаційні моделі, методи 

експертних оцінок, методи динамічного 

програмування. 

Методи вартісного аналізу, метод розриву, теорії 

масового обслуговування, метод мозкової атаки. 

Методи аналізу чутливості проектів, оцінки 

ефективності інвестиційних проектів та аналізу 

беззбитковості проектів. 

Методи системного аналізу, методи регресійного 

аналізу, експертні методи, аналіз відхилень, 

оперативно-календарного управління. 

Розробка стратегії 

управління інноваціями  

Визначення інноваційного 

потенціалу підприємства 

Розрахунок ефективності 

інноваційних проектів 

Розробка та прийняття 

управлінських рішень  
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Таким чином реалізація основних функцій управління інноваційним 

розвитком відбувається шляхом використання комплексу економічних, 

організаційно-розпорядчих, правових та соціально-психологічних методів. 

Допоміжне використання методів математичного моделювання дає змогу 

провести достовірну оцінку стану підприємства під впливом внутрішніх та 

зовнішніх факторів. Проаналізовані методи та моделі управління інноваційним 

розвитком підприємства забезпечують підприємству можливість аналізу 

інноваційного потенціалу, вибору перспективних інноваційних рішень та 

прогнозування результатів від їх впровадження.  

Інноваційний потенціал підприємства є важливим фактором 

інноваційного процесу, який є органічним компонентом процесів 

індивідуального та суспільного відтворення. Але цей потенціал не буде 

збереженим, ефективним у використанні та відтворюванні, якщо не будуть 

сформовані відповідні технології управління інноваційним розвитком на усіх 

рівнях господарювання, а саме: макро-, мезо- та мікрорівні [4]. 

Технологія управління інноваційним розвитком підприємства полягає у 

визначенні механізму проведення управлінських дій та функцій. При цьому, 

функції і управління здійснюються за допомогою методів. Чітко визначений 

інструментарій реалізації методів управління інноваційним розвитком формує 

технологію управління.  

Така технологія утворює певний механізм, який складається відповідно з 

правового, організаційно-розпорядчого, економічного та соціально-

психологічного механізму (рис. 3).  

Для ефективного використання вищенаведеної технології, що складається 

із чотирьох механізмів необхідно враховувати послідовність введення 

інновацій, склад та здатність управляти ними. 
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Рис. 3 Технологія управління інноваційним розвитком підприємства [5] 

Управління інноваційним розвитком підприємств у встановленому 

порядку пов’язаних між собою методів, механізмів та інструментів, 

перетворюється на механічне введення в дію, що становить господарський 

механізм управління. Показники  даного механізму умовно поділяють на 

первинні (аналізу слабких та сильних сторін, можливостей та загроз діяльності,  

оцінка готовності підприємства до інноваційних змін та його інноваційного 

потенціалу) та вторинні ( аналіз результатів ефективності наявного 

господарського механізму і його складових). Таким чином, технологія 

управління інноваційним розвитком підприємства є досить складним процесом, 

що охоплює виконання різних управлінських функцій та операцій на 

підприємстві, які, в свою чергу, реалізуються за допомогою методів, що 

Правовий механізм 

управління 

інноваційним розвитком 

1) розробка правової стратегії управління інноваційним 

розвитком;  

2) розробка необхідних правових актів;  

3) узгодження нових правових актів з чинними. 

Організаційно-

розпорядчий механізм 

управління 

інноваційним розвитком 

1) розробка організаційної стратегії управління 

інноваційним розвитком;  

2) вибір найважливіших проблем, що потребують 

інноваційного вирішення;  

3) підвищення рівня нововведень на усіх стадіях 

життєвого циклу підприємства;  

4) освоєння нових ринків збуту продукції.  

 

1) розробка економічної стратегії інноваційного 

розвитку підприємства;  

2) підвищення ефективності виробництва;  

3) удосконалення системи оцінки та стимулювання 

праці;  

4) покращення показників конкурентоспромож- 

ності продукції;  

5) вдосконалення системи стимулювання збуту виробів. 

Економічний механізм 

управління 

інноваційним розвитком 

1) розробка соціальної стратегії інноваційного розвитку 

підприємства;  

2) реалізація соціальних програм розвитку 

інтелектуальної, творчої та інноваційної діяльності 

персоналу;  

3) забезпечення нематеріальної мотивації персоналу за 

підвищення ефективності інноваційної діяльності. 

Соціально-

психологічний механізм 

управління 

інноваційним розвитком 
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постійно удосконалюються. Також, виявлено, що управління інноваційним 

розвитком підприємства перетворюється на механічне введення, що вводиться 

в дію у встановленому порядку пов’язаних між собою інструментів, методів та 

технологій, що утворюють алгоритм управління, який відбувається впродовж 

чотирьох фаз життєвого циклу. Алгоритм процесу інноваційного розвитку 

підприємства представлено на рис. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Алгоритм процесу управління інноваційним 

розвитком підприємства [6] 

Ефективність інноваційного розвитку підприємства визначається залежно 

від співвідношення ефекту і його витрат. Критерій ефективності – це 

мінімізація витрат та максимізація прибутку [7]. Методичні засади 

інноваційного розвитку підприємства, що включають основні економічні 

категорії, ознаки, суб'єкти, об'єкти, організаційні структури, процеси, фактори, 

умови та результати.Вивчення та систематизація цих методичних засад 

інноваційного розвитку підприємства представляє початковий етап 

дослідження. Вони є базою для подальшого, глибшого аналізу процесів 

інноваційного розвитку підприємства.  

Висновки. Дослідження методик та технологій процесу інноваційного 

розвитку підприємств дозволяє зробити висновок про те, що інноваційний 

розвиток є досить складним та тривалим процесом трансформацій, який 

Концентрація матеріальних, фінансових та людських ресурсів 

Генерування нових ідей та впровадження їх у виробництво 

Виготовлення нової продукції 

Завоювання нового ринку 

Отримання доходу від інноваційної діяльності 

Розподіл доходу від інноваційної діяльності 

Використання доходу на інноваційний розвиток 
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включає цілі, дії, фактори, організаційні структури, способи мотивації та 

джерела фінансування. Необхідною умовою інноваційного розвитку є наявність 

інноваційного середовища, попиту на інвестиції, розвиненість інноваційної 

інфраструктури, а також забезпеченість висококваліфікованим персоналом. 
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Анотація. Попит на анімаційні послуги в туризмі спричиняє підвищення 

рівня вимог до співробітників. Професійна підготовка аніматорів має містити в 

собі різні психологічні, фізичні, артистичні, креативні навички, а також високу 

стресостійкість. Тим не менш, значне навантаження за відсутності мотивації 

негативно впливає на якість роботи аніматора і знижує його ефективність. 

Задля цього, з боку менеджерів та керівників анімаційних груп необхідно 

забезпечити належний рівень зацікавленості спеціалістів та стимулювати їхню 

діяльність. 

Ключові слова: анімація, анімаційні послуги, мотивація, менеджери, 

самореалізації. 

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких була розглянута дана 

проблема, продемонстрував, що такі науковці як Соловйова Н., 

Міннехаметова І., Гараніна Є., Гаранін М., Булигіна І., Кравець О., Байлик С., у 

своїх працях приділили багато уваги мотиваційній складовій при підготовці та 

безпосередньо роботі аніматорів. 

Метою наукової праці є дослідження мотивації, як важливого чинника 

продуктивності роботи аніматора. 

Загалом, мотивація є рухомою силою підприємства. Як демонструє 

опитування НАФД у 2018 році, найвпливовішими видами мотивації 

співробітників з боку роботодавців у будь-якій сфері є: премії та соцпакети 
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(38%), корпоративні заходи (21%), тринадцята зарплатня (14%), додаткові 

вихідні (13%), цінні подарунки (5%), оплата навчання (5%), місця для 

відпочинку на підприємстві (4%) [1]. Як бачимо, варіанти заохочень є 

універсальними та здатні для реалізації у багатьох галузях. Проте варто 

враховувати й психоемоційну складову.  

Велика відповідальність щодо ефективного мотиваційного впливу 

покладена на головного менеджера анімаційної служби. Він повинен створити 

безперервний механізм, де кожен співробітник має відчути себе частиною 

команди, що робить важливу спільну творчу справу, яка впливає на 

психофізичний стан та рекреацію туристів.  

Також, як було зазначено вище, необхідно приділити увагу моральному 

та матеріальному заохоченню, що неодмінно підкреслить особисту значущість 

кожного аніматора як окремого професійного спеціаліста.  

Гарантія умов для самореалізації та кар’єрного росту також є 

невід’ємною частиною успішної програми мотивації. Вона дає можливість 

кожному члену команди досягти бажаного рівня та забезпечить підвищення 

працездатності. Більш того, завдяки такій перспективі, менеджер дає аніматору 

спробувати себе у ролі співвласника, якого щиро цікавить результат та рівень 

ефективності власної та колективної діяльності в анімаційній сфері. Підтримка 

з боку керівництва є важливою психоемоційною складовою 

Статистичні дослідження у США, станом на 2020 рік, виявили, що 

рентабельність вмотивованих робітників підвищується на 21%, а підприємства 

випереджують своїх конкурентів з низьким рівнем мотивації на 202%. При 

цьому, 26% членів команд вважають, що їх висока зацікавленість в роботі 

пов’язана з розумінням важливості власного вкладу у спільну справу, 19% - 

через справедливу платню, 16% - через можливості кар’єрного росту, і тільки 

9% завдяки натхненню від генерального директора [2]. 

Щодо України, то за даними опитування, проведеного сервісом 

«Rabota.ua», розповсюдженими методами мотивації є гнучкий графік роботи та 

безкоштовні гарячі напої [3]. Проте, заклади освіти приділяють значну увагу 
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вмотивованості майбутніх спеціалістів. Так, Харківський національний 

університет ім. В.Н.Каразіна формує мотиваційну складову вже під час 

навчання студентів, надаючи можливість стажування та роботи в успішних як 

вітчизняних, так і закордонних закладах розміщення та харчування. 

Найпопулярнішим вибором студента є виробнича практика у різноманітних 

курортах Туреччини. Така мотивація вже з першого курсу дає стимул до 

навчання. А відповідні дисципліни розвивають здібності до менеджменту та 

управління [4, с. 172]. 

Висновки. Таким чином, правильно організована мотиваційна програма 

підвищує продуктивність роботи аніматора. Методами мотивації є матеріальні 

та нематеріальні засоби, що дозволяють підвищити зацікавленість спеціаліста. З 

боку менеджера важливо правильно скомпонувати усі складові задля успішного 

функціонування та розвитку як аніматорів, так і туристичного підприємства в 

цілому.  
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Анотація: Криза, спричинена пандемією COVID-19, серйозно вплинула 

на всю економічну діяльність, особливо на глобалізацію, яка має вирішальне 

значення для інвестицій. Її вплив і вплив на міжнародні інвестиційні потоки 

транснаціональних компаній буде простежуватися протягом багатьох років. 

В статті проведений аналіз інвестиційної поведінки ТНК в умовах 

глобальної турбулентності як визначального елементу потоків прямих 

іноземних інвестицій під вливом кризи, спричиненої пандемією COVID-19.  

Ключові слова: іноземні інвестиції, прямі іноземні інвестиції (ПІІ), 

транснаціональні корпорації (ТНК), COVID-19, інвестиційна діяльність, 

глобальні потоки ПІІ 

 

Транснаціональні корпорації зазнали сильних послідовних змін внаслідок 

пандемії. Шоки попиту та пропозиції спричинили глобальну рецесію, ланцюги 

створення вартості порушилися, а уряди всього світу розглядають нові правила, 

які, безумовно матимуть вплив на іноземних інвесторів. Першим результатом 

впливу COVID-19 стало різке зниження потоків прямих іноземних інвестицій. 

Від пандемії постраждали всі типи інвестицій ТНК. Після стрибка в 2019 році 

вартість злиттів та поглинань становила 505 млрд. дол. США, на відміну від 456 

млрд. дол. США у 2020 році. Вплив пандемії на інвестування проектів «з нуля» 

також демонструє зниження. Анонсовані проекти «greenfield» 

продемонстрували в 2020 році спад на на 35% та склали 547 млрд. дол. США [2, 

4]. 

5000 провідних транснаціональних компаній прогнозують, що їхні власні 

доходи зменшаться у 2020 році, а найбільш постраждалі галузі (енергетика – 
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208%, авіація – 116% та автомобільна) очікують, що їхні доходи зменшаться в 

середньому на 30%, з максимальним з 200% -47%). У 2020 році кількість нових 

проектів скоротилася на 35% до 547 мільярдів доларів США. США. 

Криза пандемії COVID-19 серйозно вплинула на регіональний розподіл 

прямих іноземних інвестиції. У статті ЮНКТАД 2021 року про моніторинг 

інвестицйних тенденцій 2020 року демонструється вплив кризи на регіони, так, 

за його даними потоки ПІІ до розвинутих економік впали на 69% до 229 млр. 

дол. США [2]. 

У Європі відбувся відтік ПІІ на -4 млрд. дол. США, інвестиції до 

економік, що розвиваються знизилися на 12% та отримали 616 млрд. дол. США, 

найбільший спад був зафіксований у Латинській Америці та Карибському 

басейні – на 37% до 101 млрд. дол. США [4]. 

Найбільшого впливу зазнали розвинуті країни, криза пандемії значно 

зменшила ПІІ до даного регіону та становили 229 млрд. дол. США. з 

глобального спаду на 630 млрд. дол. США, майже 80% припадає саме на 

розвинені країни. приплив у розвинені економіки становив лише третину 

найнижчого рівня після світової фінансової кризи в 2009 році (714 млр. дол. 

США), [2, 4]. 

У 2020 році транснаціональні корпорації сильно зменшили нові інвестиції 

в акціонерний капітал. У поєднанні зі зменшеною активністю злиттів та 

поглинань це призвело до зниження складової власного капіталу ПІІ (майже до 

нуля) [88]. Внутрішньофірмові позики показали негативну тенденцію (134 

млрд. дол. США), материнські компанії відкликали або повертали позики у 

своїх філіях, посилюючи баланс в своїй країні. Наперекір прогнозованим 

очікуванням, незважаючи на значно нижчий рівень прибутку, реінвестований 

прибуток в іноземних філіях залишися відносно стабільним та продемонстрував 

зменшення всього на 6% [4]. 

Приплив ПІІ до Європи зменшився на 4 млрд. дол. США, 

першопричинно, внаслідок різко негативних ПІІ в країнах з вагомими 

потоками, таких як Нідерланди та Швейцарія. Потоки до Нідерландів впали до 
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показника 150 млрд. дол. США у 2020 році, завдяки значним продажам 

власного капіталу та негативним внутріфінансовим позикам (125 млрд. дол. 

США та 102 млрд. дол. США), [4]. 

Вартість транскордонних угод злиття та поглинання в країнах досягла 

майже 100 млрд. дол. США внаслідок корпоративної реконфігурації, великих 

компаній, зокрема злиття Unilever (Великобританія) з Unilever (Нідерланди) на 

81 млрд. дол. США, але ПІІ до Швейцарії лишилися від'ємними – 88 млрд. дол. 

США, частково через великі продажі власного капіталу (за попередніми 

оцінками – 155 млрд. дол. США), [4]. 

ПІІ до ЄС-27 впали на 71% та становили 110 млрд. дол. США у 2020 році, 

порівняно з 373 млрд. дол. США у 2019 році. Зокрема, зменшення у країнах-

членах ЄС відбулося в Німеччині, з 58 млрд. Дол. США у 2019 році до 23 млрд. 

дол. США у 2020 [4]. 

Потоки в Італії та Австрії також знизилися внаслідок продажів компаній, 

зокрема в Італії мобільні послуги «Vodafone» (Великобританія) були куплені 

компанією «Telecom» Italia SpA за 5,8 млрд. дол. США. 

В Австрії підприємство «Mubadala Investment Co» (Об'єднані Арабські 

Емірати) продало 36% до «Borealis» компанії «OMV AG» за 4,7 млрд. дол. 

США. 

У Франції також вудбулося зниження потоків ПІІ на 39% до 21 млрд. дол. 

США, внаслідок зменшення угод злиття та поглинання, вони впали з 18 млрд. 

дол. США в 2019 році до 5,1 млрд. дол. США в 2019 році [4]. 

Потоки ПІІ до Великобританії склали 1,3 млрд. дол. США у 2020 році, 

порівняно з 45 млрд. дол. США у 2019 році, таке падіння вудбулося внаслідок 

значних негативних внутрішньофірмових позик та інвестицій в акції (компанія 

з перестрахування «Swiss Re» (Швейцарія) продала групу компаній «ReAssure» 

холдингу «Phoenix Group» (Великобританія) за 4,2 млрд. дол. США). 

Реінвестований прибуток мав позитиві показники та становив 27 млрд. дол. 

США у 2020 році з 5 млрд. дол. США у 2019 році [2]. 

Декілька європейських країнах змогли підвищити свої потоки, 
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незважаючи на кризу. Потоки прямих іноземних інвестицій до Швеції зросли в 

два рази – з 12 млрд. дол. США у 2019 році до 29 млрд. дол. США у 2020, 

завдяки ТНК із США, які надали позики філіям у Швеції. 

ПІІ в Іспанію також підвищилися на 52%, завдяки декільком придбанням 

(група приватних акцій із США (Cinven, KKR та Providence) купила 86% 

«Masmovil» за 2,8 млрд. дол. США). 

Потоки ПІІ до Північної Америки знизилися на 46% та склали 166 млрд. 

дол. США, транскордонні злиття та поглинання впали на 43%. Анонсовані 

інвестиційні «greenfield project» також знизилися у 2020 році на 29%, а проектні 

фінансування зменшилися на 2% [2]. 

Прямі іноземні інвестиції до США також зменшилися майже в два рази – 

на 49% та залучили 134 млрд. дол. США. Інвестиції до Сполучених Штатів від 

ТНК з Великобританії, Німеччини та Японії сильно зменшились. Під зниження 

потрапили оптова торгівля, фінансові послуги та виробництво. Транскордонні 

продажі активів Сполучених Штатів інвесторам впали на 41% внаслідок угод 

злиття та поглинання, здебільшого у первинному секторі [2]. 

Потоки ПІІ до Канади впали на 34% до 32 млрд. дол. США у 2020 році, 

оскільки ТНК із США зменшили інвестиції в країну майже у два рази. 

Потоки до Австралії знизилися на 46% до 22 млрд. дол. США, в той же 

час ПІІ до Ізраїлю збільшилися з 18 млрд. дол. США в 2019 році до 26 млрд. 

дол. США в 2020 році. В Ізраїлі продажі угод злиття та поглинання зросли, а 

саме у комп'ютерній галузі на 31% до 7,3 млрд. дол. США (компанія Nvidia 

(США) купила Mellanox (Ізраїль) за 6,9 млрд. дол. США), [2]. 

Потоки прямих іноземних інвестицій до Японії також збільшилися з 15 

млрд. дол. США в 2019 році до 17 млрд. дол. США в 2020 році.  

Для України залучення інвестицій є нагальним питанням, тому 

інвестиційна дільність ТНК, як основного учасника міжнародних інвестиційних 

процесів, важливе. У 2018 році  в економіку України було залучено 4,5 млрд. 

дол. США та 5,8 млрд. дол. США у 2019 році. У 2020 році відбувся віддік 

інвестицій (вперше з 2015 року, де показник склав 458 млн. дол. США) на 868 
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млн. дол. США [3]. Відтік прямих іноземних інвестицій у 2020 році є 

найбільшим за останнє десятиліття. В 2019 році найбільшим інвестором 

України був Кіпр – 2 506 млрд. дол. США, але результати 2020 року 

продемонстрували відтік інвестицій на 1 341 млрд. дол. США, Нідерланди, які 

були другим за величиною інвестором у 2019 році також продемонстрували 

відтік інвестицій на 501 млн. дол. США [1]. 

Таким чином, у 2020 році тенденції потоків ПІІ за країнами змінилися. 

Серед країн, які в період пандемії інвестували в економіку України був Гонконг 

– 114 млн. дол. США, Швеція – 135 млн. дол. США, Франція – 95 млн. дол. 

США, Австрія – 

108 млн. дол. США, Люксембург – 57 млн. дол. США, Польща – 97 млн. 

дол. США, Велика Британія – 182 млн. дол. США та Швейцарія – 270 млн. дол. 

США [1]. Таким чином, регіональна структура прямих іноземних інвестицій 

характеризується нерівномірністю розподілу потоків. Прогнози для даних 

економік на 2020 рік, згідно з доповіддю ЮНКТАД 2020, виявились 

завищеними.  
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Анотація: у статті проаналізовано основні аспекти функціонування 

індустріальних парків України. Визначено ключові проблеми, які 

перешкоджають створенню та ефективному функціонуванню індустріальних 

парків в Україні. Представлено пропозиції, реалізація яких сприятиме розвитку 

індустріальних парків, що забезпечить ефективний інноваційний процес в 

країні та сприятиме зростанню економіки держави. 

Ключові слова: стимулювання, індустріальні парки, розвиток, інвестиції, 

ефективність. 

 

Дієвим інструментом щодо стимулювання промислового виробництва, 

забезпечення ефективного інноваційного процесу та зростання економіки 

держави виступають індустріальні парки. Згідно з Законом України 

«індустріальний парк - це визначена ініціатором створення індустріального 

парку відповідно до містобудівної документації облаштована відповідною 

інфраструктурою територія, у межах якої учасники індустріального парку 

можуть здійснювати господарську діяльність у сфері переробної 

промисловості, переробки промислових та/або побутових відходів (крім 

захоронення відходів), а також науково - технічну діяльність, діяльність у сфері 

інформації і телекомунікацій на умовах, визначених цим Законом та договором 
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про здійснення господарської діяльності у межах індустріального парку» [1]. 

Функціонування індустріальних парків спрямоване на залучення 

інвестицій та розвиток економіки України; вирівнювання економічного 

розвитку регіонів та підвищення якості життя населення України; 

запровадження інноваційних та енергозберігаючих технологій; створення нових 

робочих місць; сталий розвиток та захист навколишнього природного 

середовища. Індустріальні парки, в першу чергу, це інструмент залучення 

інвестицій в національну економіку, нових технологій. Це площадка щодо 

створення висококваліфікованих робочих місць (один гектар території 

індустріального парку може забезпечити п’ятдесят українців роботою, а один 

середній індустріальний парк може створити близько однієї тисячі нових 

робочих місць) та надання гідного рівня заробітних плат.  

На сьогодні до реєстру включено 53 індустріальних парків. Однак, на 

превеликий жаль успішно функціонують тільки декілька інфраструктурних 

об’єктів, які вже мають резидентів з реально працюючими заводами, а саме: 

індустріальний парк «Біла Церква» (Київська область); індустріальний парк 

«Соломоново» (Закарпатська область); індустріальний парк «Коростень» 

(Житомирська область); «Вінницький кластер холодильного 

машинобудування». Тільки 19 індустріальних парків з 52 в Україні мають 

керуючу компанію, а 14 парків з 52 – наявних резидентів [2]. Така прогалина у 

функціонуванні індустріальних парків виникла у зв’язку з відсутністю 

повноцінного фінансування, несприятливого інвестиційного клімату, 

нерозвиненості інфраструктури, формального відношення щодо створення 

індустріальних парків в регіонах, нестача ресурсів для їх фінансування та 

розбудови. Тобто, Україна має сформувати конкурентні переваги для 

стимулювання й залучення інвесторів як внутрішніх так і зовнішніх, так як 

основним джерелом фінансування індустріальних парків в розвинених країнах є 

інвестиційні ресурси. 

Вважаємо, що нові можливості щодо ефективного функціонування та 

розвитку індустріальних парків відкривають внесені зміни до закону України 
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«Про індустріальні парки» (законопроєкт № 4416 - 1) [1].  Його реалізація 

надасть можливість організовувати індустріальні парки на територіях greenfield 

та brownfield, створити в Україні додатково 60000 робочих місць. Також 

передбачено виділення державою в середньостроковій перспективі (3 - 5 років) 

10 млрд. грн. на стимулювання індустріальних парків. Для цього в проєкті 

державного бюджету Кабінет Міністрів зобов’язаний з 2022 по 2026 - ий роки 

передбачити фінансування в розмірі 2 млрд. грн щорічно на реалізацію завдань 

розвитку індустріальних парків. Також, перед урядом поставлене завдання 

щодо розробки та затвердження стратегії розвитку індустріальних парків і 

створення державної установи з їх розвитку. Реалізація прийнятого 

законопроєкту, спрямованого на залучення інвестицій в промисловий сектор 

економіки передбачається й шляхом запровадження стимулів в індустріальних 

парках, а саме: підведення до парків інфраструктури та мережі державою; 

компенсація бізнесу відсоткових ставок за кредитами державою; оплата 

державою витрат щодо підключення до мереж в парках; врегулювання 

конфліктів в міжнародному комерційному арбітражі або третейському суді.  

Для того, щоб претендувати на пільги, в індустріальних парках можливо 

займатися переробною промисловістю; переробкою промислових та/або 

побутових відходів (окрім захоронення відходів); науково – технічною 

діяльністю; діяльністю у сфері інформації та телекомунікації. 

З метою підвищення ефективності функціонування індустріальних парків 

в Україні необхідно, щоб реально запрацював прийнятий законопроєкт і 

індустріальні парки перетворилися в корисний інструмент для громад та 

органів місцевого самоврядування. Для повного розкриття потенціалу 

індустріальних парків необхідно прийняти парламентом законопроєкти № 5688 

та № 5689, які передбачають податкові та митні стимули, що саме й є 

загальноприйнятим підходом у всіх провідних країнах світу.  

Розбудова індустріальних парків надасть можливість підвищити 

інноваційну активність певних регіонів, провести структурну перебудову 

економіки, створити нові робочі місця, саме забезпечити соціально – 
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економічний розвиток держави. 
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В умовах стрімкого розвитку процесів діджиталізації у торговельній 

сфері зумовлює зростання інформатизації та поглиблення глобалізаційних 

процесів. Важливу роль для ефективної побудови конкурентного потенціалу 

підприємства в системі комунікацій є застосування суб’єктами господарювання 

сучасних технологій електронної комерції. Ці технології керівники 

підприємства, на сьогодні, повинні розглядати не як можливість, а як вже 

потенційну необхідність, яка здатна наростити конкурентні переваги. 

Багатовимірні та численні логістичні мережі, які є розвиненні на вітчизняних 

підприємствах, із розгалуженою системою складів, досить сильно впливають на 

сервісні послуги підприємств. Проте із запровадженням технологій електронної 

комерції нівелюють такі переваги, оскільки покупки здійснюють через мережу 
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Інтернет та економлять час на поїздки в магазини тощо. Проаналізувавши 

торговельний ринок України, можна побачити, що зростають обсяги Інтернет-

торгівлі. Зростання Інтернет-торгівлі відбувається у таких галузях, як сфера 

послуг, роздрібна та оптова торгівля. Це свідчить проте, що підприємства, які 

ігнурують використання технологій електронної комерції втрачають 

конкурентні переваги. На сьогодні, вікова категорія, яка активно користується 

гаджетами та яка активно робить онлайн-покупки є молодь. Тому топ-

менеджерам слід звернути увагу саме на цю категорію споживачів, оскільки 

молодь цінує свій час та сервіс. 

Україна залишається країною, де темпи використання технологій 

електронної комерції дуже на низькому рівні. Однак, якщо подивитися 

динаміку залучення технологій електронної комерції протягом десяти років, то 

можемо помітити поступове зростання. На сьогодні, електронізація суспільства 

стає головним завданням держави. На це вказує використання на 

національному рівні проекту «Держава в смартфоні». Важливим поштовхом до 

стрімкого розвитку електронної комерції є поява на території України низки ІТ-

кластерів. Відбувається насиченість вітчизняного ринку високотехнологічними 

послугами, зокрема зявляються досить конкурентоспроможні ІТ-компанії, які 

обслуговують не тільки вітчизняні підприємства, а й зарубіжні. А також за 

останні декілька років збільшилась кількість Інтернет-магазинів, які щорічно 

приносять дохід державі у вигляді сплачених податків. Нажаль, кількість 

підприємств, які вагаються застосовувати технології електронної комерції 

досить багато. Вона вважають, що існує дуже багато ризиків для запровадження 

електронної комерції. По-перше, нормативно-законодавча база бажає бути 

досконалішою. Так, Білявська, Ю. В. підкреслює, що «Закріплення основ 

державного регулювання електронної торгівлі у законодавстві України, 

подальший розвиток її правового регулювання в спеціальних законах, внесення 

відповідних змін до чинного законодавства щодо електронного обміну даними, 

укладання угод в електронній формі – це питання, які потребують подальшого 

вирішення» [2]. Це підкреслює важливість створення правових основ 
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регулювання та функціонування електронної комерції, оскільки це стане 

фундаментом для успішної конкуренції вітчизняних підприємств на ринку. 

По-друге, як зазначають Балик, У. О. та Колісник, М. В., є проблема, як 

«таємність та безпека – проблеми створення ефективних та надійних механізмів 

забезпечення конфіденційності, аутентифікації (можливість для кожної із 

сторін угоди пересвідчитися в реальному існуванні одна одної) та цілковитого 

виконання всіх положень угоди» [1].   

По-третє, здатність підприємства імплементувати технологій 

електронного бізнесу. Так, Патраманська, Л. Ю. стверджує, що «для 

підприємств, які не мають можливості повністю перенести бізнес-процеси в 

електронне середовище, у зв’язку із специфікою товарів, продукції та послуг, 

що реалізуються, е-бізнес може стати важливим інструментом конкурентної 

боротьби. Саме тому такою важливою є імплементація підприємствами 

сучасних технологій електронного бізнесу, що гарантують взаємодію 

виробників з максимально широкою і платоспроможною аудиторією 

потенційних споживачів» [3].  
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Аннотация: Данная статья рассматривает современные проблемы, с 

которыми сталкивается эксперт-бухгалтер при проведении исследований 

операций по учету расчетов с подотчетными лицами. Определены цели,задачи, 

и источники информации для проведения экспертизы. Методика исследования 

операций по учету расчетов с подотчетными лицами зависит от видов 

допущенных злоупотреблений,которые указаны в статье. 

Ключевые слова: подотчетные лица, судебно-бухгалтерская экспертиза, 
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В момент экономического развития некоторые субъекты хозяйственной 

деятельности для увеличения своих доходов применяют различные способы 

хищения денежных средств. Внимание стоит уделять операциям, связанным с 

движением наличности в кассе, правилам ведения бухгалтерского учета. 

Операции с денежными средствами исследуют не обособленно, а во 

взаимосвязи с другими операциями. Особое место в проведении таких 

исследований занимают расчеты с подотчетными лицами. В процессе 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности у организации 

возникает необходимость использования денежных средств для расчетов с 

работниками по служебным командировкам, выдачи им средств на 
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командировочные расходы, хозяйственные нужды, представительские расходы. 

Целью ускорения расчетов между предприятиями и для снижения затрат, 

связанных с оформлением расчетов через банк, предприятия производит 

расчеты наличными денежными средствами. Расчеты наличными в основном 

происходят при приобретении материально – производственных запасов 

небольшими партиями, на административно- хозяйственные расходы 

предприятия, и конечно при оплате командировочных расходов. Независимо от 

того на какие цели расходуются денежные средства, расчёты наличными 

производятся через подотчётных лиц. Поэтому руководителю каждой 

организации важно четко представлять, как правильно должен быть поставлен 

бухгалтерский учёт порядка расчетов с подотчётными лицами.  

Особое место в проведении экспертных исследований занимают расчеты 

с подотчётными лицами. 

При экспертизе кассовых операций расчёты с подотчётными лицами 

обязаны быть подвергнуты тщательной проверке, так как они связаны с 

кассовыми операциями и, кроме этого, зачастую вуалируют нарушения 

кассовой дисциплины. 

Нормативными правовыми источниками информации, используемыми 

экспертом при исследовании расчетов с подотчётными лицами, являются: 

Трудовой и Налоговый кодексы, Постановление «О порядке и размерах 

возмещения расходов, гарантиях и компенсациях при служебных 

командировках» №176, Инструкция «О порядке ведения кассовых операций и 

расчетов наличными денежными средствами» № 117. 

Источники информации, применяемые при проверке данных операций, 

являются приказы и распоряжения по организации, авансовые отчеты с 

приложенными к ним оправдательными документами об использованных 

подотчетных суммах, отчёты кассира с приложенными приходными и 

расходными документами, главная книга, учетная политика, баланс 

организации, данные аналитического и синтетического учета по счету 71 

«Расчеты с подотчётными лицами». 



1156  

При этом устанавливают соблюдения правил выдачи авансов, 

целесообразность и законность использования подотчётных сумм; 

правильность оформления документов, приложенных к авансовым отчетам; 

порядок погашения оправдательных документов с целью предотвращения их 

повторного использования; своевременность возврата неизрасходованных 

подотчётных сумм. Последовательность: 

1) Необходимо проверить список работников, которым выдаются 

наличные денежные средства подотчет. Данный список утверждается приказом 

руководителя организации. В список необходимо включить всех сотрудников 

кому разрешено выдавать суммы подотчет. Также необходимо определить в 

какие сроки будут выдаваться такие суммы и их размер. 

2) Следует также проверить сроки возврата и размеры авансированных 

сумм. В случае наличия неизрасходованных и не возвращенных подотчетных 

сумм необходимо удержать их с работника.  

3) Необходимо проверить законность и целесообразность возмещение 

командировочных расходов. 

Подотчётные лица оформляют авансовый отчёт, к которому 

прикладывают оправдательные документы, подтверждающие расчет. Такими 

документами могут быть: товарные и кассовые чеки, счета-фактуры, 

накладные, квитанции к приходно-кассовому ордеру, квитанции об оплате 

гостиницы, путевые листы, кассовые чеки АЗС и тд. 

Наличие расчётных и платёжных первичных документов при оформлении 

кассовых операций, произведённых через подотчётных лиц, обязательно для 

подтверждения производственных организацией расходов и принятия их при 

уменьшении налогооблагаемой прибыли. 

Бухгалтерское и налоговое законодательство определяют, правильность 

оформления прилагаемых к авансовому отчёту первичных документов, при 

расчётах через подотчётных лиц. 

Следующим обязательным этапом осуществляется проверка организации 

синтетического и аналитического учета расчетов с подотчётными лицами по 
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счету 71 «Расчеты с подотчётными лицами» в разрезе каждого подотчётного 

лица. 

Все нарушения, которые могут встречаться при исследовании операций с 

подотчетными суммами могут совершаться в соучастии с работниками 

бухгалтерии или только работником бухгалтерии. Если в хищениях и иных 

злоупотреблениях участвуют работники бухгалтерской службы, исследование 

операций осложняется теми незаконными действиями, которые предпринимают 

эти работники для сокрытия совершенных преступлений. 

Наиболее типичной предпосылкой хищения подотчётных сумм является 

отсутствие приказа руководителя о направлении сотрудника в командировку. 

К встречающимся нарушениям относится: 

1. Отсутствие утверждённого списка лиц, которым могут выдаваться 

денежные средства подотчет; 

2. Скрытое кредитование работников путём выдачи им авансов; 

3. Выдача средств в конце месяца с последующим возвратом, с целью 

завуалированной похищенной наличности путём прямого внесения сумм из 

кассы на себестоимость; 

4. Вуалирование хищения наличности под видом представительских 

расходов; 

5. Расходование аванса не по назначению; 

6. Предоставление документов, искажающих разницы или направления 

расходования средств; 

7. Покупка наличной иностранной валюты для оплаты командировочных 

расходов. 

Методика исследования операций с подотчётными суммами в 

значительной степени зависит от того, какие злоупотребления допущены 

подотчётными лицами.  

В процессе экспертного исследования операций по учету расчетов с 

подотчетными лицами особое внимание должно уделяться проверке порядка и 

документального оформления выдачи наличных денежных средств 



1158  

подотчетным лицам, а также правильности возмещения расходов по 

служебным командировкам и правильности расчетов по хозяйственно-

операционным расходам. Проверка соблюдения законности, достоверности и 

целесообразности финансово-хозяйственных операций позволяет полнее 

выявить все нарушения и злоупотребления всех виновных в этом лиц. 

По итогам проведенного исследования составляется заключение 

эксперта-бухгалтера, в котором группируется и систематизируется 

информация, полученная в процессе экспертного исследования.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Постановление Правления Национального Банка Республики Беларусь 

от 19.03.2019 No 117 Инструкция «О порядке ведения кассовых операций и 

расчетов наличными денежными средствами».  

2. Трудовой кодекс Республики Беларусь, 26 июля 1999г., номер 296-3: в 

редакции от 31.12.2009 г. // КонсультантПлюс: Беларусь [Электронный ресурс] 

/ ООО «ЮрСпектор», Нац. Центр правовой информации Республики Беларусь. 

– Минск , 2011  

3. Макеенко Г.И. Судебно-бухгалтерская экспертиза / Учебное пособие 

для студентов. Минск, БГЭУ, 2001 

  



1159  

УДК 006.072 

ТЕХНІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕКИ 

ДИТЯЧОГО ВЗУТТЯ 

 

Сергєєва Олена Романівна 

кандидат наук з державного управління, 

доцент кафедри 

Міжнародної торгівлі та підприємництва 

Університет імені Альфреда Нобеля 

м. Дніпро, Україна 

 

Анотація. Серед першочергових соціально-економічних завдань, які, 

безумовно, повинні бути вирішені на сьогодні, чільне місце посідають заходи, 

спрямовані на сприяння розвитку в Україні здорового молодого покоління, 

здійснення державного захисту прав дітей, як споживачів, забезпечення 

виробництва товарів для дітей належного рівня якості та безпеки, 

попередження надходження на внутрішній ринок неякісних та небезпечних 

імпортних товарів дитячого асортименту. 

Ключові слова. Технічне регулювання, якість, безпека, дитяче взуття, 

стандарт, сертифікація. 

 

Актуальність проведення подібних робіт у цьому напрямку підтверджує 

факт, що останнім часом на ринку дитячого взуття відбуваються процеси, які 

суперечать загально визначеним у світі принципам добросовісної конкуренції 

та завдають значної шкоди вітчизняним виробникам дитячого взуття. Так, 

масова експансія імпорту дитячого взуття здійснюється із заниженням його 

митної вартості, що суттєво обмежує можливості застосування 

антидемпінгових заходів проти країн-експортерів. Насичення внутрішнього 

ринку дешевим імпортним дитячим взуттям заважає вітчизняним 

підприємствам реалізувати свою продукцію на внутрішньому ринку. 

Слід зазначити, що за умови переходу України до ринкових відносин 
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вітчизняні підприємства, які виробляли дитяче взуття, постраждали найбільше. 

Були скасовані пільги з оподаткування та державні дотації на вироби для дітей. 

Значно скоротилися обігові фонди. Українські виробники віддають перевагу 

імпортній сировині, що призводить до подорожчання дитячого взуття. Обсяги 

виробництва дитячого взуття яскраво відображають наслідки кризового стану 

вітчизняної взуттєвої промисловості. 

Сьогодні ринок дитячого взуття приблизно на 80-85% формується за 

рахунок імпорту, що ввозиться на територію України у багатьох випадках 

неофіційно, що не може негативно не впливати на його якість та безпеку. 

Значна частина імпорту дитячого взуття припадає на країни Південно-

Східного регіону, менша – на країни близького зарубіжжя (Польща, Молдова, 

Білорусія). Необхідно зазначити, що дитяче взуття, яке надходить на ринок 

України з Китаю та Туреччини, не завжди відповідає вимогам українських 

нормативних документів (НД). Так, у китайського взуття для дітей старшої та 

підготовчої груп дитячого садка віком від 5-7 років деталі верху часто бувають 

вироблені з полівінілхлоридних матеріалів без текстильної основи, взуття для 

дітей молодшої та середньої групи дитячого садка віком від 3-5 років нерідко з 

відкритою п'ятковою частиною. Хоча відповідно до пунктів 2.4 та 1.5.2 

стандарту, чинного на території України, заборонено застосовувати на деталі 

верху та низу взуття для дітей дошкільного віку штучні та синтетичні 

матеріали, а взуття для дітей віком від 3-5 років не може бути з відкритою 

п'яткою. 

Варто звернути увагу на те, що розроблення вимог національних НД на 

дитяче взуття, як правило, базується на оцінюванні реально існуючих та 

потенційних ризиків для здоров'я дитини. 

У разі щоденного використання взуття, матеріали якого відрізняються 

низькими показниками гігієнічних властивостей, створюються дискомфортні 

відчуття та виникає небезпека для здоров'я дитини.  

Безпека взуття значною мірою залежить від матеріалів, які у разі 

недостатньої їх хімічної стабільності можуть виділяти шкідливі речовини. 
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Деякі з яких мають виражену шкірно-подразнювальну алергійну дію та здатні 

викликати загально токсичні ефекти. Використання у виробництві дитячого 

взуття матеріалів, що характеризуються низькими показниками гігієнічних 

властивостей – одна з причин заборони на її ввезення та реалізацію у деяких 

країнах світу (наприклад в Угорщині, Італії тощо). 

Щодо посилання виробників імпортного взуття на те, що їх взуття 

відповідає вимогам стандартів ІSО, то переважна кількість стандартів ІSО, що є 

чинними сьогодні, присвячена класифікації, термінології, методам 

випробувань, розмірним ознакам тощо. Тому посилання на те, що дитяче взуття 

відповідає вимогам міжнародних стандартів (наприклад за розмірами) ще не є 

підставою для дозволу на ввезення на територію України. 

Для подальшого розвитку внутрішнього ринку дитячого взуття особливу 

роль відіграє контроль якості даної продукції. Україна поки що, на жаль, не 

може забезпечити належний рівень контролю за якістю та безпекою дитячого 

взуття, яке надходить на ринок. Як наслідок, маленькі споживачі захищені 

недостатньо. 

До речі, розробниками стандартів на продукцію (у тому числі на дитяче 

взуття) є, як правило, самі виробники або їх галузеві підрозділи. Вони 

формували вимоги до своєї продукції та часто самі оцінювали її якість. 

Відсутність конкуренції та дефіцит товарів сприяли саме такому підходу до 

порядку розроблення НД та контролю якості продукції. 

Недосконалість чинних в Україні НД значною мірою обумовлює той 

факт, що навіть виконання вимог НД на дитяче взуття не завжди гарантує його 

якість. 

Вирішення питань щодо якості та безпеки набуває особливої актуальності 

ще і у контексті політики України, спрямованої на її інтеграцію до ЄС, вступ до 

СОТ та виконання Угоди про технічні бар'єри у торгівлі. 

Відомо, що якість і безпека продукції значною мірою залежить від стану 

системи технічного регулювання, яке передбачає встановлення обов'язкових 

вимог і добровільних правил щодо якості та методів їх виробництва, 
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оцінювання відповідності та контролю за дотриманням обов'язкових вимог. 

Відповідно до ст. 1 Закону ТР встановлює обов'язкові для виконання 

вимоги з безпеки безпосередньо або шляхом посилання на національні, 

міжнародні та регіональні стандарти; процедури підтвердження  відповідності; 

акредитації органів з оцінювання відповідності та випробувальних лабораторій; 

контроль та нагляд за виконанням обов'язкових вимог. 

Таким чином, добровільними стандарти можуть стати лише після того, як 

обов'язкові вимоги щодо безпеки продукції для життя і здоров'я людей а також 

запобігання введенню споживачів в оману стосовно призначення та безпеки 

продукції знайдуть відображення в технічних регламентах. 

Сучасний стан вітчизняного ринку дитячого взуття характеризується 

суттєвим спадом обсягів виробництва та незахищеністю від експансії 

імпортного дитячого взуття (часто досить сумнівної якості та безпеки). Все це 

сприяє тому, що на ринку відбуваються процеси, які не відповідають загально 

визнаним у світі принципам добросовісної конкуренції. Так, на ринок 

надходить імпортне дитяче взуття, яке не відповідає основним вимогам чинних 

в Україні НД щодо якості та безпеки. 

Враховуючи досвід розвинених країн, значно збільшилося розуміння 

об'єктивної потреби у гармонізації національних стандартів, розроблення ТР, 

процедур підтвердження відповідності з міжнародними аналогами. При цьому 

важливо запозичити ідеологію ІSО, яка себе цілком виправдовує – в основі 

розроблення стандартів повинні бути, перш за все, потреби людини. Чинні 

національні НД на дитяче взуття недостатньо гарантують безпеку, бо у них 

відсутні відповідні вимоги.З огляду на те, що дитяче взуття з 1996 року входить 

до переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації (як продукція 

потенційно небезпечна), проведення обов'язкової сертифікації є необхідною 

умовою захисту споживачів від недоброякісного та небезпечного дитячого 

взуття. Національна Система сертифікації повинна більше відповідати 

міжнародній визнаній практиці у сфері підтвердження відповідності. 
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Аннотация: в работе рассматриваются современные проблемы 

формирования и тенденции развития искусственного интеллекта. Исходя из 

экспоненциально возрастающей значимости и трудно программируемых 

последствиях искусственный интеллект рассматривается как выдающийся 

феномен в развитии цивилизации. Особое внимание уделяется проблеме 

приложения потенциала искусственного интеллекта к системе управления 

общественно-экономическим развитием и экологизацией экономики. В работе 

проблемы искусственного интеллекта обсуждаются в контексте интересов 

Украины. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, методология познания, 

феномен развития, общественно-экономический прогресс, экологизация, 

управление. 

 

В последние годы особо важную актуальность в развитии общества 

приобретает проблема искусственного интеллекта, которая в настоящее время 

связывается, прежде всего, с цифровизацией (диджетлизацией) экономики. В 

Украине внимание к проблемам искусственного интеллекта резко усилилось с 

принятием в 2020 году и осуществление на государственном уровне 

«Концепции развития искусственного интеллекта в Украине» [1]. 

Рассмотрим на экспертном уровне некоторые аспекты проблем  развития 
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искусственного интеллекта применительно к условиям современного развития 

Украины в контексте идеологем проектирования будущего, ориентированных 

на гармонизацию отношений общества (экономики), природы (экологии) и 

гуманизацию. 

Прежде всего, обратим внимание на содержательную суть понятия 

исследуемого объекта. 

В соответствии с Новым Оксфордским американским словарем понятие 

«искусственный интеллект» интерпретируется как теория и реализация 

компьютерных систем, способных  выполнять задачи, обычно требующие 

человеческого интеллекта, такие как визуальное восприятие, распознавание 

речи, принятие решений и перевод с одного языка на другой. 

Согласно «Концепции развития искусственного интеллекта в Украине» 

определяется как организованная совокупность информационных технологий, с 

применением которой можно выполнить сложные комплексные задания 

использования системы научных методов исследования и алгоритмов 

обработки информации, полученной или самостоятельно созданной во время 

работы, а также создавать и использовать собственной базы знаний, модели 

принятия решений, алгоритмы работы с информацией и определяет способы 

достижения поставленных заданий. 

К числу целого ряда феноменов современного развития, по нашему 

мнению, особо следует отнести замечательный феномен развития технологий 

искусственного интеллекта, источники которого уходят во времена  Второй 

мировой войны (А. Тьюринг – модель математического устройства, 

порождающего вычислительные процессы, распознание шифров) и 1950-е – 

1970-е годы – время создания нейросистем в контексте создания мыслящих 

машин. 

Во второй половине ХХ в. особое внимание получили технические 

системы искусственного интеллекта, построенные на базе средств 

вычислительной техники и предназначенные для восприятия, обработки и 

хранения информации, а также формирования решений по целесообразному 
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поведению в ситуациях, моделирующих состояний каких-либо явлений и 

процессов природного и общественного характера [2, с. 245 – 246]. 

Настоящее время рассматривается как этап «преддверия» новой эпохи 

всеобъемлющего использования искусственного интеллекта. При этом 

некоторые исследователи эту эпоху определяют как «конец эры Homo sapiens», 

понимаемого в современных терминах [3, 4]. 

В последние десятилетия искусственный интеллект активно используется 

при решении задач гармонизации экономики, техносферы и природной среды. 

Искусственный интеллект, применяемый в цифровой экономике, экономике 

знаний, информационной экономике, в той или иной степени используется и 

для решения экологических проблем. 

В плане решения задач искусственного интеллекта в системе управления 

экологизацией общественно-экономического развития считаем необходимым 

обратить внимание на следующее:  

во-первых, триадой развития общества является экономика (Э1), 

социология (С) и экология (Э2), рассматриваемые как опорные столпы 

цивилизации;  

во-вторых, в рамках искусственного интеллекта активно развиваются как 

цифровая экономика и цифровая социология, так и цифровая экология. 

Принимая во внимание несомненную корреляцию экономики, 

социологии и экологии в современном мире необходимо уточнение их 

«цифрового» содержания и расширение интеллектуального осмысливания 

экологической составляющей. 

В этом плане считаем необходимым исходить из таких условий: 

– усиление вызовов и угроз национальной безопасности Украины в 

экологической сфере; 

– усиление внимания к технологии искусственного интеллекта в 

экономике Украины, что выражается в принятии «Концепции развития 

искусственного интеллекта в Украине»; 

– сложность и нелинейность социальных, экономических и экологических 
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процессов, задачи которых не могут решаться традиционными линейными 

методами. 

Исходя из вышеизложенных условий и предпосылок, актуализируется 

проблематика формирования целеполагания и методологических подходов к  

познанию и применению искусственного интеллекта в управлении 

экономическим развитием и экологизацией экономики как  сложной 

динамической системы, рассматриваемых в контексте интересов Украины. 

В рамках актуального целеполагания предопределяется  необходимость 

решения следующих научно-исследовательских задач: 

1) определение возможных парадигм (своего рода «образцов») 

формирования упорядоченного набора направлений, форм установления 

системы искусственного интеллекта в развитии общества и решении задач 

экологизации общественно-экономического развития в контексте интересов 

Украины. При этом необходимо обратить внимание на перспективные и, в 

определенной степени, нетрадиционные (с точки зрения широкого 

использования) парадигмы, в частности, парадигма ноосферизации, 

темпоральная парадигма и др.; 

2) оценка наиболее актуальных и неопределенных проблем освоения 

потенциала искусственного интеллекта в системе экологизации общественного 

развития, принимая во внимание устойчивые тенденции повсеместного 

обострения экономико-экологических ситуаций, обуславливающих 

необходимость: определения проблем, требующих первоочередных решений и 

приоритетных направлений в развитии искусственного интеллекта в сфере 

экологизации экономики; оценки тенденций и проблем формирования 

искусственного интеллекта в Украине; 

3) выполнение экспертной оценки некоторых прикладных аспектов 

реализации методологии искусственного  интеллекта в управлении 

экологизацией экономики, включая предметы и объекты, а также направления 

исследования сфер применения искусственного интеллекта. 

В данной работе подходы к анализу проблем развития искусственного 
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интеллекта (ИИ) рассматриваются в контексте методологии 

постнеклассической науки, характерной особенностью которой  является  

[5, 6]:  

– построение общенаучной картины мира на основе универсального 

(глобального) эволюционизма объединяющих в единое целое идей системного  

и эволюционных подходов;  

– широкое распространение идеи и методов синергетики – теории 

самоорганизации и развития систем  любой природы, теории нелинейности, 

коэволюции, системности, междисциплинарности. 

Постановка указанных выше проблем обусловливалась идеологемами, 

которые обсуждались в коллективной монографии «Искусственный интеллект 

как базис развития цифровой экономики» [7].  

В исследовании современной проблематики развития искусственного 

интеллекта особое место занимает проблема экологизации общественно-

экономического развития. 

В этом плане искусственный интеллект применительно проблем 

экологизации может рассматриваться в следующих смыслах: 

как научное направление, занимающееся решением задач аппаратного 

или программного моделирования для решения конкретных экологических 

проблем; 

направление в информатике и информационных технологиях, задачей 

которого является воссоздание функций человеческого разума с помощью 

вычислительных систем и иных искусственных устройств, проведение 

аналитических оценок экологических ситуаций и подготовки управленческих 

рекомендаций по их разрешению; 

свойство интеллектуальных систем выполнять творческие функции, 

которые традиционно считаются прерогативой человека (в данном случае 

рассматривается как интеллектуальная система, способная решать творческие 

задачи применительно к экологическим проблемам); 

система, способная правильно интерпретировать сложные нелинейные 
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процессы, экономические и экологические данные и адаптировать полученные 

данные к решению конкретных задач управления общественно-экономическим 

развитием. 

Использование системы искусственного интеллекта позволит эффективно 

решать глобальные и региональные экономическо-экологические проблем, а 

также будет способствовать существенному сокращению времени приятия 

решений.  

Осмысливая проблемы и перспективы развития искусственного 

интеллекта применительно к условиям Украины в контексте общих тенденций 

экономического развития считаем необходимым акцентировать внимание на 

целый ряд проблем, которые будут определять успехи интеллектуализации 

социально-экономического развития. 

Наступивший XXI век в настоящее время  называют временем новой 

экономики (цифровой экономики, экономики знаний, интеллектуальной 

экономики), новой эрой высоких технологий, ландшафт которых полностью 

преображает ИТ-сектор каждые 10-15 лет [8]. Мир становится все более 

интеллектуальным по всем направлениям – экономики, технологий, социальной 

сферы, экологизации общества. 

В условиях становления новой интеллектуальной экономики современное 

общество предъявляет все более высокие требования к уровню обеспечения 

экологической безопасности, прежде всего, к повышению уровня 

интеллектуализации управления природопользованием и охраной окружающей 

среды, безопасностью жизнедеятельности человека. Интеллектуализация 

жизнедеятельности человека может рассматриваться как главный фактор 

гармонизации отношений общества и природы, интеллектуализации 

хозяйственно-экономической и иной деятельности (в том числе 

милитаризационной, о которой говорят гораздо меньше) будут играть особую 

роль, ни с чем не сравнимую в цивилизационном прогрессе человечества. 

К настоящему времени сформировали вполне определенный потенциал 

понимания того факта, что современный уровень  развития искусственного 
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интеллекта как научной отрасли начинает играть особую роль в экологизации 

развития современной цивилизации. На смену используемым концепциям 

«устойчивое развитие», в которых центральное место занимает парадигма 

непрерывно поддерживаемого социального развития, не подрывающего 

природные условия для настоящих и будущих поколений, приходят новые 

идеи, например, связанные с развитием умных стартапов, получением энергии 

из «воздуха», выращиванием мяса в лаборатории, наномизацией  и т.д. и т.п.  

В частности, осознается, что в искусственных системах можно 

воспроизвести те способы и приемы, которые используют живые системы 

(организмы, популяции и др.), а также природные (экологические) системы, 

рассматриваемые как природные аналоги, биосферосовместимые решения и др. 

Перспективы производства новых интеллектуальных систем, которые 

будут определять новое лицо цивилизации, неограниченны и безмерны. 

Необходимость неотложного решения обостряющихся экологических 

проблем в Украине на основе новых интеллектуальных технологий 

обуславливает необходимость: 

а) осознание украинским обществом, что современная политика решения 

экологических проблем малоэффективна и бесперспективна; 

б) осознание объективности, связанной с недостаточным пониманием 

государства (политическим и социально-экономическим руководством) и 

возможностью эффективно решать ресурсно-экологические проблемы; 

в) проведение четкой идентификации экологических проблем  на всех 

уровнях организации общества – от локальных, региональных, до 

общегосударственных. 

г) формирование новой политики экологизации на принципах 

искусственного интеллекта предопределяющего целесообразность определения 

своих асимметричных возможностей противодействия деградации природы. 

В основу этой стратегии должны быть положены: комбинированные 

асимметричные действия с использованием технологии искусственного 

интеллекта; расширение информационного воздействия (работа в социальных 
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сетях, средствах массовой информации, проведение информационных операций 

и др.); привлечение к взаимодействию общественные организации, 

гражданские институты и др. 

Создание и развитие территориальных систем экологической 

безопасности, направленных на своевременное реагирование на те или иные 

разнообразные экоугрозы искусственного или естественного характера 

(например, неблагоприятные природные явления, антропогенные аварийные 

ситуации). Эти системы должны быть интерпретированы в общую структуру 

экологической безопасности как на региональном (областном) и 

государственном уровнях, так и на международном уровне. 

Создание нового научно-технологического базиса экологизации, который 

является краеугольным камнем всей системы экологической безопасности 

государства, что должно предполагать: 

адаптацию и внедрение новых технологий (искусственный интеллект, 

автономное управление); 

приоритетность в управлении технологий нелинейного действия, 

технологий гибкого реагирования на экологические проблемы; 

заблаговременную подготовку к предстоящим ресурсно-экологическим 

кризисам в Украине. 

Что касается перспектив глобальной экологизации, то с точки зрения 

возможностей технологии искусственного интеллекта, человечество видит их в 

реализации закона ноосферы В. И. Вернадского – неизбежного превращения 

биосферы в ноосферу, т.е. сферу доминирующей роли человеческого разума в 

развитии глобальной системы человек-общество-природа [9]. В этой системе 

управление развитием будет строиться на следовании законам коэволюции 

развития природы и общества, «легкости» управления на основе отказа от 

насилия и волюнтаризма и ориентации на благо человека, на построение мира 

без оружия, войн и опасных экологических проблем. 

Реализация принципа коэволюции является одним из ключевых условий 

интеллектуализации ноосферизации системы человек-общество-природа, что 
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возможно будет единственным способом предотвратить пессимистический 

прогноз великого физика Стивена Хокинга о том, что «… у человеческой расы 

нет будущего, если она не выйдет в космос» [10]. 
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Анотація Визначено роль механізмів державно-приватного партнерства 

для розвитку туризму як однієї з найбільш перспективних галузей економіки. 

Обгрунтовано, що співпраця держави й бізнесу у сфері туризму створює 

сприятливі умови для ефективного використання наявних і залучення 

інвестиційних ресурсів у країну та окремі її регіони. 

Ключові слова: партнерство, розвиток, державно-приватне партнерство, 

туризм 

 

Наразі у міжнародному конкурентному середовище посилюється 

боротьба в таких нових для світового туризму сферах, як експансія бюджетних 

перевізників, виникнення горизонтальної та вертикальної кооперації між 

учасниками ринку. Практично в усіх провідних державах світу органи 

державної влади намагаються відсторонитися від прямої участі у формуванні 

або реалізації туристичного продукту. Як результат такого процесу в країнах 

здійснюється децентралізація державних управлінських повноважень на 

досконалих та зрілих туристичних ринках, де процеси саморегулювання були 

підтримані високою якістю надання туристичних послуг, а також розвиненою 

системою судочинства. Такими ринками стали, наприклад, Німеччина та Італія, 

де сфера туризму знаходиться у винятковій відповідальності місцевої влади 

(федеральних земель, провінцій). Питання координації дій учасників 

туристичного ринку вирішуються у зазначених державах регіональними та 
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муніципальними органами влади за допомогою державно-приватного 

партнерства. Ще у березні 2005 року Рада Європи офіційно рекомендувала 

європейським країнам активніше застосовувати механізми такого партнерства 

для інфраструктурних перетворень [1, с. 80]. 

Традиційне розуміння приватно-державного партнерства як механізму 

залучення фінансових ресурсів та розподілу ризиків у виробництві суспільних 

благ з метою оптимізації зв’язку «ціна – якість» за сучасних умов наповнюється 

новим змістом, уособленим в категорії «державно-приватне партнерство, 

орієнтоване на людей» (People-first Public-Private Partnerships) . Така нова 

модель ДПП, за баченням Європейської економічної комісії ООН, стає засобом 

досягнення Цілей сталого розвитку і «фокусує ДПП на наданні «цінностей для 

людей»» [2, c. 3008]. Oднe з пepшиx дocлiджeнь, пpиcвяченe poлi ДПП y 

тypизмi, 6yлo пpoвeдeнo BTO 2000 p. 98% гpoмaдcькиx тa пpивaтниx ycтaнoв iз 

90 кpaïн cвiтy зaзнaчили poль ДПП як «дyжe  вaжливy» a6o «вaжливy» y 

пocилeннi кoнкypeнцiï [3, с. 55].  

Державно-приватне партнерство в рекреаційно-туристичній сфері – це 

співробітництво між різними за ієрархією державними органами, органами 

місцевого самоврядування з юридичними чи фізичними особами, що 

здійснюється на основі договору в порядку, що встановлений законодавством. 

Українське законодавство передбачає державно-приватне партнерство у сфері 

природокористування, охорони здоров’я, управління нерухомістю, туризму, 

відпочинку, рекреації, культури та спорту.  

Державно-приватне партнерство в рекреаційно-туристичній сфері 

характеризується як система юридично оформлених відносин між органами 

влади, що регулюють процеси організації відпочинку на макро-, мезо- та 

макрорівнях, а також державними рекреаційно-туристичними установами, 

приватними підприємцями, при якій стає можливим досягнення синергетичного 

ефекту та створення або поліпшення інфраструктури, товарів, послуг чи 

ресурсів, спираючись на принципи соціальної відповідальності, екологічності, 

економічної ефективності шляхом реалізації певних проектів. Процес 
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супроводжується розподіленням ризиків, ресурсів і винагород між партнерами 

[4, c.140].  Зa peзyльтaтaми aнaлiзy зacтocyвaння ДПП y cфepi тypизмy вчeними 

визнaчeнo тaкi пepeвaги: фiнaнcoвa пiдтpимкa aвiaкoмпaнiй для з6iльшeння 

ïxньoгo нaвaнтaжeння; opгaнiзaцiя cпiльниx пpoгpaм iз пpocyвaння тypиcтичниx 

мapшpyтiв; фopмyвaння пpoгpaми знижoк нa piзнi види тypиcтичниx пocлyг; 

cкopoчeння з6opiв yчacникiв мiжнapoдниx тypиcтичниx виcтaвoк; cтвopeння 

cпiльниx гpyп, зi з6opy й aнaлiзy iнфopмaцiï пpo cтaн тypиcтичнoгo pинкy; 

пoлiпшeння eфeктивнocтi yпpaвлiння o6'єктaми тypизмy. 

Типова модель туристичного кластера включає ряд обов’язкових 

компонентів: безпосередньо туристичний сектор, що об'єднує туристичні 

фірми, готельно-ресторанні комплекси, об’єкти рекреаційно-курортного 

профілю, природно-заповідний фонд; виробничий сектор, який об’єднує 

виробників туристичної продукції, що мають пряме чи опосередковане 

відношення до туристичної діяльності; науково-освітній сектор, що включає 

освітні заклади різних рівнів, на які покладено забезпечення потреби у 

висококваліфікованих кадрах, та науково-аналітичні установи, які розробляють 

стратегії розвитку, проводять маркетингові дослідження та рекламні акції; 

управлінський сектор, який об’єднує фінансові інститути, органи державного 

управління і влади, органи місцевого самоврядування, громадські об’єднання, 

які координують діяльність учасників об'єднання та виконують інші функції 

відповідно до своїх повноважень [5].  

Варто зазначити: наразі у світі налічується більше 100 проектів державно-

приватного партнерства, що реалізовані у сферах, пов’язаних із туризмом. 

Проекти ДПП реалізовуються у країнах усіх регіонів світу, із різним рівнем 

економічного розвитку та туристичним потенціалом. Деякі з проектів 

орієнтовані на розвиток туризму по країні в цілому (проекти ДПП у Таїланді, 

Австралії, Непалі, країнах Карибського басейну, Канаді, Гані), інші – на 

розвиток певних дестинацій та (або) певних видів туризму на їхніх територіях 

(Кіпр, затока Акаба, національні парки тощо). Існують й такі, що стосуються 

розвитку певного об’єкта туристичної привабливості (готель «Armada» у м. 
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Стамбул, тематичний парк «Диснейленд» у м. Париж) [6, c. 200].  

Таким чином, застосування механізму ДПП в туристично-рекреаційній 

сфері матиме позитивні наслідки не тільки для даного сектору, але й для інших 

видів діяльності. В основі ДПП закладена співпраця держави та бізнесу на 

взаємній вигоді. Якщо держава ефективно виконує свої функції і створює 

сприятливе середовище для  розвитку туристичного бізнесу (зокрема, 

розбудова відповідної інфраструктури, будівництво готелів та ресторанів, 

створення туристичних продуктів), то в кінцевому рахунку це призводить до 

зростання кількості робочих місць, збільшенню податкових надходжень до 

держбюджету, розвитку територій.  
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Аннотація: В статті проведено визначення поняття бренд та брендиннг. 

Наведено основні принципи створення ефективного бренду. Розглянуто етапи 
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Сучасні бренди є важливими елементами діяльності підприємств, 

символами комерційної активності, займаючи істотну роль в споживчому 

свідомості і викликаючи цілісний набір асоціацій і образів. Бренди на відміну 

від продуктів не формуються у виробництві, а створюються і існують в 

споживчому свідомості, забезпечуючи емоційний зв'язок між їх сприйняттям і 

функціональністю продукту. 

Бренд - це комплекс асоціацій про товар (компанії, продукт або послугу), 

які закріпилися в свідомості споживачів (в ширшому сенсі - цільової аудиторії), 

так звана «персоніфікована торгова марка». Можна сказати, що бренд, крім 

поняття торгової марки, що вказує на виробника чи продавця, під чиїм 

товарним знаком випускається або реалізується продукція, включає в себе 

образ товару або послуг з її раціональними перевагами, а також імідж товару 

даної торгової марки в очах споживача з його сукупністю емоційних асоціацій 
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та емоційно-чуттєвим сприйняттям іміджу торгової марки 1. 

Кожен бренд проходить певний життєвий цикл, що включає в себе період 

від його задуму до завершення використання. Брендинг слід розглядати як 

процес, в результаті якого створюється образ продукту, що просувається 4, 

с.127. Але, при цьому, об'єктами брендингу можуть виступати не тільки товари 

або послуги. У сучасному світі ними стають ідеї, враження, імідж, здоров'я, 

краса і т.п. Але, так як ніщо не залишається незмінним, то і бренди змушені 

пристосовуватися до умов, що змінюються Брендинг в функціональному сенсі 

являє собою процес створення бренду (brand building) і управління ним (brand 

management). У науково-дослідній літературі з брендінгу існує безліч підходів, 

методів і моделей створення і просування бренду. Успіх бренду у споживача 

спирається на ефективну стратегію розробки та управління брендом, під якою 

слід розуміти послідовну сукупність взаємодій підприємства і споживачів, їх 

форм і методів, за допомогою яких забезпечується основна мета діяльності 

підприємства в галузі брендингу. 

Основні принципи створення ефективного бренду:  

1. Потрібно опрацювати бізнес-ідею, визначити якого призначення 

товару, товарну групу товару, які потреби буде задовольняти даний продукт, 

користь і перевага використання цієї марки.   

2. Провести ретельний аналіз ринку, вивчення цільових споживачів, що б 

продукт міг зайняти свою нішу. Потрібно дослідити за якими критеріями 

покупці вибирають товар з однієї групи, як сприймають якісні характеристики 

продуктів однієї групи і які їхні очікування від бренду.  

3. Творчий, оригінальний підхід до розробки концепції позиціонування 

товару. Провести експертну оцінку назв, їх тестування на сприйнятті цільової 

аудиторії.  

4. При виборі назви, перевірити його на патентну чистоту. 

5. Розробка атрибутів бренду, його візуалізація.   

6. Позиціонування бренду. Є чотири «золотих» правил, які необхідно 

враховувати при формуванні позиціонування бренду:  
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 позиціонування має відрізнятися від позиціонування конкурентів, 

що дозволяє підприємству бути впізнаним і унікальним;   

 важливо, щоб продукт відповідав попиту споживачів. Треба 

правильно поставити питання щодо потреб цільової аудиторії; 

 товар і бренд повинен відповідати своєму позиціонуванню. Бо якщо 

ситуація буде зворотна, це зіпсує престиж фірми, так як очікування споживача 

залишаються невиправданими; 

 якщо бренд є престижним, то він не повинен бути представлений і 

пропонуватися в комерційних кіосках, це змінює його цінність, депозіціонірує 

його. Так само якщо бренд є масовим і представлений за низькою ціною, не 

бажано, що б він містив в собі складні прийоми, які можуть бути не зрозумілі 

для споживача, на якого розрахований цей товар. 

7. Подальше просування бренду - проаналізувавши ринок і вивчивши 

сильні і слабкі сторони своєї пропозиції, вибудувати план контролю і 

підтримки бренду, робота над його довгостроковою стратегією [2]. 

Розробка бренду базується на маркетингових дослідженнях і 

проходить в два етапи: 

 попередні дослідження. На цій стадії вивчається ринок збуту 

продукції або надання послуг. Відбір інформації йде за такими критеріями: 

огляд аналогічних торгових марок, аналіз поведінки конкурентів, плановане 

місце розробляється бренду (категорія на ринку) і характеристики ринку збуту 

(динаміка розвитку і ступінь заповнення профільного напрямку); 

 неймінг - процес розробки імені бренду.  Якісна розробка і 

просування бренду неможлива без назви торгової марки. При виборі імені 

враховується фонетичний чинник, довжина слів в назві, специфіка регіону, 

прив'язка до напрямку діяльності. Яскраву, містку і цікаву назву легше 

запам'ятовується потенційним покупцем і завжди асоціюється з конкретною 

продукцією або послугою. Для прикладу, умовний бренд «Молочна ферма» для 

покупця означатиме кисломолочну продукцію - кефір, молоко, йогурт [3]. 

У науково-дослідній літературі з бредингу існує безліч підходів, методів і 
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моделей створення і просування бренду. Серед яких можна виділити: огляд 

програми створення бренду від компанії «Brand Aid», схема розробки бренду 

від компанії «Brandinsitute Inc», процес формування бренду Н. Масовий і К. 

Рюміна, модель ТТВ, модель Unilever Brand Key і т. ін. Розглянемо деякі з них. 

Так, компанія Brandinsitute Inc., відоме агентство по створенню брендів, 

пропонує наступну схему розвитку бренда (від низу до верху). Фахівці з 

брендингу виділяють стратегії (концепції) створення бренду - американську, 

азіатську та їх комбінацію - європейську [3]. Американська концепція 

передбачає, якщо компанія випускає кілька товарів або товарних ліній, то вони 

повинні позиціонуватися абсолютно незалежно і один від одного, і від 

компанії-виробника [3, с.65]. В Азії, і зокрема в Японії, прийнята дещо інша 

концепція. Історично склалося, що після активного розвитку ринку в 50-60-і 

роки, коли ціна була основним фактором вибору товару, японські покупці стали 

трепетно ставитися до якості продукції. Відповідно до даного підходу, компанії 

інвестують в бренд на рівні корпорації в першу чергу і лише в другу, в меншій 

мірі - на рівні продукту. Безумовно, всі компанії бажають захистити інші 

товари фірми від негативного ставлення, але американський підхід робить це, 

приховуючи фірму-виробника, а азіатський - гарантуючи високу якість. 
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Ставлення людини до оточуючих та її культура виховання реалізується у 

діалозі. Основою психологічного знання є поняття діалогу. В процесі 

спілкування люди поширюють свій досвід з іншими. Тобто ми розкриваємо 

наш суб'єктивний світ, обмінюємося інтересами та думками, емоціями. 

Результат діалогу є завжди, іноді він гарний, коли люди зрозуміли один одного, 

іноді призводить до сварки, іноді співбесідники не зрозуміли один одного 

взагалі, це все є результатом. Завдяки цьому виробляється інтеграція людей та 

встановлюються норми поведінки. 

У спілкуванні реалізується наша психологічна потреба. Вона починається 

з необхідності емоційного зв’язку, бажанні отримати увагу та розвивається до 

більш складних. 

Наше спілкування є невід'ємною частиною нашої діяльності. У процесі 

виконання любого завдання люди комунікують один з одним. У спільній 

діяльності формуються як суб'єкт - об'єктні (людина – предмет діяльності), так і 

суб'єкт – суб'єктні (людина – людина) відносини. Взаємодія суб'єктів полягає у 

сутності діалогу. 

Комунікація – це специфічний акт обміну інформації, процес передачі 

емоційного та інтелектуального змісту. З точки зору соціальної психології, 

комунікація – це процеспоширення інформації від відправника до одержувача. 

Мета відправника полягає в тому, щоб надати той або інший вплив, передаючи 
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певне повідомлення. Одержувачу для розуміння інформації необхідно 

декодувати це повідомлення. Таким чином, повний одиничний цикл 

комунікації – почерговий хід партнерів[1].  

Бізнес-комунікація – це процес взаємодії, орієнтований на оптимізацію 

того чи іншого виду предметної діяльності: виробничої, наукової та ін. В 

діловій комунікації партнер завжди у ролі особи, яка важлива для іншого. 

Основною метою можуть бути продуктивне співробітництво, прагнення до 

отримання спільних цілей та покращення партнерських відносин. 

Найбільш ефективною формою спілкування є діалог. Він являє собою 

вільне володіння мовою, відчуття невербальних сигналів, здатність відрізнити 

щирі відповіді. Для отримання кращих результатів важливі ті діалоги, які 

враховують різні точки зору. Також, ми звикли використовувати 

професіональні навики - глибинно слухати та ставити відкриті питання, щоб 

створити нове розуміння. 

Дискусія є однією з найбільш ефективних технологій групової взаємодії, 

яка має особливі можливості в навчанні, розвитку та вихованні. Дискусія (з 

латинського-дослідження) - спосіб організації спільної діяльності з метою 

інтенсифікації процесу прийняття рішень в групі завдяки обговоренню будь-

якого питання або проблеми. Вона забезпечує активну участь учасників у 

пошуку істини; створює умови для відкритого виразу своїх думок, позицій, 

відношень до теми та має особливу можливість впливу на установку її 

учасників в процесі групової взаємодії. 

У діловій комунікації дві найпоширеніші форми - діалог та дискусія. Як 

організаційний принцип комунікативної діяльності це стосується усіх сфер 

життєдіяльності, в залежності від цілей та умов зустрічі. 

Різниця між діалогом та дискусією: 

1.  Діалог - співпраця, декілька сторін працюють у напрямку спільного 

розуміння, а дискусія - протиріччя, дві сторони намагаються довести один 

одному, що неправильно. 

2. У діалозі суб’єкт слухає для того, щоб зрозуміти, знайти сенс та 
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спільну мову, а у дискусії - щоб знайти недоліки та відмінності.  

3. Діалог допускає зміни та переоцінку, а дискусія захищає припущення, 

як істину.  

4. Діалог - це про повагу усіх учасників, а дискусія - спростування 

протилежних позицій. 

Найважливіші передумови в організації діалогу: вміння зорієнтуватися в 

ситуації, виділити головне у смисловому полі спілкування, готовність до його 

пошуку. З трьох сторін (комунікативна, інтерактивна та перцептивна) прояву 

спілкування найголовнішим є процес взаєморозуміння.  

При організації діалогу у діловій комунікації важливо знати його 

особливості. До них належать: 

• низький рівень взаємної значимості учасників процесу спілкування, 

тобто її знеособлення (позбавлення своїх відмінних рис, самостійності в 

думках, поведінці та ін); 

• об’єктивна протилежна спрямованість власних інтересів учасників 

спілкування; 

• нерівноправність становищ учасників спілкування (наприклад, покупця 

та продавця) 

За думкою психологів, головне в діалозі в процесі ділового спілкування - 

мистецтво взаємодії співбесідників. Ділові люди постійно стикаються з 

різномастістю проблем міжособового спілкування при організації спільної 

діяльності. Багато серйозних проблем партнерів виникають через невміння 

партнерів правильно організовувати діалог зі своїми колегами. Спеціаліст 

повинен володіти основами управління ініціативою в діалозі в процесі 

спілкування. Якщо він вміє це робити, то вплив в спілкуванні буде більш 

результативним. 

Різновиди діалогу[2]: 

 Бесіда - вид діалогу, орієнтований на обмінінформацією в ході 

спілкування. 

 Розмова - використовується в міжособовому спілкуванні.  
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 Інтерв’ю - бесіда, при якій переважно одна зі сторін ставить 

питання з метою отримати інформацію. Реалізується як в міжособовому, так і в 

соціально-орієнтованому спілкуванні.  

 Прес-конференція - в соціально орієнтованому спілкуванні полягає 

в відповідях на питання представникові засобів мультимедіа. На відміну від 

інтерв’ю має характер полілогу. 

 Брифінг - коротка прес-конференція, присвячена одному питанню.  

 Обговорення - вид діалогу, який полягає в розборі проблемі у ході 

спілкування.  

 Дебати - це обговорення життя та діяльності організації, регіона, 

країни з конкретною пропозицією та висновками. 

 Спор - вид мовленої комунікації, якому характерні різні точки зору 

учасників. 

 Диспут - публічний спор з метою досягнення результату у вигляді 

однозначноїпозиції за будь-якою проблемою. Рішення за результатами диспуту 

приймається або арбітром, або шляхом голосування.  

 Дискусія - вид спора, в рамках якого обговорюється проблема, з 

метою пошуку оптимального (істина) чи досягнення компромісу.  

 Полеміка - вид спору, який направлений на перемогу відносно 

предмету спору. 

Ділова людина, яка майстерно володіє технікою живого контакту, 

цінується як спеціаліст. Спілкування - важливий фактор не лише становлення 

та самовдосконалення людини, але й його духовного та фізичного здоров’я.  
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Аннотація: В статті розглянуто питання необхідності розроблення 

технологій та підходів до управління підприємством в кризовій ситуації, а 

також формування фінансово-економічного механізмуантикризового 

управління на підприємстві. Досліджено особливості та переваги введення в 

дію Кодексу України з процедур банкрутства та його інноваційні підходи. 

Ключові слова: Антикризове управління, діагностика,  моніторинг, 

превентивні дії, адаптивні заходи.  

 

Вступ. Вже протягом тривалого часу в Україні під впливом подій, які 

вдбуваються всередені країни та у світі, поглиблюються кризові процеси в 

країні. До основних факторів впливу на ескалацію цих процесів впливаює 

хронічний перебіг економічної та політичної кризи.   

Доведено, що економічна криза в Україні обумовлена сукупністю 

об'єктивних і суб'єктивних, ендогенних і екзогенних факторів. Причини кризи 

пов'язані з порушенням відтворювального процесу, основних 

макроекономічних пропорцій [1], з загостренням економічної й політичної 

кризи, продовження воєнної екскалації на сході країни.  

На результати діяльності підприємств прямо та опосередковано 

здійснюють вплив такі фактори як глобалізація економіки, високий рівень 

конкуренції, порушення зв'язків з контрагентами та інших чинників, які 



1185  

зобов’язують сучасні компанії, в процесі планування своєї діяльності, 

враховувати й підвищення соціально-політичної напруженості суспільства у 

взаємозв’язку зі збільшенням рівня інфляції в країні, й зростання цін на 

енергоресурси в умовах їх постійного споживання. [2].  

Мета роботи - визначення основних проблем розроблення технологій та 

підходів до управління підприємством у кризовій ситуації.  

Матеріали та методи.  Необхідність розробки теоретико-методологічних 

та практичних засад антикризового управління на підприємстві випливає з того, 

що як окреме підприємство, так і «загальна маса» підприємств має здатність 

викликати ланцюгову реакцію розвитку кризи на рівні галузі, регіону, і 

національної економіки в цілому. З іншого боку, на ймовірність розвитку кризи 

на підприємстві впливає загальноекономічний стан країни [3, с.3]. 

Удосконаленню стратегії управління підприємством у кризових умовах 

приділяється значна увага, окремі питання антикризового управління 

привернули увагу багатьох відомих вітчизняних та зарубіжних науковців та 

практиків Е. Альтмана, К. Беєрмана, Р. Капонінго, Р. Келлера, І. Ансоффа, 

Т. Таффлера, Ш. Тішоу, І. Адізеса, П. Бєлєнького, І. Бланка, М. Іванова, 

Є. Бойка, Л. Лігоненка,  М. Пашути, О. Терещенка, Л.Федулової та інших. 

Незважаючи на глибину та цінність проведених досліджень, окремі аспекти  

антикризового управління підприємств залишились невирішеними, так, 

відсутні комплексні підходи щодо визначення оцінки стабілізаційних 

механізмів на підприємствах. Актуальність необхідності теоретичної 

розробленості питань технології та підходів до управління підприємством в 

кризовій ситуації дійсно не викликає сумнівів. 

Результати та обговорення. Останні події, що відбуваються в Україні та 

у світі, лише поглиблюють кризові процеси на підприємствах та визначають 

антикризове управління як пріоритетний напрям наукових і практичних 

досліджень. Ще однією особливістю перебігу кризових процесів у сучасних 

трансформаційних умовах є наявність «інвестиційного голоду», за якого немає 

фінансового забезпечення впровадження заходів антикризового управління. 
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Тому цілком закономірно, що нівелювання кризи потребує реалізації 

антикризового управління з урахуванням структурних трансформацій.  

Кризові ситуації, що виникають на промислових підприємствах – це 

найскладніші явища в період їх життєвого циклу, які призводить до зниження 

показників ефективності їх виробничо-господарської діяльності й фінансової 

стійкості суб’єктів підприємництва [3].  

В Україні з переходом до ринку об’єктивно склалися умови порушення 

діяльності підприємств. Їх кризовий стан відображається в тому, що 

погіршуються фінансові результати їх діяльності, вони стають нездатним 

отримувати прибуток, наслідком чого може бути банкрутство.  

Ключовим засобом виживання підприємства у таких умовах виступає 

формування системи антикризового управління, яке повинно ґрунтуватись на 

системі своєчасної діагностики рівня та причин кризового стану, оцінці його 

схильності до банкрутства та реалізації адаптивних антикризових програм. 

Таким чином, аналіз діагностики банкрутства і підтримки платоспроможності 

підприємства є досить актуальним в Україні. 

Датою виникнення інституту банкрутства в Україні варто вважати 

момент прийняття Закону від 14 травня 1992 р. «Про банкрутство», який 

втратив чинність 21 жовтня 2019 року у звязку із введенням в дію Кодексу 

України з процедур банкрутства. Він визначав, як випливало з преамбули, 

умови та порядок визнання юридичних осіб - суб'єктів підприємницької 

діяльності - банкрутами з метою задоволення вимог кредиторів. 

Інститут банкрутства несе в собі оздоровлююче начало і є правовим 

інструментом цивільно-правової відповідальності за неефективну організацію 

роботи підприємств, дозволяє створити умови для перебігу капіталу від 

неефективних, нерентабельних виробництв у прибуткові сфери економічної 

діяльності. Але корисність банкрутства відсутня, коли неспроможність виникає 

не в силу економічних закономірностей, а у зв'язку з неправомірними діями 

осіб. Науковцями вже не раз зазначалось, що інститут банкрутства 

використовується недобросовісними громадянами як інструмент для вчинення 
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злочинів [4].  

З 21 жовтня 2019 року введено в дію Кодекс України з процедур 

банкрутства, який набув чинності 21 квітня 2019 року [2].  Цей Кодекс - перший 

за часи незалежності України комплексний документ, що врегульовує всі 

процедурні питання банкрутства. Зокрема, він містить положення, що 

перекликаються зі світовими стандартами. Приведення чинного законодавства 

до сучасних реалій та світових тенденцій має позитивно відбитися на економіці 

та інвестиційному кліматі в державі. Фахівці вважають, що  завдяки введенню 

Кодексу, Україна може піднятися у рейтингу Світового банку з легкості 

ведення бізнесу. 

Кодекс структурно побудований із чотирьох книг. Перша - регулює 

загальні положення і терміни, друга - регулює діяльність арбітражних 

керуючих, третя - регулює питання банкрутства юридичних осіб і четверта - 

фізичних осіб. Позитивним нововведенням Кодексу є можливість вивести 

підприємства, що перебувають у справах про банкрутство, без планів санації. 

Окремим досягненням слід вважати створення інституту відновлення 

платоспроможності фізичної особи. 

В той же час сьогодні досить актуальним для менеджменту є необхідність 

врахування організаційно-економічних особливостей антикризового управління 

на підприємствах з метою оперативного реагування та успішного введення 

превентивних дій, які б нівелювали вплив негативних кризових факторів на 

фінансово-господарську діяльність підприємств та дозволяли приймати 

ефективні фінансові рішення на основі створення та імплементації фінансово-

економічного механізму антикризового управління. 

Слід зазначити, що фінансово-економічний механізм антикризового 

управління на підприємстві грунтується на створенні системи постійно діючого 

моніторингу його зовнішнього та внутрішнього середовища. Головною метою 

антикризового управління є забезпечення стабільного розвитку виробництва, 

стійкого положення на ринку та стабільного фінансового стану за будь-яких 

економічних, політичних, соціальних ситуацій у країні. Відповідно до 

https://www.ukrinform.ua/tag-bankrutstvo
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складових антикризового управління можна виділити основні групи цілей:  

організаційні, маркетингові, фінансові, виробничі та  кадрові [3,с.7].  

Необхідність вдосконалення та імплементація методичного забезпечення 

моніторингу фінансового стану суб'єктів господарювання, системи раннього 

попередження кризового розвитку, контролю за виконанням заходів з 

формування фінансової безпеки і оцінка отриманих результатів шляхом 

використання математичних методів аналізу та фінансового інструментарію, не 

викликає сумніву Здійснення зазначених заходів створить дієвий інструмент 

запобігання кризам, забезпечення стабільної та ефективної фінансової 

діяльності. [5, с.5]. 

Основою для розробки заходів антикризового управління на 

підприємстві, як з метою  упередження, так і з метою подолання та 

недопущення  кризової ситуації, є здійснення діагностики динаміки та 

характеру стану підприємства, виявлення існуючих проблем, їх причин та 

можливих наслідків та антикризового потенціалу підприємства.  

Висновки за результатами діагностики мають визначити характер прояву 

кризових явищ, можливі негативні наслідки їх подальшого розвитку, ступінь 

кризи та її масштаби, імовірність банкрутства підприємства, наявність 

передумов для виживання, можливість мобілізації внутрішніх резервів для 

подолання. Результати здійсненої таким чином діагностики мають на меті 

формування повної, об'єктивної інформації для прийняття ефективних 

управлінських рішень та обґрунтування програми адаптивних антикризових 

заходів.  

Висновки. Успіх антикризового управління визначається звваженим, 

обґрунтованим вибором найефективніших антикризових програм та 

послідовності їх реалізації з визначенням  найбільш значимих з них та 

врахування рівня кризового стану і антикризового потенціалу підприємства та 

забезпечення його фінансової безпеки. Система забезпечення фінансової 

безпеки підприємства має бути інтегрована у його фінансово-економічний 

механізм, носити стратегічний характер, що дозволить здійснювати постійний 
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адаптивний моніторинг стану суб'єктів господарювання та приймати ефективні 

фінансові рішення.  
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Антотація: Ринок органічної продукції на даному етапі розвитку 

суспільства є надзвичайно перспективним, через зростання попиту на 

екологічно чисті продукти харчування. Особливістю органічної продукції є її 

вирощення без використання хімічних добрив, тому при транспортуванні вона 

також має залишатися чистою. У статті розглянуто ризики при транспортуванні 

органічнї продукції та шляхи їх запобігання. 

Ключові слова: органічна продукція, управління ризиком, сільське 

господарство, транспортування, ринок органічної продукції. 

 

Органічне виробництво з кожним роком нарощує обсяги у світі, тому 

діяльність виробників є важливим аспектом розвитку даного ринку. Проте 

органічне агровиробництво потребує більш уважного супроводження 

продукції, ніж традиційне. Саме тому органічні підприємства мають знати про 

ризики при транспортуванні продукції, попереджати їх появу, вчасно їх 

ідентифіковувати та знижувати їх негативний вплив. Етапи після врожайної 

обробки, які становлять найбільший ризик забруднення органічної продукції 

забороненими речовинами наведено на рис 1. 
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Рис 1. Ризики після врожайної обробки для органічної продукції 

Таким чином, основну проблему складає забруднення органічної 

продукції у процесі її постачання. Згідно з органічними стандартами, логістичні 

компанії не підлягають сертифікації, а отже існує низка ризиків для органічної 

продукції при транспортуванні, які залежать від розмірів партій, ланцюгів, 

способу перевезення, пакування та інших чинників, що наведені на рис 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 2. Класифікація факторів ризиків забруднення 

органічної продукції 
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Загалом, основні ризики за ланцюгами постачання можна згрупувати так: 

1 група:  

- пошкодження біг-бегів (м'яка тара, вироблена з гнучкого матеріалу і 

призначена для перевезення та зберігання під час транспортування. 

2 група: 

- забруднені проміжні склади для зберігання; 

- недостатньо очищене обладнання підрядників; 

- непідготовлений (некваліфікований) персонал щодо норм органічного 

виробництва. 

3 група: 

- недостатньо очищене (взагалі не очищене) обладнання, яке 

використовується підрядниками (логістичною компанією) для завантаження у 

вантажівку органічної продукції; 

- не очищені після транспортування традиційної продукції вантажівки; 

- забруднений (недостатньо очищений) термінал для зберігання 

органічної продукції; 

- забруднені баржі та трюми суден; 

- непідготовлений (некваліфікований) персонал щодо норм органічного 

виробництва на терміналах та судах. 

Відповідно до розглянутих ризиків, можна запропонувати такі шляхи їх 

мінімізації під час транспортування органічної продукції як: 

- використання власних транспортних засобів компанії лише для 

перевезення органічної продукції; 

- передбачення залучення інших безпечних транспортних засобів у разі 

настання надзвичайної ситуації, коли немає можливості використати власні 

транспортні засоби; 

- розробити доступні та зрозумілі критерії підготовки та затвердження 

транспортного засобу для транспортування органічної продукції з можливістю 

застосування як для основного транспорту, так і для орендованого.  

 - здійснення процедури контролю та моніторингу умов та маршруту 
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перевезення органічної продукції; 

- проведення навчання та проведення інструктажів для залучених до 

транспортних операцій працівників, ретельного контролю їх діяльності 

 - запровадження внутрішньої процедури інформування та реєстрації всіх 

ситуацій, під час яких виникають проблеми щодо відповідності певних 

процедур, що запроваджені компанією.  

 Процедура контролю, аналізу таких проблем та впровадження заходів 

для уникнення їх у майбутньому полягає у наступних питаннях: 

- Чи використовуються транспортні засоби лише для органічної 

продукції? 

-  Чи відомі три останні вантажі, що перевозилися цим транспортним 

засобом? 

- Чи проведено належну очистку транспортного засобу відповідно до 

встановленої процедури? 

- Чи проводилася очистка під ретельним наглядом і належним чином? 

- Чи здійснювалася процедура очистки під контролем? 

- Чи органічна продукція упакована в надійну упаковку?  

- Чи персонал, залучений до процедур транспортування та завантаження, 

пройшов належне навчання щодо вимог органічного виробництва [1]? 

Таким чином, транспортуванню органічної продукції притаманні 

численні ризики, що пов’язані з особливостями збереження чистоти продукції 

на всіх етапах транспортування та зберігання від виробника до споживача. 

Згідно з проведеною класифікацією було визначено основні фактори ризиків та 

наведено шляхи запобігання пошкодженню органічної продукції шляхом 

підготовки персоналу та обладнання, створення певних критеріїв перевірки, 

контролю та аналізу ризиків.  
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Анотація: у статті наведено загальну характеристику Продуктової 

команди просапних сівалок АТ «Ельворті»: її структури, продукції та 

охоплення ринку. Здійснено спроби дослідження її конкурентоспроможності за 

допомогою моделі Shell/DPM та PESTLE-аналізу для розробки управлінських 

заходів щодо її посилення.   

Ключові слова: конурентоспроможність, модель Shell/DPM, аналіз ринку 

та галузі, PESTLE-аналіз.  

 

Продуктова команда просапних сівалок АТ «Ельворті» вже багато років є 

лідером вітчизняної галузі сільськогосподарського машинобудування. Не 

дивно, що найбільшим попитом на українському ринку сьогодні користуються 

сівалки її виробництва: вони прості в обслуговуванні, відносно надійні, а 

головне – суттєво дешевші за свої закордонні аналоги. 

Місією продуктової команди є виробництво посівної, ґрунтообробної та 

техніки для захисту рослин – високого технічного рівня на основі нових 

технологій з метою максимального задоволення запитів споживачів, 

забезпечення гармонійного розвитку Акціонерного Товариства на користь 

персоналу, акціонерів та регіону. 

Продуктова команда ділиться на такі дільниці: заготовча, механічної 

обробки, зварювання, термічної обробки, гальванічна, лиття виробів з пластмас, 
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складання, експериментальна, малярний комплекс. Кількість робітників 

становить 217 осіб; до неї також входять технологічна та конструкторська 

служби. 

При розгляді доцільності побудови позиційних схем для зернових сівалок 

доцільним є використання моделі Shell/DPM (див. табл. 1). 

Таблиця 1 

Вихідні дані для аналізу 

№ 

п/

п 

Напрям 

діяльності 

Грошові 

надходження 

Частка в 

обороті 

Приваблив

ість 

Конкуренто- 

здатність 

1 Просапні сівалки 665280 27,18% 5,22222 6,30555556 

2 
Міжрядні 

культиватори 
86220 3,52% 4,13889 3,94444444 

3 Оприскувачі 3600 0,15% 3 3 

Модель Shell/DPM орієнтує менеджерів на перерозподіл певних 

фінансових потоків з бізнес-областей, що породжують грошову масу з високим 

потенціалом віддачі інвестицій у майбутньому (табл. 2). Стратегічні рішення 

залежать від того, що знаходиться в центрі уваги менеджменту: життєвий цикл 

виду бізнесу або потік готівки компанії. 

Загальні стратегічні альтернативи для виробництва просапних машин та 

оприскувачів – це вибірковість/управління для прибутку, що може бути 

представлене у таких аспектах: 

 захист існуючої програми; 

 концентрація інвестицій у сегментах, де існує висока прибутковість та 

відносно низький рівень ризику. 

Таблиця 2 

Модель привабливості/конкурентні переваги 

Привабливість 

Параметри 1 2 3 4 5 середн. W 

Доступність ринку 9 7 6 8 8 7,6 0,027777778 

Темп росту 3 3 5 2 2 3 0,055555556 

Тривалість життєвого циклу 8 8 5 9 7 7,4 0,083333333 

Потенціал валового прибутку 8 6 7 5 5 6,2 0,111111111 

Слабкість конкурентів 6 4 5 5 2 4,4 0,138888889 



1197  

Стабільність технології 7 6 5 9 7 6,8 0,166666667 

Можливість нецінової конкуренції 4 7 5 6 5 5,4 0,194444444 

Концентрація клієнтів 6 4 5 6 5 5,2 0,222222222 

Конкурентні переваги 

Параметри 1 2 3 4 5 середн. W 

Відносна доля ринку 9 8 7 7 6 7,4 0,027777778 

"Know-how" в технології 3 1 5 9 3 4,2 0,055555556 

Витрати 3 6 5 3 5 4,4 0,083333333 

Конкурентоспроможність ціни 5 6 6 6 6 5,8 0,111111111 

Якість послуг 4 3 7 4 4 4,4 0,138888889 

Рівень освоєння технології 8 7 6 4 3 5,6 0,166666667 

Метод продажів та маркетинг в 

цілому 
8 7 5 5 6 6,2 0,194444444 

Позитивний імідж 7 6 6 7 6 6,4 0,222222222 

 

Така стратегія полягає у посиленні позиції підприємства у сегментах, де 

існує високий рівень прибутковості. Також можуть бути виставлені бар’єри для 

входу нових конкурентів на ринок. Одночасно можливе погіршення позиції у 

тих сегментах, де витрати перевищують прибуток. 

У 2017 році на ринку України було реалізовано 1566 одиниць просапних 

сівалок, з них 888 одиниць компанією Ельворті. Сегмент техніки для посіву 

просапних культур на даний момент є одним із найбільших в Україні порівняно 

з рештою сегментів сільськогосподарської техніки та обладнання для аграрного 

сектору. У 2017 році спостерігалось активне зростання продажів імпортної 

техніки завдяки власним кредитним програмам, що представляє серйозну 

проблему для компанії «Ельворті». 

Крім цього, у 2016-2017 роках спостерігалось істотне збільшення 

кількості дрібних, «кустарних» товаровиробників у галузі с/г 

машинобудування, що спричинило втрату частки ринку компанії. 

Таким чином, перед керівництвом підприємства стоїть гостра проблема 

розширення присутності компанії на вже освоєних ринках на основі 

модернізації зразків просапних сівалок з одночасною пропозицією 

високотехнологічних брендів у цільових сегментах. 

В оцінці сукупності елементів макроекономічного оточення АТ 
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«Ельворті» скористаємося їхньою класифікацією у вигляді концепції PESTLE-

факторів. За допомогою експертної оцінки визначимо фактори та оцінимо силу 

впливу кожного з них (силу впливу можна оцінити відповідно до шкали від 1 до 

3). Далі визначається можливість зміни чинника: шкала – від 1 до 5. Дані 

зводимо в таблицю 3. 

Таблиця 3 

PESTLE-аналіз зовнішнього оточення підприємства 

Опис фактору 
Плив 

фактору 

Експертна оцінка 
Середня 

оцінка 

Оцінка с 

поправкою 

на вагу 
1 2 3 4 5 

ПОЛІТИЧНІ 

Військові дії на Донбасі, 

відокремлення Криму 
2 2 3 3 1 4 2,6 0,12 

Рівень стабільності 2 3 4 3 3 2 3,0 0,14 

Корумпованість державної 

системи  
1 1 2 2 2 3 2,0 0,05 

Політична криза 3 3 2 4 3 2 2,8 0,19 

ЕКОНОМІЧНІ 

Сировинна, експортно-

орієнтована економіка 

України 

3 2 3 4 3 5 3,4 0,23 

Рівень інфляції 3 4 5 4 5 4 4,4 0,30 

Доступність кредитів 2 3 4 5 4 3 3,8 0,17 

Обмінний курс 1 5 5 3 4 4 4,2 0,10 

СОЦІАЛЬНІ 

Рівень життя 2 2 1 3 2 1 1,8 0,08 

Зниження чисельності 

фахівців з профільною 

освітою 

3 3 2 1 3 2 2,2 0,15 
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Культура бізнесу 1 4 1 3 3 2 2,6 0,06 

ТЕХНОЛОГІЧНІ 

Нові технологічні 

тенденції 
2 5 4 4 4 3 4,0 0,18 

Широта продуктової 

лінійки 
3 3 1 2 3 3 2,4 0,16 

Збільшення попиту на 

товари внутрішніх 

виробників 

2 1 3 2 4 1 2,2 0,10 

ПРАВОВІ 

Податкова система 2 2 1 2 1 3 1,8 0,08 

Земельна реформа 3 3 2 3 4 3 3,0 0,20 

Зниження торгових 

бар’єрів з ЄС 
1 4 4 5 3 4 4,0 0,09 

Перехід на стандарти 

якості ЄС 
2 2 2 1 3 4 2,4 0,11 

Купівля виробничих 

потужностей за кордоном 
1 3 3 4 3 5 3,6 0,08 

ЕКОЛОГІЧНІ 

Впровадження нових 

європейських технологій у 

виробництві з нульовим 

викидом шкідливих 

речовин в атмосферу 

3 2 1 3 2 2 2,0 0,14 

Дія закону України «Про 

охорону навколишнього 

природного середовища» 

2 4 3 4 5 3 3,8 0,17 

Таким чином, PESTLE-аналіз показав, що макрооточення може надати 

компанії значну кількість як ризиків, так і можливостей, ключові з яких 

наведені в таблиці 4 (у порядку зменшення). 
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Таблиця 4 

Результати аналізу зовнішніх стратегічних факторів 

Фактор Опис 

Оцінка з 

поправкою 

на вагу 

Фактор Опис 

Оцінка з 

поправкою 

на вагу 

ПОЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ 

Політична 

криза 

Політична криза 

негативно вплинула 

на інвестиційне, 

законодавче 

регулювання, 

міжнародну 

торгівлю - тобто 

сфери, з якими 

тісно пов’язаний 

АПК 

 

0,19 

Нові 

технологіч

ні 

тенденції 

Нові технології в 

рослинництві у 

світі (strip-till, twin-

row) ведуть до 

розробок нових 

машин, що 

задовольняють 

вимогам щодо 

продуктивності 

посіву (ширина 

захвату, швидкість 

посіву та ін.) 

0,18 

Рівень 

стабільності 

Влада в Україні 

розподілена між 

різними гілками та 

спостерігається 

відносна 

стабільність у 

роботі уряду, який 

пропонує 

довгострокові 

програми розвитку 

0,14 

Широта 

продуктово

ї лінійки 

Збільшення 

номенклатурної 

низки української 

техніки під 

«європейські» 

технології 

рослинництва 

0,16 

Військові дії 

на Донбасі, 

відділення 

Криму 

Закриття великих 

підприємств, які 

обслуговують АПК 

України. 

Переорієнтація 

логістичних схем, 

пов’язаних із 

втратою Криму та 

втрати контролю 

над частиною 

території Донбасу 

0,12 

Збільшення 

попиту на 

товари 

внутрішніх 

виробників 

На тлі девальвації 

гривні ця тенденція 

обумовлена 

зменшенням 

попиту на імпортну 

техніку та 

комплектуючі 

0,10 

Корумпова-

ність 

державної 

системи 

Високий рівень 

корумпованості 

перешкоджає 

інтеграції України 

до світового 

економічного 

простору, а також є 

перешкодою для 

сталого 

економічного 

0,05    
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зростання в 

майбутньому 

ЕКОНОМІЧНІ ПРАВОВІ 

Рівень 

інфляції 

Інфляція в Україні 

за 2016 рік 

становила 13,9% 

0,30 
Земельна 

реформа 

Продовження 

мораторію на 

купівлю-продаж 

землі в Україні; 

відсутність 

необхідної 

законодавчої бази 

для повноцінного 

функціонування 

ринку землі 

0,20 

   

Перехід на 

стандарти 

якості ЄС 

Проблеми у 

сертифікації 

продукції 

машинобудівної 

галузі; відсутність 

достатньої 

кількості 

сертифікаційних 

центрів в Україні, 

не всі з яких 

акредитовані на 

проведення 

необхідних 

випробувань 

0,11 

Сировинна, 

експортно-

орієнтована 

економіка 

України 

Основні потоки 

експорту України 

забезпечують 

аграрний сектор. 

Пропонована 

Україною аграрна 

продукція є 

конкурентоспромо

жною на зовнішніх 

ринках 

 

0,23 

Зниження 

торгових 

бар’єрів с 

ЄС 

Зниження цін на 

імпорт з Євросоюзу 

та розширення 

асортименту 

якісних товарів 

європейського 

походження на 

українському 

ринку; знецінена 

гривня не 

сприятиме різкому 

збільшенню 

імпорту 

європейських 

товарів 

0,09 

Доступність 

кредитів 

В Україні відсоток 

за кредитом 

становить від 18% 

до 23%, залежно від 

компанії та її 

кредитної історії 

0,17 
Податкова 

система 

Скасування 

спецрежиму у 

сплаті ПДВ для с/г 

товаровиробників; 

єдиний податок для 

сільгосппідприємст

в збільшено у 1,8 

рази 

 

0,08 
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Обмінний 

курс 

Падіння курсу 

гривні стимулює 

компанію 

реалізовувати свою 

продукцію на 

європейські ринки 

за євро та дол. 

США. Але змушує 

більше витрачати 

гривні на закупівлю 

матеріалів за євро в 

Європі 

0,10 

Купівля 

виробничи

х 

потужност

ей за 

кордоном 

Виробники 

сільгосптехніки 

мають перспективи 

для подальшої 

економічної 

експансії в Україні 

та за її межами 

0,08 

СОЦІАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ 

Зниження 

чисельності 

фахівців з 

профільною 

освітою 

Зниження 

чисельності 

населення 

зумовлює 

зменшення 

чисельності 

студентів вищих та 

середньоспеціальни

х навчальних 

закладів. Має місце 

слабка підготовка 

спеціалістів для 

машинобудівної 

галузі 

0,15 

Дія Закону 

України 

«Про 

охорону 

навколиш-

нього 

природног

о 

середовищ

а» 

На багатьох 

підприємствах 

України 

розроблено та 

діють стандарти з 

екології та охорони 

навколишнього 

середовища 

0,17 

Рівень життя 

Рівень життя в 

Україні низький по 

відношенню до 

країн ЄС, що 

впливає на 

купівельну 

активність 

споживачів товарів 

та послуг 

0,08 

Впровадже

н-ня нових 

європейськ

их 

технологій 

у 

виробницт

ві з 

нульовим 

викидом 

шкідливих 

речовин в 

атмосферу 

Шлях на 

впровадження 

зелених технологій 

в Україні (сонячні 

панелі, екологічно 

чисте нове 

обладнання з 

Європи) – 

спричиняють 

додаткові 

вкладення 

0,14 

Культура 

бізнесу 

Різні принципи 

ведення бізнесу в 

Україні часто 

суперечать 

загальноприйнятим 

формам ділового 

співробітництва у 

діловому світі 

0,06    
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Abstract. The article considers the legal basis for the formation and 

development of the country's energy sector, in particular, the issue of energy 

production from renewable sources, among which the leading place belongs to wind 

energy. The tendencies of the world energy market, which minimize the negative 

impact on the environment, as well as the tendencies of development of this branch in 

Ukraine are investigated. It was stated that for our country wind energy is one of the 

strategic directions of development of the sector of alternative energy sources, given 

the high dependence of the country on imported energy, primarily natural gas, and 

significant potential for wind power, taking into account the location, climate and 

terrain.  

Key words: wind energy, alternative energy sources, renewable energy, 

sustainable development, environmental safety, energy legislation. 

 

In recent years, wind energy has been increasingly used to generate electricity. 

The source of wind energy is the sun, because it is responsible for the formation of 

wind. The Earth's atmosphere absorbs solar radiation that reaches the earth's surface 

and different angles of incidence of light at different latitudes at different times of the 
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year. The air expands and rises, forming streams. Where the air is heated more, these 

flows rise higher and are concentrated in low pressure zones, and colder air rises 

lower, creating high pressure zones. The difference in atmospheric pressure causes air 

to move from the high pressure zone to the low pressure zone at a proportional speed. 

This movement of air is what we call wind. To use the power of the latter and convert 

it into energy, high-power windmills are created and installed in areas where frequent 

and strong winds blow. The number and quality of such engines is growing every 

year. 

The experience of the advanced countries of the world, which have set a course 

for the development of the energy sector exclusively through the use of renewable 

energy sources, proves that wind energy is one of the leading areas of alternative 

energy. The reasons for the positive development of global wind energy markets, of 

course, include the economic benefits of wind energy and its growing 

competitiveness with other sources of electricity, as well as the urgent need to 

implement technologies without emissions to mitigate climate change and air 

pollution. 

For example, statistical reports from international organizations show that the 

leading position in the efficiency of wind energy is occupied by enterprises from the 

United States. Last year, wind turbines became the leading alternative supplier. 

Today, more than forty-five thousand wind turbines across the country produce 

60,000 megawatts of energy. In addition, there are their own manufacturers of wind 

power equipment, which are in the top ten of the world rankings. This situation 

allows you to enter into contracts within the national market, without leaving the 

country in search of investors or foreign producers. 

Latin American countries are also among the world leaders in alternative 

energy. Brazil has been able to expand its undisputed leadership, and according to the 

National Energy Balance Report, Argentina recently entered the top ten of the Global 

Renewable Energy Investment Index for Ernst & Young and plans to generate 20% 

of its electricity from the World Bank sources. Such prospects are quite real, because 

Argentina is part of the unique natural region of Patagonia, which is characterized by 
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such resources of the sun and wind, which have no analogues in the world. 

The Chinese market has shown very high efficiency and added 7.1 GW, which 

is much more than in previous years. India retains its position as the second largest in 

Asia and the fifth largest in the world with 1.1 GW of new wind power capacity. 

Germany and the United Kingdom plan to become leaders in the near future by 

deploying wind farms at sea. It is this type of wind energy, which was called 

offshore, from the first days was considered as having significant potential. 

The process of construction of Ukrainian wind energy began in 1996, when the 

Novoazovsk wind farm with a design capacity of 50 MW was designed. In 1997, the 

Truskavets wind farm started operating. In 1998-1999, three new wind farms were 

put into operation. As of 2000, 134 turbines were already operating in Ukraine and 

about 100 foundations were laid for 100 kW turbines. Significant growth in the 

construction of wind farms in Ukraine has been observed since 2009, after the 

introduction of the Green Tariff by the Government. It should be noted that the 

Institute of Renewable Energy of the National Academy of Sciences of Ukraine has 

compiled a map of the wind energy potential of our country. The most attractive 

regions for the use of wind energy are the coast of the Black and Azov Seas, the 

Carpathian Mountains, Odessa, Kherson and Mykolaiv regions. 

In view of the above, it is seen that the introduction and widespread use of 

wind energy in Ukraine guarantees not only the provision of national energy security, 

but also contributes to sustainable environmental development. Offshore wind energy 

in Ukraine could occupy a leading link, given the presence of two seas. Europe's 

experience demonstrates the economic and environmental feasibility of using such 

energy. However, the issue remains open, as it is insufficiently regulated at the 

legislative level. 
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Annotation. The article examines the values of the modern state in various 

areas of their relationship with law and society. The defining vectors of the activity of 

the state are singled out, which in general make up the continuous axiosphere of the 

state: economic capacity, economic potential of the state, dialogue among the state, 

society and the individual, political ideals of the state. 

Key words: law, state, society, axiosphere of the state. 

 

The existence of modern society is impossible to imagine without the 

improvement and development of various institutional and legal entities through 

which the processes of life of society itself in the plane of legal reality are realized. It 

seems that such the largest and most valuable institutional entities today are the law 

and the state. However, a huge amount of scientific research at various levels is 

devoted to the value of law. Instead, value ideas about the state remain the most 

problematic and acquire a special colour in terms of their scientific and practical 

research. 

In the context of modern globalization processes, economic, political, 

environmental crises and the inability of states to overcome them successfully, urgent 

questions arise to determine the ability of the state to withstand global threats and, 

consequently, to act as an appropriate means to ensure public order, equality and 

freedom, justice, national security, to create reliable information space, that is to be a 
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continuous value constructor, each detail of which corresponds to the purpose and has 

its own value. That requires a rethinking of the purpose of the state and its ability to 

adapt to the latest challenges of the modern social and legal space in time. 

In view of this, one of the important issues is the need to form some factors 

that serve as a basis for the study of the axiosphere of the state. 

Thus, in our opinion, the value of the modern state should be studied taking 

into account some of the following points: 

1) The axiosphere of the state depends on the public demand of the state, that is 

the set of ideas, demands of society to the state, which are considered as conditions 

related to the value prospects for the development of the state itself. At the same time, 

one of the main vectors of the axiosphere of the state is its economic capacity and 

economic potential both at the level of internal organization of economic life of 

society and the state, and in the international political arena to protect the sovereignty 

of the state. However, the economic component of the value of the state is also 

manifested in its military potential and defense capabilities, which on the one side 

characterizes the state from the position of a strong player in the world market, and 

on the other - in the domestic sphere ensures interaction and coexistence of economic 

interests of society and the state. 

2) The axiosphere of the state is formed in the process of dialogue between the 

state and society, as well as the state and the individual. While so the vectors of the 

axiosphere of the state are expressed not only in the formation but also in the fixation 

and development of state values. The values of the state act as experienced by people 

and culturally determined forms of their positive attitude to the state and its 

institutions, which determine the choice of behavior that corresponds to these values 

[1, p.151]. Having proclaimed in Article 3 of the Constitution of Ukraine a person as 

the highest social value, the legislator at the constitutional level essentially defined 

the basic social vector in the relationship between man and the state. This vector can 

be represented by the formula "from a man to the state" [2, p.49]. In a democratic 

state, the dialogue between the state and the individual is primarily that the state 

ensures the freedom of the individual. Ensuring the freedom of the individual and 
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society as a whole is largely related to the responsibility of the state to the individual 

[3, p.41]. 

3) The value content of the state is largely determined by its political ideals. 

Thus, the political axiosphere of the state is a "tree" of such political values, where 

the trunk is an independent, sovereign state; branches - new effective institutions and 

laws; leaves - civilized political competition in the political struggle for power [4, 

p.89]. 

Instead, political values are an integral part of the political culture of society 

and are reflected in the political consciousness of the people [5, p.719]. These are the 

values that are already realized with the help of political power, relying on all the 

power of the state apparatus, or for the implementation of which there is a struggle 

for political power, for possession of the state apparatus [6, p.120]. On the other 

hand, there is a noticeable desire to emphasize the objectively objective nature of 

political values, noting in this capacity certain properties of political phenomena: 

political values - objects, phenomena, ideas, processes of political life and their 

properties, which people treat as such that meet her social needs, interests and which 

she attracts to the sphere of his life [5, p. 719]. 

These vectors of the axiosphere of the modern state are only a small part of it. 

However, the value system of the modern state is built in its close connection with 

society, social values and ideals. The state must become a territory where the values 

of freedom, equality and justice are formed. However, no matter how many values we 

include in the axiosphere of the state, they can not be implemented without awareness 

of the society of its own responsibility for their existence, without the existence of 

their own internal values of each of us, without respect at first to himself, without 

individual political dignity and freedom. The value of the political force of the state 

in civic solidarity, where different socio and political cultural groups coexist, where 

there is public trust, mutual understanding and respect for themselves and the state. 
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Анотація. Важливим кроком конституційної реформи у сфері правосуддя 

стал  включення до цієї системи адвокатури, що закріпило виняткове 

положення адвоката у сфері захисту і представництва прав, свобод та інтересів 

громадян, юридичних осіб і держави. 

Нормативно-правове закріплення судового представництва адвокатом  

стало можливим у зв'язку із прийняттям Закону України "Про внесення змін до 

Конституції України (щодо правосуддя)" № 1401-VIII від 02.06.2016 року [1].  

Вказаним Законом Конституцію України доповнено статтею 1312 "Для 

надання професійної правничої допомоги в Україні діє адвокатура", згідно якої: 

"Незалежність адвокатури гарантується.  

Засади організації і діяльності адвокатури та здійснення адвокатської 

діяльності в Україні визначаються законом. 

Виключно адвокат здійснює представництво іншої особи в суді, а також 

захист від кримінального обвинувачення. 

Законом можуть бути визначені винятки щодо представництва в суді у 

трудових спорах, спорах щодо захисту соціальних прав, щодо виборів та 

референдумів, у малозначних спорах, а також стосовно представництва 

малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи 

дієздатність яких обмежена" [2]. 

Ключові слова: монополія, адвокат, представництво, 

самопредставництво. 

 

Впровадження адвокатури здійснювалося поступово і станом на 
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01.01.2020 року ця процедура впроваджена остаточно зазнавши деяких змін. 

Зокрема, 18 грудня 2019 року було прийнято Закон України "Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення 

можливостей самопредставництва в суді органів державної влади, органів 

влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших 

юридичних осіб незалежно від порядку їх створення" № 390-IX [3].  

Згідно цього Закону, який набрав чинності 29.12.2019 року, юридична 

особа незалежно від порядку її створення бере участь у справі через свого 

керівника, члена виконавчого органу, іншу особу, уповноважену діяти від її 

імені відповідно до закону, статуту, положення, трудового договору 

(контракту) (самопредставництво юридичної особи), або через представника. 

Вказаним Законом обмежено монополію адвокатури та надано 

можливість ширшого вибору представника в суді для органів влади.  

Водночас, прийняття таких змін зумовило існування правової колізії із 

положеннями Основного Закону, їх неоднозначне тлумачення, а відповідно і 

застосування що, безумовно, потребує доопрацювання.  

Вирішення цієї проблеми потребує внесення змін саме до Конституції 

України, оскільки вона є нормою прямої дії та найвищої юридичної сили, а 

нагромадження нових чи внесення змін до діючих нормативних актів буде 

створювати чергові юридичні колізії. Пропонуємо два альтернативних способи 

вирішення колізії: доповнити ст. 1312 Конституції України положеннями 

Закону № 390-IX або ж ввести до Конституції України термін 

"самопредставництво" у значенні цього закону без зазначення його норм. 

Прийняття Закону № 390-IX та наявність категорій справ, де 

представником може виступати не лише адвокат дозволяє трактувати 

"монополію адвокатури" в українському законодавстві не як абсолютне явище, 

а радше як переважне право адвоката на здійснення судового представництва. В 

такому контексті, тобто за відсутності виключного характеру, цей правовий 

інститут має менше ризиків на спотворення чи інші негативні наслідки. 

До аргументів на користь введення адвокатської монополії відносять: 
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1) Підвищення якості юридичних послуг, обов'язкове підвищення 

кваліфікації адвоката; 

2) Зростання попиту і пропозиції на ринку таких послуг; 

3) Підвищення рівня конкуренції як внутрішнього регулятора цього 

ринку; 

4) Розвиток інституту адвокатури в Україні; 

5) Захист відносини клієнта та адвоката захищені законом; 

6) Повна дисциплінарна відповідальність адвоката; 

7) Ширший доступ адвоката до адвокат має доступ до багатьох 

державних реєстрів, що спрощує та пришвидшує роботу над запитами клієнта;  

8) Додатковий інструмент отримання інформації – адвокатський запит 

[4]. 

Cеред недоліків адвокатської монополії наводять: 

1) Перетворення права громадянина на вибір представника на 

обов’язок, тобто звуження кола його прав; 

2) Підвищення залежності адвокатів від керівництва адвокатури під 

загрозою втрати доступу до професії; 

3) Неминуче подорожчання вартості правових послуг, що у випадку 

відсутності необхідних коштів у бюджеті призведе до зменшення кількості 

людей, яким надаватиметься безоплатна правова допомога; 

4) Відсутність у світі прецедентів встановлення на рівні Основного 

Закону держави монополії недержавної організації на надання послуг 

суспільству; 

5) Зменшення попиту на послуги юристів, які не є адвокатами та 

неможливість їх забезпечення роботою в тому самому об'ємі, що й до 

монополії. 

В цьому контексті заслуговує на увагу впровадження у правовій системі 

обов'язкового інституту медіації, спочатку з метою демонстрації 

альтернативних способів вирішення спору для широкого кола осіб, а в 

подальшому – створення і реального використання альтернативи між 
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досудовим і судовим способом врегулювання спору.  

Щодо європейської практики в питанні монополії адвокатів, то 

розрізняють три типи країн, а отже, три системи монополій:  

1) країни, в яких адвокати володіють монополією на всі види юридичних 

послуг, у тому числі на надання юридичних консультацій (повна монополія).  

2) країни, в яких адвокати володіють монополією лише на захист і 

представництво в судах (часткова монополія).  

3) країни, де відсутні будь-які прояви монополії на ринку юридичних 

послуг (демонополія).  

Виходячи із наведеної класифікації, Україну можна віднести до другої 

групи країн де запроваджено часткову монополію ринку юридичних послуг в 

частині судового представництва, але також з певними межами, що означає 

наявність справ, у яких представником може виступати  не лише адвокат. 

Варто відзначити, що автор цього дослідження є прибічником існування 

монополії адвокатури в такій "обмеженій формі", як вона існує зараз, але із 

доопрацюванням правової колізії щодо судового представництва органів влади.  

Інститут монополії адвокатури, незважаючи на те, що він знаходиться на 

першочерговому етапі свого розвитку, займає вагоме місце у правовій системі 

нашої держави. У майбутньому він має всі шанси стати рушійною силою для 

реформування правової свідомості кожного громадянина. Його переваги 

відзначають самі адвокати, їх клієнти та судді, а потужний розвиток адвокатури 

стимулює і покращення роботи правової системи держави в цілому. 

В той же час, сумніви у можливості формування єдиної правозастосовчої 

практики викликають неузгодженості між різними представниками органів 

влади. Зокрема, 14.01.2020 року Верховна Рада України прийняла своєю 

постановою № 434-IX  попередньо схвалила законопроект про внесення змін до 

Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії) [5]. Вказаний 

законопроект пропонує повернути адвокатуру у попередній правовий статус та 

залишити обов'язкову участі адвоката лише у захисті особи від кримінального 

обвинувачення. 
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Така неоднозначна позиція законодавця ілюструє відсутність стійкої 

стратегії розвитку правової і судової системи держави та механізмів її  

реалізації.  

Маємо надію, що ці неузгодженості буде врегульовано в оптимальний 

спосіб для правників, дотичних до судової системи осіб та суспільних 

інституцій в інтересах громадян України. 
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Анотація. Для сучасної української держави одним з пріоритетних 

завдань є протидія корупції та її негативним наслідкам. Корупція в Україні 

найбільше вражає сферу суспільних взаємовідносин, з якими найчастіше 

стикаються громадяни під час реалізації своїх конституційних прав. Корупція 

стала небезпекою як для держави, так і для громадян. Боротися з нею варто 

правовим методом – шляхом законодавчого регулювання.  

Ключові слова. корупція, заходи протидії, детермінанти корупції, 

Україна. 

 

Незалежно від статусу та рівня розвитку країни, наявність на державній 

службі корупційних проявів підриває легітимність влади, загрожує 

фундаментальним цінностям суспільства та її суверенітету, викликає недовіру з 

боку інших держав та унеможливлює їх співпрацю. Майже в кожній країні 

державна служба є показником її розвитку та безпосередньо «обличчям» 

держави. Здатність державної служби ефективно протидіяти корупційним 

проявам спонукає її до вдосконалення своїх інститутів, що стає прикладом 

перманентності змін у суспільстві та адекватною відповіддю на суспільні 
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виклики, є важливою основою реалістичної перспективи членства України в 

ЄС.  

Ефективне запобігання та протидія корупції, розробка та впровадження 

заходів антикорупційного спрямування є одним із першочергових завдань 

державної влади в Україні, що вимагає формування й реалізації дієвої 

антикорупційної політики в системі державної служби. Враховуючи складність 

політичної ситуації та необхідність відсічі російської агресії на сході держави, 

корупція в Україні є актуальною проблемою, яка загрожує не тільки 

використанням не за призначенням державного бюджету та зниженням 

економічного розвитку, а й існуванню країни в цілому. Отже, корупція шкодить 

різними способами: це не лише фактор, що руйнує економічне здоров’я країни, 

підриваючи цілісність ринків, принципи здорової конкуренції та справедливого 

розподілу ресурсів, й моральна загроза.  

В корумпованому суспільстві виникають умови для соціально-політичної 

нестабільності, невизначеності, зниження продуктивності праці, що також 

негативно впливає на економічне зростання.  

Оскільки корупція відображається в політичній, соціально-економічній і 

правовій сферах, то і думки авторів щодо сутності цього поняття різнобічні: у 

політичному сенсі корупція – зловживання державною владою, посадою та 

службовим становищем з метою отримання матеріальної винагороди чи вигоди; 

у соціально-економічній сфері – спотворення корумпованим державним 

апаратом соціально-економічної політики держави; у правовому сенсі – підкуп-

продажність державних службовців; зловживання владою або посадовим 

становищем, використання посадових повноважень, статусу посади, а також її 

авторитету для задоволення особистого інтересу, елемент (ознака) 

організованої злочинності.  

Деякі державні та недержавні субʼєкти разом із злочинними 

організаціями використовують продажність як інструмент гібридних стратегій, 

що повністю інтегрують і координують усі їх політичні, економічні, військові 

та інформаційні або дезінформаційні можливості. Ці субʼєкти вважають 
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хабарництво надійним фактором дестабілізації, ескалації невдоволення між 

громадянами та їх урядами, який підриває єдність у суспільстві шляхом 

підвищення рівня бідності та соціальної нерівності і, найголовніше є джерелом 

доходів. У багатьох випадках обман був і залишається однією з основних 

причин скарг місцевого населення на свої уряди. Корупція навіть сприяла появі 

і зростанню екстремістських і терористичних груп для боротьби проти місцевої 

влади, потім ці групи використовують маніпулятивні комунікаційні кампанії з 

дискредитації місцевих і федеральних представників влади, звинувачуючи їх, 

наприклад, у крадіжці зарплати в неіснуючого персоналу, що шкодить довірі до 

влади з боку місцевого населення та зменшує рівень підтримки влади 

громадянами.  

До загальних проблем породжених корупцією, відносяться ті, які властиві 

не тільки Україні але і більшості країн, що знаходяться в стадії модернізації, в 

першу чергу – переживають перехідний період від централізованої економіки 

до ринкової. Ось деякі з цих проблем: 

1. Труднощі подолання спадку тоталітарного періоду. До них відноситься, 

насамперед, повільний відхід від закритості і непідконтрольності влади, які, 

безумовно, сприяли процвітанню корупції. Інша обставина - подолання злиття 

влади й економіки, властивого тоталітарним режимам з централізованою 

системою управління економікою. 

2. Економічний занепад і політична нестабільність. Зубожіння населення, 

неспроможність влади забезпечити державним службовцям гідне утримання 

підштовхують і тих, і інших до порушень, що призводить до масової низової 

корупції.  

3. Недосконалість законодавства. У процесі перетворень, обновлення 

фундаментальних основ економіки і економічної практики, істотно переганяє їх 

законодавче забезпечення. Досить нагадати, що в Україні приватизація (її 

партійно-номенклатурний етап) проходила поза чіткого законодавчого 

регулювання і жорсткого контролю. 

4. Неефективність інститутів влади. Тоталітарні режими будують 
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громіздкий державний апарат.  

5. Слабкість громадянського суспільства, відрив суспільства від влади. 

Демократична держава в змозі вирішувати проблеми тільки в кооперації з 

інститутами громадянського суспільства. Погіршення соціально-економічного 

становища громадян, що завжди супроводжує початкові стадії модернізації, 

викликане цим розчарування, що приходить на зміну колишнім надіям, - все це 

сприяє відчуженню суспільства від влади, ізоляції останньої. 

Підсумок простий: чим складніша і незграбніша система управління, чим 

більше невідповідність між нею і проблемами, які вона має вирішувати, тим 

легше в ній вкоренитися корупції. 

Отже, на сучасному рівні державної антикорупційної політики Україні 

слід виходити з того, що абсолютно подолати корупцію неможливо – можна 

лише мінімізувати її вплив на життя суспільства. Для цього необхідна 

політична воля на вищих щаблях влади, проведення реальної державної 

антикорупційної політики, а не просто задекларованих намірів щодо протидії 

цьому суспільному злу, забезпечення відкритості влади, свобода слова та вільні 

засоби масової інформації, чесні та незалежні суди й активна позиція усього 

суспільства щодо подолання корупції в нашій країні. 
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Актуальність теми: в умовах сьогодення ораторське мистецтво 

розглядається як ефективний засіб впливу, що не поступається по своїй силі 

засобам масової інформації. Дійсно, майстерність усного мовлення, вміння 

впливати на почуття і настрій публіки – обов’язкова якість людини, професія 

якої пов’язана із постійним виступом перед аудиторією. Вважаємо, що 

майстерне володіння словом як універсальним інструментом думки і 

переконання важливо для багатьох галузей інтелектуальної діяльності, а саме у 

юриспруденції це стає визначальною умовою професійного успіху та 

обов’язковим атрибутом іміджу кваліфікованого і компетентного фахівця.  

Ключові слова: ораторське мистецтво, оратор, публіка, судове 

красномовство, суд. 

 

Судове красномовство є одним із найдавніших типів ораторського 

мистецтва. Виступаючи в суді з промовою, прокурор і адвокат підбивають 

підсумки не лише судового розгляду справи, але і всієї своєї попередньої праці, 

аналізують докази, висловлюють свою позицію у справі, міркування з питань, 

на які суду необхідно дати відповідь під час складання вироку, рішення, 

постанови, ухвали [1]. 

Уважно вислуховуючи судові промови, суддя може побачити сильні і 

слабкі сторони в аргументації учасників судових дебатів, зробити правильні 

висновки, прийняти законне і обґрунтоване рішення. 
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Судова аудиторія — це певна група людей у залі судового засідання, 

які беруть участь у розгляді справи або цікавляться нею. На нашу думку, 

цих людей можна поділити на такі групи:  

- професійні учасники процесу (суддя, прокурор, адвокат, секретар 

судового засідання); 

- учасники процесу, зацікавлені у вирішенні справи (підсудний, 

потерпілий, позивач, відповідач та їх представники), а та особи, що з’явилися 

для виконання покладених на них законом обов’язків (свідки, експерти, 

перекладачі тощо);   

- та публіка, яка прийшла з різних мотивів і спонукань, але всіх їх 

об’єднує інтерес до процесу у даній справі [2]. 

Особа промовця і судова аудиторія визначають певну побудову та виклад 

судової промови. На нашу думку, кожній стороні судового процесу аби 

привернути і деяких час притримати увагу судової аудиторії слід 

дотримуватись декількох прийомів.  

Перш за все, мова виступу має бути простою. Окрім того, пряма увага від 

слухача досягається виголошенням таких фраз: «Вельмишановні судді! 

Послухайте, будь ласка!», «Прошу звернути на це увагу», «Я ще раз звертаю 

Вашу увагу на дану обставину», «Переходжу до аналізу доказів». 

Сильними прийомами у виступі судового ритора є голосові прийоми. Так, 

аби звернути увагу аудиторії, ритор може підвищити голос чи навпаки, 

понизити його, змінити темп промови.  

Але варто пам’ятати, що важливим моментом кожної судової промови є її 

моральне підґрунтя. Будь-яка професійна діяльність повинна здійснюватись на 

основі етичних принципів, що сформувались в суспільстві. Судова етика також 

містить комплекс моральних заборон і дозволів, що зумовлені специфікою 

розгляду і вирішення в судових засіданнях кримінальних, цивільних, 

адміністративних справ. Етичні засади вимагають від судового ритора 

індивідуального підходу до кожної справи, яка розглядається, недопустимість 

приниження людської гідності. Тільки моральні засади здатні забезпечити 
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досягнення поставленої перед судовим промовцем мети [3]. 

Окрім того, основними принципами успішної промови є послідовність, 

тобто кожна думка логічно пов’язана з попередньою, і змістовне підсилення, 

коли переконливість аргументів підсилюється до кінця промови. 

Видатний Морган зазначав: «Оратор повинен зосередити свою увагу на 

аудиторії, аудиторія - на змісті». Аби цього досягти слід виділити наступний 

прийом, такий як звернення до аудиторії з питаннями, які пов’язані зі змістом 

судової промови та на які промовець самостійно дає відповіді. Таким чином 

можна активізувати увагу судової аудиторії та спрямувати хід своїх міркувань у 

потрібне русло. Але нагадуємо ще раз, що зневага, зверхність, публічні 

зауваження, вираження своїх емоцій, налаштовують не лише публіку, але й 

інших учасників судового процесу проти оратора і руйнують контакт [4]. 

Жести, міміка, рухи, все це допомагає зосередити увагу судової аудиторії. 

Не варто стояти нерухомо. Погодьтесь, що скам’яніле обличчя прокурора не 

викликає довіри та залишає враження напруженості. 

Рухи, жести, міміка, як ніщо інше, є складовими індивідуального стилю 

судового ритора. Виникають вони ніби самі собою, виходячи із змісту, 

емоційного настрою промови, пов’язані з рухом думки і почуттями 

виступаючого [2].  

Міміка судового ритора здатна передати не лише радість і печаль, але й 

сумніви та іронію, рішучість та презирство. У гарного ритора «обличчя 

говорить разом з язиком» говорив Анатолій Коні. 

Окрім того, судовому промовцю не варто забувати і про свій зовнішній 

вигляд. Саме зовнішній вигляд відповідає за такий важливий чинник, як перше 

враження. Хоче промовець чи ні, планує спеціально або нехтує, та перше 

враження формується завжди. Аксіома публічного виступу свідчить: у 

промовця ніколи не буде іншого випадку справити перше враження. 

Дослідження підтверджують, що в 75% випадків перше враження виявляється 

правильним. В судах, як правило, більш прийнятний діловий стиль [3]. 

Одяг юриста повинен бути зручним, акуратним і не зухвалим, тобто 
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чистим та доглянутим, відпрасований, всі ґудзики на місці, без непередбачених 

для цього виду одягу дірок, без занадто яскравих та експресивних кольорів. 

Висновок. Знання основних принципів і правил ораторського мистецтва 

впливають на комунікативно-виконавську майстерність фахівця в будь-якій 

галузі. Особливо це актуально для юристів. Важливо мати навички ділової 

комунікації, яка складається зі знання основ риторики, ведення дискусій. 

З'ясувати, довести, переконати – ось три взаємопов’язані цілі, що визначають 

зміст судового красномовства.  
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Анотація. Теорія держави і права – теоретико-правова навчальна 

дисципліна, вивчення якої покликане забезпечити засвоєння студентами 

загальнотеоретичних юридичних знань, найважливіших правових понять 

державно-правових явищ і категорій, оволодіння професійною юридичною 

лексикою. Саме в теорії держави та права розробляються основні категорії та 

поняття, без яких неможливе вивчення галузевих наук. Саме цим визначається 

її місце у системі підготовки майбутнього юриста та зумовлюється актуальність 

дослідження її ролі у підготовці майбутнього юриста.  

Ключові слова. Юрист, правова освіта, деонтологія, правова етика, 

навчання. 

 

Роль теорії держави та права в підготовці майбутнього юриста 

розглядається як у окремих наукових статтях, так і у рамках навчальних курсів 

з даної дисципліни. Зокрема, до даної проблематики зверталися Г.О. Саміло, 
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К.Г. Волинка, В.Г. Гончаренко, О.В. Зайчук, М.В. Цвік та багато інших 

вітчизняних правникіів.  

Основні завдання вивчення теорії держави та права полягають у 

наступному: засвоєння загальнотеоретичних знань про правові явища в 

суспільстві; вироблення умінь та навичок їх комплексного аналізу та оцінки з 

урахуванням сучасних демократичних процесів та потреб формування в Україні 

соціальної, демократичної, правової держави та громадянського суспільства, як 

це закріплено Конституцією України [1]; отримання в результаті відповідної 

світоглядної та професійної підготовки. Відповідно до зазначених завдань 

теорії держави і права як навчальної дисципліни та будується її структура. 

Об’єкт пізнання теорії держави і права збігається з об’єктом юридичної 

науки в цілому, але від інших юридичних наук теорія держави і права 

відрізняється своїм предметом, тобто сферою, в межах якої ця наука вивчає всю 

державно-правову надбудову суспільства [2, с. 3]. 

Теорія держави та права має власний предмет дослідження. Вона вивчає 

найзагальніші закономірності виникнення, розвитку й функціонування 

державно-правових явищ [3, с. 6]. Це сутнісні властивості держави і права в 

їхньому понятійно-термінологічному вираженні. При дослідженні державно-

правової дійсності думка спрямована на вивчення таких аспектів держави та 

права, які дозволяють визначити їх сутність та сформулювати основні, загальні 

для всієї юридичної науки поняття, категорії, терміни. Таким чином, теорія 

держави і права – наука про загальні закономірності розвитку держави і права, 

їх сутнісні властивості та соціальне призначення, що виробляє загальні 

юридичні поняття та категорії.  

Якщо аналізувати місце теорії держави та права в системі юридичних 

наук, то, перш за все, слід визнати, що залежно від предмета дослідження та 

сфери наукового пізнання всі юридичні науки, навчальні дисципліни 

поділяються на такі основні групи: історико- та теоретико-правові; галузеві; 

міжгалузеві. Особливе місце у системі юридичних наук займає міжнародне 

право. Процес формування нових галузей знання здійснюється постійно. Так, у 
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групі теоретико правових наук здійснюється процес появи як самостійних наук 

правової компаративістики, юридичної конфліктології, юридичної техніки, 

правової семіотики, юридичної герменевтики, юридичної онтології, юридичної 

антропології тощо.  

Сьогодні право вивчається як цілком самостійне, самодостатнє явище, 

гідне мати власну теорію, втілену в науку та навчальну дисципліну. І водночас 

ні в кого немає сумнівів щодо взаємозв'язку і взаємовпливу права та держави. 

На нашу думку, вивчення теорії держави та права покликане сформувати: 

високий рівень громадянської свідомості, патріотизм, знання прав та 

дотримання обов'язків громадянина;  готовність використовувати юридичні 

засоби для захисту прав і свобод людини, зміцнення національної державності;  

 солідарність із концептуальними вимогами конституції та законодавства, 

принципами правової держави; готовність до активного використання 

юридичного інструментарію у розвиток власної ініціативи у правовій сфері; 

повагу до чинного права та законодавства, критичний аналіз, формулювання 

пропозицій, спрямованих на їх удосконалення, оптимізацію; самооцінку 

успішності у навчанні, у правовій діяльності.  

Теорія держави та права виробляє здатність до соціальної взаємодії та 

міжособистісної комунікації, володіння діловим, ефективним стилем роботи; 

вміння впливати у процесі правового впливу; вміння працювати у колективі, 

формування лідерських якостей, правової активності; цілеспрямованість у 

досягненні поставлених завдань у правовій сфері; знання вимог професійної та 

корпоративної етики, готовність вступати у відповідність з цими вимогами; 

здатність та готовність до особистісного та професійного самовдосконалення; 

професійна поведінка, заснована на єдності систематизованих безпробільних 

знань про право та юридичний досвід.  

У ході вивчення дисципліни формується вміння планувати нормотворчу 

діяльність, здатність аналізувати її ефективність; навички розроблення проектів 

нормативних правових актів; вміння формулювати правові норми та 

нормативні приписи; виявляють здатність виявляти та аналізувати фактичні 
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обставини, що спричинили за собою юридично значущі наслідки; здатність 

здійснювати вибір та оцінку юридичних норм, аналізувати дію норми права у 

часі, у просторі, по колу осіб; формуються навички тлумачення норми права, 

оцінювання вірного співвідношення між «літерою» та «духом» закону та 

здатність складати правозастосовні акти та інші юридичні документи, а також 

визначати елементи складу правопорушення. Відбувається вироблення 

організаторських якостей щодо ефективного управління на різних рівнях 

державно-правової структури; організувати обговорення юридичної проблеми, 

дискусію, підготовку та прийняття рішення. Таким чином, теорія держави та 

права формує юридичне мислення й відповідну свідомість, визначає правову 

поведінку, впливає на індивідуальну, групову та масову психологію. Знання 

основ державно-правового життя необхідно не тільки як елемент гуманітарної 

освіти, а й для визн ачення свого вибору в житті [1, с. 14]. 

Отже, теорія держави та права вивчає феномен права у всьому його 

розмаїтті, а також інші соціальні явища, які тісно пов'язані з ним. Вивчення 

теорії держави та права є базисом для подальшого становлення майбутнього 

юриста як професіонала з високим рівнем правової культури та правової 

свідомості. Формування професійних навичок майбутнього юриста без 

опанування теорії держави та права є неможливим.  
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Анотація: в даній статті розглянуто поняття інституту звільнення від 

відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох 

років та правове регулювання звільнення від відбування покарання вагітних 
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Кримінально-правові інститутиі, які визначені в ст.ст. 79 таі 83 КК [1], - 

це сукупність норм, якіі відрізняються від інших аналогічних кримінально-

правових інститутіві звільнення від відбування покарання за своєю соціальноюі 

сутністю, оскільки регулюють особливий різновид суспільних відносині: 

здійснення кримінального правосуддя стосовно специфічної за своїмиі 

соціально-демографічними ознаками категорії засуджених - вагітних жінокі та 

жінок, які мають малолітніх дітей.  

Значноі менший обсяг кримінально-правового впливу, ширші 
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можливостіі умовного незастосування покарання пов’язуються з вагітністю 

жінкиі, наявністю малолітньої дитини. А отже, головним єі те, що розглядувані 

інститути своїм існуванням зобов’язуютьі насамперед соціально-

демографічним властивостям жінки. Саме цяі особливість розглядуваних видів 

звільнення надає їм специфічногоі забарвлення [2,c. 41].  

Стан вагітності, наявністьі малолітньої дитини є не лише конкретними 

соціальноі-демографічними підставами їх застосування, а й найбільші 

вагомими (можна сказати першочерговими) обставинами, як такимиі, що 

суттєво впливають на прийняття судом рішенняі про застосування звільнення 

від відбування покарання. Існуєі єдина мета, яка пояснює взагалі соціальну 

доцільністьі існування цих інститутів, - надати можливість специфічній 

категоріїі засуджених жінок реально не відбувати весь терміні покарання, або ж 

його певну частину, заі умови виконання своїх особливих, спеціальних функцій 

матеріі та покладених на неї суспільством обов’язків іі таким чином довести 

своє виправлення. 

Однорідність соціальногоі змісту та сутності цих інститутів 

обумовлюється неі лише відокремленням певної сукупності правових 

положень, аі й специфічністю та особливим соціальним значенням понятьі і 

категорій, які використовуються під час формулюванняі положень цих норм. 

Саме соціально-демографічні властивостіі обумовлюють особливість змісту 

підстав застосування звільнення віді відбування покарання, терміну 

випробувального строку, правового статусуі засудженої жінки на період 

випробування, підстави скасуванняі випробування, правові наслідки 

завершення іспитового строку [3і,c. 52]. 

Тож тотожність кримінально-правових інститутіві, передбачених ст.ст. 79 

та 83 ККі, обумовлюється їх єдиною соціально-правовою сутністю. Виді 

умовного звільнення від відбування призначеного судом покаранняі (усього, чи 

невідбутої частини покарання) залежить віді того, на якій стадії кримінального 

правосуддя наявнимиі стануть демографічні підстави їх застосування (стан 

вагітностіі, наявність малолітньої дитини). Визначальним в обґрунтуванні 
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доцільностіі їх існування є захист інтересів дитини. Самеі з цієї позиції слід 

оцінювати всі іншіі підстави застосування розглядуваних кримінально-

правових інститутів. Усе зазначенеі обумовлює доцільність визначення єдиної 

кримінально-правової нормиі. 

Тяжкість кримінального правопорушення, форма вини, а відповідноі вид і 

термін призначеного судом покарання - цеі ті дані, які насамперед свідчать про 

ступіньі антисоціальної настанови засудженої жінки. Саме ці кримінальноі-

правові підстави визначають межі застосування пільгових інститутіві 

звільнення. Підсумком удосконалення відповідних положень кримінального 

законодавстваі стало те, що законодавець чітко визначає ступіньі тяжкості 

вчиненого кримінального правопорушення та види покаранняі як передумови 

застосування звільнення від відбування покаранняі засуджених жінок. Тож за 

видами покарань (обмеженняі та позбавлення волі) ці норми є тотожнимиі. 

Обмеження стосуються лише засуджених до позбавлення воліі на строк 

більше п’яти років за тяжкіі і особливо тяжкі кримінальні правопорушення, 

відповідно доі ст. 79 КК, за умисні тяжкі іі особливо тяжкі кримінальні 

правопорушення, відповідно до сті. 83 КК.  

У доктрині кримінального права висловлюються досить різніі точки зору 

щодо визначення в законі перелікуі покарань, при призначенні яких суд може 

звільнитиі жінку від відбування призначеного покарання. Дотримуємося 

позиціїі, що помилковим є намагання розглядати цей інституті як такий, що 

застосовується переважно до жінокі, які засуджені до позбавлення волі.  

Коли миі говоримо про інші види покарання, маємо наі увазі ті 

покарання, які відповідно до положеньі ст. 51 КК визначені в переліку видіві 

покарань вище позбавлення волі, і можуть застосовуватисяі як основні види 

покарання до будь-якогоі громадянина. На особливу увагу заслуговують такі 

видиі покарань, як громадські роботи, виправні роботи, арешті, обмеження 

волі. Це ті види покарання, якіі мають застосовуватися судом у разі вчинення 

особоюі кримінальних правопорушень невеликої тяжкості [4, c. 78і].  

Проблема доцільності визначення в законі переліку іншихі видів 
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покарань, крім обмеження та позбавлення воліі, при призначенні яких суд може 

звільнити жінкуі від відбування призначеного покарання з випробуванням, 

взаємопов’язанаі з наявністю, так би мовити, паралельної системиі видів 

покарань, що застосовуються (або ж, навпакиі, не застосовуються) до вагітних 

жінок і жінокі, які мають малолітніх дітей. На нашу думкуі, існує два варіанти 

гуманного вирішення питання, якіі не виключають один одного, а лише 

доповнюютьі і надають більш широкі можливості для прийняттяі судом одного 

з альтернативних рішень.  

Перший передбачаєі визначення певної групи покарань, які не 

застосовуютьсяі до вагітних та жінок, які мають дітейі віком до семи років. 

Зокрема, доцільним єі незастосування до цієї категорії засуджених жінок такихі 

видів покарання, як громадські роботи, виправні роботиі, арешт, обмеження 

волі. Другий варіант - поширити умовиі застосування звільнення від відбування 

покарання з випробуваннямі на зазначені види покарань.  

Проте з певнимі законодавчим уточненням: термін іспитового строку не 

можеі перевищувати термін призначеного покарання. Такий підхід передбачаєі 

максимальне поширення можливостей суду щодо диференціації таі 

індивідуалізації кримінальної відповідальності стосовно розглядуваної 

категорії засудженихі жінок. Мають існувати різні варіанти застосування, 

незастосуванняі покарання, звільнення від його відбування, відстрочення 

виконанняі призначеного судом покарання. Проте в цій ситуаціїі набуває 

актуальності особиста воля засудженої жінки досягтиі виправлення без 

реального застосування покарання за умові дотримання нею своїх 

материнських зобов’язань [5, c. 63].  

А так, її особиста згода наі умовне звільнення від відбування 

призначеного судом покаранняі. Тож чи доцільно взагалі конкретизувати в 

законіі види покарання, від реального відбування яких можнаі звільнити 

засуджених жінок, які є вагітними абоі ж мають малолітніх дітей. Окрім 

уточнення термінуі позбавлення волі за вчинення тяжкого та особливоі тяжкого 

кримінального правопорушення. 
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Враховуючи досить суттєві можливостіі щодо диференціації обсягу 

правообмежень під час випробувальногоі терміну в бік посилення їх суворості 

таі терміну застосування, одним із напрямів поширення сфериі застосування  

ст.ст. 79 та 83 ККі є конкретизація характеру тяжких та особливо тяжкихі 

кримінальних правопорушень. Можуть використовуватися різні терміни: 

«кримінальніі правопорушення проти особи», «насильницькі кримінальні 

правопорушення», «кримінальніі правопорушення, спрямовані проти життя та 

здоров’я особиі». І кожний із цих термінів не бездоганнийі.  

Уважаємо доцільним сприйняття поняття «насильницький кримінальне 

правопорушенняі» через найбільш вузьке розумінні насильства, як такогоі що 

спричиняє фізичну шкоду та порушення фізичноїі недоторканності особи, що 

дозволить більш чітко виокремитиі найнебезпечніші кримінально-карані 

діяння. У цьому разіі питання щодо уточнення сфери обмежень у застосуванніі 

ст.ст. 79 та 83 КК сліді вирішувати на двох рівнях.  

Актуальності набувають які питання по уточненню обмежень щодо осіб, 

якіі вчинили тяжкі кримінальні правопорушення ненасильницького 

спрямування, такі і питання про уточнення обмежень стосовно засудженихі 

жінок, які вчинили тяжкі насильницькі кримінальні правопорушенняі. Щодо 

першої категорії, зазвичай покарання у видіі позбавлення волі терміном, який 

перевищує максимально припустимийі (п’ять років), відбувають жінки, 

засуджені за різніі кримінальні правопорушення, що не пов’язані з посяганнямі 

на особу [6, c. 25].  

Теоретично це може стосуватися жінокі, засуджених за вчинення 

кримінальних правопорушень проти власностіі, у сфері господарської 

діяльності, у сфері незаконногоі обігу наркотичних засобів тощо. Саме ця 

категоріяі засуджених жінок становить питому вагу серед осібі, що 

перебувають в ув’язненні. Не виключено, щоі поштовхом до вчинення 

кримінального правопорушення було намаганняі покращити матеріальний стан 

сім’ї, її добробут таі умови для виховання та навчання своїх дітейі. Це, 

безумовно, не виправдовує засуджених жінок, протеі має бути враховано судом 
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під час постановленийі вироку.  

Важливим є те, що застосування звільненняі від реального відбування 

покарання є факультативним інститутомі, застосування якого повністю 

залежить від розсуду судуі. Отже, доцільним є надати законодавчу можливість 

судуі вирішувати це питання стосовно жінок, які єі вагітними, мають 

малолітніх дітей, і в разіі вчинення ними тяжких кримінальних правопорушень 

ненасильницького спрямуванняі. 
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Анотація. У сучасному світі жінки все частіше стають рушійною силою 

суспільства. Уряд України невпинно працює в напрямі європейської та 

євроатлантичної інтеграції. У нашій діяльності особлива увага приділяється 

інтеграції ґендерної рівності у реформу сектору безпеки та оборони. Уряд 

визнає, що цілей реформи не можна досягти без урахування ґендерної рівності, 

яка пов’язана з основоположними цінностями демократії, особистою свободою, 

правами людини та верховенством права. 

Ключові слова. Гендерна рівність, паритет, сектор безпеки та оборони, 

заходи забезпечення гендерної рівності. 

 

Деякі проблеми вибраної нами теми наукового дослідження були 

розглянуті у працях В. Архипова, Н. Аніщука, М. Ануфрієва, Н. Болотіної, О. 

Горчанюк, Л. Грицяк, Ю. Івченко, І. Даудової, О. Дашковської, Л. 

Кобилянської, Л. Мороз, О. Руднєвої, М. Чеховської та інших. 

Держава приділяє значну увагу гендерному  питанню в секторі оборони. 
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Перш за все це пов’язано з тим, що в даний сектор реформується та 

модернізується. Основоположним гендерної рівності є те, що в жінок є тотожні 

права й обов’язки як і в чоловіків. Гендерна рівність це не надання жінкам 

переваг над чоловіками, а про рівність в правах жінок та чоловіків та вільність 

їх власному виборі [1, с. 7].  

Сектор безпеки і оборони приділяє значну увагу, щоб реалізувати  

державну політику, що до надання однакових прав та можливостей чоловікам 

та жінкам. Дивлячись на дану обставину участь жінок у роботі оборонного 

сектору повинна бути тотожна чоловічій [2, с. 24]. До якостей які найбільш 

важливі під час роботи  жінок в оборонному секторі можна віднести такі як:  

високий   рівень працездатності, самодисципліна, відповідальність за покладені 

обов’язки, високий рівень професіоналізму тощо. 

Працюючи в оборонному секторі жінки створюють сприятливий 

мікроклімат у військовому колективі, змушуючи своїх командирів бути 

стриманими і внаслідок чого зростає культура взаємовідносин між 

працівниками колективу. Що сприяє закріпленню гендерної рівності в наслідок 

якого встановлюється паритет між жінки та чоловіками  під час проходження 

військової служби. 

Варто підкреслити,  що гендерна нерівність в секторі безпеки та оборони 

викликана великою кількістю гендерних стереотипів, якими просякли всі сфери 

суспільного життя і в наслідок цього це негативно відобразилось під  час 

розподілу соціальних статусів у різних владних структурах [3, с. 112]. Не 

зважаючи на те, що в юридичному плані між жінками та чоловіками 

встановлений паритет, жінки і на далі фактично обмеженні в своїх правах, бо в 

сучасному суспільстві міцно укорінились стереотипи які породжують гендерну 

дискримінацію [4, с. 203]. 

Дослідники зазначають, що лише після аналізу соціокультурного стан 

суспільства можна виявити гендерний дисбаланс та сформувати шляхи його 

подолання. Адже коли в суспільстві сформовані присутній паритет між 

жінками та чоловіками і жінки можуть демонструвати знання та вміння і 
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завдяки яким стати важливими працівниками в різних суспільних сферах і це 

сприятиме прискоренню економічного зростання, підсилює систему 

державного управління та покращує темпи розвитку суспільства в цілому. Саме 

це є необхідною умовою для успішного розвитку держави тому, що саме при  

залученні додаткових ресурсів покращиться рівень розвитку суспільства. 

Отже, завдяки формуванню паритету в даному секторі підвищить 

ефективність його діяльності, рівність в побудові кар’єри, можливість як 

особистісного та і професійного розвитку є головним завданням гендерної 

політики. Саме розвиток гендерного принципу в оборонній сфері сформує 

моноліт який буде базуватись на поєднанні досвіду, знань й інтересів як 

чоловічої так і жіночої частин даного сектору і саме розвиток гендерної 

рівності в оборонному секторі в якому значна перевага чоловіків сприятиме 

подоланню різних чоловічих стереотипів та формуванню різни цінностей. 

Рівність жінок та чоловіків в суспільстві буде  досягнута  в суспільстві лише 

тоді коли принцип паритетності буде невід’ємною його частиною, а жінки 

будуть активними суб’єктами суспільного життя, а не об’єктом державного 

захисту. 
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Анотація. Судова влада – потужне укріплення верховенства права в 

усьому світі, тому гарантування справедливого судочинства є важливим 

завданням, що потребує комплексного підходу. Одним із конститутивних 

напрямів у гарантуванні справедливого судочинства як на локальному 

державному рівні, так і у світовому масштабі є забезпечення належної 

поведінки кожного окремого судді та кожного працівника судової системи. 

Загалом, кожен вид професійної діяльності має свої етичні норми та принципи, 

яких дотримуються люди, що виконують свої професійні функції. У сучасних 

умовах, увага багатьох зосереджена на діях державних службовців. Але не 

менше уваги громадяни приділяють і спостереженню за діями публічних 

службовців. Саме тому однією з найважливіших складових професійності 

публічних службовців, до яких відносяться і судді, є професійна етика. 

Ключові слова. Суддя, суд, правила поведінки, кодекс суддівської етики. 

 

Професійна етика притаманна різним категоріям професій, але є види 

професійної діяльності, до яких суспільство має особливо високі вимоги. Це 

такі види діяльності, де вирішується питання життя і смерті, здоров'я, свободи 
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та гідності людини. Професії, де моральні якості спеціаліста грають вирішальну 

роль. І саме до такого виду професій відноситься діяльність судді. У сучасному 

українському суспільстві довіра до судової влади залишає бажати кращого, 

через що додержання правил професійної етики суддів є надзвичайно 

актуальним на сьогоднішній день.  

Етизація судової влади передбачає гармонію між ідеальними цілями та 

припустимими засобами їх досягнення, такими, які не суперечать моральним 

принципам. Суддя є особою, від якої залежить результат розгляду справи. Саме 

ця особа, проаналізувавши надані матеріали і почувши аргументи, ставить 

крапку у суперечці адвоката і прокурора. Судді є представниками так званої 

«судової влади», яка ще відома як «третя гілка влади в державі». Лише 

незалежність та об'єктивність суду може забезпечити верховенство права і 

досягнення справедливості. У зв'язку з цим держава повинна забезпечувати 

громадянам незалежність суду як інституції та судді як носія судової влади [3]. 

Незалежність суддів є основною умовою існування самостійної судової 

влади, яка підпорядковується лише Конституції та закону. Адже, якби не 

існувало відповідного підпорядкування, то така незалежність стала б 

вседозволеністю, свавіллям, яке не сумісне з демократичним правосуддям.  

Сьогодні в Україні діє Кодекс суддівської етики. Прийняття цього 

Кодексу стало важливим кроком до підвищення довіри громадян стосовно 

судової гілки влади. Цей документ відповідає міжнародним стандартам 

суддівської поведінки [1]. У Кодексі увагу зосереджено на таких питаннях, як 

поведінка судді під час здійснення правосуддя, поведінка судді в неробочий 

час, заборона позапроцесуального спілкування судді з представниками сторін у 

справі. Зазначені у Кодексі етичні положення слугують єдиною системою 

критеріїв для оцінки поведінки суддів у разі оскарження їх дій.  

Окрім цього, у 2016 році було затверджено коментар до Кодексу 

суддівської етики, яким було встановлено етичні стандарти суддів [2]. Як було 

зазначено в Раді суддів України, цей коментар допоможе суддям визначати 

їхню поведінку відповідно до ситуації. Як вже зазначалося вище, дотримання 
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суддями етичних стандартів має дуже велике значення.  

З метою встановлення стандартів моральної цілісності та відповідальності 

працівників суду, які ґрунтуються на дотриманні особистої та професійної 

етики, Рада суддів України розробила Правила поведінки працівника суду [4]. 

Це також було розроблено задля підвищення довіри громадян до судової влади. 

Ці правила встановлюють загальні вимоги до до поведінки працівників суду.  

Підтримка високих стандартів поведінки суддів є безпосереднім 

обов'язком судових органів кожної держави. Найважливішими етичними 

стандартами є: по-перше, можна сказати і найважливіше, незалежність судді. 

Суддя повинен здійснювати свою функцію виходячи виключно з оцінки фактів, 

відповідно до розуміння права, незалежно від стороннього впливу. Суддя 

повинен дотримуватися незалежної позиції до кожного учасника справи. По-

друге, необхідною умовою для належного виконання своїх обов'язків, суддя 

повинен бути об'єктивним. Тобто, суддя повинен бути вільним від будь-яких 

схильностей, упередженості та забобонів під час виконання своїх обов'язків. 

Також судді повинні обмежуватись від публічних оціночних суджень. По-третє, 

необхідною умовою є чесність і непідкупність. Судді слід робити все відкрито, 

не обмежуючи доступ до інформації учасників процесу. По-четверте, потрібно 

дотримуватися етичних норм. Наприклад, суддя не має права використовувати 

чи дозволяти використовувати авторитет власної посади для досягнення 

особистих інтересів або інтересів членів сім'ї чи інших осіб. Також 

забороняється розповсюдження інформації, яка стала відомою внаслідок 

здійснення повноважень. По-п'яте, необхідність рівноправності. Тобто 

необхідність рівноправної оцінки суддею тих особистих факторів людей, які не 

стосуються справи (релігії, раси, соціально-економічного стану тощо). По-

шосте, суддя повинен бути компетентним та старанним. Обов'язком судді 

також є дотримання правил етики та етикету, самовдосконалюватись, стежити 

за змінами в законодавстві тощо [3; 4]. 

Багато хто вважає, що ефективність правосуддя залежить насамперед від 

чесноти судді. На думку Аристотеля, від природи людині дано в руки зброю - 
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розсудливість і чеснотливість, але ними можна користуватись і протилежним 

чином [5]. З юридичним обов'язком судді також нерозривно пов'язані 

дисципліна, відповідальність, які впорядковують належне виконання 

покладених на них обов'язків, та самодисципліна.  

Отже, для ефективного здійснення правосуддя суддя має оволодіти 

ґрунтовними знаннями та навичками суддівської діяльності. Невід'ємними 

складовими цієї професії є вміння керувати діалогом, віртуозно володіти 

вербальним і невербальним мовленням, знати закон. Бути суддею – це 

дотримуватись комплексу відпрацьованих правил поведінки, як і під час 

професійної діяльності, так і у особистому житті. До того ж, це 

відповідальність, адже від рішення залежить життя особи.  
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Анотація. В останні роки Україна практичною діяльністю засвідчила свої 

євроінтеграційні прагнення задекларовані Основним Законом – Конституцією. 

Проте реалізація обраного вектору розвитку значно ускладняється не лише 

зовнішніми перепонами, зокрема, збройним конфліктом, що триває на сході 

країни та дестабілізує національну безпеку, але й внутрішніми факторами, 

чільне місце серед яких має корупція. Подолання корупції є тим запитом, що 

об'єднує все українське суспільство, проте досі боротьба з нею в Україні носить 

ситуативний характер та є мало ефективною. Саме зазначеним викликано 

інтерес до обраної теми та зумовлено її актуальність.  

Ключові слова. Корупція, протидія корупції, заходи протидії, суб’єкти 

протидії. 

 

Корупцію як суттєву загрозу українській державності у своїх наукових 

працях розглядали О. Бандурка, О. Литвинов, В. Пивоваров, Д. Швець та багато 

інших. До дослідження проблеми корумпованості правоохоронних органів 
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зверталися В. Соловйов, О. Береза, С. Івасенко тощо, проте питання протидії 

даному негативному явищу лишається не достатньо вивчено. 

Метою дослідження є аналіз протидії корупції в Україні.  

Виклад основного матеріалу. Легальне визначення корупції дає 

законодавець у статті 1 Закону України «Про запобігання корупції», відповідно 

до якої, корупція - використання особою, зазначеною у частині першій статті 3 

цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними 

можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої 

вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб 

або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, 

зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим 

фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного 

використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними 

можливостей [1]. 

Разом з тим, В. Пивоваров та О. Сірець відмічають, що явище корупції є 

вагомим показником неефективності державної влади, наявність корупції 

засвідчує, насамперед, її адекватне сприйняття суспільством, згоду на 

існування та ведення діяльності в корупційному середовищі, що підтверджує 

відсутність у такого суспільства рис благополучного суспільства [2, с. 121]. 

О. Бандурка та О. Литвинов акцентують, що формування корупційного 

компоненту у діяльності державних органів, з одного боку, забезпечує її 

цілісність та відтворення, з іншого, продовження в часі, адже нові учасники 

корупційних оборудок вже мають еталони, відповідно яким реалізують свою 

діяльність [3, с. 20].  

На жаль, у вітчизняних державних органах, сьогодні вже сформувалася 

справжня корупційна культура, у зв'язку з чим стратегічно важливим завданням 

держави стає формування ефективної системи протидії корупції. 

Як вірно відмічає Т.М. Брус та В.Г. Ковальов, системна боротьба з 

корупцією потребує належної інституалізації цього процесу. Важливим є 

реалізація низки завдань у сфері антикорупційної політики, які поки що не 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n25
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реалізовано жодним органом держави, зокрема проведення на постійній основі 

оцінки стану справ з корупцією, моніторингу реалізації державної 

антикорупційної політики, формування світогляду несприйняття корупції. Таке 

оцінювання здійснюється неурядовими організаціями та громадськими 

об’єднаннями, але інструментів врахування цих досліджень в роботі органів 

публічної влади немає [4]. 

Оскільки корупція є явищем системним, її подолання потребує 

впровадження системних заходів, до яких, на нашу думку належать 

забезпечення принципу незалежності в діяльності антикорупційних органів та 

унеможливлення їх політичної залежності від правлячої еліти, налагодження 

ефективної роботи Національного агентства з питань запобігання корупції, 

Національного антикорупційного бюро і Спеціалізованої антикорупційної 

прокуратури з обов’язковим інформуванням громадськості по результати 

діяльності вказаних структур; здійснення реформи судової системи, 

формування чесного та непідкупного суддівського корпус, що буде діяти 

відповідно до принципом верховенства права; створення інформаційних та 

освітніх програм, які б розказували про негативні наслідки корупційних діянь, 

впровадження їх в інформаційний простір на різних рівнях; забезпечити 

покарання для посадовців, що вчинили корупційний злочин, з неможливістю 

подальшого зайняття посади державного службовця.  

Висновки. Корупція – багатоаспектне, багаторівневе, системно 

організоване соціальне явище, що органічно інтегрує в собі як економічну, 

юридичну, етичну, так і соціальну складові. Вона пронизує всі сфери і 

підсистеми суспільного буття, зачіпає інтереси всіх соціальних груп, прошарків 

і класів суспільства, вражає економіку і політику, соціальну сферу та культуру. 

Це особлива форма протиправної діяльності. Важливим завданням будь-якої 

цивілізованої держави є побудова ефекивної системи протидії корупції. В 

Україні така система знаходиться на етапі становлення та потребує подальшого 

реформування.  
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Анотація: у цій роботі розкриваються теоретичні питання щодо 

визначення категорії «об’єкту кримінального правопорушення», типологія 

безпосереднього об’єкту, участі його в процесі кримінально-правової 

кваліфікації. 

Ключові слова: об’єкт кримінального правопорушення, кримінально-

правова кваліфікація, теорія кримінального права, об’єкт кримінально-правової 

охорони. 

 

Актуальність дослідження проблематики визначення об’єкта 

кримінального правопорушення виражається в тому, що він є вихідною 

(основною) складовою вчення про склад кримінального правопорушення, а 

відповідно є первинним орієнтиром: як під час нормотворчої діяльності, так і 

під час правозастосування (в першу чергу, кримінально-правої кваліфікації). 

Проблема розуміння правового змісту об’єкту кримінального 

правопорушення – одна з найбільш складних в теорії кримінального права. На 

даний момент питання об’єкту кримінального правопорушення досі 

залишається дискусійним. Вивчення питання про його визначення є необхідним 

не лише доктрині кримінального права, а й нормотворчій та правозастосовній 

практиці. 
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Спірними питаннями щодо об’єкту кримінального правопорушення в 

науці кримінального права, зокрема є: визначення змісту даного поняття та 

його роль у кримінально-правовій кваліфікації.  

Насамперед, об’єкт – це те, що знаходиться під охороною кримінального 

законодавства, береться під захист національним кримінальним правом [1, 

с.458].  

У багатьох наукових роботах об’єкт кримінального правопорушення 

пов’язується із соціальним буттям. Найбільш поширеними підходами в 

юридичній літературі є визначення об’єкта кримінального правопорушення 

через: 

1. суспільні відносини (особливо набуло популярності серед 

радянських теоретиків теорії кримінального права, представники: М. Й. 

Коржанський, В. К. Глістін); 

2. соціальні цінності (представники: П.С. Матишевський, Є. В. 

Фесенко); 

3. правовідносини (представник: С. Я. Лихова); 

4. реальне порушення кримінально-правової норми або так зване 

«змішане сприйняття» (представники: М. С. Таганцев).  

Змішане сприйняття об’єкта злочину (кримінального правопорушення) 

було визначальним для виокремлення прогресивного напряму розвитку 

нормативістської теорії з визнанням «реального буття» кожної норми, зокрема 

й об’єкта злочину (кримінального правопорушення), яким є реальні права 

(блага), що знайшло віддзеркалення в поглядах інших відомих дослідників [2, 

с.20]. Очевидно, що підходи до визначення даного поняття обумовлені 

правосвідомостю і окремим підходом до рівня тлумачення, мають свої 

переваги, недоліки, але при цьому є обґрунтованими. 

При розумінні даного теоретичного поняття важливо розмежувати його з 

об’єктом кримінально-правової охорони. Велика кількість науковців 

ототожнюють ці два поняття. В теорії кримінального права однією з точок зору 

є те, що об’єкт кримінально-правової охорони – це суспільні відносини, які 
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перебувають під охороною кримінального закону, та які ще не зазнали 

злочинного впливу [3].  

А безпосередній об’єкт злочину (кримінального правопорушення) – ті 

суспільні відносини, які змінюються під час вчинення посягання на об’єкт 

кримінально-правової охорони [4, c. 35].  З наведених вище положень, можна 

зробити висновок про найбільш оптимальне визначення об’єкта кримінального 

правопорушення, що це конкретна соціальна цінність, поставлена під охорону 

кримінального права шляхом створення нормативної юридичної конструкції 

складу певного виду кримінального правопорушення (окремого його різновиду) 

та конкретних нормативних орієнтирів. 

Для визначення ролі об’єкта кримінально правопорушення в 

кримінально-правовій кваліфікації треба для початку розібратися з 

визначенням даного терміну. Багато теоретиків кримінального права 

ототожнюють це поняття з поняттям кваліфікації кримінальних 

правопорушень. Інші ж визначають його як більш широке поняття, яке 

поглинає за своїм змістом кваліфікацію кримінальних правопорушень. Існує 

думка, що кримінально-правова кваліфікація це багатоаспектна категорія, яка 

включає в себе, окрім кваліфікації кримінальних правопорушень, ще й як 

кваліфікація діяння, шо не є кримінально-протиправним, проте має 

кримінально-правове значення, діяння, що вчинене неосудною особою та інші 

[5]. 

Існують різні думки щодо класифікації об’єктів у кримінальному праві 

[2]. У теорії кримінального права – переважно на основі робіт радянського 

періоду систематизація (класифікація) об’єктів кримінального правопорушення 

здійснюється за двома підставами і в двох напрямках: «по вертикалі» і «по 

горизонталі». Знову ж таки є різні підходи до систематизації, кожен з яких має 

право на життя і є обґрунтованим. Вважаю за потрібним зупинитися саме на 

безпосередньому об’єкті кримінального правопорушення, який знаходиться на 

останньому рівні в класичному підході київської школи права до класифікації 

«по вертикалі». Саме безпосередній об’єкт завжди є обов’язковим елементом, 
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що характеризує об’єкт кримінального правопорушення як складову 

юридичного складу правопорушення (далі – ЮСКП). Саме наявність складу в 

діянні є підставою до притягнення до кримінальної відповідальності, яка 

виражається в заходах кримінально-правового впливу. У багатьох випадках 

безпосередній об’єкт кримінального правопорушення виступає орієнтиром при 

систематизації відповідних статей в межах окремих розділів Особливої частини 

КК. 

З урахуванням підстави пріоритетності, за якою здійснюється 

класифікація «по горизонталі», безпосередні об’єкти поділяються на основний 

безпосередній, обов’язковий додатковий безпосередній і альтернативний 

додатковий безпосередній [1, с. 468].  

Деякі науковці виділяють лише основний безпосередній і додатковий 

об’єкт кримінального правопорушення [2]. Перший із зазначених мною, 

визначається тим, що особа прагне посягти на нього, вчиняючи кримінальне 

правопорушення. Обов’язковий додатковий вирізняється через характеристику 

того, що посягання нього є обов’язковою вимогою заподіяння шкоди 

основному об’єкту. Альтернативний додатковий передбачає наявність 

декількох об’єктів у кримінально-правовій нормі, одному з яких заподіюється 

або може бути заподіяна шкода [1]. Усі ці різновиди можуть виступати 

частиною ЮСКП і відігравати роль у кримінально-правовій кваліфікації. 

Отже, є різноманітні підходи до визначення об’єкту кримінального 

правопорушення. В кримінальному кодексі Республіки Молдови визначення 

об’єкту кримінального правопорушення (злочину) закріплене в багатьох 

статтях. Чітко можна простежити дефініцію в статтях: 133, 1345, та інших. 

Об’єкт діяння відіграє роль у визначенні ступеня шкоди злочину 

(кримінального правопорушення) в сукупності з іншими елементам складу 

злочину (кримінального правопорушення) [6]. На мою думку, є потреба в 

уніфікації визначення і закріплення його в законодавстві через безпосередню 

роль об’єкта в кримінально-правовій кваліфікації як складової частини ЮСКП, 

що є підставою для кримінальної відповідальності. Вважаю найбільш 
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повнозначною концепцію, щодо визначення об’єкту кримінального 

правопорушення через соціальні цінності, тому що вона є найбільш 

реалістичною в сучасних умовах через те, що саме поняття «соціальна 

цінність» є більш конкретною щодо інших підходів до визначення. Це 

визначення є певним синтезом положень філософії, соціології, аксіології, 

загальної теорії права на відміну від інших теорій, де багато моментів 

упускаються. Саме дослідження цієї проблематики може відіграти велику роль 

у розвитку науки кримінального права і покращення законодавства в цілому. 
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Аннотація. В умовах реформування національного трудового 

законодавства одними з актуальних у науці трудового права та 

правозастосовній практиці є теоретичні та практичні проблеми правового 

регулювання трудових прав жінок, а саме, вагітних жінок і жінок, які мають 

дітей та їх юридичні гарантії. 

Ключові слова: праця жінок, гарантії на працю, проблемні питання, 

вагітні жінки, заборона праці, правове регулювання. 

 

Стаття 24 Конституції України проголошує рівність прав жінки і чоловіка 

і гарантує рівні можливості, у тому числі у сфері праці та винагороди за неї; 

передбачає спеціальні заходи з охорони праці та здоров’я жінок, створення 

умов, що дають жінкам можливість поєднувати роботу з материнством. Жінки 

потребують особливої уваги, оскільки саме вони порівняно з чоловіками 

частіше бувають обмежені у використанні конституційних прав. Тому чинне 

трудове законодавство України закріплює додаткові гарантії працівникам, а 

саме вагітним жінкам і жінкам-матерям, які є не досить 

конкурентоспроможними на ринку праці. 

Слід зазначити, що гарантії, які стосуються охорони праці, встановлені 

статтями 153-173 КЗпП України, Законом України «Про охорону праці», 
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відповідними спеціальними нормативними актами. Таким чином, стосовно 

вагітних жінок і жінок, які мають дітей, трудовим законодавством передбачене 

досить широке коло юридичних гарантій, що дають змогу забезпечити більш 

повну охорону трудових прав і здоров’я жінок, а також їхніх майбутніх і 

новонароджених дітей [1, c. 162]. 

Ключовими міжнародно-правовими документами в сфері охорони 

материнства, положення яких повинні включатися в національне законодавство 

кожної розвиненої держави з питань охорони материнства, виступають 

Конвенція №183 «Про охорону материнства» 2000 року і Рекомендація №191 

«Про перегляд Рекомендації 1952 року про охорону материнства» 2000 року. В 

даному випадку слід зазначити, що тривалий час діяла Конвенція МОП №103 

«Про охорону материнства (переглянута в 1952 році)». Конвенція №183 є 

переглянутим документом відповідно до застарілої Конвенції №103, прийнятої 

в 1952 році. Положення Конвенції №183 більш детально розкриваються в 

Рекомендації №191, прийнятої в 2000 році. 

Зазначена Конвенція застосовується як до жінок, зайнятих на 

промислових підприємствах, так і до жінок, зайнятих на непромислових та 

сільськогосподарських роботах, зокрема надомниць. Згідно із Конвенцією № 

103 після пред’явлення медичної довідки, яка засвідчує передбачуваний строк 

пологів, жінка має право на відпустку у зв’язку з вагітністю і пологами, 

тривалість якої повинна становити, як мінімум, дванадцять тижнів і включати 

період обов’язкової післяпологової відпустки. 

Відповідно до цієї Конвенції забезпечення захисту вагітних жінок, які 

працюють за наймом, покладається не тільки на роботодавців, а й на держави-

члени. Відповідно до ст. 3 кожна держава-член вживає належних заходів для 

забезпечення того, щоб вагітні жінки або матері-годувальниці не повинні були 

виконувати роботу, яка, за визначенням компетентних органів влади, є 

шкідливою для здоров’я матері або дитини, або, за наявними оцінками, 

становить істотний ризик для здоров’я матері або її дитини. Пункт 6 

Рекомендації № 191, що передбачає охорону здоров’я, встановлює оцінку будь-
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яких виробничих ризиків, які загрожують безпеці та здоров’ю вагітної або 

жінки, яка годує груддю, про результати якої має бути відомо жінці. Також, такі 

жінки, не зобов’язані працювати в нічний час [2, c. 15]. 

Директива №92/85/ЄЕС направлена на створення додаткових гарантій у 

сфері праці для трьох окремих категорій працівників. 1) вагітних працівниць; 2) 

працівниць, які нещодавно народили; 3) працівниць, які годують. В 

національному законодавстві застосовується лише одна із вказаних категорій - 

вагітні жінки. При цьому, існує суперечність із термінологією Директиви 

№92/85/ЄЕС, де застосовано поняття «вагітна працівниця», що означає 

працівницю, яка інформує про свій стан роботодавця, відповідно до 

національного законодавства та/або практики (ст. 2) [3, c. 55].  

Конвенція № 183 встановлює при прийомі на роботу вагітних жінок, 

заборону на проведення аналізу на вагітність. Це норма не застосовується, якщо 

вагітна влаштовується на роботу, заборонену для вагітних жінок 

законодавством [2, c. 15]. 

Національним трудовим законодавством встановлені гарантії у разі 

прийняття на роботу і звільнення вагітних жінок і жінок- матерів. Статтею 22 

КЗпП України передбачена пряма заборона відмови у прийнятті на роботу з 

мотивів, не пов’язаних з діловими якостями особи, у тому числі й за статевою 

ознакою, якщо це не пов’язане з характером роботи, що виконується. Це 

підвищений захист жінок уже на стадії вступу їх у трудові правовідносини. 

Також встановлюється заборона відмови у прийнятті на роботу або звільнення з 

роботи вагітних жінок і жінок, які мають дітей (стаття 184 КЗпП України). 

Відповідно до частини першої статті 184 КЗпП України забороняється 

відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату з 

мотивів, пов’язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до трьох років, а 

одиноким матерям - за наявності дитини віком до чотирнадцяти років або 

дитини з інвалідністю [1, c. 162]. 

Положення Рекомендації №191 передбачають додаткові види відпусток, 

пов’язані зі смертю матері новонародженої дитини до закінчення своєї 
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післяпологової відпустки. В такому випадку батько дитини, який працює за 

наймом, має право на відпустку одночасно з відпусткою матері. 

Конвенція №171 «Про нічну працю» 1990 року, забороняє нічну працю 

вагітних жінок і жінок-матерів протягом періоду тривалістю щонайменше 16 

тижнів, з яких не менш 8 тижнів повинні передувати даті народження дитини. 

У деяких випадках цей період може збільшуватися, наприклад у зв’язку з 

поганим станом здоров’я жінки або її дитини [2, c. 15]. 

Якщо працівниця не проінформувала роботодавця про вагітність, він не 

повинен їй забезпечувати відповідні гарантії, однак, формально-логічне 

тлумачення КЗпП не дозволяє прийти до такого висновку. Отже, необхідним є 

закріплення в трудовому законодавстві поняття вагітна працівниця виходячи з 

положень ст. 2 Директиви №92/85/ЄЕС як працівницю, що проінформувала 

роботодавця про свій стан. Це поняття буде відмінним від поняття «вагітна 

жінка», що наступає у зв’язку з вагітністю і не залежить від наявності у 

роботодавця інформації про цей стан працівниці [3, c. 55]. 

На завершення хочеться нагадати, що не варто забувати і про належність 

та допустимість доказів, якими підтверджується вагітність працівниці. Про це 

потрібно пам’ятати і працівницям, які надають вказані докази роботодавцям, і 

роботодавцям, які мають перевіряти відповідність оформлення медичних 

документів. Для прикладу, у постанові від 20.08.2020 р. по справі № 

826/9938/17 (адміністративне провадження №К/9901/62437/18) Верховний Суд 

критично оцінив довідку як єдиний наявний доказ, що підтверджував вагітність 

працівниці. При цьому, відсутність обов’язкових реквізитів, що повинні 

міститися на ній відповідно до чинних нормативних актів МОЗ України, є 

підставою для твердження, що ця довідка не може свідчити про вагітність 

працівниці [4, c. 1]. 

Відповідно: 1) трудове законодавство повинно визначати додаткові 

юридичні гарантії не для усіх вагітних жінок, а лише тих, які працюють за 

трудовим договором, тому більш обґрунтованим є застосування в Кодексі 

законів про працю та трудовому законодавстві в цілому поняття «вагітна 
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працівниця» замість поняття «вагітна жінка»; 2) в національному законодавстві 

не визначено механізм інформування роботодавця вагітною працівницею про 

свій стан, відповідно, нормативно не встановлено термін, з якого на 

працівницю поширюються гарантії, визначені трудовим законодавством для 

вагітних жінок [3, c. 55].  

Тож, звільнення вагітних жінок у зв’язку із закінченням строку трудового 

договору вимагає значної кількості дій від роботодавця, за недотримання яких 

існує ймовірність програти справу у судовому порядку. Однак, як показує 

практика, вагітним працівницям також варто бути уважними та обізнаними, 

коли вони надають докази, що підтверджують вагітність, а також правильно 

формулювати позовні вимоги, аби, дійсно, гарантії частини 3 статті 184 

Кодексу законів про працю України запрацювали на їхню користь [4, c. 1]. 

Отже, чинне трудове законодавство України у сфері трудових прав жінок 

та їх юридичних гарантій загалом відповідає міжнародним та європейським 

стандартам, але деякі питання потребують подальшого доопрацювання, 

враховуючи досвід окремих зарубіжних країн. Важливо, щоб законодавець 

продовжував процес подальшого удосконалення і гармонізації із міжнародними 

стандартами національного трудового законодавства у сфері трудових прав 

жінок, враховуючи вимоги частини другої статті 22 Конституції України. 
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Анотація. В даній статті «Процесуальний статус і захист осіб, які 

постраждали внаслідок міжнародних збройних конфліктів» висвітлюються 

ключові положення низки міжнародних нормативних правових актів, 

пов’язаних із забезпеченням умов утримання життя та здоров’я хворих та 

поранених осіб, які постраждали внаслідок збройних конфліктів та містить 

пропозиції про вдосконалення положень у даній галузі. 

Ключові слова: збройний конфлікт, жертви війни, поранені, хворі, 

Женевські конвенції, Червоний Хрест. 

 

Вся історія міжнародних відносин складається з війн та збройних 

конфліктів. Безумовно, саме ці фактори були і залишаються ключовими 

елементами міжнародних відносин. Змінюється характер ведення війни, методи 

і кошти, але лише одне залишається незмінним – жертви. Захист жертв 

збройних конфліктів є однією з найважливіших проблем міжнародного 

гуманітарного права. 

Женевська конференція, що проходила з 21 квітня по 12 серпня 1949 

року, виробила чотири угоди про захист жертв війни, а саме: 

1) Женевська конвенція про поліпшення долі поранених та хворих у 
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діючих арміях 1949 (Конвенція I); 

2) Женевська конвенція про поліпшення долі поранених, хворих та осіб, 

які зазнали аварії корабля, зі складу збройних сил на морі 1949 (Конвенція II); 

3) Женевська конвенція про поводження з військовополоненими 1949 

(Конвенція III); 

4) Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни 

1949 (Конвенція IV) [1.с.270]. 

Ці міжнародні акти є ключовим етапом у розвитку міжнародно-правових 

норм щодо захисту жертв війни, які раніше були закріплені в Гаазьких 

конвенціях 1899 і 1907 років, і в конвенціях, які були підписані в Женеві у 1864, 

1906 та 1929 роках. Необхідність їх ухвалення була продиктована досвідом 

минулої Другої світової війни і особливо величезними жертвами серед 

цивільного населення. Тому, 1948 року Швейцарська Федеральна Рада 

запросила представників 70 урядів на міжнародну конференцію з метою 

трансформувати існуючі регулюючі механізми за досвідом війни. Запрошення 

прийняли 12 урядів, 59 держав та низка міжнародних організацій, включаючи 

Організацію Об'єднаних Націй. Міжнародний комітет Червоного Хреста та 

Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста були запрошені на 

конференцію як експерти. 

У другій половині XX ст. збройні конфлікти виявили необхідність 

розширення правових норм, що застосовуються до бойових дій. Це спричинило 

прийняття двох протоколів: 

I. Додатковий протокол до Женевських конвенціям від 12 серпня 1949 

року щодо захисту жертв міжнародних збройних конфліктів (протокол І);  

II.  Додатковий протокол до Женевських конвенціям від 12 серпня 

1949 року щодо захисту жертв неміжнародних озброєних конфліктів (протокол 

II). 

Згодом 8 грудня 2005 року було прийнято третій Додатковий протокол, 

що дозволяє національним Товариствам допомоги пораненим, які не бажають 

приймати як символ червоний хрест або червоний півмісяць, використовувати 
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новий відмітний знак червоний кристал на білому фону [2. с. 155].  

Вищезазначені нормативні акти зобов’язують сторони виконувати їх 

положення не лише у воєнний час, а й у випадку, якщо між двома чи кількома 

державами виникає військове зіткнення та одна з них  відмовляється визнавати 

стан війни. 

Протокол I до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, ухвалений 

8 червня 1977 року, запровадив положення, які безпосередньо стосуються 

захисту поранених та хворих. Саме в ньому розкрито всі характеристики осіб, 

які підпадають під захист. Вжиті в Протоколі терміни «поранений» та «хворий» 

відносяться і до військовослужбовців і до цивільних осіб. 

Під жертвами збройних конфліктів розуміються:  

1) поранені та хворі в діючих арміях;  

2) поранені, хворі та особи, які потерпіли корабельну аварію, зі складу 

збройних сил на море;  

3) військовополонені;  

4) громадянське населення [3]. 

Зважаючи на основні положення ст. 16 I Женевської конвенції 1949 р. 

слід звернути увагу і на те, що сторони, які перебувають у конфлікті, негайно, у 

будь-яке час або після закінчення бойових дій, вживають заходів до розшуку 

поранених та огорожі їх від пограбування чи поганого поводження. між 

воюючими можуть укладатися угоди про припинення вогню або про перемир'я, 

щоб конфліктуючі сторони могли підібрати поранених, які залишилися на полі 

бою, транспортувати їх, зробити обмін ними. Зрозуміло, що конфліктують 

сторони можуть укладати угоди і в тому випадку, якщо потрібна евакуація 

поранених та хворих, вивезення їх морським шляхом з оточеної зони, 

перепустки в зону конфлікту медичного та духовного персоналу, а також 

майна. 

До поранених осіб військового супротивника слід ставитись з повагою та 

надавати їм необхідну медичну допомогу[4. с. 286]. 

Військова влада, відповідно до ст. 18 Женевської конвенції про 



1258  

покращення долі поранених та хворих у діючих арміях 1949 р. можуть 

дозволяти місцевому населенню та благодійним товариствам підбирати 

поранених та хворих осіб, включаючи райони вторгнення та окуповані 

території, та незалежно від їх статі, раси, національності та інших 

характеристик доглядати за ними. Громадянське населення повинне з повагою 

ставитися до них. Більше того, такі мешканці не повинні піддаватися ні 

переслідуванню, ні покаранню з боку влади держави, в якій така особа була 

підібрана для надання їй медичної допомоги, а також вони не можуть бути 

засуджені за те, що доглядали пораненого, хворого обличчя. 

Сторони, які перебувають у озброєному конфлікті, реєструють усі дані, 

пов’язані з особистістю хворих та поранених осіб, які опинились у зоні їх 

контролю. Ці відомості обов’язково повинні включати такі відомості: 

громадянство особи; його військовий або особистий номер; прізвище та ім’я; 

дату народження; інші відомості, які містяться або в медальйоні, чи його 

посвідченні особи; дату і місце взяття в полон особи чи смерті; відомості, які 

пов'язані з його пораненнями, хворобою або причиною смерті [5. с. 120]. 

Відповідно до положень абз. 2 ст. 16 I Женевської конвенції 1949 і абз. 2 ст. 19 

II Женевської конвенції 1949 р. як можна швидше повідомляються до 

Довідкового бюро, а воно у свою чергу передає ці відомості державі, під 

заступництвом якого знаходиться особа, за допомогою країни-покровительки та 

Центрального агентства у справах військовополонених. 

Однією з найвпливовіших міжнародних організацій, яка займається 

захистом життя та здоров’я людини та забезпечує повагу до людської 

особистості, особливо під час збройних конфліктів та інших надзвичайних 

ситуацій, є міжнародний рух Червоного Хреста [6. с. 50]. 

Підсумовуючи вищесказане, можна з упевненістю сказати, що на 

поранених і хворих поширюються всі положення чотирьох Конвенцій та двох 

Додаткових протоколів до них.  

Відповідно до положень I Женевської Конвенції поранені та хворі особи 

повинні користуватися повагою та захистом за будь-яких обставин. Сторона 
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противника, у владі якої вони виявляться, має забезпечити їм гуманне 

звернення та догляд. Основний обов’язок обох конфліктуючих сторін полягає в 

тому, щоб розшукати та підібрати поранених та хворих комбатантів, надати і 

медичну допомогу і, звичайно ж, уберегти їх від пограбування та поганого 

поводження. Конвенція II містить аналогічні положення. 

Протокол I до Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, ухвалений 

8 червня 1977 року, запровадив положення, які безпосередньо стосуються 

захисту поранених та хворих комбатантів. Саме в ньому розкрито всі 

характеристики осіб, які підпадають під захист. Вжиті в Протоколі терміни 

«поранений» та «хворий» відносяться і до військовослужбовців, і до цивільних 

осіб.  

Варто також відзначити і той факт, що на сьогодні до Женевських 

конвенцій 1949 року приєднувалися 194 країни, Додаткові Протоколи І та ІІ 

1977 року ратифікували 170 та 165 держав відповідно до третього Додаткового 

протоколу 2005 року приєдналися 53 країни. Контрольним органом виконання 

Конвенцій є Міжнародний комітет Червоного Хреста, штаб-квартира якого 

знаходиться в Женеві. 
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Анотація: стаття присвячена формам реалізації безпосереднього 

народовладдя. Комплексний теоретико-правовий аналіз наукових поглядів на 

сутність, форми та інститути народовладдя. Надається тлумачення ключових 

термінів та понять, їх характеристика та зміст. Під час написання роботи було 

вивчено національне законодавство, нормативну базу інших країн, міжнародні 

акти. 

Ключові слова: народовладдя,демократія, вибори, референдум, віче, 

народні обговорення. 

 

Народовладдя – це явище політико-правового характеру, визначальне 

зародження управління в сучасній демократичній державі. А завдяки 

опрацюванню значної кількості літератури стосовно дослідження народовладдя 

і його форм, можна виділити визначену законодавством  формулу, яка щільно 

пов’язана з теорією безпосередньої демократії – «вибори, референдум та інші 

форми безпосереднього народовладдя».   

Говорячи про демократію, згадаємо слова легендарного президента-

філософа Т. Масарика: “ Демократія є не лише державною формою, не лише 

тим, що записано в конституціях; демократія – це точка зору на життя, що 

полягає в довір’ї до людей, в людяності”.  Отже, це є  система правління, в якій 

закони, політика та основні зобов’язання держави прямо чи опосередковано 

вирішуються «народом». Фактично, народ не має владних повноважень,  але 

при цьому впливає на прийняття публічно-владних рішень, таким чином 
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виступає демократія як конкретна форма участі громадян у державному 

управлінні [1]. 

Для чіткого розкриття форми безпосередньої демократії, ми пропонуємо 

розтлумачити їх зміст. Науковці, беручи за основу праці відомих 

конституціоналістів, виділяють широкий та вузький підхід до визначення форм 

безпосередньої демократії.  

В.В. Комарова, наприклад, розуміє форми безпосередньої демократії – як 

способи і засоби  безпосереднього здійснення влади народом, які виключають 

передачу владних повноважень іншим органам чи особам [2].  

О.О. Галус визначає «форми безпосередньої демократії – це безпосереднє 

волевиявлення народу (або його частини), яке має імперативний і легітимний 

характер, з метою вирішення питань, що становлять суспільний інтерес» [3].  

Опрацювавши різні наукові підходи, ми можемо підсумувати, що мають 

місце невеликі розбіжності, щодо суджень стосовно форм безпосередньої 

демократії, але ці розбіжності не мають змістовного значення, а тому можна 

стверджувати, що це стандартний підхід до розуміння форм безпосередньої 

демократії. 

Історично вперше реалізувалися форми безпосереднього народовладдя ще  

близько 500 р. до н.е. в Стародавній Греції та Римі. В Греції було створено 

міста-держави (поліси), найвідомішим із яких були Афіни, де всю владу 

здійснював демос. Діяла система призначення громадян для здійснення 

обов’язків шляхом жеребу, важливою була участь у Народних зборах. 

Політична участь громадян розцінювалась як прямий обов’язок, невиконання 

якого могло призвести до штрафу або позбавленню своїх прав. Для демократії 

була характерна ідея народного суверенітету, участь через Народні збори та 

народний суд, інститут політичного представництва та законодавчо зафіксовані 

процедури прийняття рішень [4]. Отже, в Стародавній Греції існувала пряма 

демократія, де багаті і титуловані громадяни не відчували себе захищеними 

законом, що часто змінювався під тиском демагогів – «вождів», тому завжди 

прагнули скинути демократичний лад.  
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Афінська пряма демократія існувала два століття до завоювання її 

Македонією, потім римлянами, це при тому, що Римська республіка існувала 

майже чотири століття, після чого війна і корупція підірвали демократичний 

устрій, який остаточно втратив своє значення з запровадженням диктатури 

Юлія Цезаря. 

Причиною падіння стародавніх демократій були внутрішньосистемні 

проблеми, які неможливо було вирішити власними зусиллями. Комунікація між 

різними структурами виявилася неефективною. 

Зародження інституту народовладдя можна побачити і в часи Київської 

Русі. Однією з найважливіших сторін життя Давньоруської держави була 

особлива організація відношень між передмістям і містом, маленькими  вічами і 

вічами великими, які збиралися в головному місті. Отже, віче – народі збори – 

перший інститут народовладдя Київської Русі [5]. 

Ми дійшли думки, що безпосередні форми народовладдя наріжно 

проходять через усі час європейської цивілізації. І дуже чітко Д. Сарторі це 

пояснює тим, що «пряма політична участь була обмежена античними полісами, 

міськими комунами середньовіччя та декотрими швейцарськими кантонами, 

оскільки вона можлива лише у невеликих за чисельністю і компактно 

розташованих спільнотах, а по мірі вироджується у деспотію або цезаризм » [6]. 

Важливим моментом при розкритті питання стосовно форм 

безпосереднього народовладдя, є велика кількість наукової літератури, яка 

надає перевагу таким формам як вибори і референдум, визнаючи їх як 

пріоритетні. Ми вважаємо, що така перевага є логічною, адже вони закріплені в 

Основному Законі і, відповідно, мають високий конституційний статус. В.В. 

Комарова звертає увагу на наступний історичний аспект, вказуючи, що «саме 

вибори та референдум спочатку зараховували до форм безпосередньої 

демократії, а також відзначає їх значущість, указуючи, що саме через них 

почало відбуватися імперативне волевиявлення носія влади – народу » [2]. 

Третій розділ Конституції України називається «Вибори. Референдум». 

Він закріплює, що народне волевиявлення здійснюється через вибори, 
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референдум та інші форми безпосередньої демократії. Аналізуючи зміст даної 

статті, не слід забувати, що стаття 69 Конституції надає невичерпний перелік 

форм народовладдя, а тому можна зробити висновок, що їх багато. 

З 1 січня 2020 року в Україні набув чинності Виборчий кодекс, який 

передбачає: “Вибори в Україні є основною формою народного волевиявлення, 

способом безпосереднього здійснення влади Українським народом”[7].  

У даному випадку необхідно згадати визначення виборів, яке надають 

професорки Совгиря О.В. і Шукліна Н.Г. : «вибори – процедура формування 

державного органу. представницького органу місцевого самоврядування або 

наділення повноваженнями посадової особи, шляхом голосування 

уповноважених осіб, за умови, що на кожний представлений мандат можуть 

претендувати два і більше кандидати»[8].  

Отже, вибори – одна із форма прямої демократії, через яку реалізується 

установча функція народу, з метою організації публічної влади : Президента 

України, Верховної Ради України та органів місцевого самоврядування. 

Вибори займають суттєву роль в сучасній демократичній державі, їх 

соціальна цінність полягає в залученні широких мас населення в сферу 

життєдіяльності та суспільних відносин. По-перше, чітко виражена політична 

самоорганізація громадянського суспільства, яка забезпечує його автономію, 

по-друге, юридично визнано за громадянами та політичними об'єднаннями 

можливість бути суб'єктом влади. Зрозуміло, що формально-юридична 

можливість бути суб'єктом влади не означає можливості дійсно бути ним, але 

вибори існують як соціальний процес та інститут, політико-правова цінність і 

механізм виховання громадянської політичної свідомості, щоб виробляти 

навики дійсного та повноцінного, а не уявної і оманливої участі громадян і 

політичних об’єднань у формуванні публічної влади, які відповідальні перед 

народом і контрольовані ним. 

Конституція України чітко закріплює, що нарівні з виборами, референдум 

є формою здійснення народного волевиявлення. Референдум ( лат. referendum – 

буквально, те що має бути повідомлено) – це голосування виборців, за 
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допомогою якого приймається державне чи самоврядне рішення. Батьківщиною 

референдуму прийнято вважати Швейцарію, де така форма волевиявлення 

народу практикується з XV століття. 

Вважаємо за доцільне звернутися до праць Володимира Миколайовича 

Шаповала, який змістовно розкриває питання референдуму: «Референдум є 

способом (засобом) ухвалення владних рішень. Сфера його застосування в 

різних країнах є різною, а масштаби відповідної практики залежать від 

політичної традиції, що іноді змінюється. Так, наприклад, у Бельгії, 

Люксембурзі, Нідерландах та ряді інших країн інституту референдуму взагалі 

не існує, а в Канаді, США і ФРН референдум уможливлений лише на рівні 

суб'єктів федерації та (або) на місцевому рівні [9]. 

Наукова література надає велику кількість визначень референдуму. 

Наприклад, автори Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. вказують: «референдум є 

пріоритетною формою безпосередньої демократії, зміст якої полягає в 

прийнятті громадянами України нормативних положень Конституції. Законів та 

інших найважливіших рішень загальнодержавного та місцевого значення 

шляхом голосування» [10]. 

В. Дорогін навів наступну дефініцію поняття: «референдум полягає в 

безпосередньому зверненні до виборців для вирішення законодавчого або 

іншого питання» [11]. Погоджуючись із наведеними вище думками, відзначимо, 

що 26 січня 2021 року Верховна Рада України прийняла у другому читанні та в 

цілому «Закон про всеукраїнський референдум» № 3612. Відповідне рішення 

підтримали 255 депутатів під час засідання парламенту. Стаття 1 Закону 

зазначає: «Всеукраїнський референдум є формою безпосередньої демократії в 

Україні, способом здійснення влади безпосередньо Українським народом, що 

полягає у прийнятті (затвердженні) громадянами України рішень шляхом 

голосування у випадках і порядку, встановлених Конституцією України та цим 

Законом» [12]. Необхідно згадати той факт, що референдум вважається таким, 

що відбувся, якщо в ньому брала участь більшість зареєстрованих виборців, а 

рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість 
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виборців. Рішення, прийняте в результаті загальнонаціонального 

альтернативного голосування, вважається загальнообов’язковим і не потребує в 

додаткому погодженні. Ми пропонуємо проаналізувати, як проводились 

референдуми в 2020 році в різних країнах. Згідно із дослідженнями 

Громадянської організації  «ОПОРА», за 2020 рік відбулося майже 20 

референдумів. Лідерами в цьому рейстингу стала Швеція, Росія та Чилі. 

Наприклад, у Швейцарії за рік  відбулося аж три голосування — взимку та два 

восени. Так, 9 лютого у Швейцпрії провели два опитування, перше стосувався 

збільшення доступності житла, друге -  голосування було необов'язкове: питали  

про законодавство, що запобігає дискримінації за ознакою сексуальної 

орієнтації. Наступні опитування стосувалися: перегляду угод з Європейським 

Союзом про вільне пересування; поправки до федерального закону про 

мисливське господарство; поправки до Федерального закону про прямий 

федеральний податок у 2019 році щодо податкових відрахувань на витрати на 

догляд за дитиною та відпустки батьків[13]. 

У Гвінеї дуже конфліктна ситуація, референдум проходив одночасно з 

парламентськими виборами. В конституційних правках пропонували: 

збільшити президентський термін з 5 до 6 років, знизити вік для кандидатів до 

парламенту до 18 років, заборона на шлюб неповнолітніх, розподіл багатств на 

користь молоді і бідних. Проводились протести в день голосування, виборці 

намагалися рушити всі обладнання ля голосування. В результаті нова 

конституція отримала згоду 90% виборців.  

В Чилі майже 80% виборців підтримали ініціативу створення 

Конституційного конвенту. Поштовхом до референдуму стали масові протести 

громадян проти нерівності, до якої, на їхню думку, спричинила Конституція, 

прийнята ще за часів диктатури Августо Піночета.  

Так, ми можемо побачити як громадяни користувалися своїм правом 

голосу з найважливіших питань загальнодержавного значення. Погорілко В.Ф. 

акцентує свою увагу на тому, що така форма безпосередньої демократії, як 

всенародне обговорення має схожі риси з референдумом. Він зазначає: «такі 
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обговорення почали застосовувати в радянському праві саме як спосіб 

легітимації та пропагування рішень партійних і державних органів». Автор 

також додає, що вперше термін «обговорення» з’явився в 1936 році і рішенні 

Президії ЦВК СРСР щодо опублікування проекту Конституції Союзу РСР для 

всенародного обговорення, і цікавим є той факт, що радянське керівництво 

підтримало цю форму народовладдя, на їх погляд результати обговорень були 

більш безпечними для правлячого режиму, ніж результати референдуму [10]. 

Шипілов Л. М  також виділяє  народні обговорення, пояснюючи, що : 

«такі обговорення виконують роль своєрідної інформаційної ланки – 

експертизи, поміж ініціативою, яка передбачає постановку питань, що 

вимагають державного вирішення, і яка містить оцінки підготовлених проектів 

таких рішень, та безпосередньо їхнім прийняттям або представницьким 

органом державної влади, або шляхом референдуму, тобто кінцевим 

оформленням волі та інтересів народу у вигляді закону» [14].Завершуючи 

аналіз форм безпосереднього народовладдя, на основі опрацьованої великої 

кількості наукової літератури ми вбачаємо, що у науковців сформований дещо 

єдиний підхід до характеристики форм безпосередньої демократії.  

Інтенсивний розвиток форм та їх законодавче закріплення безумовно є 

позитивною ознакою сучасної конституційної реальності. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Чапек К. Бесіди з Т. Г. Масариком: пер. з чеської Л. Ю. Кіцили / К. 

Чапек. – Львів: Каменяр, 2001. – 270 с. 

2. Комарова В.В. Формы непосредственной демократии : [учебное 

пособие по спецкурсу] / В.В. Комарова. – М. – Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 

424 с. 

3. Галус О.О. Поняття та види форм безпосереднього народовладдя в 

Україні / О.О. Галус // Університетські наукові записки. – 2005. – № 4 (16). –С. 

51–56. 

4. Тронский И. М. Расцвет и кризис афинской демократии URL: 



1268  

https://web.archive.org/web/20090414112054/http://www.centant.pu.ru/sno/lib/tron/1

-2-1-1.htm 

5. Ялаева К. Т.  Становление и развитие демократических институтов 

со времени Киевской Руси до середины XVIII века 

6. Sartori G. Democrazia a definizioni. – 4ed .- Bologna, Milano, 1972. – 

XIU. – p. 162-163. 

7. Виборчий Кодекс 01.08.2021  URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/sho

w/396-20 

8. Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. Конституційне право України. Повний 

курс навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер, 2018. 556 с 

9. Шаповал В. М. Сучасний конституціоналізм: Моноrpафія. К.: 

Юридична фірма "Салком"; Юрінком Інтер, 2005. 560 с. URL:  

http://aspirant.at.ua/Books/shapoval_suchasnij_konstitucionalizm_2005.pdf 

10. Погорілко В.Ф., Федоренко В.Л. Референдум в Україні: історія та 

сучасність. 

11. Дорогин В. Суверенитет в советском государственном праве/ Под 

ред. чл.- кор. АН СССР М.Аджанова.-М.,1948, - С. 199 

12. Закон України «Про всеукраїнський референдум» від 26.01.2021 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1135-20#Text 

13. Громадянська організація «ОПОРА» Референдуми-2020 у світі: де і 

що вирішували URL: https://www.oporaua.org/blog/vybory/referendum/22759-

referendumi-2020-u-sviti-de-i-shcho-virishuvali 

14. Шипілов Л.М. Народовладдя як основа демократичної держави. 

Харків: Видавництво “ФІНН”. 2009. 216 с. 

 

  

https://web.archive.org/web/20090414112054/http:/www.centant.pu.ru/sno/lib/tron/1-2-1-1.htm
https://web.archive.org/web/20090414112054/http:/www.centant.pu.ru/sno/lib/tron/1-2-1-1.htm
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/396-20
http://aspirant.at.ua/Books/shapoval_suchasnij_konstitucionalizm_2005.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1135-20#Text
https://www.oporaua.org/blog/vybory/referendum/22759-referendumi-2020-u-sviti-de-i-shcho-virishuvali
https://www.oporaua.org/blog/vybory/referendum/22759-referendumi-2020-u-sviti-de-i-shcho-virishuvali


1269  

УДК 347.1  

ПІДПРИЄМСТВО ЯК ЄДИНИЙ МАЙНОВИЙ КОМПЛЕКС: ПОНЯТТЯ, 

СПЕЦИФІКА ОБОРОТУ 

 

Матвійчук Артем Романович, 

студент 2 курсу 

Навчально-наукового інституту права 

Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка 

м. Київ, Україна 

 

Анотація: у цій роботі розкриваються теоретичні питання щодо 

визначення категорії «підприємства як єдиного майнового комплексу», 
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Досить довго тривають дискусії з приводу віднесення категорії 

«підприємства як єдиного майнового комплексу» до об’єкта або суб’єкта 

цивільних правовідносин. Дані суперечки зумовлені як правовою природою 

терміну в різних державах, так і переходом до ринкового типу економіки. 

Відповідно, питання врегулювання такого феномену залишається не до кінця 

вирішеним та конкретно визначеним. 

Загалом спочатку підприємство з огляду на основну політику СРСР 

розглядалося як «підрозділ народного господарства» і виступало в ролі суб’єкта 

права. Очевидно, це пов’язано з економічними змінами, що відбулися в 

суспільстві, відсутністю на той час приватної власності та підприємницької 

діяльності, а відтак, і неможливості існування підприємства як об’єкта прав, що 

використовується в підприємницькій діяльності [4, с. 93]. Однак на етапі право- 

та державотворення пострадянських держав підприємство стало розглядатися з 

двох сторін: як об’єкт та як суб’єкт, що і призвело до різнобою думок. Така 
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невизначеність пояснюється знову ж таки переходом до ринкової економіки, 

при якій підприємство як єдиний майновий комплекс уже не має автономного 

характеру утворення, а відповідно не має прав юридичної особи, що ускладнює 

або навіть унеможливлює його здатність брати участь у цивільних 

правовідносинах. Більше того, з точки зору К. А. Флейшиць, навіть коли 

визначити, що підприємство — учасник господарського обороту, юридичного 

існування підприємства як суб’єкта права в сучасному європейському 

законодавстві немає [5, с. 9]. Не дивно, що з’явилося низка теорій щодо 

підприємства, а саме: «теорія діяльності» розглядає підприємство як діяльність; 

«атомістична теорія» сприймає підприємство як сума всього майна; «теорія 

персоніфікації підприємства» розуміє під поняттям підприємства суб’єкта 

права, а його володільця як представника; «унітарна теорія», яка є 

комбінованою за своєю суттю, адже підприємство виступає одночасно як 

діяльність і сума всього майна. 

Пропоную звернутися до Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна» від 03.10.2019 № 157-IX (далі – Закон України), в якому 

чітко вказується, що єдиний майновий комплекс є об’єктом права відповідно до 

п. 1 ч. 4 ст. 8, ч. 2 ст. 20 Закону України [3]. На противагу у Господарському 

кодексі (далі – ГК) вказується, що підприємство є суб’єктом господарювання 

згідно зі ст. 62 ГК [2].  

Таким чином, презюмуючи, єдиний майновий комплекс займає роль 

об’єкта права, підприємство розглядається як суб’єкт права згідно з ГК, а також 

може виступати як суб’єкт права, який входить до категорії інші організаційно 

правові форми юридичних осіб відповідно до ст. 83 Цивільного кодексу (далі – 

ЦК) [1]. Варто погодитися із думкою Лаптєва, що підприємство не можна 

трактувати тільки як економічну категорію, а саме як певний комплекс знарядь 

та засобів виробництва. Підприємством можна називати лише таку 

господарську організацію — суб’єкт права, яка має всі ознаки юридичної особи 

[7, с. 25]. Тому вважаю, що наявність всіх ознак юридичної особи в 

підприємства автоматично трансформує його в як таку, а у випадку відсутності 
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хоча б однієї не дає можливості виступати самостійно в правовідносинах, а 

отже, підприємство стає об’єктом права та є оборотоздатним. 

Виходячи з цього, думка щодо неврегульованості даної проблематики в 

українському законодавстві підтверджується. Однак для вирішення цього 

питання можна звернутися до держав, в яких це питання є вирішеним або 

підлягає врегулюванню. Візьмемо до прикладу Францію, в якій поняття 

«майновий комплекс» та «підприємство» є абсолютно різними. Підприємство 

використовується лише в значенні суб’єкта прав. Поняття ж майнового 

комплексу, що використовується для здійснення підприємницької діяльності 

(тобто підприємство як об’єкт права), входить до визначення підприємства в 

якості суб’єкта як одна з його ознак [4, с. 94]. 

Таким чином, вважаю за необхідне перейняти досвід Франції та 

розмежувати дані поняття, адже це сприятиме кращому розумінню даних 

понять та їхньої ролі як у цивільно-правових відносинах, так і в цивільному 

обороті. Тому доцільною є точка зору щодо гармонізації національного 

законодавства з європейським. Тим більше, що поняття підприємство як 

майновий комплекс відповідно до ст. 191 ЦК може розглядатися як системна 

сукупність майна, як таке, що перебуває в постійній динаміці, а також як таке, 

що має режим нерухомості. Говорячи про механізм регулювання підприємства 

як майнового комплексу, вважаю, що правильною є думка Я.М. Шевченко, що 

цьому сприятиме зміна редакції ч. 1 ст. 83 ЦК, у якій повинна міститися 

вказівка лише на дві форми, у яких можуть створюватися юридичні особи, — 

товариства й установи. Це дасть змогу усунути із ГК підприємство як одну з 

організаційних форм господарювання [8, с. 42–43]. 

Водночас постає питання щодо режиму нерухомості підприємства та його 

місце в цивільному обороті. 

Перш за все, слід зазначити, що динамічність підприємства яскраво 

виявляється в процесі обороту, а саме: підприємство є нестійким активом, тому 

коштує набагато дорожче, адже перебуває «на ходу», згодом у разі укладення 

договору про перехід права власності на підприємство сума всього майна 



1272  

фіксується, здійснюється перехід прав, а після виникнення права власності на 

це підприємство як майновий комплекс динаміка його вартості відновлюється і 

стає знову динамічною. Тому функціонуюче підприємство як об’єкт права 

коштує набагато дорожче, ніж певна балансова вартість речей, що входять до 

його складу [4, с. 96]. 

Важливою ознакою для визнання підприємства як об’єкта права є 

комплексність. По-перше, підприємство складається з самостійних елементів, 

які є об’єктами цивільного обігу. По-друге, як майновий комплекс об’єднує ці 

однорідні елементи для здійснення мети. По-третє, завданням і метою 

підприємства є здійснення підприємницької діяльності. 

Черговим аргументом у сторону природи підприємства як об’єкта є те, що 

воно може брати учать у обороті, а відповідно набуває ознак оборотоздатності, 

що є невід’ємним елементом об’єкта права. Погоджуюсь з думкою С. А. 

Степанова, який наполягає на вільній оборотоздатності підприємства [9, с. 152]. 

Тому відповідно до ч. 4 ст. 191 ЦК підприємство є об’єктом купівлі-продажу, 

застави, оренди [1]. Недоліком є той факт, що враховуючи особливу природу 

підприємства до нього не можуть застосовані звичайні конструкції таких 

договорів, що і не вказується в змісті ЦК. Тому можна погодитися з рішенням 

С.В. Кривобока, що законодавець повинен закріпити «створення спеціальних 

конструкцій договорів, предметом яких виступає підприємство» [5, с. 27]. 

Проте слід вказати, на випадки договорів, де предметом було підприємство. 

Для договорів купівлі-продажу єдиного майнового комплексу необхідні 

нотаріальне посвідчення та державна реєстрація (статті 657, 716 ЦК) [6, с. 229]. 

Проте перш ніж право власності на підприємство буде передано за 

договором іншому власнику, потрібно пройти процедуру реєстрації такого 

договору. Варто вказати на той факт, що такої реєстрації немає, адже реєстрація 

поширюється лише на нерухомість за своєю природою. Інші об’єкти з правовим 

режимом нерухомості мають спеціальну реєстрацію. Але жодна з вказаних 

реєстрацій не застосовується ні до реєстрації прав на підприємство, ні до 

реєстрації самого підприємства як єдиного майнового комплексу. [5, с. 39].  
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Таким чином, режим нерухомості на підприємство ускладнює процес 

його обороту, а тому вважаю, що рішення запропоноване С.В. Кривобоком 

щодо скасування режиму нерухомості на підприємство і як наслідок скасування 

процедури реєстрації на нього повинно полегшити всю діяльність і вирішити 

дане питання. 

Слід вказати, що режим нерухомості, який поширюється на підприємство 

як єдиний майновий комплекс, включає в себе рухоме та нерухоме майно і 

водночас не має зв’язку із землею, а відповідно також підлягає врегулюванню, 

адже не може входити до груп нерухомих речей за природою і за законом. Тому 

цікавим є виокремлення підприємства в третю однойменну групу, згідно з якою 

підприємство виступає як особливий об’єкт. 

Отже, доцільність виокремлення підприємства як єдиного майнового 

комплексу до категорії об’єктів права є досить обґрунтованою та навіть 

необхідною, спираючись на проблематики врегулювання поняття. Вирішення 

питання щодо підприємства, на мою думку, підлягає прийняттю досить 

радикальних рішень через наявну ситуацію, зокрема: по-перше, віднести 

поняття підприємства як майнового комплексу до категорії об’єктів та надати 

особливого статусу, по-друге, внести зміни до ч. 1 ст. 83 ЦК і залишити лише 

дві організаційно-правові форми юридичних осіб, по-третє, напрацювати 

спеціальні конструкції договорів, де предметом є підприємство, по-четверте, 

внести зміни щодо режиму нерухомості підприємства або взагалі скасувати як 

такий для полегшення процедури обороту підприємства. 
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Анотація: у даній роботі розкривається та висвітлюється доцільність та 

необхідність впровадження в українське законодавство нового інституту права 

інтелектуальної власності – незареєстрованого промислового зразка, що 

спрощує процес захисту прав авторів. Публікація містить огляд основних ознак 

інституту, особливості застосування та подальшого розвитку в українському 

community fashion індустрії.  

Ключові слова: незареєстрований промисловий зразок, індустрія мода, 

інститут інтелектуальної власності, новизна, дизайн.  

 

У 2020 році окрім великомасштабних змін у сферах виконання судових 

рішень та боротьби з корупцією відбулась реформа у сфері інтелектуальної 

власності з метою гармонізації українського законодавства із законодавством 

країн-членів Європейського Союзу. Так, набули чинності Закони України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і 

захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з 

патентними зловживаннями» № 815-IX від 21.07.2020 р.[1, с.248] та «Про 

охорону прав на промислові зразки» від 15 грудня 1993 року № 3688-XII 

(редакція від 14.10.2020, підстава — 703-IX )[2].  Найсуттєвішими змінами 

стали:  

1)впровадження нових критеріїв охороноздатності промислового зразка: 

за статтею 6 Закону № 3688-XII (редакція від 14.10.2020, підстава — 703-IX ) 
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«промисловий зразок відповідає критеріям охороноздатності, якщо є новим і 

має індивідуальний характер.» 

2)поряд із поняттям «зареєстрованого промислового зразка» з’являється 

нове поняття – «незареєстрований промисловий зразок» [2].   

Чим було спричинено такі зміни та чи потрібні вони українському 

законодавству та виробникам на даному етапі?  

Загалом, спочатку необхідно дослідити різницю між двома 

вищезгаданими поняттями. Так, основною різницею між цими інститутами, на 

думку Н. Самолової, є строк дії правого захисту об’єкту, обсяг прав та спосіб 

набуття охорони. [3, с.11] Звертаючись до Закону № 3688-XII можна визначити, 

що строк чинності майнових прав на зареєстрований промисловий зразок, що 

підтверджено реєстром, складає 5 років від дати подання заявки до відповідної 

установи та може бути продовжений за потреби до 25 років, а незареєстрований 

промисловий зразок охороняється 3 роки з моменту(тобто дати) його доведення 

до загального відома на території України. Момент доведення «зразка» до 

загального відома є специфічним в індустрії моди, тому що може проявлятись у 

двох аспектах: в аспекті одномоментного використання у торгівлі(характерний 

для представників fast-fashion, на кшталт H&M, Zara, Bershka, Forever 21) та 

аспекті експонату на виставці: демонстрації під час модного показу (характерно 

для таких українських брендів таких як Vovk, Andre Tan, Diana Dorozhkina, 

KARAVAY, FROLOV, Poustovit). 

Повертаючись до поставлено вище питання: впровадження інституту 

незареєстрованого промислового зразка продиктовано Регламентом №6/2002 

Ради ЄС про промислові зразки Європейської спільноти, а саме прагненням 

українського законодавця відповідати тенденціям та стандартам 

Співтовариства [4].  

Відповідаючи на другу частину питання «чи потрібен інститут 

незареєстрованого промислового зразка Україні на сьогоднішньому етапі 

розвитку законодавства з його недосконалістю?», пропоную звернутись до 

практики  європейських судів, які на думку О.Дорошенко та Л.Работягової 
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задають тенденції розвитку українського права на декілька років вперед [5, 

с.39].  

Так, найсвіжішим процесом в fashion-індустрії був позов Chloe проти Top 

Shop. Chloe подав до суду на Topshop за те, що останній скопіював модель 

сукні з літньої колекції. Суть справи полягала в тому, що Topshop скопіював 

жовтий сарафан Chloe із специфічною деталлю – об’ємними накладними 

кишеньками, який коштував 185 фунтів, а у Topshop практично ідентична 

модель продавалася за ціною майже в 5 разів менше. У результаті за рішенням 

суду у Topshop було вилучено з продажу та зобовʼязано знищити близько 2 тис. 

суконь. Окрім того, суд постановив виплатити Chloe 12 тис. фунтів у якості 

компенсації [6]. Очевидно, що такі казуси є актуальними і для української 

індустрії моди, але, на жаль, наші дизайнери обирають складніший шлях 

захисту своїх колекцій – реєструють авторське право на окремі дизайни, 

торговельні марки, подають заявки до «Укрпатенту» на отримання права 

промислового зразка, що значно гальмує розвиток українського fashion 

community. Доречно зазначити, що Україна стає все популярнішою у світовому 

медіапросторі завдяки нашим творцям: Мєй Маск – мати Ілона Маска – 

з’явилась у вишиванці від львівської дизайнерки Юлії Магдич, що ще раз 

доводить актуальність захисту українського fashion [7]. 

Проблему складної реєстрації має вирішити інститут незареєстрованого 

промислового зразка. Очевидно, відпадає необхідність реєструвати кожний 

виріб дизайнера з колекції, а варто зазначити, що за календарний рік бренд 

може випустити від 2 до 4 колекцій одягу, які можуть нараховувати десятки й 

сотні одиниць одягу, взуття, аксесуарів. Необхідно звернути увагу, що 

реєстрація кожного виробу в реаліях швидкоплинності моди є недоцільною 

через дороговизну та тривалість процесу. З уведенням нового інституту права 

інтелектуальної власності – незареєстрованого промислового зразка, в Україні 

перед дизайнерами відкриваються великі можливості щодо захисту своїх 

колекцій від копіювання третіми особами. 

Окрім вищезгаданих переваг незареєстрованого промислового зразка, 
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варто сказати про «тестувальну» властивість даного інституту. Так, власник 

прав на зразок (будь-який автор, дизайнер) протягом перших 12 місяців із дати 

доведення до загального відома незареєстрованого промислового зразка  може 

прийняти рішення про його реєстрацію, якщо зразок виявиться успішним та 

актуальним. Зрозуміло, що згадана властивість буде корисною для дизайнерів, 

які матимуть змогу протестувати свої вироби на ринку перш ніж вирішити 

отримати свідоцтво на промисловий зразок.  

Підбиваючи підсумок, хочу сказати, що введення нового інститут 

незареєстрованого промислового зразка в українське законодавство  частиною 

четвертою статті п’ятої Закону України «Про охорону прав на промислові 

зразки» є не лише проявом гармонізації законів та норм, а й вдалою інновацією, 

яка  спрощує процес захисту новостворених об’єктів інтелектуальної власності 

– розроблених дизайнів одягу та аксесуарів, що є актуальним для такої 

швидкоплинної індустрії як мода, адже даний інститут охороняється  

нетривалий проміжок часу (3 роки з дати публічного доведення до відома) , що 

складає навіть більший період у порівнянні із «життям» виробів fast-fashion (від 

2 до 6 місяців). Тому, незареєстрований промисловий зразок є необхідністю для 

подальшого розвитку сфери захисту інтелектуальної власності.  
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Анотації: здійснення правосуддя виходить із того, що правовий статус 

суду, його функції та суворо визначений  порядок діяльності створюють такі 

переваги в забезпеченні правильного застосування правових норм і закріплення  

законності в країні, які не може мати жодна форма державної діяльності. 

Ключові слова: кримінальне провадження, підсудність, кримінальна 

справа, кримінальне судочинство, суд. 

 

Основний текст: Підсудність у кримінальному провадженні – це 

цілісність кримінального провадження, що визначає судовий орган, на який 

покладається розгляд провадження у першій інстанції.  

Підсудність означає встановити суд, що уповноважений законом 

вирішити кримінальну справу. Підсудність є розмежуванням компетенції між 

ланками судової системи й між судами однієї ланки щодо розгляду і вирішення 

під порядковий їм кримінальних справ. 

Поняття підсудності не слід ототожнювати з поняттями компетенції або 

повноважень суду. Хоча ці поняття пов'язані між собою, вони нетотожні. 

Компетенція або повноваження суду — це сукупність усіх його функцій як суду 
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певної ланки, а не лише функції правосуддя. Вона визначається відповідно до 

Закону України «Про судоустрій і статус суддів України». Наприклад, 

повноваженнями апеляційних судів є не тільки розгляд і вирішення справ, а й 

ведення та аналіз судової статистики, вивчення та узагальнення судової 

практики, надання методичної допомоги у застосуванні законодавства місцевим 

судам, здійснення деяких інших повноважень ст. 27 Закону України «Про 

судоустрій і статус суддів України». 

Підсудність як процесуальний інститут відіграє організаційну роль у 

сфері кримінально-процесуальних відносин і має велике практичне значення 

для правильного функціонування судової системи й здійснення покладених на 

суд завдань. 

Підсудність в кримінальному процесі: 

- принцип доступу до правосуддя; 

- принцип рівності громадян перед законом; 

- права обвинуваченого перед судом; 

- на швидкий і всебічний розгляд справи; 

- принцип повноти й об’єктивності дослідження обставин вчинення 

злочину. 

У кримінальному судочинстві є об'єкти правового захисту: особиста 

свобода і недоторканність; непорушність права власності. 

Відповідно ст. 29 Конституції України зазначає: "Кожна людина має 

право на свободу та особисту недоторканність". 

Повага, захист, честі й гідність людини - це принцип, згідно з яким 

слідчий, суд, прокурор і захисник зобов'язані відповідним чином ставитись до 

всіх інших учасників кримінального процесу.  

Встановлення об'єктивної істини у справі покладається на органи 

досудового слідства, прокуратуру, суд.  

Підсудність кримінальних справ засновані на принципі рівності громадян 

перед законом і судом ст. 24 Конституції України, та незалежно від їх 

походження, громадянства, соціального та майнового стану, ставлення до 
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релігії, виду та характеру занять гарантують розгляд і вирішення кримінальної 

справи про злочин судом законним, компетентним, незалежним і 

неупередженим ст. 8 Загальної декларації прав людини, ст. 14 Міжнародного 

пакту про цивільні та політичні права.  

Одне з невіддільних прав людини — право на розгляд його справи 

компетентним судом, а отже, право знати, який саме суд відповідно до закону 

правоможний розглядати справу. Це повинно виключати суб'єктивізм при 

розв'язанні питання про те, до якого суду направляти справу для розгляду, 

наприклад, за ознакою його «суспільної значущості» або «високого посадового 

положення особи», оскільки підсудність справ може бути встановлена тільки 

законом, а не визначатися стосовно конкретної справи. 

Підсудність має регламентованість законом, і обвинувачений вправі 

знати, який суд згідно з законом уповноважений розглянути його справу. Такий 

підхід виключає суб‘єктивізм посадових осіб у розв'язання питання, в який суд 

необхідно направити справу.  

За новим КПК розрізняють види підсудності:   

- територіальна ч. 1 ст. 32 КПК,  

- персональна ч. 2 ст. 32 КПК,   

- інстанційна ст. 33 КПК, 

- за зв’язком проваджень ст. 217, 334 КПК. 

Згідно із Законом України «Про судоустрій і статус суддів України» від 7 

лютого 2010 р. всім суб'єктам правовідносин гарантується захист їхніх прав, 

свобод і законних інтересів незалежним і неупередженим судом, утвореним 

відповідно до закону.  

Підсудність відіграє роль у кримінально-процесуальних відносинах, 

розмежовуючи повноваження судів щодо розгляду ними кримінальних справ. 

Повноваження судів щодо розгляду справ у апеляційній і касаційній інстанціях 

залежить, в якому суді розглядали справу та який суд є вищим.  
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Анотація. Автором статті досліджено критерії визначення розумності 

строків у кримінальному процесуальному законодавстві України. Встановлено, 

що нормативне визначення «розумних строків» та їхніх критеріїв український 

законодавець запозичив з практики Європейського суду з прав людини. 

Досліджено практику ЄСПЛ, в якій сформульовано критерії розумності строків. 

Ключові слова: засади кримінального провадження, розумні строки, 

практика ЄСПЛ. 

 

Конституція України декларує, що права і свободи людини та їх гарантії 

визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а держава відповідає 

перед людиною за свою діяльність. Конвенція про захист прав людини і 

основоположних свобод закріплює серед основних прав людини право кожного 

на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку 

незалежним і безстороннім судом, який встановить обґрунтованість будь-якого 

висунутого проти нього кримінального обвинувачення. Цілком справедливо 

вважати принцип розумних строків одним із визначальних при забезпеченні 

прав людини в кримінальному процесі. Однак відсутність чіткого 

формулювання поняття «розумного строку» в українському процесуальному 

законодавстві зумовлює те, що кримінальні провадження розглядаються 

надмірно довго.  
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Україна протягом багатьох років займала перше місце серед країн, проти 

яких подається найбільше позовів до Європейського суду з прав людини. В 

період протягом 1959-2019 років ЄСПЛ було ухвалено 1383 рішень щодо 

України, де було визнано порушення хоча б однієї статті ЄКПЛ. Примітно, в 

429 рішеннях констатовано недотримання вимоги розумності строку розгляду 

справи [1, с. 2]. Уповноважений у справах Європейського суду з прав людини у 

своєму щорічному звіті за 2020 рік зазначив, що надмірна тривалість 

проваджень у цивільних, адміністративних і кримінальних справах є однією з 

основних проблем, які призвели до констатації Європейським судом порушень 

Україною положень ЄКПЛ [2, с. 6]. Тому пропонуємо розглянути позицію, 

висловлену у рішеннях ЄСПЛ щодо розумних строків у кримінальному 

провадженні та забезпеченню його реалізації. 

Вимога «розумності строків» вперше була закріплена у КПК України 

2012 року у статтях 21 та 28 в контексті засад кримінального провадження. Так, 

у ч. 1 ст. 21 КПК України фактично продубльовано вимоги ст. 6 ЄКПЛ та 

закріплено, що кожному гарантується право на справедливий розгляд та 

вирішення справи в розумні строки незалежним і неупередженим судом, 

створеним на підставі закону. А в ст. 28 КПК України розкривається зміст 

«розумних строків» як засади кримінального процесу та вказано, що під час 

кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення 

повинні бути виконані або прийняті в розумні строки (ч. 1 ст. 28 КПК України) 

[3, с. 84].  

Критерії для визначення розумності строків кримінального провадження, 

згідно з ч. 3 ст. 28 КПК України є: 1) складність кримінального провадження, 

яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та 

кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та 

специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового 

розслідування тощо; 2) поведінка учасників кримінального провадження; 3) 

спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень [4]. 

Варте уваги те, що ці критерії не було сформульовано вітчизняною 
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науковою думкою, а запозичено з міжнародного досвіду, зокрема, з рішень 

Європейського суду з прав людини. У цьому контексті варто звернути увагу на 

рішення ЄСПЛ «Кениг проти Федеративної Республіки Німеччина», у якому чи 

не вперше було сформульовано критерії визначення розумності процесуальних 

строків у кримінальному провадженні. Кениг був громадянином Федеративної 

Республіки Німеччина, за спеціальністю - лікарем; у 1960 р. він відкрив власну 

клініку та спеціалізувався на пластичній хірургії. 16 жовтня 1962 р. Регіональне 

медичне товариство звернулось до Медичного суду при Адміністративному 

суді Франкфурта з позовом про порушення заявником професійної етики. 9 

липня 1964 р. його було визнано негідним займатися медичною практикою. У 

1967 р. було відкликано дозвіл йому тримати клініку, а в 1971 р. - і дозвіл на 

заняття медичною практикою. У 1972 р. проти нього було порушено 

кримінальне переслідування за незаконне заняття медичною діяльністю [5, с. 

113]. 

Відповідно до п. 99 Рішення ЄСПЛ «Кениг проти Федеративної 

Республіки Німеччина» розумний строк розгляду в сенсі п. 1 ст. 6 Конвенції 

про захист прав людини й основоположних свобод оцінюється з огляду на 

обставини справи. Вивчаючи розумність строків кримінального процесу, суд 

звертає увагу поміж іншим на складність справи, поведінку заявника та рух 

справи в адміністративних органах і судах [6]. 

У більш пізніх рішеннях для визначення «розумного строку» судового 

розгляду справи Європейський суд оцінює такі обставини: 

1) загальна тривалість розгляду справи в суді; 

2) складність справи;  

3) наслідки для сторони-заявника недодержання розумного строку 

розгляду справи у суді;  

4) особиста поведінка обвинуваченого;  

5) оперативність роботи судового органу [7, c. 46]. 

Загальна тривалість розгляду справи в суді є об’єктивним фактором, 

якщо відомі початок і закінчення судового розгляду. У кримінальних справах 
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Європейський суд встановив, що цей період починається з моменту «вручення 

індивіду компетентним органом офіційного повідомлення про обвинувачення 

його у вчиненні кримінального злочину». Закінчується судовий розгляд справи 

моментом вступу судового рішення в законну силу, в разі оскарження рішення 

– до строку розгляду включатиметься й час розгляду справи у суді вищої 

інстанції, аж до Верховного суду або вищого судового органу («Ноймайстер 

проти Австрії» (Neumeister v. Austria)) [7, c. 46]. 

ЄСПЛ звертає також увагу на те, що важливими для встановлення факту 

дотримання розумних строків є не лише загальна тривалість провадження, а й 

виправданість часових витрат на здійснення кожної окремої процедури. 

Звернувшись до рішення, ухваленого 20 травня 2010 року у справі «Лопатін і 

Медведський проти України», ми побачимо, що провадження тривало три роки, 

чотири місяці і дванадцять днів та охоплювало розгляд справи у судах двох 

інстанцій. При цьому Суд, констатуючи, що загальна тривалість судового 

провадження може вважатися виправданою з огляду на складність справи, 

зазначив, що в даному випадку мав місце період бездіяльності тривалістю 

більше року, коли справа перебувала на розгляді в суді першої інстанції. Він 

вказав на те, що Уряд не зміг документально обґрунтувати свої доводи 

стосовно того, що ця затримка виникла з вини заявника і його адвоката, та 

зважаючи на те, що факт такого тривалого періоду бездіяльності за обставин, 

коли необхідна була особлива ретельність у зв’язку з перебуванням заявників 

під вартою, визнав порушення п. 1 ст. 6 Конвенції [8, с. 165]. 

Вирішуючи справу «Кениг проти Федеративної Республіки Німеччина» 

по суті, ЄСПЛ дійшов висновку про складність справи як із юридичної, так і з 

фактичної точки зору. Складність юридичної сторони справи полятала в 

існуванні колізійних норм у німецькому національному законодавстві у сфері 

медичного законодавства та належності існуючої колізії до компетенції 

вирішення ЄСПЛ. Фактична сторона справи полягала в складності самих 

матеріалів справи та великій кількості суб'єктів кримінального процесу [5, с. 

113]. 
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Професор Кучинська О.П. після аналізу чималої кількості рішень ЄСПЛ 

дійшла висновку, що сри визначенні ступеня складності справи Європейський 

суд враховує такі фактичні і правові обставини: характер і тяжкість вчинених 

особою злочинів; кількість злочинних епізодів і кількість злочинів, які 

розглядаються в рамках однієї справи; віддаленість, з точки зору часу, між 

фактами, що є предметом розгляду у судовому процесі, і самим судовим 

процесом; кількість свідків та інші проблеми, які виникають у зв’язку із 

збиранням показань свідків [7, с. 46]. 

Суддя Голосіївського районного суду м. Києва Бойко О. у своїй статті 

пропонує обставини, які враховуються при визначенні складності 

кримінального провадження, що впливає на його строк, поділяти на такі дві 

групи: 1) обставини, що стосуються кількісних характеристик (кількість 

учасників кримінального провадження, фактів правопорушень, обсяг доказів, 

що необхідно зібрати); 2) обставини процедурного (правового) характеру 

(вступ у процес нових учасників, проведення процесуальних дій в межах 

міжнародного співробітництва) [3, с. 87]. 

Така обставина як наслідки для сторони-заявника недодержання 

розумного строку розгляду справи у суді Європейським судом береться до 

уваги при визнанні розумності строку судового розгляду конкретної справи, а 

більш жорсткі вимоги застосовуються у кримінальних справах, коли 

обвинувачений перебуває під вартою («Каракаш та інші против Турции» 

(Karakas and others v. Turkey)) [9]. 

Суд також враховує цей критерій у формулюванні «важливість справи 

для заявника». Так, в рішеннях у справі «Іванов проти України» 2006 року (п. 

62), «Беньямінсон проти України» 2007 року (п.101) суд нагадує, що, оцінюючи 

розумність тривалості проваджень у справі, потрібно брати до уваги особливі 

обставини справи та критерії, викладені в практиці Суду, зокрема складність 

справи, поведінку заявника та відповідних органів, а також важливість справи 

для заявника [3, с. 89]. Так, у справі «Іванов проти України», де тривалість 

провадження становила більше одинадцяти років, Суд вважає, що справа була 
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дуже важливою для заявника, оскільки він страждав від почуття невизначеності 

свого майбутнього, зважаючи на те, що ризикував бути ув’язненим та 

перебував під застосуванням підписки про невиїзд (п. 71) [10]. 

Щодо поведінки учасників кримінального провадження й способу дії 

органів державної влади суд у справі «Кениг проти Федеративної Республіки 

Німеччина» зазначив, що велика кількість часу знадобилася для розшуку 

свідків, які за час розгляду справи змінили прізвища або ім'я та місце 

проживання. Наприклад, одного зі свідків із прізвищем Ксімене, суд 

Федеративної Республіки Німеччина зумів заслухати лише через 33 місяці, 

тобто майже через три роки після його першого виклику до суду, що може 

свідчити про нездійснення своєчасних дій щодо забезпечення участі свідків у 

судовому провадженні [5, с. 113]. 

На думку ЄСПЛ до уваги має братись будь-яке небажання 

обвинуваченого співпрацювати з державними компетентними органами або 

опір їм у здійсненні правосуддя у справі («Бомартен проти Франції» 

(Beaumartin v. France)) [11]. Така поведінка може полягати у зловживанні 

правом на звернення з клопотаннями як щодо необґрунтованих відводів, так і 

щодо збирання доказів. Так, у справі «І.А. проти Франції» 1998 року Суд 

визнав, що тривалі строки були обумовлені поведінкою заявника, який 

навмисно чекав моменту повідомлення про передачу справи до суду і лише 

після цього подав клопотання про проведення численних додаткових слідчих 

дій (п. 121) [12]. 

У справі «Беньямінсон проти України» 2007 року Суд зауважує, що стадія 

попереднього слідства тривала більше чотирьох років при тому, що були 

тривалі періоди, під час яких виявляється відсутність слідчих дій. Постійне 

передавання справи новим слідчим, які мали ознайомлюватися з матеріалами, 

було основною причиною, що призвела до затримки (пункти 104, 106) [13]. 

Таким чином, на підставі розглянутих досліджень та рішень ЄСПЛ 

можливо зробити висновок, що підхід, згідно з яким вважалось, що ЄСПЛ 

враховує при визначенні чи було дотримано принцип розумності строків лише 
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три критерії (складність справи, поведінку заявника та рух справи в 

адміністративних органах і судах)  є застарілим. Окрім цього, важливого 

значення на у справі мають критерії загальної тривалості розгляду справи та 

важливості справи для заявника. Хоча чимало науковців вважає, що важливість 

предмету спору для заявника – це критерій для визначення розумності строку у 

цивільних справах, а не кримінальних, аналіз рішень ЄСПЛ дає можливість 

стверджувати, що при оцінці розумності тривалості розгляду кримінальних 

проваджень суд все-таки враховує цей критерій.  

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Violations by Article and by State. 2 c. URL: 

https://www.echr.coe.int/Documents/Stats_violation_1959_2019_ENG.pdf  

2. Щорічний звіт про результати діяльності Уповноваженого у справах 

Європейського суду з прав людини у 2020 році. 18 c. URL: 

https://minjust.gov.ua/files/general/2021/04/02/20210402145846-32.pdf 

3. Бойко О. Розумні строки кримінального провадження в практиці 

Європейського суду з прав людини. Національний юридичний журнал: теорія і 

практика. 2020. С. 83-90.  RL: http://jurnaluljuridic.in.ua/archive/2020/3/13.pdf 

4. Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 

13.04.2012 р. № 4651-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-

17/conv#n431 

5. Солдатський В. Розумні строки в контексті рішень Європейського суду 

з прав людини. Національний юридичний журнал: теорія і практика. 2015. С. 

112-116. URL: http://www.jurnaluljuridic.in.ua/archive/2015/5/part_2/25.pdf 

6. Кениг проти Федеративної Республіки Німеччини: Рішення 

Європейського суду з прав людини від 28 червня 1978 року. URL: 

https://europeancourt.ru/uploads/ECHR_Konig_v_Germany_28_06_1978.doc 

7. Кучинська О.П. Розумні строки кримінального провадження – одна з 

гарантій справедливого судочинства. Вісник кримінального судочинства. 

№2/2015. С. 44-49. URL: 

http://jurnaluljuridic.in.ua/archive/2020/3/13.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/conv#n431
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4651-17/conv#n431
https://europeancourt.ru/uploads/ECHR_Konig_v_Germany_28_06_1978.doc


1291  

https://vkslaw.knu.ua/images/verstka/2_2015_Kuchunska.pdf  

8. Орлеан А. Дотримання розумних строків кримінального провадження 

крізь призму європейських стандартів. Науковий часопис Національної академії 

прокуратури України. Випуск 4. 2016. С. 162–170. URL: 

http://www.chasopysnapu.gp.gov.ua/ua/pdf/12-2016/orlean.pdf  

9 Рішення Європейського суду з прав людини «Каракаш та інші против 

Турции» (Karakas and others vTurkey) від 23 червня 2013 року. URL: 

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001–118644 

10. Рішення Європейського суду з прав людини Справа «Іванов проти 

України» від 7 груд. 2006 р. Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_136#Text 

11. Рішення Європейського суду з прав людини «Бомартен проти 

Франції» (Beaumartin vFrance) від 24 листопада 1994 року. URL: http:// 

hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001–57898 

12. Рішення Європейського суду з прав людини «I.A. проти Франції» від 

23 вересня 1998 року. URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001- 58237 

13. Рішення Європейського суду з прав людини «Беньямінсон проти 

України» від 26 лип. 2007 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/974_283 

 

  

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001–118644


1292  

УДК 34.04 

АКТУАЛЬНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ КАРАНТИННИХ ОБОВ’ЯЗКІВ ЯК 

ПРАВОВИХ НАСЛІДКІВ ПОШИРЕННЯ COVID-19 

 

Павлюк Анна Юріївна 

студент 1-го курсу юридичного факультету 

Чернівецького національного університету 

ім. Ю. Федьковича,Україна 

Науковий керівник 

Заморська Любов Ігорівна 

доктор юридичних наук, 

доцент кафедри теорії права та прав людини 

Чернівецького національного університету 

ім. Ю. Федьковича, Україна 

 

Анотація: Уся світова спільнота, починаючи з середини грудня 2019 

року, потрапила під величезний вплив Всесвітньої епідемії коронавірусної 

хвороби, яка отримала назву COVID-19. Пандемія, зумовлена цим вірусом, вже 

призвела до тисячних людських втрат у всьому світі, наклала суттєві 

обмеження прав і свобод людини. У ході дослідження дістали подальший 

розвиток положення про додаткові обов’язки громадян в умовах карантину. 

Важливо розглянути окремі правові заходи, які вибрані урядами провідних 

країн світу для подолання негативних наслідків пандемії COVID-19. 

Питання правомірності впровадження додаткових обов’язків в умовах 

глобальних викликів ставало об’єктом дослідження багатьох вітчизняних і 

зарубіжних вчених, експертів міжнародних організацій тощо. Сьогодні жваво 

обговорюються проблеми поширення коронавірусної хвороби у засобах масової 

інформації, де свої погляди висловлюють міністри, представники владних 

структур, провідні політологи, правознавці інші спеціалісти з цього питання. 

Вагомий внесок у розв’язання цього питання належить таким фахівцям у галузі 

правничої науки, як Л. Васечко, [1] У. Ільницька, [3] Ж. Пустоцвіт [5] та ін. 

Ключові слова: пандемія, карантин, обов’язки, обмеження, COVID-19, 
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масковий режим, соціальна дистанція, самоізоляція, обсервація. 

 

На нашу думку, сьогодні сучасні тенденції диктують необхідність у 

подальшому розвитку системи впровадження обмежувальних заходів та 

додаткових обов’язків громадян. Зокрема, одним з найбільш ефективних 

методів є карантин - адміністративні та медико-санітарні заходи, що 

застосовуються для запобігання поширенню особливо небезпечних 

інфекційних хвороб [2] 

На жаль, зміни, зумовлені поширенням коронавірусної інфекції COVID-

19, відбулися в усіх сферах суспільного життя. Реагуючи на епідемічну 

ситуацію, державні органи й органи місцевого самоврядування почали 

впроваджувати ряд запобіжних заходів, характер та обсяг яких неодноразово 

змінювався зі зниженням чи підвищенням загрози масового інфікування. Вони 

стосувалися питань функціонування медичної сфери, режимів перетину 

кордонів і внутрішньодержавних переміщень, торгівлі, сфери послуг тощо. 

Проте, найсуперечливішими стали саме ті заходи, які прямо стосувалися 

впровадження додаткових обов’язків громадян, не залишивши осторонь жодної 

країни. Додаткові обов’язки громадян - додаткова, ситуативно-зумовлена міра 

необхідної поведінки особи, котра забезпечує реальність можливостей, наданих 

суспільством та державою індивіду. [6, С. 396] 

У зв’язку з визнанням міжнародною спільнотою доцільності й 

правомірності обмежувальних заходів за певних обставин міжнародні 

організації почали наголошувати на необхідності дотримання умов введення 

таких обмежень, які сприятимуть одночасно досягненню меті захисту здоров’я 

людини та захищатимуть від свавілля органів публічної влади. 

Наприклад, експерти Організації з безпеки й співробітництва в Європі 

(далі – ОБСЄ) зауважують, що, незважаючи на пріоритетність захисту здоров’я 

та порятунку життя людей у період пандемії, для досягнення рівноваги між 

захистом здоров’я та повагою до людини, будь-яке впровадження додаткових 

обов’язків, які обмежують особисті права й свободи, має:  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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– бути передбаченими законом; 

– бути необхідними в демократичному суспільстві; 

– ґрунтуватись на вагомих наукових доказах; 

– не бути ні довільними, ні дискримінаційними; 

– бути пропорційними цілі, якої потрібно досягти;  

– враховувати неоднаковий вплив на певні категорії населення; 

– відповідати стандартам прав людини [1, С.5]. 

У країнах ЄС впровадження додаткових обов’язків громадян 

розглядається через правову категорію «загального блага», що передбачає деякі 

обмеження для реалізації прав кожного окремого індивіда. Додаткові обов’язки 

громадян, що виникають у зв’язку із забезпеченням прав усього людства, а 

також із прагненням держав до стійкого розвитку – це обмеження, спрямовані 

на попередження та подолання глобальних проблем і створення належних умов 

життя для майбутніх поколінь. [1, С.6]. До прикладу:  

- вимога обов’язкової 14-денної самоізоляції для осіб, які прибувають 

пасажирськими літаками, у Австрії.  

- Обов’язкове надання особистої інформації про загальний стан 

здоров’я громадянами Босніїї та Герцеговини.  

- Зобов’язання фізичних осіб надавати спеціалізоване лікарняне 

обладнання, засоби індивідуального захисту та медикаменти в цілях боротьби з 

поширенням корона вірусу (від медичних масок до апаратів штучного дихання) 

у Греції.  

На наш погляд, впровадження додаткових обов’язків в умовах пандемії є 

необхідністю створення певних правових механізмів по запобіганню та 

протидії поширенню COVID-19. Згідно з п. 10 Постанови № 641 «Про 

встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів 

на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 22 липня 2020 р.  на території 

України на період дії карантину громадяни зобов’язані: 

- дотримуватися вимог маскового режиму, а саме: забороняється 
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перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без 

вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних 

масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно; 

- під час перебування на вулиці мати при собі документи, що 

посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус, 

посвідчення про взяття на облік бездомної особи, довідку про звернення за 

захистом в Україні; 

- у разі потреби бути поміщеними в обсервацію та самоізоляцію; 

- супроводжувати осіб до 14 років у громадських місцях; 

- пересуватися групою у складі менш, ніж двоє осіб (дотримуватися 

соціальної дистанції). 

Без сумніву, окремою категорією є особи, які хворіють на інфекційні 

хвороби чи є бактеріоносіями. Вони зобов'язані: 

 вживати рекомендованих медичними працівниками заходів для 

запобігання поширенню інфекційних хвороб; 

 виконувати вимоги та рекомендації медичних працівників щодо 

порядку та умов лікування, додержуватися режиму роботи закладів охорони 

здоров'я та наукових установ, у яких вони лікуються; 

 проходити у встановлені строки необхідні медичні огляди та 

обстеження [2]. 

Крім того, згідно чинного законодавства, органи виконавчої влади та 

органи місцевого самоврядування, органи державної санітарно-епідеміологічної 

служби та заклади охорони здоров'я зобов'язані періодично повідомляти через 

засоби масової інформації про епідемічну ситуацію та здійснювані 

протиепідемічні заходи. За відмову у наданні інформації, умисне перекручення 

або приховування об'єктивних даних про захворювання населення на 

інфекційні хвороби посадові особи органів та закладів несуть відповідальність 

згідно із законом.  

Таким чином, на основі сказаного вище, при дослідженні спрямованості 

та ефективності впровадження додаткових юридичних обов’язків громадян під 
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час пандемії COVID-19, безумовно, враховувалися причини, вплив 

епідеміологічної ситуації та глобальні соціально-правові процеси. На основі 

інформації, зібраної з відкритих джерел можна зробити висновок, що задля 

збереження життя й здоров’я людей та запобігання поширення інфекції є 

необхідним встановлення додаткових обов’язків, а також тимчасових 

зобов’язань юридичних та фізичних осіб, за умови їх виправданості, 

адекватності та з метою суспільної необхідності. 
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Анотація: Статтю присвячено питанню основним критеріям неосудності 

особи. Акцентується увага на віковій неосудності неповнолітніх. Наведено 

доводи щодо доцільності доповнення кримінального законодавства 

положеннями, що стосуються вікової неосудності неповнолітніх. Визначено 

певні аспекти щодо пропорційності зв’язку між змістами вікової неосудності та 

обмеженою осудністю. 

Ключові слова: суспільно небезпечне діяння, неосудність, вікова 

неосудність, психічний розлад, затримка у психічному розвитку, 

відповідальність, неповнолітній, повнолітній, заходи медичного характеру. 

 

Виклад основного матеріалу: Питання про неосудність на сьогоднішній 

день складає одну з найбільш вагомих проблем не тільки кримінального 

законодавства, але і судової психіатрії у цілому. На нашу думку, все ж таки, 

важливим критерієм та своєрідною гарантією від необґрунтованого 

притягнення особи до відповідальності або ж не притягення її взагалі  стає саме 

правильне з’ясування особливостей та поняття неосудності, як правового та 

медичного явища. Саме завдяки цьому можна повністю врахувати інтереси, 

права та свободи осіб, які страждають на психічні розлади, призначити певні 

заходи примусового характеру, які будуть достатніми та не нашкодять особі з 

метою попередження вчинення нею суспільно небезпечних діянь.  

В українському кримінальному законі до поняття неосудності підходять 
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за допомогою двох критеріїв: медичного (біологічного) та юридичного 

(психологічного) .  

Медичний критерій неосудності можна розглядати по-різному. По-перше, 

медичний критерій пов’язаний саме з наявністю у певної особи хворобливого 

розладу психіки конкретного виду. Саме цей юридичний факт має 

використовуватися при вирішенні питання щодо неосудності конкретної 

людини в конкретному випадку. По-друге, медичний критерій можна 

охарактеризувати як описані в законі форми патологічних (хворобливих) станів 

психіки. В цьому значенні медичний критерій неосудності використовується як 

законодавча модель, що виступає підставою для неосудності як специфічної 

законодавчої конструкції. Медичний критерій включає в себе всі можливі 

психічні захворювання, які істотно впливають на свідомість і волю людини. 

 У положеннях ч. 2 ст. 19 КК України закріплено 4 різновиди психічних 

захворювань: хронічні психічні захворювання, тимчасовий розлад психічної 

діяльності, недоумство або інший хворобливий стан психіки.  

Але наявність медичного критерію не є єдиною підставою для висновку 

про неосудність особи саме під час вчинення суспільно небезпечного діяння. 

Його наявність свідчить лише про підстави для встановлення юридичного 

критерію, який має остаточно вирішити питання про неосудність особи. 

Щодо юридичного критерію неосудності, то він виражається через 

нездатність особи усвідомлювати свої діяння, поведінку та керувати ними під 

час вчинення суспільно небезпечного діяння саме через наявність психічного 

захворювання. 

Юридичний критерій неосудності виражений двома ознаками: 1) 

інтелектуальна - особа не могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність); 2) 

вольова - особа не могла керувати ними. Під діями/бездіяльністю мається на 

увазі саме суспільно небезпечні дії або бездіяльність особи, яка прямо 

передбачена кримінальним законодавством. 

Інтелектуальна ознака критерію неосудності проявляється у тому, що 

особа не може усвідомити фактичну сторону- не розуміє справжнього змісту 
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своїх дій та поведінки, а отже не може розуміти й суспільну небезпеку 

скоєного. При цьому не можна виключати того, що особа розуміє справжній 

зміст своєї поведінки. Щодо вольової ознаки критерію неосудності, то вона 

свідчить про такий ступінь зруйнованості психічною хворобою волі людини, 

коли вона не в змозі керувати своїми діями/бездіяльністю.  

Отже, сукупність ознак наведених в законі, які характеризують 

неосудність, називається формулою неосудності. Крім цього, ця формула 

враховує юридичні та медичні критерії. 

Особа, що визнається судом неосудною, не може підлягати кримінальній 

відповідальності, отже до неї за ч. 2 ст. 19 КК України можуть бути застосовані 

примусові заходи медичного характеру за рішенням суду. 

На нашу думку, окрему увагу варто приділити неосудністі неповнолітніх 

осіб, оскільки у теорії кримінального права та у правозастосовчій практиці 

виникають певні труднощі з визначенням правових наслідків учинення 

неповнолітньою особою суспільно небезпечного діяння, яка через відставання у 

психічному розвитку, не пов’язане з психічними розладами, не могла повною 

мірою усвідомлювати свої дії та керувати ними. 

Певне коло науковців пропонує застосовувати для таких осіб термін 

«обмежена осудність», але погодитись з такою думкою ми не можемо, оскільки 

затримка психічного розвитку та ненастання  соціальної зрілості не пов’язані з 

психічними розладами, і саме це вказує на відсутність медичного критерію для 

визнання особи обмежено осудною. [3, c. 328-331] 

Оскільки чинний КК України не регламентує правові наслідки щодо цієї 

категорії осіб, у цьому питанні судова практика йде шляхом визнання їх 

осудними, й факт відставання психічного розвитку, не пов’язаний з психічним 

розладами, у неповнолітнього може враховуватися лише на власний розсуд 

суду під час призначення покарання. Слід зауважити, що це є порушенням 

одного з принципів кримінального права, а саме індивідуалізації кримінальної 

відповідальності.  

Ми не можемо бути згодними з такою позицією саме через те, що таких 
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неповнолітніх, які не повною мірою усвідомлюють свої дії та керують своєю 

поведінкою під час вчинення суспільно небезпечного діяння, не можна 

визнавати осудними. Так, існують певні фактори, що можуть впливати на 

здатність неповнолітнього повністю керувати поведінкою та усвідомлювати 

свої дії, але вони в жодному разі не пов’язані з психічними захворюваннями.  

У кримінально-правовій доктрині такий стан відомий як «вікова 

неосудність», що означає кримінально-релевантний психічний стан, який 

виключає можливість притягнення неповнолітнього до кримінальної 

відповідальності через невідповідність хронологічного віку фактично 

досягнутому психологічному віку. [1, c.137-141] 

Для законодавця є надважливим саме той факт, що вік, з якого особа 

може бути осудною, має бути таким, у який неповнолітній може усвідомлювати 

фактичну сторону своїх дій, керувати поведінкою. Окрім цього, важливим 

елементом є саме соціальна зрілість. Так, на наш погляд, у разі притягнення 

неповнолітнього до кримінальної відповідальності фактичний та психологічний 

вік особи повинен бути первинним відносно календарного, оскільки на 

практиці виявляється багато випадків, коли особа досягла календарного віку 

осудності, але не досягла соціальної зрілості та достатнього психічного 

розвитку задля того, щоб повною мірою усвідомлювати свої діяння та їхню 

суспільну небезпечність. Зважаючи на викладене, бачиться доцільним 

закріпити особливе правило встановлення саме віку суб’єкта злочину, а не віку 

кримінальної відповідальності.  

Не можемо не погодитись із думкою деяких учених, які зазначають, що 

вікова незрілість неповнолітнього з позиції психіатрії визначається як процес 

або результат, за якого встановлений стан психіки відповідає більш ранньому 

рівню розвитку особи. Тобто, за наявності такої затримки у підлітків 

лишаються недорозвиненими елементарні процеси, а саме мислення й навики 

читання, можуть спостерігатись порушення мовної та інтелектуальної 

діяльності тощо.[2, c. 121-124] 

Вікова неосудність характеризується такими ознаками (критеріями):  
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1) медичним – наявність відставання в психічному розвитку, не 

пов’язаного з психічним розладом; 2) юридичним, який означає, що особа не 

могла повною мірою усвідомлювати фактичний характер і суспільну 

небезпечність своїх дій (бездіяльності) або керувати ними; 3) тимчасовим, який 

підкреслює те, що саме у момент здійснення суспільно небезпечного діяння дві 

інших ознаки «вікової неосудності» впливали на поведінку підлітка.[1, c. 137-

141] 

Тож, можна зробити висновок, що «вікова неосудність» являє собою те, 

що особа, яка досягла віку, коли може наставати кримінальна відповідальність 

за певні дії, саме у момент вчинення цих дій не могла повною мірою 

усвідомлювати свої дії/бездіяльність та керувати своєю поведінкою не 

внаслідок психічного розладу, а через відставання в психічному розвитку. 

В юридичній літературі можна зустріти думку, з нашої точки зору, дещо 

парадоксальну, що обмежена осудність і відставання у розвитку – це майже 

одне й те ж саме, що визначається неповною осудністю, але за наявності різних 

критеріїв. Так, інтелектуальні ознаки обмеженої осудності та відставання в 

психічному розвитку характеризуються тим, що особа не повною мірою могла 

усвідомлювала суспільно-небезпечний характер своїх дій та/або керувати ними. 

Суттєва відмінність юридичного критерію вікової незрілості від юридичного 

критерію обмеженої осудності полягає в тому, що в разі відставання в 

психічному розвитку особа під час вчинення суспільно-небезпечного діяння не 

в змозі проявити свої вольові й інтелектуальні якості повною мірою.[3, c.58] 

На нашу думку, варто погодитись із думкою вчених, що наполягають на 

тому, що це є формальною відмінністю, оскільки саме стан розвитку психіки 

неповнолітньої дитини може вказувати на розуміння суспільної небезпечності 

даного діяння. Ця особа може усвідомлювати свої дії, але не повною мірою 

розуміти наслідки, які можуть настати саме через відставання розвитку психіки. 

Варто звернути увагу й на те, що законодавець не закріплює таке поняття, 

як «вікова неосудність», тож така категорія людей майже ігнорується, тим 

самим їхні права та свободи не є захищеними належним чином. 
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Однак, згідно з пунктом 7 Постанови Пленуму Верховного Суду України 

від 16.04.2004 № 5 «Про практику застосування судами України законодавства 

у справах про злочини неповнолітніх» визначається обов’язок суду щодо 

дослідження психічного розвитку неповнолітнього[4]. Саме через це має бути 

призначена відповідна судово-медична експертиза, на якій буде виявлено, чи 

наявне відставання у психологічному розвитку неповнолітнього, його 

психологічний вік та з’ясування того, чи могла ця особа повною мірою 

усвідомлювати свої дії та поведінку й керувати ними. На нашу думку, ця 

експертиза має проводитись за присутністю батьків та дитячого психолога саме 

для того, щоб забезпечити нормальну подальшу роботу дитячого організму без 

додаткових стресів. 

Висновки: Наразі, саме через нестабільність соціальних явищ та їх 

негативну природу можна вбачати збільшення суспільно небезпечних діянь у 

колі неповнолітніх осіб. На жаль, у деяких з них наявні психічні розлади, 

відставання в психологічному розвитку та їх календарний вік не відповідає 

психологічному.  

Ми вважаємо це великою проблемою сучасності, тож вирішення такого 

роду проблем потребує негайного втручання в законодавчу систему з метою 

врегулювання питань щодо неосудності таких осіб. Гнучкість, чіткість та 

розуміння проблеми- гаранти вдосконалення та розвитку кримінального закону, 

який може регламентувати певні особливості щодо відповідальності психічно 

не зрілих осіб. 
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Анотація: Ефективність антикорупційної політики держави залежить не 

в останню чергу від правильного визначення її пріоритетних рівнів та напрямів, 

що у сфері суспільних відносин є одним із найважливіших завдань 

адміністративно-правового регулювання боротьби проти корупції та 

застосування комплексного характеру антикорупційних заходів. 

Ключові слова: антикорупційні заходи, корупція, антикорупційна 

діяльність, правова система, протидія корупції. 

 

Почнемо з того, що успішна реалізація державної антикорупційної 

політики вимагає створення злагодженого інституціонального механізму, що 

складається з органів, спеціально уповноважених на запобігання корупційним 

правопорушенням, їх встановлення та розслідування, викриття і притягнення до 

одного з видів правової відповідальності осіб, які вчинили корупційне 

правопорушення винних. Також важливе у даному механізмі являються органи 
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прокуратури, а передусім Спеціалізована антикорупційної прокуратури (далі — 

САП). Але поряд з цим її діяльність та організація мають низку проблем, які 

притаманні етапу становлення, що потребують відповідної теоретичної уваги й 

обумовлюють актуальність обраної теми. 

Також вартим уваги є організація діяльності нещодавно створеної САП. 

Так, законодавець передбачив низку гарантій його «внутрішньої незалежності» 

у рамках цілісної системи прокуратури. До них відносяться: 

а) організаційна побудова САП, що визначається як незалежний та 

відокремлений підрозділ Генеральної прокуратури України (відповідно до 

частини 5 статті 8 Закону України «Про прокуратуру» (далі по тексту – Закон);  

б) особливості кадрового забезпечення і служби прокурорів у САП. Так, 

щодо прокурорів САП, відповідно до Закону, встановлюються самостійні 

вимоги (частина 5 статті 27 Закону), особливий конкурсний і відкритий порядок 

призначення (частина 1 статті 8 Закону), умови матеріального забезпечення (ч. 

6 ст. 8), заборона переведення її керівників (частина 6 статті 8 Закону) тощо, які 

відрізняються від відповідних положень щодо інших прокурорів ГПУ; 

в) спеціальні правила внутрішньовідомчого підпорядкування прокурорів 

САП. Тут ми бачимо, що абзацом 2 частини 5 статті 8 Закону встановлено 

особливості визначення прокурорів вищого рівня для прокурорів САП, а також 

обмежує компетенцію Генерального прокурора України по управлінню САП: 

при виконанні прокурорами САП їх службових повноважень, вони діють 

повною мірою незалежно від керівного апарату Генеральної прокуратури. 

Розглянемо особливості компетенції САП більш детально. Так, на неї 

покладається організація та процесуальний супровід досудового слідства. 

Також на САП покладається обов’язок по вирішенню згідно чинного 

законодавства інших процесуальних питань та проблем, які виникають в 

процесі кримінального провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими 

і розшуковими діями НАБУ відповідно до підслідності останнього. Таку 

діяльність у науковій юридичній літературі обґрунтовано відносять до 

спеціалізованого процесуального керівництва, покликаного гарантувати 
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забезпечення законності реалізації усіх аспектів кримінальних процесуальних 

відносин, що виникають під час досудового розслідування кримінальних 

проваджень щодо окремих категорій злочинів [1, c.265]. Підслідність НАБУ, 

що становить предметну сферу процесуального керівництва САП, визначена у 

ч. 5 ст. 216 Кримінального процесуального кодексу України (далі — КПК 

України). Водночас А. Савченко та О. Клименко слушно звертають увагу на те, 

що перелік безпосередньо підслідних детективам НАБУ кримінальних 

правопорушень не збігається із переліком корупційних злочинів, про які 

йдеться у примітці до ст. 45 Кримінального кодексу України (далі — КК 

України), що становить певну парадоксальну ситуацію. Тому підслідність 

НАБУ, а разом із тим сфера процесуального керівництва САП мають бути 

законодавчо розширені. 

Цілком очікуваним завершенням провадження прокурорами САП 

процесуального керівництва досудового слідства, яке проводять детективи 

НАБУ, являється підтримання публічного обвинувачення у відповідних 

провадженнях. Таким чином, лише прокурори цієї прокуратури можуть 

підтримувати публічне обвинувачення у кримінальних провадженнях, 

розслідуваних НАБУ. Іншою особливістю цієї діяльності є те, що в перспективі 

вона має здійснюватися у ВАС. Таким чином, прокурори САП виступають 

з’єднуючою ланкою між іншими спеціально уповноваженими у сфері протидії 

корупції суб’єктами — НАБУ і ВАС [2, c.51]. 

Основними напрямками дій САП також вважається представлення будь-

яких державних інтересів країни в судовому процесу, але лише у випадках, які 

передбачені чинним законодавством та пов’язані з корупційними або 

тотожними злочинами. Якщо порівнювати з загально визначеними підставами 

процесуального представництва, які визначені статтею 23 Закону,  то межами 

даної функції САП визначає зв’язок підстав представництва із корупційними 

або пов’язаними з корупцією правопорушеннями, визначення яких міститься у 

Законі України «Про запобігання корупції», а конкретний перелік — у примітці 

до ст. 45 КК України (щодо корупційних злочинів) та у главі 13-А Кодексу 
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України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП) (щодо 

адміністративних правопорушень) [3, c.11]. 

У підсумку необхідно констатувати, що САП є важливим суб’єктом у 

механізмі реалізації державної антикорупційної політики в частині 

розслідування корупційних кримінальних правопорушень, притягнення до 

кримінальної відповідальності винних у їх вчиненні осіб і відшкодування 

заподіяної державі їх вчиненням шкоди. Вона і покликана виконувати функції 

прокуратури відносно НАБУ як органу досудового розслідування й 

оперативно-розшукової діяльності та сприяти ВАС у розгляді й вирішенні 

справ про | корупційні правопорушення. Організація та діяльність САП у 

цілому відповідає міжнародним стандартам та кращому іноземному досвіду 

формування антикорупційних інституцій, і проте деякі законодавчі недоліки 

щодо і визначення її статусу створюють і загрозу порушення, з одного боку; 

засади єдності системи прокуратури з боку САП, а з другого — незалежності 

САП з боку НАБУ. 
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Анотація. Автомобільний парк в Українв суттєво збільшився і сьогодні 

складається з більше ніж 15 млн. одиниць. У сучасних умовах транспорт 

виконує поки що незамінну роль у процесі пересування пасажирів та вантажів. 

Але поряд з перевагами, які має автомобільний транспорт, він завдає 

величезних втрат суспільству, пов’язаних із загибеллю чи пораненням людей, а 

також матеріальними збитками внаслідок дорожньотранспортних пригод (далі 

– ДТП). ДТП – це пригода, за якої внаслідок руху дорогою чи з'їзду з неї 

принаймні одного транспортного засобу травмується чи гине людина, чи 

завдається майнової шкоди. 

Ключові слова. Дорожньо-транспортна пригода, засади оформлення, 

протокол, Національна поліція, патрульний. 

 

За статистикою, щодня в ДТП гине 8 українців, а 81 – отримують травми. 

За даними Патрульної поліції, із січня до вересня 2021 року в Україні сталося 

137 286  ДТП. Це на 15,5% більше, ніж за аналогічний період 2020 року. 
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Зокрема, сталося 18 032 ДТП із загиблими та/або травмованими. 22 200 людей 

травмовано, 2 225 – загинули . Найчастіші причини ДТП – це порушення 

правил маневрування (23 159), перевищення безпечної швидкості (13 709), 

недотримання дистанції (9 198), порушення правил проїзду перехресть (3 433), 

керування транспортним засобом у стані сп’яніння (1 421). 

Завдання поліцейських, які прибули на місце ДТП, – скласти низку 

документів, після розгляду яких суд визнає особу винною або невинною в ДТП. 

У деяких випадках складені інспекторами документи не дозволяють судам 

визначити винного: на виході виходить ДТП, у якому ніхто не порушив 

правила. 

Насамперед поліцейські складають протокол про адміністративне 

правопорушення. У цьому документі інспектор зазначає, хто з водіїв, на його 

думку, порушив правила дорожнього руху. Протокол підписує особу, яка 

притягується до відповідальності. У деяких випадках такий протокол патрульні 

складають на двох учасників ДТП, якщо (на їхню думку) обидва водії 

порушили правил дорожнього руху. 

Другий документ – схема події, чи схема місця ДТП. Тут інспектор 

патрульної поліції зобов'язаний вказати точні відомості, які дають змогу 

відновити розміщення транспортних засобів після ДТП. Схеми, складені 

інспекторами реформованої поліції, вкрай рідко дозволяють відновити 

розміщення автомобілів: вони рясніють неточностями, практично завжди в них 

відсутня необхідна інформація про знаки дорожнього руху, розмітку і точки, 

що дозволяють точно встановити відстань автомобілів до розмітки. 

Також інспектори поліції беруть письмові пояснення учасників ДТП та 

свідків, використовуючи для цього спеціальні бланки. Всі ці документи 

правоохоронні органи передають до суду, який встановлює винного. 

У випадках, коли внаслідок ДТП її учасникам заподіяно тілесних 

ушкоджень, викликається слідчо-оперативна група для проведення слідчих дій 

на місці пригоди відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу 

України . 
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На місці ДТП за вимогою учасників ДТП їм надається можливість 

зробити фотографію схеми ДТП. У випадку відсутності технічної можливості 

копія схеми ДТП та фотографії з місця ДТП надаються за письмовою заявою в 

підрозділі поліції у разі, якщо матеріали не було надіслано за належністю. 

На схемі місця ДТП графічно зображуються та фіксуються такі об’єкти: 

ділянка дороги, на якій сталась ДТП; сталі орієнтири, до яких на схемі 

здійснена прив’язка об’єктів та слідів; транспортні засоби, причетні до ДТП, 

координати їх розміщення відносно елементів проїжджої частини та сталих 

орієнтирів; сліди гальмового шляху коліс транспортних засобів: їх розміщення 

відносно елементів проїжджої частини; довжина від їх початку до кожного 

колеса транспортного засобу із зображенням місць розривів; довжина слідів на 

ділянках з різним покриттям; інші сліди та предмети, що стосуються пригоди: 

розміщення частин та об’єктів (уламки кузова, частинки фарби, уламки скла, 

осипання ґрунту, сліди рідини), що відокремилися від транспортного засобу, 

відносно елементів проїжджої частини, транспортних засобів; площа 

розсіювання уламків скла, осипання ґрунту; координати місця зіткнення, наїзду 

відносно сталих орієнтирів; ширина проїжджої частини разом з роздільними 

смугами; ширина тротуарів, узбіччя; розміри ділянок з різним станом 

дорожнього покриття; розміри та розміщення дефектів дорожнього покриття; 

розташування дорожньої розмітки; розташування світлофорів, дорожніх знаків 

та інших засобів технічного регулювання дорожнього руху; розташування 

шлагбаума, засобів сигналізації, дорожніх знаків на підході до залізничного 

переїзду . 

В обов’язковому порядку на схемі місця ДТП заповнюється таблиця 

дорожніх умов та зазначаються назви об’єктів, зображених на схемі. На 

зворотному боці схеми місця ДТП зазначаються: марка (модель) пошкодженого 

транспортного засобу; номерний знак транспортного засобу; власник 

(співвласник) транспортного засобу; серія та номер полісу обов’язкового 

страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів та назва страхової організації, яка його видала, а у разі 
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його відсутності – посвідчення відповідної категорії осіб, для яких наявність 

полісу не є обов’язковою; перелік видимих (зовнішніх) пошкоджень 

транспортного засобу, які сталися внаслідок ДТП; вид пригоди; кількість 

учасників ДТП; порушення пункту Правил дорожнього руху, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306; 

результати огляду на стан сп’яніння (у випадку його проведення); тип 

транспортного засобу. 

Зазначена інформація підтверджується підписами водіїв транспортних 

засобів. При складанні схеми місця ДТП рекомендується: застосовувати 

спеціальне креслярське приладдя (лінійки, лекала); користуватися 

загальноприйнятими графічними зображеннями об’єктів та умовними 

позначками; не порушувати масштабу зображення; деталізувати ту чи іншу 

ділянку схеми пригоди; використовувати винесення фрагментів за схему. 

У випадках, коли для прийняття об’єктивного рішення виникає 

необхідність для отримання додаткових даних, поліцейський, який оформлює 

матеріали ДТП, протягом доби передає оформлені матеріли ДТП для 

подальшого розгляду уповноваженій особі підрозділу патрульної поліції, на 

території обслуговування якого сталася пригода. 

Отже, уповноважена особа підрозділу патрульної поліції під час розгляду 

матеріалів ДТП повинен(на) в найкоротший строк, але не більше одного місяця 

з дати вчинення ДТП, встановити всі обставини її скоєння, вжити інших заходів 

щодо об’єктивного визначення особи, яка вчинила адміністративне 

правопорушення, передбачене статтею 124 КУпАП [4], скласти щодо такої 

особи протокол про адміністративне правопорушення та в п’ятиденний строк 

надіслати його до відповідного суду. За порушення правил безпеки дорожнього 

руху може наставати кримінальна, адміністративна або цивільно-правова 

відповідальність. 
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Анотація: У статті обґрунтувано необхідність підвищення мотивації 

майбутніх працівників поліції до занять зі спеціальної фізичної підготовки, 

з'ясовано зміст понять, що дозволять розкрити сутність питання, та 

запропоновано шляхи вирішення проблеми: створення ефекту змагальності, 

інтеграція вогневої, тактико-спеціальної та спеціальної фізичної підготовки, 

метод моделювання життєвих ситуацій тощо. 

Ключові слова: курсанти, працівники поліції, професійні 

компетентності, мотивація, спеціальна фізична підговка.  

 

Сучасне суспільство, з огляду на реформаційні процеси в ньому,  

потребує компетентних фахівців – професіоналів  нової генерації, здатних до 

швидкого прийняття рішень в умовах постійних змін, адекватного реагування 

на них та гнучкої зміни поведінки. Це стосується й працівників поліції, до яких 

висувають цілком обґрунтовані вимоги щодо володіння високосформованими 

професійними компетентностями у сферах забезпечення охорони прав і свобод 

людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки й порядку [1].  



1314  

Ст. 49 Закону України «Про Національну поліцію» наголошує на 

необхідному рівні фізичної підготовки поліцейських як передумові їх якісної 

роботи, оскільки служба в поліції часто пов’язана з силовим протиборством із 

правопорушником [2, с. 58].  

Професіоналізм як набір нормативних вимог професії до особистості 

працівника, тобто рівня його компетентності,  на думку науковців, залежить від 

особливостей професійної мотивації особистості, системи її устремлінь, 

ціннісних орієнтацій, сенсу праці для самої людини [3, с. 36].  

Тож, підвищення мотивації до оволодіння необхідним рівнем спеціальної 

фізичної підготовки з позицій компетентнісного підходу є актуальною 

проблемою сьогодення.  

Науковою основою дослідження є роботи, у яких висвітлено питання 

формування професійних компетентностей поліцейських (Л. Гуменюк, 

В. Сокуренко, І. Сулятицький, О. Євдокімова, І. Жданова) та мотивації до 

занять фізичною та спеціальною фізичною підготовкою (С. Бортник, 

Ю. Коломієць, М. Боровик).  

Тему статті обрано з урахуванням актуальності проблеми та необхідності 

цілісного її вивчення. Мета роботи полягає в теоретичному обґрунтуванні 

необхідності підвищення мотивації до занять зі спеціальної фізичної 

підготовки, з'ясуванні наукових термінів, що дозволять розкрити сутність 

питання, та можливих шляхів вирішення проблеми. 

В оволодінні професією поліцейського важливу роль відіграє спеціальна 

фізична підготовка. Високі моральні та психофізіологічні якості фахівця, що 

визначають стійкість організму до стресу й перетворюють професійні знання, 

навички та вміння в компетентності найбільш ефективно формуються саме її 

засобами. На ефективність фізичної підготовки майбутніх поліцейських 

впливає багато чинників, зокрема рівень фізичної підготовленості молодого 

поповнення, стан матеріально-технічної бази, місце фізичної підготовки в 

системі навчання,  фінанси, що виділяють на її організацію, а також рівень 

мотивації курсантів до занять спеціальною фізичною підготовкою [4].  
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Професійну компетентність працівника поліції визначають як інтегроване 

особистісне утворення, що складається з власного професійного досвіду, 

отриманих теоретичних знань, набутих у професійній діяльності практичних 

умінь, а також певних особистісних якостей, котрі забезпечують готовність 

поліцейського до ефективної  правоохоронної діяльності. Виходячи з 

визначення поняття «професійна компетентність», складовими його змісту є 

когнітивна (володіння професійними знаннями), поведінково-діяльнісна 

(сформованість адекватних способів діяльності та професійної поведінки), 

мотиваційно-ціннісна (ціннісне ставлення до своєї професії й особистісного 

зростання), рефлексивна (комплекс навичок самоаналізу, самоконтролю, 

прогнозування результатів своєї діяльності) [5, с. 59].  

Безперечно, усі складові професійної компетентності пов'язані між 

собою, але без бажання вдосконалюватися, бути справжнім професіоналом 

своєї справи, що належить до мотиваційної сфери, жодна інша складова не має 

значення. Однією з важливих умов, що впливає на рівень професійних 

компетентностей майбутнього працівника Національної поліції є формування 

мотивації до занять з фізичної підготовки.  

Мотивація – це спонукання, що викликає активність організму та 

визначає її спрямованість [3, с. 197 ].  

М. Боровик, узагальнюючи накопичений досвід, зауважує на тому, що 

мотивація до занять з фізичної підготовки у своєму розвитку проходить ряд 

етапів.  

На першому етапі, що відбувається під час початкової адаптації, для 

мотивації характерно нечітке усвідомлення практичної спрямованості занять і 

прагнення до фізичного розвитку є результатом впливу викладачів. Крім того, 

рівень мотивації зумовлений ще й суспільно-важливими та особистими 

мотивами, зокрема, бажанням мати добре розвинуте тіло та зовнішність, 

зміцнювати здоров’я, корисно проводити вільний від занять час, підвищувати 

авторитет серед однокурсників.  

На другому етапі, тобто під час повної адаптації, спостерігається 
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усвідомлення потреби до занять фізичною підготовкою і спортом, мотиви 

стають більш усвідомленими.  

На третьому етапі, що характерний становленням особистості курсанта в 

колективі, необхідність до фізичного розвитку є усвідомленим його рішенням 

та розумінням значущості вдосконалення фізичних якостей. Під час четвертого 

етапу відбувається закріплення сформованих мотивів та перетворення їх у 

якості, які під дією систематичного виконання й формують професійну 

компетентність.   

Мотивація курсантів до занять зі спеціальної фізичної підготовки може 

виявлятися різною мірою. Так, розрізняють низький мотиваційний рівень, що 

характеризується відсутністю ціннісних орієнтацій та установок щодо служби в 

поліції та проблемною ситуацією в навчанні, середній, коли професійні 

цінності в діяльності поліцейського не є основними, та високий, для якого 

властива яскраво виражена потреба в професійному вдосконаленні, що сприяє 

ефективному вирішенню завдань, покладених на поліцію [6,  с. 243].  

Проаналізувавши наявну наукову літературу, досвід роботи й навчання в 

закладі освіти системи МВС, спробуємо виокремити ряд способів підвищення 

мотивації до занять зі спеціальної фізичної підготовки.  

Так, одним із найголовніших способів є створення ефекту змагальності на 

заняттях зі спеціальної фізичної підготовки, який дозволяє курсантам постійно 

вболівати за результати фізичної підготовки й спрямовувати свої зусилля на 

досягнення максимально можливого на даний момент результату [6, с. 242 ].  

Потужним засобом підвищення мотивації до занять зі спеціальної 

фізичної підготовки є глибока інтеграція вогневої, тактико-спеціальної та 

спеціальної фізичної підготовки. Володіння різноманітними прийомами 

затримання й конвоювання правопорушника потребують не лише добрих знань 

та вмінь, а й натренованості сили, витривалості, швидкості тощо.  

Безпосередньо з інтеграцією пов'язаний також метод моделювання 

різноманітних ситуацій, що можуть статися в реальному житті. Під час таких 

завдань курсанти можуть відпрацьовувати комплексні вміння й навички, 
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властиві роботі поліцейського, що також підвищує рівень їх професійної 

компетентності. Корисними також вважаємо розробку індивідуальних програм 

тренувань, активізацію занять спортом у вільний від навчання час, зокрема 

ігровими видами спорту тощо. 

Отже, однією з важливих умов формування професійних 

компетентностей майбутнього працівника Національної поліції є підвищення 

мотивації до занять зі спеціальної фізичної підготовки.  

Високий рівень мотивації, що виявляється в потребі професійного 

вдосконалення може бути сформований завдяки створенню ефекту 

змагальності; інтеграції професійно-теоретичної, вогневої, тактико-спеціальної 

та спеціальної фізичної підготовки; моделюванню різноманітних ситуацій, 

характерних для поліцейської діяльності. 
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Анотація: у статті на підставі проведеного аналізу міжнародних 

нормативно-правових актів та наукової літератури, присвячених міжнародним 

стандартам діяльності та участі прокурора у кримінальному провадженні , 

розглядається питання необхідності подальшої імплементації таких стандартів 

у кримінальне процесуальне законодавство України. Аналізуються основні 

міжнародно-правові документи, які містять в собі основні стандарти діяльності 

та участі прокурора у кримінальному провадженні. Окрема увага приділяється 

практиці ЄСПЛ з даного питання. 

Ключові слова: прокурор, прокуратура, кримінальне провадження, 

міжнародні стандарти, принципи. 

 

Кардинальне реформування системи прокуратури, яке відбувається 

протягом останніх років, фактично, започаткувало перехід від прокуратури  

«карального» типу радянської моделі до  нового, прозорого, професійного 

органу, який зможе відповідати європейським стандартам діяльності 

прокуратури. Ще з 2014 року, з ухваленням нового Закону України «Про 

прокуратуру», прокуратура зазнала системних змін: була ліквідована функція 

«загального нагляду» та усіх пов’язаних з цією функцією повноважень, 

реорганізація та новий підхід до системи прокуратури, запровадження 

інституту прокурорського самоврядування, зміни порядку набору на посади та 
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притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурорів, перегляд системи 

грошового забезпечення прокурорів, атестація працівників прокуратури, тощо.  

Тому, варто зауважити, що реформування, яке відбувається і на 

сьогоднішній день , покликане наблизити систему прокуратури, її функцій, 

статусу прокурорів до прогресивних міжнародних стандартів діяльності 

прокуратури.  

Зі вступом до Ради Європи та підписанням Угоди про асоціацію з 

Європейським Союзом, ратифіковане Верховною Радою України 16 вересня 

2014 року[1], Україна добровільно взяла цілу низку зобов’язань, зокрема, ті що 

закріплені в п.VI Висновку ПАРЄ відносно вступу України до Ради Європи 

№190 (2005) від 26 вересня 1996 р. які передбачають , що « роль і функції 

Генеральної прокуратури будуть змінені шляхом реорганізації даного інституту 

в орган, який буде відповідати стандартами Ради Європи»[2].  

З метою удосконалення національного законодавства, що регулює 

діяльність прокуратури та приведення у відповідність з міжнародними 

стандартами, Україною було прийнято ряд важливих рішень. Насамперед, варто 

згадати, Указ Президента України «Про стратегію реформування судоустрою, 

судочинства та суміжних правових інститутів на 2015‒2020 роки» від 20 травня 

2015 року» - яким  передбачено «приведення повноважень та діяльності органів 

прокуратури до європейських стандартів:  

 «забезпечення більшої інституційної незалежності прокуратури та 

гарантій захисту від політичного впливу; встановлення рівноваги між 

незалежністю, професійністю, відповідальністю та ефективністю прокуратури, 

зокрема, через зміни в системі управління прокуратурою, управління 

ефективністю, системі професійної підготовки та підвищення кваліфікації 

прокурорів»; 

 «дальша оптимізація повноважень прокуратури та обмеження сфери 

їх застосування відповідно до рекомендацій Ради Європи» 

 «створення та ефективне функціонування органів прокурорського 

самоврядування як додаткових гарантій незалежності прокуратури, тощо.»[3] 
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Неможливо не згадати ті зміни, які були запропоновані командою 

Генерального прокурора Руслана Рябошапки і були втілені з прийняттям 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури» [4] від  

19.09.2019 року, зокрема найголовнішим аспектом реформи є – кадрове 

перезавантаження органів прокуратури. Всі прокурори від місцевого рівня до 

Генеральної прокуратури України зобов’язані були пройти переатестацію, в 

результаті якої 1/3 прокурорів не подолали переатестацію і були звільнені. 

Також цим Законом скасовувалось Положення про класні чини працівників 

органів прокуратури від 1992 року [5], яке означало, що прокурори  були 

позбавлені  класних чинів, що  прирівнювались до військових звань і які були 

чітко вираженим залишком «радянської каральної машини» та мілітаризації 

прокуратури.  

Незважаючи на це, для досягнення цілей, які стоять перед реформуванням 

системи прокуратури, питання прийняття міжнародних стандартів в 

національне законодавство не втрачає актуальності та потребує подальшого 

впровадження. 

Зокрема, як важливе впровадження в систему національного 

законодавства, що регулює діяльність прокурора в кримінальному провадженні 

норм, що передбачені Керівними принципами ООН щодо ролі обвинувачів від 

1990 року [6]. 

Лисаченко Є.І. слушно зазначає, що одним із основних стандартів 

підтримання публічного обвинувачення, що визначається практично у кожному 

міжнародних документів в цій сфері, є незалежність прокурора [7].  

Так, Керівні принципи ООН щодо ролі обвинувачів у п. п. 4, 10 

закріплюють, що: «держави забезпечують, щоб обвинувачі могли виконувати 

свої професійні обов’язки в обстановці, вільній від загроз, перешкод, 

залякування, непотрібного втручання або невиправданого притягнення до 

цивільної, кримінальної або іншої відповідальності; посада обвинувачів суворо 

відмежовується від виконання судових функцій.»[8]  
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Також варто зазначити про Рекомендації (2000) 19 Комітету Ради 

Міністрів Європи державам-членам щодо ролі прокуратури від 6 жовтня 2000 

року, які в п.16 закріплюють що «У будь-якому випадку прокурор повинен бути 

в змозі здійснювати кримінальне переслідування без тиску з боку державних 

чиновників за вчинені ними злочини, як-то, корупцію, зловживання владою, 

серйозні порушення прав людини й інші злочини, визнані міжнародним 

правом.»[9]  

Важливим міжнародно-правовим документом є «Стандарти професійної 

відповідальності, виклад основних обов’язків та прав прокурорів», прийняті 

Міжнародною асоціацією прокурорів 23 квітня 1999 р.,  в яких в п.3 закріплено 

важливий стандарт неупередженості в діяльності прокурора : « Прокурори 

повинні виконувати свої обов’язки, не керуючись страхом, уподобаннями чи 

упередженнями. Зокрема, вони повинні: a) виконувати свою роботу 

неупереджено; b) не піддаватися впливу інтересів окремих осіб або груп осіб, а 

також тискові громади чи ЗМІ, а повинні брати до уваги лише громадські 

інтереси; c) діяти об’єктивно; d) брати до уваги всі обставини, що стосуються 

справи, незалежно від того, свідчать вони на користь чи проти підозрюваного; 

e) відповідно до місцевого законодавства або вимог до справедливого судового 

розгляду, переконатись, що поставлені всі необхідні та закономірні питання, і 

оголосити, чи мають вони відношення до вини чи невинності підозрюваного; 

завжди шукати істину і допомагати суду віднайти істину і здійснювати 

судочинство і відправляти правосуддя між громадськістю, постраждалим і 

обвинуваченим, відповідно до законодавства і принципів справедливості.» [10] 

Аналізуючи міжнародні документи науковці підкреслюють і визначають 

різні вимоги  щодо реалізації функції обвинувачення, зокрема В.В. Колодчин і 

А.Р. Туманянц надають перевагу таким положенням, як: «1) відокремленість 

органів державного обвинувачення від поліції; 2) обмеженість діяльності 

прокурора сферою кримінальної юстиції; 3) здійснення прокурором не лише 

функції обвинувачення, а й ухвалення рішень щодо заходів, альтернативних 

обвинуваченню; 4) активна форма реалізації прокурором наглядових 
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повноважень; 5) спеціалізація прокурорів; 6) незалежність прокурора.»[11]. 

Крім того, в даному контексті важливо зазначити про важливість 

практики Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ), який діє в ролі 

важливого міжнародного-правового інструменту захисту забезпечення прав та 

свобод людини, передбачених Конвенцією про захист прав людини і 

основоположних свобод від 04.11.1950 р.[12]. 

Лапкін А.В. у своїй монографії аналізує рішення, які ЄСПЛ розглянув з 

питань прокуратури, а саме: справа «Меріт проти України», в якому суд вказав, 

що «прокурори під час виконання своїх функцій знаходяться під наглядом 

владних органів, які відносяться до виконавчої гілки влади; відсутні доводи на 

підтвердження її судового статусу чи статусу незалежного та безстороннього 

суб’єкта; функції прокуратури дозволять розглядати її положення у 

кримінальному провадженні як його сторони; статус прокурора за 

національним законодавством не надають достатньої гарантії для незалежного 

та безстороннього розгляду скарги заявника.»[13]. У справі «Невмержицький 

проти України» ЄСПЛ, спираючись на статус прокурора згідно з 

законодавством України як сторони кримінального процесу та його 

підпорядкування органам виконавчої влади України, постановив, що «прокурор 

не може розглядатись як посадова особа, яка здійснює «судову владу» , що 

наділена ознаками «незалежності» та «неупередженості», як того вимагає п.3 

ст.5 Конвенції.»[14]. Науковці слушно зазначають, що рішення ЄСПЛ, які 

стосуються кримінального провадження в цілому й участі у ньому прокурора 

зокрема, на сучасному етапі є важливим джерелом правових основ 

прокурорської діяльності [12]. 

Отже, враховуючи вищевикладене, необхідно підкреслити те, що 

міжнародні стандарти діяльності та участі прокурора у кримінальному 

провадженні відіграють важливе значення для системи вітчизняної системи 

прокуратури, яка знаходиться у процесі кардинальних змін та реформування. 

Саме в результаті впровадження норм міжнародно-правових документів у 

національне законодавство можливо буде досягнути тих цілей, які стоять 
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сьогодні перед системою прокуратури та суспільством.  
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Анотація: у статті розглянуто основні підходи до визначення поняття 

відповідальність та його різновиду цивільно-правова відповідальність, 

виокремлено основні функції цивільно-правової відповідальності, досліджено 

такі різновиди цивільно-правової відповідальності: договірна та позадоговірна, 

а також визначено форми реалізації цих видів відповідальності; здійснені 

характеристика окремих форм реалізації відповідальності за порушення 

договірних зобов’язань.  

Ключові слова: цивільно-правова відповідальність, порушення 

зобов’язання, договірне зобов’язання, неустойка, відшкодування збитків  

 

Відповідно до ч. 1 ст. 610 ЦК порушенням зобов'язання є його 

невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом 

зобов'язання (неналежне виконання). За невиконання або неналежне виконання 

зобов’язання для винної особи настає цивільно-правова відповідальність.  

Зазначимо, що в юридичній науці, сформувалися дві позиції щодо 

тлумачення поняття відповідальності. С. Братусь, О. Йоффе, Р. Халфіна та ін. 

пов’язували відповідальність із застосуванням примусових заходів за вчинене 

правопорушення (ретроспективна відповідальність). Б. Назаров, П. Недбайло, 

М. Строгович, В. Венедиктов та ін. розглядали відповідальність як більш 

ширшу категорію, яка включає в себе не лише негативний (ретроспективний), 

але й позитивний (перспективний) аспекти. Ретроспективна відповідальність 

завжди носить реальний характер, оскільки наступає за вже скоєне протиправне 
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діяння [1, с. 26]. 

Під змістом позитивної юридичної відповідальності розуміється такий 

зв’язок, у рамках якого держава, діючи від імені суспільства, формує 

абстрактний обов’язок усіх суб’єктів виконувати конкретні юридичні 

обов’язки, в яких закладена достатньо широка за обсягом вимога виконання 

певних правових обов’язків і дотримання правових заборон [2, с. 43]. Тобто 

позитивна відповідальність передбачає свідоме, відповідальне ставлення 

індивідів до своїх вчинків, способу життя, роботи – тобто, це основа такої 

поведінки суб’єктів, яка виключає порушення правових приписів [3, с. 38-39]. 

До ознак ретроспективної юридичної відповідальності відносять: 

державно-правовий примус; негативна реакція держави на правопорушення і на 

самого суб’єкта – правопорушника; покладення на останнього обов’язку 

перетерпіти позбавлення і несприятливі наслідки за свою протиправну 

поведінку. 

Окремим різновидом юридичної відповідальності є цивільно-правова 

відповідальність, яка виникає у цивільних правовідносинах як наслідок 

протиправної поведінки суб’єктів цих відносин. У науковій літературі існують 

різні підходи до визначення «цивільно-правова відповідальність».  

Зокрема, під цивільно-правовою відповідальністю прийнято розуміти 

передбачений законом або договором і забезпечений силою державного 

примусу обов’язок сторін цивільно-правових відносин зазнати майнових 

позбавлень задля відновлення або компенсації порушеного права потерпілого, 

що виражається у покладанні на порушника додаткових обов’язків або 

позбавлення його суб’єктивних прав [4, с. 182]. 

Натомість В. Д. Примак визначив цивільну відповідальність як засіб 

відновлення майнового становища кредитора або компенсації його немайнових 

втрат за рахунок боржника [5, с. 49]. 

Найбільш близьким для нас все ж є класичне розуміння цивільної 

відповідальності, висловлене свого часу О. С. Іоффе, який зазначав, що 

цивільно-правова відповідальність є санкцією за правопорушення, що викликає 
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для порушника негативні наслідки у вигляді позбавлення суб’єктивних 

цивільних прав або покладання нових чи додаткових цивільно-правових 

обов’язків [6, с. 97].  

Виходячи з тієї тези, що відповідальність за порушення зобов’язання це 

один з видів цивільно-правової відповідальності, то можна сформувати 

наступне визначення. Відповідальність за порушення зобов’язання — це вид 

цивільно-правової відповідальності, що має місце, коли сторона не виконує або 

виконує неналежним чином свої обов’язки, встановлені договором або іншим 

актом цивільного законодавства, за що ця сторона піддається негативним 

заходам правового впливу, що може суттєво обмежити її суб’єктивні права, 

однак це є мірою для відновлення права іншої сторони. 

Загальноприйнятим у юридичній науці є положення про те, що підставою 

цивільно-правової відповідальності є склад цивільного правопорушення, який 

включає такі елементи (умови): 1) протиправну поведінку (дії чи бездіяльність 

особи); 2) шкідливий результат такої поведінки (збитки); 3) причинний зв’язок 

між протиправною поведінкою і шкодою; 4) вину особи, яка вчинила 

правопорушення [7, c. 144]. Однією з найважливіших складових 

відповідальності за порушення зобов’язання є наявність вини. Відповідно до ч. 

1 ст. 614 ЦК особа, яка порушила зобов'язання, несе відповідальність за 

наявності її вини (умислу або необережності), якщо інше не встановлено 

договором або законом. Тобто відсутність вини у діях особи не створює підстав 

для виникнення відповідальності за порушене зобов’язання. На це також вказує 

Матвєєв Г. К. у своїй праці [8]. 

Значення цивільно-правової відповідальності розкривається через її 

функції. По-перше, встановлюючи обов’язок правопорушника відновити 

порушене право управомоченої особи, зокрема відшкодувати завдані їй збитки, 

інститут відповідальності виконує компенсаційну роль. По-друге, загроза 

застосування засобів відповідальності покликана запобігати вчиненню 

правопорушення суб’єктами цивільних правовідносин, виховувати їх у дусі 

поваги до закону, до прав та інтересів інших осіб, неухильного виконання 
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прийнятих на себе обов’язків. По-третє, як вид юридичної відповідальності, 

цивільно-правова відповідальність є негативною реакцією держави на вчинене 

правопорушення, яка полягає в осуді суспільством і державою, а отже, є 

відповідним покаранням для правопорушника. По-четверте, застосування мір 

відповідальності до особи, яка порушує зобов’язання, може негативно 

позначитися на її матеріальному та фінансовому становищах, призвести до 

банкрутства господарюючого суб’єкта [1, с. 29]. Однак з наведеним переліком 

функцій не можна погодитися у повному обсязі. Дещо дивним виглядає теза 

автора про те, що цивільно-правова відповідальність є негативною реакцією 

держави на вчинене правопорушення, оскільки цей вид відповідальності 

стосується приватноправових відносин, де роль держави не є провідною. 

Безумовним є те, що правопорушник притягається до відповідальності в тих 

межах, які встановлені законом, однак при порушенні договірних зобов’язань 

міра та вид відповідальності визначаються договором із дотриманням 

законодавчих приписів. Тобто у деяких моментах сторони є вільними у виборі 

способу захисту свого порушеного права, тобто це є реакцією іншого суб’єкта 

цивільних правовідносин на протиправну поведінку. Однак цього ми не 

спостерігаємо при притягненні особи, наприклад до кримінальної 

відповідальності, оскільки у цьому випадку така відповідальність є реакцією 

держави на правопорушення. 

У цивільному законодавстві розрізняють види відповідальності за 

різними критеріями. Так, за підставами виникнення прав та обов’язків, за 

порушення яких встановлено відповідальність, вона поділяється на договірну і 

позадоговірну. Такий класифікаційний критерій для видів відповідальності є 

прийнятним, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 509 ЦК, яка відсилає до ч. 2 ст. 11 

ЦК, підставою для виникнення зобов’язань є факт укладення договору або 

іншого правочину. Тому за порушення договірних зобов’язань буде виникати 

договірна відповідальність. У такому випадку інші зобов’язання, виникнення 

яких не є наслідком укладення договору, будуть вважатися позадоговірними. 

Зосередимо нашу увагу лише на договірній відповідальності, оскільки тема 
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позадоговірної відповідальності може стати предметом окремого дослідження. 

Договірною вважається відповідальність, що настає у разі порушення 

договірного зобов’язання. Що стосується форм реалізації договірної 

відповідальності, то тут у науковій літературі існують різні підходи. 

Зокрема дослідники М. Сaніaхметовa та Є. Хaритонов класифікують 

форми цивільно-правової відповідальності на загальні і спеціальні [9, с. 42]. За 

невиконання або неналежне виконання зобов’язань загальною формою 

відповідальності виокремлюють обов’язок боржника відшкодувати збитки 

кредитору, заподіяні правопорушенням. Збитками у розумінні ст. 22 ЦК 

України є: 1) втрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або 

пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для 

відновлення свого порушеного права (реальні збитки); 2) доходи, які особа 

могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було 

порушене (упущена вигода). Така форма відповідальності застосовується у 

випадках невиконання договірного зобов’язання. 

До спеціальної форми відповідальності відносять передбачені главою 49 

ЦКУ способи забезпечення зобов’язань. Зокрема, такими способами відповідно 

до ст. 546 ЦКУ є неустойка, застава, порука, гарантія, притримання та завдаток 

Т.В. Боднaр виділяє три форми цивільно-правової відповідальності за 

порушення договірних зобов’язань: відшкодування збитків, матеріальне 

відшкодування моральної шкоди, сплату неустойки [10, с. 78]. 

Однак вказані підходи суперечать переліку наслідків порушення 

зобов’язання, що встановлені Цивільним кодексом України. Так, відповідно до 

ч. 1 ст. 611 ЦК у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, 

встановлені договором або законом, зокрема: 1) припинення зобов'язання 

внаслідок односторонньої відмови від зобов'язання, якщо це встановлено 

договором або законом, або розірвання договору; 2) зміна умов зобов'язання; 3) 

сплата неустойки; 4) відшкодування збитків та моральної шкоди.  

У такому випадку пропонує зробити певну модифікацію форм реалізації 

договірної відповідальності, до яких будуть належати: 1) відшкодування 
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збитків та компенсація моральної шкоди; 2) негативні наслідки, які мають місце 

при приведенні у дію механізму забезпечення зобов’язання за допомогою 

засобів, що передбачені главою 49 ЦК; 3) зміна умов зобов’язання або 

одностороння відмова від зобов’язання як форми реалізацію договірної 

відповідальності за своєю сутністю несуть негативні наслідки для 

правопорушника. 

Таким чином, у статті було проведено дослідження різних підходів до 

розуміння цивільно-правової відповідальності, що дозволило сформувати 

авторське визначення цього поняття, а також проведено аналіз такого виду 

відповідальності за порушення зобов’язання як договірна відповідальність та 

вказано на деякі проблеми щодо розуміння форм реалізації договірної 

відповідальності серед науковців. 
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Анотація. Трансформацiя українського суспiльства викликала значнi 

змiни в рiзних галузях життєдiяльностi людини. Формування ринкової системи 

економiки спричинило появу нових можливостей для самореалiзацiї iндивiдiв 

на ринку працi. Професiйна дiяльнiсть пов’язана не лише iз задоволенням 

матерiальних потреб особистостi, а й забезпечує можливостi для 

самоактуалiзацiї, прояву власних сил та можливостей в суспiльствi. 

Ключові слова. Гендер, гендерна політика, паритет, демократія, 

порівняння. 

 

Важливі аспекти процесу формування гендерної політики в Україні 

висвітлено в працях таких вітчизняних учених, як: І. Богословська, К. Верес, Н. 

Гога, І. Голубєва, В. Довженко, О. Карчевська, А. Комарова, Л. Кормич, Л. 

Літвін, Л. Морозко, М. Орлик, А. Пашко, Р. Рубань, Л. Смоляр, С. Станік, Н. 

Чухим, Н. Шпак та ін. 

Нерiвнiсть за ознакою статi певною мiрою притаманна всiм суспiльствам, 

незалежно вiд рiвня соцiально-економiчного розвитку, державного ладу або 
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полiтичного устрою країни. Рiзнi соцiальнi ролi, якi покладає суспiльство на 

жiнок та чоловiкiв, визначають нерiвнi можливостi реалiзацiї цих гендерних 

груп в окремих сферах життя: в доступi до владних структур, здобуттi освiти, 

становищi на ринку працi та можливостях отримання доходу, володiннi 

власнiстю i прийняттi рiшень на рiвнi домогосподарства тощо [1, c. 127; 2, c. 

13]. В Українi законодавство спрямоване на забезпечення тендерної рiвностi в 

суспiльствi, а дане поняття визначається як «рiвний правовий статус жiнок i 

чоловiкiв та рiвнi можливостi для його реалiзацiї, що дозволяє особам обох 

статей брати рiвну участь в життi суспiльства». Попри це поведiнку чоловiкiв i 

жiнок в рiзних сферах визначають вкорiненi в суспiльствi стереотипи.  

Ґендернi стереотипи, як узагальненi уявлення про чоловiкiв i жiнок, 

виявляються насамперед як ґендерно-рольовi стереотипи, що стосуються 

прийнятностi рiзноманiтних ролей i видiв дiяльностi для чоловiкiв i жiнок, а 

також як стереотипи ґендерних рис, тобто психологiчних та поведiнкових 

характеристик, притаманних чоловiкам i жiнкам. Цi два компоненти ґендерних 

стереотипiв тiсно пов’язанi мiж собою. Переважна прийнятнiсть якої-небудь 

соцiальної ролi для людини певної статi обґрунтовується мiрою наявностi в неї 

певних рис i характеристик [3, c. 159].  

Дослiдники видiляють три умовнi групи ґендерних стереотипiв. Перша 

група стереотипiв базується на вiдповiдних уявленнях про психологiчнi риси та 

якостi особистостi чоловiкiв та жiнок – стереотипи «masculine — feminine». В 

основу другої групи стереотипiв покладенi соцiальнi начала. До третьої групи 

гендерних стереотипiв вченi вiдносять стандартизованi уявлення, якi пов’язанi з 

вiдмiнностями у змiстi працi — жiночої та чоловiчої. Усi три групи стереотипiв 

тiсно переплетенi мiж собою, мають мiцнi позицiї в суспiльствi, а тому суттєво 

впливають на нього. При цьому вплив є прихованим i тому дуже важко 

пiддається коригуванню. 

За Конституцiєю Азербайджанської Республiки, чоловiки i жiнки рiвнi, 

iншими словами, мають рiвнi права i свободи, i вони рiвнi перед 

законодавством. Конституцiя забороняє дискримiнацiю за гендерною ознакою. 
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А також, дискримiнацiя за ознакою статi у сферi трудових прав не допускається 

згiдно з Конституцiєю [5].  

Спецiальне антидискримiнацiйне законодавство прийняте в Грузiї. У 2017 

роцi держава була першою з чотирьох країн, що ратифiкувала Стамбульську 

конвенцiю Ради Європи, затвердивши важливу правову основу для гармонiзацiї 

нацiонального законодавства з найбiльш комплексною мiжнародною угодою 

про боротьбу з насильством проти жiнок i домашнiм насильством. Цей процес 

також є важливим для виконання завдань згiдно з нацiоналiзованою Грузiєю 

Цiллю сталого розвитку № 5 «Пiдвищення спроможностей жiнок i дiвчат». 

Азербайджан поки не пiдписав Стамбульську конвенцiю. Вiрменiя пiдписала 

конвенцiю в сiчнi 2018 року, але ще не ратифiкувала її. В Українi ратифiкацiя 

Стамбульської конвенцiї є дуже полiтизованим питанням Хоча країна пiдписала 

угоду 2011 року, нацiональне законодавство вiдповiдно до Конвенцiї було 

прийнято лише 2016 року з великими змiнами, невизнаними Радою Європи. 

Декiлька полiтичних партiй у Верховнiй Радi України визначили потрiбнi змiни 

до законодавства як «загрозу сiмейним цiнностям» i «пропаганду одностатевих 

шлюбiв», тому що документ мiстив термiни ґендер i сексуальна орiєнтацiя. 

Ситуацiя спровокувала iнтенсивнi громадськi обговорення з залученням 

церкви, полiтичних партiй, правозахисних органiзацiй, активiстiв i радикальних 

правих рухiв, що розкрили глибоко вкорiненi ґендернi стереотипи i дуже низьку 

обiзнанiсть iз ґендерних питань в українському суспiльствi. У груднi 2017 року 

український уряд призначив Урядову уповноважену з питань ґендерної 

полiтики, чиє завдання — iнтегрувати ґендерний пiдхiд в основнi урядовi 

реформи [4, c. 13]. 

На нашу думку, одним iз ефективних шляхiв забезпечення гендерної 

рiвностi в українському суспiльствi є руйнування i трансформацiя гендерних 

стереотипiв, як це вiдбувається у високорозвинутих суспiльствах. 
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Анотація. Ефективні антикорупційні заходи в Україні потребують 

адекватної законодавчої підтримки, формування ефективної системи державних 

органів, забезпечення належної координації розробки та реалізації 

антикорупційної політики, а також проведення превентивних заходів щодо 

запобігання корупції. Розвиток такої інституційної системи має відповідати 

міжнародним стандартам та кращій міжнародній практиці. 

Ключові слова: антикорупційні заходи, корупція, антикорупційна 

діяльність, правова система, протидія корупції. 

 

Ефективність антикорупційної політики держави залежить не в останню 

чергу від правильного визначення її пріоритетних рівнів та напрямів, що у 

сфері суспільних відносин є одним із найважливіших завдань адміністративно-

правового регулювання боротьби проти корупції та застосування комплексного 

характеру антикорупційних заходів. 

Варто зазначити, що корупція уповільнює розвиток правової системи та 

позбавляє Україну можливості наблизитись до світового рівня життя. 
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Відсутність ефективних важелів протидії корупції, поширення корупційних 

ризиків практично у всіх сферах суспільного життя, лояльне ставлення деяких 

громадян до цього явища – все це призвело до корупції на всіх рівнях 

державної влади, яка паралізувала реформи, визначені урядом як пріоритетні. 

Ефективна боротьба з корупцією неможлива без послідовних, спланованих та 

скоординованих заходів у рамках однієї концепції, оскільки системні 

дисбаланси потребують комплексного підходу для їх подолання [1, c.76]. 

Корупція – це насамперед соціальне явище, що має економічну основу. 

Це негативно позначається як на внутрішній політиці держави, так і на її 

міжнародному іміджі. В Оксфордському політичному словнику корупція 

справедливо інтерпретується як явище, яке може процвітати як у 

демократичному, так і в тоталітарному суспільстві, оскільки вона зосереджена 

на чорному ринку та правлячій партії, де купуються посади та привілеї. 

Державна антикорупційна політика України формується та реалізується в 

умовах, коли нівелюється різниця між законною та протиправною поведінкою в 

суспільстві через поширення правового нігілізму в країні. Ця ситуація вимагає 

посилення ролі некеруючих (політичних, економічних, соціальних, 

інформаційних) компонентів антикорупційної політики в державі. 

У європейському праві існує три рівні боротьби з корупцією: державний 

(вищий та центральний уряд), місцевий (муніципальний та місцевий уряд) та 

приватний (боротьба з корупцією у приватному секторі, особливо у ділових 

відносинах приватного правового відділу).  

У цьому контексті доречно погодитися з Г. Петровою в тому, що 

законодавство ЄС не лише регулює відносини між державами-членами, але 

також визначає права та обов'язки окремих осіб та організацій як частину 

національного правопорядку і тим самим бореться з корупцією у країнах та в 

кожному приватному секторі. Щодо роботи з громадськістю, то вона бере свій 

початок у європейських стандартах, які регулюються правовими актами Ради 

Європи та спільних інституцій ЄС. 

Перспективними антикорупційними заходами є подальше залучення 
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громадськості та ЗМІ до здійснення контрольних функцій у цьому процесі. 

Важливість цивільного контролю як ефективного механізму протидії корупції 

зафіксовано у міжнародних документах. Стаття 13 Конвенції ООН проти 

корупції від 31 жовтня 2003 р. зобов'язує держави-учасниці: сприяти активній 

участі окремих осіб та організацій, що працюють на базі співтовариств, у 

запобіганні корупції та боротьбі з нею, усвідомленні громадськістю існування 

загроз від явища корупції. Загалом журналістські розслідування та публічні 

акції є важливим елементом будь-якої антикорупційної кампанії [2, c.79]. 

У висновках варто сказати, що необхідно систематизувати умови для 

успішної боротьби з корупцією: прийняття антикорупційних закони та їхнє 

ефективне застосування державними органами; політична воля уряду для 

подолання корупційних проявів; підтримка державних антикорупційних заходів 

громадянським суспільством. Кожен із цих компонентів відіграє особливу роль 

у боротьбі з корупцією. Антикорупційна діяльність, яка виходить за межі 

правового поля, є способом зловживання службовим становищем, є свавіллям, 

у якому боротьба з корупцією ведеться тими самими корупційними засобами. 

Тому варто дотримуватися правових норм та міжнародних стандартів в процесі 

протидії корупції. 
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Анотація. Еволюція сучасної правової системи України відбувається під 

тиском зовнішніх і внутрішніх факторів, серед яких соціальні виклики та 

векторна спрямованість на європейські правові стандарти. 

Вітчизняна система джерел права в сучасних умовах є недосконалою у 

зв’язку із тим, що підпадає під дію реформ і являється нестабільною як будь-

яка система перехідного періоду, що робить дослідження її складових 

безумовно актуальним.  

Загальновідомо, що звичаї відігравали і відграють провідну роль у 

процесі регулювання соціальних відносин. Пов’язано це із тими обставинами, 

що правовий звичай є найпершим, а протягом тривалого часу і єдиним 

джерелом права. Правовий звичай був характерною ознакою всіх правових 

систем світу минулого. Нормативні властивості він набув внаслідок тривалого 

застосування і визнання органами влади певних суспільств.  

Історія правового звичаю пройшла певні історичні етапи: царювання 

звичаєвих норм; заперечення і заборона застосування правових звичаїв; 

визнання правових звичаїв у якості субсидіарного джерела права; визначення 

правового звичаю як джерела права, що дорівнюється закону. 

Період Стародавнього Риму - право відносило правові звичаї до категорії 

усних джерел права (jus non scriptum). З появою законів правовий звичай 

залишається виконувати роль джерела права. Юристи Римського періоду 

розділяли правові звичаї на види [1]: 

1) звичаї secundum legem (на додаток закону) - відігравали найважливішу 
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роль, допомагали з’ясовувати (розуміти) зміст тих термінів і висловів закону чи 

судового рішення, які було вжито в особливому, відмінному від 

загальноприйнятого значенні (зловживання правом, розумна ціна тощо);  

2) звичаї praeter legem (крім закону) застосовуються у випадку 

виникнення прогалин у праві/законодавстві; 

3) звичаї contra legem та adversus legem (проти закону), наявні при колізії 

закону та звичаю, відіграють незначну роль у правовій системі.  

Історично існує два підходи до трактування звичаю: нормативістський і 

соціологічний. В основі нормативістського підходу лежить принцип 

сприйняття звичаю як обов’язкової норми, що є незмінною. Соціологічний 

підхід головним в правовому звичаю виділяє гнучкість та адаптивність.  

За радянських часів правова доктрина стала дотримуватися позиції 

«заперечення значення правового звичаю як джерела чинного національного 

права, допускаючи його використання лише в міжнародному праві» [2]. 

Повернення до практики використання правового звичаю як правової категорії 

при правозастосуванні відбувається з прийняттям чинного Цивільного кодексу 

України (далі ЦКУ). У статті 7 ЦКУ закріплено визначення поняття правового 

звичаю: звичаєм визнається правило поведінки, яке не встановлене актами 

цивільного законодавства, але є усталеним у певній сфері цивільних відносин 

[4]. Крім того, ч. 1 цієї статті передбачає, що цивільні відносини можуть 

регулюватися звичаєм, зокрема звичаєм ділового обороту [4].  

Сучасне розуміння і місце правового звичаю в системі джерел права є 

результатом його еволюції, яка в різних правових системах відбувалася по-

різному [5]. 

Науковці по різному трактують визначення «правовий звичай». 

Алєксєєв С. С. трактує правовий звичай як «правило, яке увійшло в 

звичку народу й дотримання якого забезпечується державним примусом» [6, с. 

319]. 

Матузов Н. І. визначає, що «правовий звичай – це правило поведінки, яке 

склалося історично з постійної повторюваності і визнано державою в якості 
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обов'язкового» [7, с. 22]. 

В свій час Копєйчиков В. В. писав, що «правовий звичай – це 

санкціоноване державою звичаєве правило поведінки загального характеру» [8, 

с. 125].  

Кельман М. С. вказує, що правовий звичай – це санкціоноване державою 

правило поведінки, яке утвердилось в суспільстві як простий звичай в 

результаті багаторазового повторення впродовж тривалого часу і яке стало 

традицією, тобто правило, яке передавалось від покоління до покоління до того 

часу, поки не потрапило в орбіту державних інтересів [9, с. 319]. 

Луць Л. А. характеризує правовий звичай як «санкціоноване державою 

(державами) звичаєве правило поведінки, яке набуває загальнообов'язкового 

характеру» [10, с. 186].  

Ю. Сергєєв вважає: що «у юридичній літературі звичаї позначаються як 

більш-менш усталені правила, що виникли історично і стосуються поведінки 

людей у суспільстві, їхнього способу життя, побуту, встановлені внаслідок 

багаторазового застосування цих правил людьми, передаються ними від 

покоління до покоління й охороняються силою суспільної думки» [11, с. 37]. 

В. Хропанюк - «правовий звичай є санкціоновані державою правила 

поведінки, які раніше склалися внаслідок довготривалого повторення людьми 

певних дій і завдяки цьому закріпилися як стійка норма» [12, с. 184].  

С. Комарова пише, що «правовим звичаєм є санкціоноване державою 

правило поведінки, затверджене суспільством як простий звичай внаслідок 

довготривалої в часі повторюваності, який став традицією» [13, с. 148]. 

Н. Толкачова вважає правовим звичаєм є «правову норму, не передбачену 

законодавством, яка склалась і стала обов’язковою у певній сфері діяльності 

внаслідок багаторазового й одноманітного повторення відомої поведінки, 

забезпечена соціальним примусом (авторитетом) і використовується для 

регулювання конкретних цивільно-правових відносин в установленому порядку 

з санкції держави» [14].  

На розсуд Р. Майданика, правовим звичаєм є «додаткове формально-
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юридичне джерело права, що застосовується у таких випадках: 1) прогалини у 

позитивному праві за умови "мовчазної згоди" влади; 2) відсилання закону до 

звичаю; 3) прийняття на підставі звичаю судового чи адміністративного 

рішення» [1]. 

Г. Шершеневич тлумачить звичаєве право як «юридичні норми, що 

склалися силою побутових відносин, незалежно від верховної влади і набули в 

свідомості суспільства обов’язкового значення» [15, c. 46]. Г. Шершеневич 

висловлює думку про те що: щоб «звичаєве право можна було визнати 

джерелом права, необхідним є існування таких умов: звичай має бути 

заснований на усвідомленні його необхідності як правила поведінки, на 

переконанні, що слід чинити саме так, а не інакше в інтересах співжиття; як 

правило поведінки такий звичай має застосовуватись неодноразово» [15, c. 46].  

З огляду на велику кількість тлумачень поняття правового звичаю 

характерними ознаками правового звичаю виступають: 

1) Тривалість застосування. Правило поведінки, яким є звичай, повинно 

застосовуватись протягом певного періоду часу. У разі коли звичай перестав 

застосовуватись - закріплена в ньому соціальна норма нівелюється, а сам 

звичай припиняє існування;  

2) Систематичність застосування, або багаторазовість застосування. 

Правовий звичай повинен застосовуватись систематично; 

3) Устояність. Як результат багаторазового використання правовий 

звичай отримує стійкий характер, сприймається суспільством як правило 

поведінки, якого дотримуються в силу історичних, національних, суспільних 

традицій, без додаткових заходів формалізації;  

4) Фіксація свідомістю людей; 

5) Санкція держави (влади). Перехід правового звичаю в статус джерела 

права забезпечує йому легальний примус (санкціонується після багаторазового 

застосування); 

Причинами і умовами застосування правового звичаю виступають 

нормативна (законодавча/договірна неврегульованість) недосконалість 
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суспільних відносин. 

Р. Давид та К. Жоффре-Спінозі зазначали, що «правовий звичай ніколи не 

був вивчений достатньою мірою, оскільки в минулі роки наука першорядного 

значення надавала римському праву, а сьогодні ― національним кодексам. 

Правовий звичай втратив характер самостійного джерела права, про нього 

згадують лише тоді, коли постає потреба тлумачення закону. Уявлення про 

роль правового звичаю виникне тоді, коли перестануть ототожнюватись право 

та закон. Насправді, судді повсюдно поводяться так, немов закон є чи не 

єдиним джерелом права. Водночас звичаєві надається набагато більшого 

значення, ніж видається на перший погляд» [16, с. 94].  

Висновок. Висвітлення питань, пов’язаних із застосуванням правового 

звичаю є актуальним з огляду на численні недоліки і прогалини позитивного 

регулювання, які є сучасній нормативній системі. Подальше наукове 

дослідження цієї проблематики сприятиме удосконаленню правової сфери. 
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Анотація: в статті розглядаються окремі проблемні питання 

процесуального статусу неповнолітніх учасників кримінального процесу. 

Розмежування їх за віковим цензом, та особливостями проведення такого 

допиту Звертається увага на важливості з’ясування точного віку неповнолітньої 

особи залежно від тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, та 

наголошується що проведення допиту даної категорії осіб мають свої 

особливості пов’язані з певними обмеженнями за їх віком, і вносяться 

пропозиції щодо цього. 

Ключові слова: допит, віковий ценз, неповнолітній, малолітній свідок, 

потерпілий, законі представники. 

 

У сучасному світі найбільш вразливою категорією осіб виступають саме 

малолітні та неповнолітні особи, оскільки вони потребують забезпечення їх 

прав та свобод з боку держави та піклування зі сторони суспільства.  

Основний принцип ведення кримінального провадження щодо 

неповнолітніх сформульований у ч. 2 ст. 484 КПК України, де зазначено, що під 

час кримінального провадження щодо неповнолітнього слідчий, прокурор, 

слідчий суддя, суд та всі інші особи, що беруть у ньому участь, зобов’язані: 

- здійснювати процесуальні дії в порядку, що найменше порушує 

звичайний уклад життя неповнолітнього та відповідає його віковим та 
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психологічним особливостям; 

- роз’яснювати неповнолітньому суть процесуальних дій, рішень та їх 

значення; 

- вислуховувати його аргументи при прийнятті процесуальних рішень; 

- вживати всіх інших заходів, спрямованих на уникнення негативного 

впливу на неповнолітнього. 

Кримінальне процесуальне значення терміну «неповнолітній». 

Відповідно до п.п. 11 та 12 ч. 1 ст. 3 КПК України під терміном 

«неповнолітній» розуміються як особи у віці від 14 до 18 років (неповнолітні в 

їх цивільно-правовому розумінні), так і діти у віці до 14 років (малолітні особи). 

Саме тому ми повинні наголосити на особливому місці даних категорій 

осіб у здійсненні кримінально процесуальної діяльності.  

Слід зазначити, що у статті 40 Конвенції про права дитини від 20.11.1989 

наголошується, що попри порушення кримінального законодавства до дитини 

необхідно відноситися так щоб у неї формувалося почуття гідності та значення 

прав людини [1]. Окрім цього, аналогічні вимоги продиктовані як іншими 

міжнародними так і вітчизняними нормативно-правовими актами: 

1) Резолюцією 45/113 Генеральної Асамблеї ООН від 14.12.1990; 2) Законом 

України від 24.01.1995 «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 

установи для дітей»; 3) КПК України, зокрема ч. 2 ст. 484 КПК України, де 

вказано що кримінальне провадження стосовно неповнолітнього повинно 

здійснюватися в порядку, що найменше порушує звичайний уклад життя 

неповнолітнього та відповідає його віковим та психологічним особливостям. 

Тобто законодавство вимагає, щоб до таких осіб застосовувалися 

спеціальні умови та засоби щодо регулювання даних відносин, які будуть 

гарантувати дотримання їхніх прав.  

Для того, щоб більш детально розглянути особливості допиту малолітніх 

та неповнолітніх осіб на нашу думку доцільно розмежувати данні поняття. 

Критерієм їх розмежування виступає вік, відповідно до статті 3 Кримінального 

процесуального кодексу України малолітньої вважається особа котра не 
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досягла чотирнадцятирічного віку, що стосується неповнолітньої те це особа 

від чотирнадцяти до вісімнадцяти років.  

Дане розмежування має свої особливості, котрі обумовленні самим 

моментом коли особа може нести відповідальність за вчинене нею 

правопорушення. Відтак ми повинні наголосити, що така відповідальність 

настає після 00:00 годин наступної доби, а у разі розбіжності часових полюсів 

місця народження та скоєння, необхідно розраховувати за місцем народження.  

Окремо слід зазначити, що цивільним законодавством передбачені 

випадки, коли неповнолітня особа набуває повної цивільної дієздатності. А 

саме, відповідно до ст. 35 Цивільного Кодексу повна цивільна дієздатність 

може бути надана фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і працює за 

трудовим договором, чи фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років та бажає 

займатися підприємницькою діяльністю і на це є письмова згода батьків 

(усиновлювачів), піклувальника або органу опіки та піклування то така особа 

може бути зареєстрована як підприємець і набуває повної цивільної 

дієздатності з моменту державної реєстрації її як підприємця. Окрім цього, 

повна цивільна відповідальність може бути надана неповнолітній особі, яка 

записана матір'ю або батьком дитини.  

Також у такої особи може бути відсутніми документи й тоді буде 

призначатися експертиза [2]. Всі ці особливості пов’язані з моментом 

можливості настання кримінальної відповідальності не визначаються 

законодавцем у конкретній статті КПК чи кримінального кодексу, а надаються 

у коментарі, що свідчить про необхідність встановлення даного аспекту у 

одному з наведених вище кодексів. 

Даний аспект дуже важливо вміти правильно визначати, насамперед через 

те, що у разі не досягнення відповідного віку, навіть у разі, якщо питання у 

одній годині особу не можливо притягнути до відповідальності, саме тому 

даний аспект відіграє настільки важливу роль. 

Також одним з найбільш неоднозначних питань виступає проведення 

допиту неповнолітньої особи, оскільки думки вчених у дані ситуації дуже 
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розходяться.  Відтак відповідно до статті 226 КПК допит  даної особи не може 

проводитись більш як одну годину без перерви та понад дві на добу.  

Проте ми не можемо не звернути увагу на той факт, що дане визначення, 

викликає велику кількість спорів. Такий науковець, як Гошовська Ю.В. 

зазначає, що у разі вчинення складних кримінальних правопорушення, або ж за 

умови необхідності проведення слідчих заходів за «гарячим слідами» дві 

години на добу це замало, адже лише для встановлення контакту з даної особою 

може піти більшість часу[3, с. 145]. 

Слід зауважити, що допит малолітнього або неповнолітнього потерпілого 

проводиться з дотриманням правил, передбачених КПК України, для допиту 

цих осіб як свідків. Але деякі науковці не погоджуються з позицією 

законодавця та наголошують на необхідності видаляти із залу судового 

засідання малолітніх та неповнолітніх потерпілих і запрошувати їх тільки для 

допиту. Таке твердження обумовлене тим, що перебування дитини в залі 

судового засідання довгий час утомливо для неї і не викликається 

необхідністю. Згідно положень чинного кримінального процесуального 

законодавства, допит неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого 

здійснюється у присутності захисника [4].   

Завертаючись до статі 354 КПК ми розуміємо, що допит малолітньої 

особи проводиться за участі законного представника, педагога чи психолога, а 

за необхідності – лікаря, говорячи про допит неповнолітнього свідка то дані 

особи встановлюються на розсуд суду [5] . Відтак ми наголошуємо на 

необхідності зрівняння даної категорії осіб у правах.  

Виходячи з цього ми розуміємо, що проведення допиту даної категорії 

осіб мають свої особливості пов’язані з певними обмеженнями насамперед 

пов’язаними з їх віком. Також важливим аспектом виступає у якості кого 

виступає особа потерпілого, підозрюваного чи свідка. У вітчизняному 

законодавстві існують певні прогалини в даних аспектах, саме тому ми 

наголошуємо на необхідності впровадження змін до сучасного законодавства в 

даній сфері.  
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Анотація: в статті проведено дослідження окремих проблемних питань 

щодо імплементації вітчизняного процесуального законодавства з рішеннями 

Європейського Суду з прав людини в практичній діяльності судових та 

правоохоронних органів України. Звернуто увагу на проблемні аспекти 

імплементації міжнародних стандартів, які передбачені у рішеннях 

Європейського суду з прав людини, у тому числі і щодо України. 

Наголошується, що чинне законодавство не завжди оперативно приводиться у 

відповідність до міжнародних правових актів, не проводиться належні аналізи, 

кодифікація та інкорпорація норм останніх у національне законодавство. Окрім 

цього, існує необхідність більш ефективного впровадження в практичній 

діяльності працівників органів досудового розслідування та прокуратури 

відповідних організаційно-інформаційних та правових заходів з дотримання в 

їх практичній діяльності вимог рішень Європейського Суду з прав людини. 

Звертається увага, що недостатнє володіння необхідними знаннями, як наслідок 

призводять до порушення прав та свобод окремих учасників процесу, і не 

дозволяє у передбачених законом випадках здійснювати більш якісно 

розслідування та надавати якісну правову допомогу тим учасникам, які цього 

потребують. А тому, існує необхідність у вироблення єдиної організаційної 
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системи в Україні з питань подальшої імплементації у кримінальне 

процесуальне законодавство міжнародних стандартів, які містяться в рішеннях 

Європейського суду з прав людини. 

Ключові слова: рішення Європейського суду з прав людини, 

імплементація, кримінальне процесуальне законодавство, міжнародні правові 

стандарти слідчі, прокурор, суд. 

 

Сьогодні, Україна є суб’єктом міжнародних відносин, політикою якої є 

тримання курсу на євроінтеграцію, що є певним поштовхом на прийняття та 

зміну вже існуючих нормативно-правових актів урядом країни, відповідно до 

норм міжнародного законодавства. Наразі, система національного 

законодавства включає в себе низку міжнародно-правових актів, ратифікованих 

Верховною Радою України. Також, поряд з цим, умови сьогодення вимагають 

при розгляді справ під час судового провадження використовувати практику 

Європейського суду з прав людини (далі – ЄСПЛ).  

Зазначене обумовлюється й вимогами зазначеними ст. 8 Кримінального 

процесуального кодексу України (далі – КПК України), відповідно до якої 

принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з 

урахуванням практики Європейського суду з прав людини [1]. 

Однак, попри викладене вище, наразі, Україна, в особі посадових осіб 

органів виконавчої влади, правоохоронних органів під час здійснення 

досудового розслідування та судового розгляду, все частіше порушує 

гарантовані Конституцією права та свободи людини, у зв’язку з чим існує 

чимала кількість рішень ЄСПЛ проти України, адже в сучасному правовому 

суспільстві громадяни нашої держави мають змогу звернутись, у випадку 

неналежного правового захисту національними засобами, до міжнародного, 

незалежного суду. 

У зв’язку з викладеним, вважаємо за необхідне дослідити проблеми 

імплементації міжнародних стандартів, які передбачені у рішеннях 

Європейського суду з прав людини у кримінальне процесуальне законодавство 
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України, адже вона є одним із способів усунути недоліки та прогалини 

українського законодавства, які стосуються основних прав та свобод людини. 

Взагалі, під імплементацією в міжнародному праві слід розуміти 

організаційно-правову діяльність держав з метою реалізації своїх міжнародно-

правових зобов’язань [2, c. 145]. 

Сьогодні, для забезпечення імплементації міжнародно-правових актів та 

прецедентної практики Європейського Суду з прав людини в національне 

законодавство України видаються необхідні збірки нормативних актів та 

посібники, створені потужні інтернет-ресурси, здійснюється система 

організаційних заходів. 

Проте, як свідчить практика прийнятих досі правових, організаційних і 

інформаційних заходів виявляється недостатньо. Практичні працівники судових 

та правоохоронних і правозахисних органів нерідко не в повній мірі 

інформовані щодо змісту певних рішень Європейського Суду з прав людини, 

недостатньо володіють необхідними знаннями, що дозволяють надавати якісну 

правову допомогу громадянам щодо звернень до Суду, мають труднощі щодо 

тлумачення прецедентної практики Суду, чинне законодавство не завжди 

оперативно приводиться у відповідність до міжнародних правових актів, не 

проводиться належні аналізи, кодифікація та інкорпорація норм останніх у 

національне законодавство тощо. 

Також, у світлі дослідженого питання, вважаємо за необхідне виокремити 

ситуації, які обумовлюють необхідність імплементації норм міжнародних 

правових актів та правотворчих рішень Європейського Суду з прав людини [3, 

c. 122]: 

1. Норми міжнародних правових актів та правотворчі рішення 

Європейського Суду з прав людини повністю відповідають нормам 

національного законодавства. В даному випадку перші використовуються як 

еталон, від якого не варто відступати при прийнятті нових законів чи змін до 

чинних. 

2. Норми міжнародних правових актів та правотворчі рішення 
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Європейського Суду з прав людини торкаються певних прогалин, «білих плям» 

правової системи суверенної держави і фактично доповнюють чинне 

національне законодавство. У такому разі норми міжнародних правових актів 

та правотворчі рішення Європейського Суду з прав людини мають бути без 

зволікань включені до правової системи держави її законодавчим органом 

шляхом прийняття окремого закону чи внесення доповнень до чинних законів, 

а поки цього не відбулося ратифіковані Україною норми міжнародних правових 

актів та правотворчі рішення Європейського Суду з прав людини мають 

безпосередньо застосовуватись як норми прямої дії при розгляді відповідних 

правовідносин. 

3. Чинні національні правові інститути знаходяться у протиріччі з 

норми ратифікованих Україною міжнародних правових актів та правотворчими 

рішення Європейського Суду з прав людини. У такому випадку норми 

міжнародних правових актів та правотворчі рішення Європейського Суду з 

прав людини мають вищу юридичну силу ніж закони України (якщо вони не 

суперечать Конституції України), а отже саме вони і мають безпосередньо 

застосовуватись. Норми законодавчих актів України, які суперечать нормам 

ратифікованих Україною міжнародних правових актів та правотворчим 

рішенням Європейського Суду з прав людини, не підлягають застосуванню. 

Законодавчий орган України має без зволікань привести національне 

законодавство у відповідність до легітимних норм міжнародних правових актів 

та правотворчих рішень Європейського Суду з прав людини. 

Проте, поряд з цим, сьогодні виникають дві важливі проблеми:  

а) систематизації значного пласту правотворчих рішень Європейського 

Суду з прав людини, які прийняті в різні часи і відносно різних Європейських 

країн та забезпечення правильного їх тлумачення і розробки на цій основі 

необхідних законодавчих ініціатив;  

б) відпрацювання механізмів невідкладного корегування національного 

законодавства з урахуванням міжнародних правових актів та правотворчих 

рішень Європейського Суду з прав людини, які самі часто знаходяться в 



1355  

ситуації динамічних змін і систематизації. 

Проблема полягає як у динамічності і неоднозначності самої 

прецедентної практики Європейського Суду з прав людини так і не досить 

виваженими положеннями самого Закону України «Про виконання рішень та 

застосування практики Європейського суду з прав людини», відсутності 

належних організаційно-правових механізмів імплементації прецедентної 

практики Європейського суду з прав людини [4, c. 231]. 

Також, однією з проблем є те, що практика Європейського суду з прав 

людини є доволі різною за своїми підходами у трактуванні положень Конвенції 

про захист прав людини і основоположних свобод при вирішенні кожної 

справи. 

Вказане вище пояснюється тим, що ЄСПЛ вирішує кожну справу 

виходячи з конкретних обставин, а тому й і снують різні підходи щодо 

тлумачення зазначеної Конвенції. 

Тому інколи постає запитання (особливо на практиці): яке саме рішення 

варто застосовувати при вирішенні конкретної кримінальної справи? 

Таким чином, резюмуючи викладений матеріал, ми бачимо, що питання 

імплементації міжнародних стандартів, передбачених у рішеннях 

Європейського суду з прав людини є важливим з огляду на те, що такий крок є 

втіленням реалізації демократичних стандартів у системі правового захисту. 

Однак, сьогодні існує низка проблем стосовно імплементації зазначених 

міжнародних стандартів. По-перше, наявність значного пласту правотворчих 

рішень Європейського Суду з прав людини, які необхідно систематизувати та 

забезпечити правильне їх тлумачення і розробити на цій основі необхідні 

законодавчі ініціативи. По-друге, відпрацювання механізмів невідкладного 

корегування національного законодавства з урахуванням міжнародних 

правових актів та правотворчих рішень Європейського Суду з прав людини, які 

самі часто знаходяться в ситуації динамічних змін і систематизації. По-третє, 

відсутність належних організаційно-правових механізмів імплементації 

прецедентної практики Європейського суду з прав людини. По-четверте, 
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неоднозначне використання норм Конвенції при вирішенні кожної справи. 

Тому, подальше дослідження окресленої проблематики є необхідним та 

актуальним задля подолання існуючих проблем та вироблення єдиної 

організаційної системи стосовно імплементації міжнародних стандартів, які 

містяться в рішеннях Європейського суду з прав людини у кримінальне 

процесуальне законодавство. 
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Анотація: Конституційні засади підтримки й гарантування місцевого 

самоврядування охоплюють всі сторони його організації та здійснення. Для 

конституційних засад місцевого самоврядування характерним є наступне: а) 

вони передбачають формування і функціонування системи місцевого 

самоврядування; б) допомагають усвідомити сутність місцевого 

самоврядування; в) виступають критерієм оцінки діючої системи місцевого 

самоврядування; г) сприяють збереженню наступності в розвитку 

муніципальних інститутів. 

Ключеві слова: місцеве самоврядування, державна підтримка, гарантії 

місцевого самоврядування, принципи місцевого самоврядування. 

 

До конституційних засад гарантій місцевого самоврядування відносяться: 

соціальна свобода, справедливість, демократизм, гуманізм, рівноправність, 

єдність юридичних прав і обов'язків, відповідальність органів і посадових осіб 

місцевого самоврядування за результати своєї діяльності, законність [1,с.75-80]. 

Соціальна свобода полягає в наданні суб'єктам муніципальних 

правовідносин максимальної свободи у виборі своєї поведінки (ч. 1 ст. 140 

Конституції України). 

Соціальна справедливість спрямована на досягнення, за допомогою 

права, найбільш оптимальної пропорційності між можливою і належною 

поведінкою суб'єктів правовідносин і оцінкою її результатів (ст. 38 Конституції 
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України ). 

Демократизм виражається у рівноправності громадян; у наявності прав і 

політичних свобод громадян; у здійсненні влади більшості при дотриманні та 

захисту прав меншості; у забезпеченні права участі кожного члена 

територіальної громади в управлінні державними та місцевими справами 

безпосередньо або через вільно обраних представників на основі загального, 

рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування (ст. ст. 5, 38 

Конституції України). 

Гуманізм відображається в закріпленні і реальній гарантії природних, 

невід'ємних прав і свобод кожної людини (ст. 21 Конституції України ). 

Рівноправність закріплює рівність усіх громадян перед законом і судом, 

їх рівне право на захист законом незалежно від статі, раси, національності, 

мови, походження, майнового і посадового стану, місця проживання, релігійних 

та інших переконання, приналежності до громадських об'єднань (ст. 24 

Конституції України). 

Єдність юридичних прав і обов'язків полягає в органічному взаємозв'язку 

і взаємообумовленості юридичних прав і обов'язків суб'єктів суспільних 

відносин, за яких праву користуватися певним соціальним благом слідує 

обов'язок здійснювати суспільно – корисні дії для інших (ст. 68 Конституції 

України). 

Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування за 

результати своєї діяльності означає настання несприятливих правових наслідків 

за прийняті ними протиправні рішення (ст. 56 Конституції України ). 

Законність полягає у вимозі суворого і повного виконання усіма 

суб'єктами права запропонованих правових норм (ст. 68 Конституції України). 

Усі конституційні основи гарантій місцевого самоврядування тісно 

взаємопов'язані між собою. Вони реальні, якщо їм відповідає правовий порядок 

в суспільстві з його демократичною і гуманістичною спрямованістю [2,с.36-39]. 

Поряд із загальними засадами конституційних гарантій місцевого 

самоврядування в Конституції України зазначені й спеціальні: 
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1. Самостійність вирішення населенням та органами місцевого 

самоврядування питань місцевого значення (ч. 1 ст. 140 Конституції України). 

2. Поєднання представницької демократії з формами прямого 

волевиявлення громадян (ч. 3 ст. 140 Конституції України). 

3. Непідлеглість одного територіального утворення іншому (ч. 1, ч. 4 ст. 

140 Конституції України). 

4. Наявність представницького органу місцевого самоврядування в 

територіальному утворенні або здійснення його повноважень зборами громадян 

(ч. 4 ст. 140 Конституції України). 

5. Пріоритетна роль представницьких органів місцевого самоврядування в 

системі органів місцевого самоврядування (ст.141 Конституції України)  

6. Гарантування державою мінімальних державних соціальних стандартів 

щодо задоволення основних життєвих потреб населення, забезпечення яких 

віднесено до відання органів місцевого самоврядування (ч. 3 ст. 142 

Конституції України). 

До спеціальних засад конституційних гарантій місцевого самоврядування 

можна, також, віднести гарантію пропорційності повноважень місцевого 

самоврядування його матеріально-фінансовим ресурсам, що є однією з 

основних умов при визначенні обсягу компетенції органів місцевого 

самоврядування або його фінансово – економічної основи, але має спеціальний 

характер при розгляді в цілому організації і функціонування місцевого 

самоврядування. 

Державна підтримка місцевого самоврядування - одна з головних умов 

забезпечення самостійності місцевого самоврядування в Україні. Пояснюється 

це не тільки тим, що в нашій країні місцеве самоврядування формувалось 

виключно за підтримки держави, але й важливою роллю держави у 

функціонуванні місцевого самоврядування у будь-якій країні на сучасному 

етапі державотворення [3,с.11]. Серед необхідних умов, які забезпечують 

органи державної влади України для нормального регулювання місцевого 

самоврядування, виділяються правові, організаційні, матеріально-фінансові. 
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Наукові дослідження проблем взаємодії держави й органів місцевого 

самоврядування виявляють різноманітні форми, способи, механізми впливу 

держави на сферу місцевого самоврядування, що, своєю чергою, дозволяє 

зробити висновок про можливість виокремити в системі внутрішніх функцій 

української держави функції державного визнання, встановлення та 

гарантування місцевого самоврядування, що на практиці реалізується у таких 

напрямах і формах: нормативно-правове регулювання місцевого 

самоврядування; державна політика в галузі розвитку місцевого 

самоврядування; державна підтримка територіальних громад; державний захист 

і гарантування місцевого самоврядування; державний контроль; юридична 

відповідальність суб'єктів муніципально-правових відносин тощо. Для 

реалізації саме цієї функції органи державної влади й наділяються 

відповідними повноваженнями у сфері місцевого самоврядування.  

Зміст статті 7 Конституції України свідчить про проголошення і 

гарантування місцевого самоврядування, як фундаментального інституту, 

спрямованого на заохочення громадян до участі в управлінні справами 

суспільства. Воно націлене проти невиправданого зосередження в руках 

державних органів усіх справ, на те, щоб рішення багатьох питань 

здійснювалося на низовому рівні, тобто там, де реально може бути забезпечено 

врахування усіх місцевих умов і особливостей, інтересів населення відповідної 

адміністративно-територіальної одиниці. 

У статті 7 Конституції України закладено підхід, який повною мірою 

відповідає загальновизнаному його розумінню, у тому числі і сформульованому 

в Європейській Хартії місцевого самоврядування. 

Конституція України виходить із самостійності місцевого 

самоврядування, що здійснюється територіальною громадою в порядку 

встановленому законом, як безпосередньо, так і через органи місцевого 

самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи. 

Органами місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси 

територіальних громад сіл, селищ, міст є районні та обласні ради. 
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Самостійність місцевого самоврядування - ключове поняття. Це означає, 

що органи місцевого самоврядування наділяються власною компетенцією, 

вільні у здійсненні своїх повноважень і несуть відповідальність за їх реалізацію. 

Конституційні засади і принципи місцевого самоврядування залежать від 

визначення і провадження в життя державної політики у сфері місцевого 

самоврядування. Державна політика у сфері місцевого самоврядування 

складається з ідей, настанов, принципів, цілей і завдань, пріоритетів, правових 

засобів, направлених на забезпечення оптимальних умов розвитку і 

функціонування муніципальної влади.   

Основними напрямами державної політики в цій галузі є:  

• забезпечення реалізації конституційних прав громадян на здійснення 

місцевого самоврядування;  

• створення умов для реалізації конституційних повноважень органів 

місцевого самоврядування;  

• забезпечення державних гарантій місцевого самоврядування.  

Для здійснення державної політики в галузі розвитку місцевого 

самоврядування використовуються наступні механізми:  

• правове регулювання організаційної, фінансової та господарської 

самостійності місцевого самоврядування при вирішенні питань місцевого 

значення;  

• формування системи державних органів, що займаються питаннями 

підтримки місцевого самоврядування;  

• прийняття державних програм, що сприяють реалізації конституційних 

основ місцевого самоврядування та розвитку муніципальних утворень;  

• бюджетне і податкове регулювання, що дозволяє забезпечити 

збалансовані мінімальні місцеві бюджети, створити умови для оптимізації 

податкової бази муніципальних утворень;  

• передача в комунальну власність об’єктів, що перебувають у державній 

власності, необхідних для здійснення повноважень місцевого самоврядування; 

• методична підтримка місцевого самоврядування, в тому числі 
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організація і проведення конференцій, семінарів з актуальних питань місцевого 

самоврядування;  

• підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для місцевого 

самоврядування, в тому числі підвищення кваліфікації виборних осіб місцевого 

самоврядування, підготовка кандидатів та учасників виборних кампаній до 

виборів і інших процедур прямого волевиявлення населення;  

• інформаційна підтримка місцевого самоврядування, в тому числі 

роз'яснення населенню конституційних основ місцевого самоврядування, 

інформування (то про хід та проблеми реформи місцевого самоврядування, про 

роль населення в створенні системи громадського контролю за діяльністю 

органів місцевого самоврядування; 

• використання погоджувальних процедур при вирішенні проблем, що 

виникають у процесі взаємодії органів державної влади і органів місцевого 

самоврядування.  

Загалом державна політика сфері місцевого самоврядування є 

поліаспектною за своєю суттю: до її кола входить значна кількість суспільних 

проблем, вона стосується інтересів багатьох суб'єктів і водночас є об'єктом 

уваги з боку учасників політики, має різнобічний і багатофункціональний вплив 

на суспільство, складна у виробленні та неоднозначна й конфліктна при 

впровадженні, чутлива до суспільних змін. Основоположне значення для 

підтримки і гарантування місцевого самоврядування має правовий напрям 

державної політики, який полягає у розробці та впровадженні юридичних ідей 

концептуального характеру, прийнятті, вдосконаленні й реалізації відповідних 

правових норм Конституції та законів України. У сфері місцевого 

самоврядування правова політика покликана створити умови для 

самоорганізації населення, в окремих випадках обмежуючи стихійність, а в 

інших – заохочуючи та підтримуючи певні напрямки діяльності громадян. 

Правова політика легітимізує систему пріоритетів місцевого самоврядування, 

орієнтує органи держави й місцевого самоврядування на захист прав і законних 

інтересів людини, оптимізацію правового регулювання процесів самоорганізації 
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та самоуправління територіальних громад. Вона є необхідною складовою 

процесу формування повноцінної й ефективної правової системи України.  

Сутність правової політики у сфері місцевого самоврядування 

проявляється у використанні політичної влади з метою юридичного закріплення 

й деталізації у чинному законодавстві конституційних приписів, створення 

основних організаційно-юридичних умов здійснення прав і свобод особи, 

соціальних груп, територіальних громад, підтримка балансу між публічною і 

приватною сферою. У сфері місцевого самоврядування правова політика, на 

думку Ю.М.Тодики, включає не лише якісне правове регулювання суспільних 

відносин, а й реалізацію нормативно-правових приписів на практиці. Це дає 

підстави для виділення доктринального, правотворчого і правореалізаційного 

(правозастосовчого) напрямку правової політики [4, с.41 ].  

Однак механізм взаємовідносин держави і місцевого самоврядування 

передбачає не тільки односторонній вплив на муніципалітети з боку держави, а 

й наявність «зворотного зв'язку». В даний час можливості впливу на державу з 

боку муніципальних органів досить незначні. Це виявляється в першу чергу у 

відсутності чітко прописаних у законі механізмів впливу органів місцевого 

самоврядування на державні рішення, які зачіпають питання місцевого 

значення. Аналіз практики функціонування органів місцевого самоврядування 

показує, що найбільш ефективними є два механізми впливу місцевого 

самоврядування на державу: судовий і суспільно-політичний. 

Перший полягає в можливості оскаржити дії та рішення органів 

державної влади, що порушують права місцевого самоврядування. Другий 

механізм передбачає активізацію діяльності різних об'єднань органів місцевого 

самоврядування, політичних партій, громадських організацій.  

В Україні поступово набирає обертів діяльність Асоціацій місцевих рад, 

Асоціації міст України, Національного конгресу органів місцевого 

самоврядування, серед статутних напрямків діяльності яких важливе місце 

займає розробка і подання органам державної влади пропозицій щодо розвитку 

місцевого самоврядування, які підлягають обов’язковому розгляду у порядку, 
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встановленому законодавством; представлення і захист місцевих та 

регіональних інтересів органів місцевого самоврядування при прийнятті 

органами державної влади рішень щодо соціально-економічного та культурного 

розвитку територій. З метою науково-дослідної, правової й організаційної 

синхронізації та узгодженості реформаторських процесів на державному рівні 

утворюються відповідні координаційні структури. 

Різні політичні партії, громадські організації пропагують свої варіанти 

політики у сфері місцевого самоврядування. Іноді зовсім протилежні. У період, 

коли її пріоритети визначає адміністративний апарат а кризові явища одразу 

здолати не можна, слід шукати консенсус між громадянами і місцевою владою. 

Важливо також, щоб при розробленні і реалізації такої політики Верховною 

Радою України проводились консультації з представниками об'єднань органів 

місцевого самоврядування, політичними партіями, громадськістю і 

враховувались їх інтереси. 

Аналізуючи дії держави щодо місцевого самоврядування, можна 

відзначити неодноразові спроби реформування його системи, у результаті яких 

на сьогодні класичне самоврядування залишилось лише на рівні населених 

пунктів. При цьому цілеспрямована діяльність незалежної Української держави 

щодо створення ефективного механізму функціонування муніципальної влади 

практично обмежується останніми десятиліттями, оскільки за часів радянської 

влади місцевого самоврядування у сучасному його розумінні просто не 

існувало. 

Розвиток державної політики щодо підтримки й гарантування місцевого 

самоврядування умовно можна поділити на ряд етапів, що пов’язані із 

значними подіями, які відбулися у процесі формування вітчизняного інституту 

місцевого самоврядування. 
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термінів, ототожнення їх в законодавстві. Розкриття сутності даних понять та їх 

співвідношення. 
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Відповідно до статті 86 Лісового Кодексу України «Організація охорони і 

захисту лісів передбачає здійснення комплексу заходів, спрямованих на 

збереження лісів від пожеж, незаконних рубок, пошкодження, ослаблення та 

іншого шкідливого впливу, захист від шкідників і хвороб.» [1] Насамперед 

потрібно визначити співвідношення двох даних понять та розкрити їх сутність. 

Так як дані поняття є схожими за змістом і зустрічаються випадки, коли ці 

дефініції в юридичній літературі не мають чітких розбіжностей і 

використовуються як тотожні поняття. 

На жаль, на сучасному етапі розвитку законодавства не розрізняється 

поняття «охорони» та «захисту» лісів, проте важливо зазначити, що вони не є 

тотожними за своїм змістом. Cиротяк М.В. визначив, що «захист» – це є те, що 

служить, захищає, тобто є обороною, а термін «захищати» - попередити, 

забезпечити від чого-небудь, охороняти від негативних дій, тобто в даному 

випадку «охорона» визначається через термін «захист». [2] 

На думку П.С. Стайнова поняття «захист лісів» є значно ширше за 
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поняття «охорона лісів». Важливо зазначити, що охорона лісів полягає в захисті 

лісів, утримання їх в належному стані, що не буде шкодити його становищу, 

тобто не допускати погіршення, а щодо захисту, то це раціональне 

використання, відтворення та поліпшення лісових ресурсів. [3, c.22] 

Протилежну думку висловив П.С. Мельник, який вказав, що поняття «захист» є 

значно вужче за поняття «охорона», так як правовий захист виникає лише тоді, 

коли присутня наявна шкода. Тобто, правова охорона включає в себе правовий 

захист. [4, c.30]  Цікавою є думка М.С. Малеїна, який стверджує, що «охорона» 

є об’ємнішим поняттям та поняття «захист», так як «охорона» включає в себе 

уже всі юридичні правила, «…вже сам факт, що право регулює той чи інший 

вид суспільних відносин, свідчить про те, що цим відносинам надається 

особливе значення, – вони охороняються державою. Встановлюючи в правових 

нормах масштаби і межі поведінки з приводу конкретного блага, визначаючи 

права і обов’язки учасників правовідносин, їх бажану з точки зору суспільства 

поведінку і наслідки небажаних вчинків, держава таким чином бере під охорону 

ці блага і відповідні права на них. Під захистом ж розуміються заходи, що 

передбачені в законі в тих випадках, коли право вже порушене». До даних 

заходів М.С. Малеїн відносить заходи юридичної відповідальності та інші 

правові санкції, і важливо зазначити, що заходи примусу, які спрямовані на 

попередження порушення особистих прав і також їх відновлення – 

здійснюється як застосуванням норм охорони, так і застосуванням норм 

захисту.  [5, c.18] 

Цікавою є думка в науці, де дані поняття є тотожними і об’єднуються в 

одне поняття «соціальні гарантії прав та свобод людини». Єгорова Т.П. дану 

думку категорично не підтримує і зазначає, що зазначене поняття «соціальні 

гарантії прав та свобод людини» - це зовсім інша та значно вужча правова 

категорія і взагалі це суперечить всім правилам логіки. [6, с.47]  Я щойно 

згадану думку Єгорової Т.П. підтримую і вважаю, що ототожнювати дані 

поняття неможна ні в якому разі. 

Отже, з усього вищезазначеного можна зробити висновок, що охорона та 
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захист лісів в Україні відіграє надзвичайно важливу роль. Норми, які можна 

віднести до поняття «охорони земель» включають в себе норму належної 

поведінки для забезпечення збереження лісів також варто зазначити, що вони 

встановлюють права та обов’язки суб’єктів лісоохоронних відносин і що є не 

менш важливим - вносять порядок, узгодженість та організованість у систему 

охорони лісів. Правова охорона лісів здійснюється під час застосування всіх 

правових норм, які пов’язання з охороною та застосування лісових ресурсів. 

Існує велика кількість тверджень науковців на рахунок цього питання, деякі 

стверджують, що дані поняття є тотожними і розмежовувати їх немає сенсу, але 

я вважаю, дуже доречним буде розтотожнити поняття «охорона» та «захист» в 

законодавстві, так як вони не є тотожними. Дані поняття є різними за змістом, 

за обсягом, і важливо зазначити, що одне поняття є складником другого, 

підтвердженням цього є думка Я. М. Шевченка «…поняття охорони включає в 

себе поряд із заходами економічного, політичного, ідеологічного характеру, що 

забезпечують нормальне регулювання суспільних відносин, попередження 

правопорушень, усунення причин, їх породжуючих (регулятивні норми), також 

і заходи, спрямовані на поновлення чи визнання прав у випадку їх порушення 

чи оспорювання, а саме: захист (охоронні норми)». [7] Також важливо 

зазначити те, що «охорона лісів» від «захисту лісів відрізняється тим, що 

«охорона» починає поширюватися з моменті прийняття нормативно-правового 

акту, а «захист» - розпочинає свою дію лише тоді, коли наявне якесь 

порушення. 
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У статті, з огляду на актуальність і значущість проблеми обмеження прав 

і свобод людини і громадянина, викладено результати проведеного аналізу 

розвитку регулювання обмежень прав громадян на інформацію в системі 

суб’єктно-об’єктних зв’язків у сфері національної безпеки. Проаналізовано 

положення інформаційного законодавства України щодо сутності та 

класифікації видів інформаційної діяльності. 

Ключові слова: права і свободи людини і громадянина, право на 

інформацію, обмеження прав і свобод, обмеження права на інформацію 

 

Визначення суб’єктно-об’єктних зв’язків у сфері національної безпеки, як 

особливої категорії, виглядає закономірним процесом диференціації правових 

відносин в цій сфері, що сприятиме створенню дієвого механізму правового 

регулювання суспільних відносин в системі забезпечення національної безпеки 

України.  

Проголошені у преамбулі до Закону України «Про національну безпеку 

України» основи визначення й розмежування повноважень державних органів у 

сферах національної безпеки і оборони, створюваний ним базис для інтеграції 

політики та процедур органів державної влади, інших державних органів, 

функції яких стосуються національної безпеки і оборони, сил безпеки і сил 

оборони, а також декларований зв’язок цих основ із визначенням систем 

командування, контролю та координації операцій сил безпеки і сил оборони, 
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запровадженням всеосяжного підходу до планування у сферах національної 

безпеки і оборони, забезпеченням, у такий спосіб, демократичного цивільного 

контролю над органами та формуваннями сектору безпеки і оборони у повній 

мірі стосуються інформаційної сфери загалом та проблеми обмеження прав 

громадян на інформацію, зокрема. Так, наприклад, здійснюючи визначення у 

п.6. ч.1. ст. 1 цього Закону «загроз національній безпеці України», як явищ, 

тенденцій і чинників, що унеможливлюють чи ускладнюють або можуть 

унеможливити чи ускладнити реалізацію національних інтересів та збереження 

національних цінностей України [1], законодавець одночасно має на увазі й 

інформаційну діяльність, як об’єкт публічного адміністрування у сфері 

національної безпеки, й інформаційні операції, як «діяльність суб’єкта, що 

наділений відповідними повноваженнями в інформаційній сфері». 

У відповідності до ст. 4 Закону України «Про інформацію» суб'єктами 

інформаційних відносин виступають фізичні та юридичні особи, об'єднання 

громадян, суб'єкти владних повноважень. Об'єктом таких інформаційних 

відносин є інформація - будь-які відомості та/або дані, які можуть бути 

збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді [2].  

У ст. 9 згаданого Закону основними видами інформаційної діяльності є 

створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, 

охорона та захист інформації [2]. Слід зробити припущення, що згадані вище 

інформаційні операції є похідними від основних видів інформаційної діяльності 

та/або їх комбінацією, яка утворюється у межах іншого виду чи сфери 

діяльності. Говорячи про «цілеспрямованість» інформаційної діяльності 

законодавець вже у межах Закону України «Про інформацію» закріплює її 

основи, а також розділяє у ч. 1 ст. 23 «інформаційну послугу» як діяльність з 

надання інформаційної продукції споживачам з метою задоволення їхніх 

потреб та, безпосередньо, «інформаційну продукцію» як матеріалізований 

результат інформаційної діяльності, призначений для задоволення потреб 

суб'єктів інформаційних відносин [2].  

Загалом, ґрунтуючись на «діяльнісному» підході в праві доцільним є 
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розгляд сутності суб’єктно-об’єктних зв’язків у сфері національної безпеки, 

насамперед, де вона «перетинається» із сферою інформаційної діяльності, 

забезпеченням свободи слова, висловлювань, думок тощо.  

У ст. 5 Закону України «Про інформаційні агентства» визначено види їх 

інформаційної діяльності (збирання, обробка, творення, зберігання, підготовка 

інформації до поширення, випуск та розповсюдження інформаційної продукції 

[3) із віднесенням останніх двох до реалізації права на свободу 

підприємницької діяльності в інформаційній сфері. У контексті викладеного 

свободу діяльності друкованих засобів масової інформації слід тлумачити як 

спосіб здійснення свободи слова і вільного вираження у друкованій формі своїх 

поглядів і переконань, які гарантуються Конституцією України і, відповідно до 

Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», 

означають право кожного вільно і незалежно шукати, одержувати, фіксувати, 

зберігати, використовувати та поширювати будь-яку інформацію за допомогою 

друкованих засобів масової інформації, крім випадків, визначених законом, 

коли обмеження цього права необхідно в інтересах національної безпеки, 

територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання 

заворушенням чи кримінальним правопорушенням, для охорони здоров’я 

населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання 

розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання 

авторитету і неупередженості правосуддя [4]. 

У відповідності до ст. 1 Закону України «Про наукову та науково-

технічну інформацію» науково-інформаційна діяльність – це сукупність дій, 

спрямованих на задоволення потреб громадян, юридичних осіб і держави у 

науково-технічній інформації, що полягає в її збиранні, аналітично-синтетичній 

обробці, фіксації, зберіганні, пошуку і поширенні [5], а фізичні та юридичні 

особи у сфері дії цього Закону виступають як творці і накопичувачі науково-

технічної інформації, власники, виробники, зберігачі і споживачі інформаційної 

продукції та послуг, а також як посередники у сфері науково-інформаційної 

діяльності (ч.2. ст. 3) [5]. Додаючи елементи системного підходу та, одночасно, 
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підкреслюючи методи правового регулювання інформаційної діяльності 

законодавець у ст. 3 Закону України «Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах» визначає, що суб'єктами відносин, пов'язаних із 

захистом інформації в системах, є: володільці інформації; власники системи; 

користувачі; спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з 

питань організації спеціального зв'язку та захисту інформації і підпорядковані 

йому регіональні органи [6]. 

Повертаючись до змісту Закону України «Про національну безпеку 

України» зазначимо, що здійснюючи у ч.1. ст. 3 Закону опис державної 

політики у сфері забезпечення національної безпеки України, а згодом – 

визначення принципів такої діяльності законодавець використовує ті самі 

елементи системного підходу, що, з одного боку, надало йому можливість 

закріпити такі підсистеми як: захист людини і громадянина (їхніх життя і 

гідності, конституційних прав і свобод, безпечних умов життєдіяльності); 

захист суспільства (його демократичних цінностей, добробуту та умов для 

сталого розвитку); захист держави (її конституційного ладу, суверенітету, 

територіальної цілісності та недоторканності); захист території, навколишнього 

природного середовища (від надзвичайних ситуацій), але, з іншого, побудувало 

основи «конкуренції» таких підсистем й ізоморфного визначення повноважень 

суб’єктів забезпечення національної безпеки, їх «перетікання», наприклад із 

підсистеми захисту конституційних прав  і свобод до підсистеми захисту 

конституційного ладу чи підсистеми захисту території.  

Наявність таких «наслідків» неодноразово відмічали вітчизняні й 

закордонні фахівці у сфері інформаційного права та інформаційної безпеки, 

однак без належної оцінки такому явищу.  

У системі суб’єктно-об’єктних зв’язків доцільно вести мову не про 

самостійність інформаційної безпеки, а навпаки про її здатність інтегрувати 

заходи забезпечення різних сфер – військової, державної, економічної, 

політичної, громадської тощо. Відповідно, регулювання обмежень прав 

громадян на інформацію в системі суб’єктно-об’єктних зв’язків у сфері 
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національної безпеки має набувати характеру системи заходів щодо реалізації 

державної політки у сферах національної безпеки і оборони визначених у ч.4. 

ст. 3 відповідного Закону.  

Розвиваючи вказане слід зазначити, що РНБО України у 2016 році 

здійснило розробку й прийняла рішення «Про Доктрину інформаційної безпеки 

України» [7] із відповідним змістовним наповненням, що дозволяє у 

подальшому вести мову про наявність «державної інформаційної політики» як 

єдиного «самостійного напряму» інформаційної безпеки з точки зору побудови 

суб’єкта публічного адміністрування чи виділення окремої групи об’єктів. 
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