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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ 

ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ  

Артюхова В.В.,  

канд.. психол. н.,  

ст.. викладач кафедри психології та педагогіки  

Харківського національного університету Повітряних Сил імені І. 

Кожедуба 

М. Харків, Україна 

В контексті сучасної соціально-політичної ситуації в Україні, проведення 

антитерористичної операції на сході вагоме місце належить 

висококваліфікованій фаховій підготовці військовослужбовців. У 

кваліфікованих вимогах до військово-професійної підготовки підкреслюєтся, 

що військовослужбовці повинні мати високу духовність, розвинене почуття 

патріотизму, бути здатними самостійно і компетентно приймати рішення, брати 

на себе відповідальність, чітко визначати мету своєї діяльності та долати 

труднощі. Успішність професійної діяльності офіцера багато в чому залежить 

від рівня їх професійної самосвідомості, навичок  саморегуляції поведінки при 

діяльності в екстремальних умовах, що формуються та розвиваються в процесі 

навчання і виховання у вищому військовому навчальному закладі. Актуальним 

на сьогодні є вивчення психологічних особливостей професійної 

самосвідомості військовослужбовців з метою розробки педагогічних напрямків 

підвищення боєготовності підрозділів та обороноздатності держави.  

Аналіз літературних джерел свідчить про те, що незважаючи на 

важливість та значимість проблеми професійної самосвідомості 

військовослужбовців, вона залишається маловивченою, що зумовлює 

актуальність даного дослідження. Дослідження самосвідомості було предметом 

наукового пошуку ряду вчених. Педагогічні основи виховання самосвідомості 

військовослужбовців розглянуті у досліджені А. Барабанщикова та 
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В. Давидова; практичні аспекти саморегуляції поведінки особистості в 

екстремальних умовах вивчали А. Гримак, М. Дяченко, М. Королюк, В. 

Медведєв та інші. Проте залишаються невисвітленими ряд питань пов’язаних з 

особливостями  формування професійної самосвідомості військовослужбовців.  

Професійна самосвідомість у сучасній науковій літературі розглядається 

як центральна структура особистості, що забезпечує вибіркову спрямованість 

діяльності особистості, підпорядковану завданням професійного 

самовизначення,  характеризує рівень професіоналізму військовослужбовця та 

успішність його службової діяльності [5]. Необхідно підкреслити, що більшість 

дослідників вказують на соціальну обумовленість професійної самосвідомості 

та її багатокомпонентну структуру [3; 5].  

Ряд вітчизняних та зарубіжних психологів (О. Васильєва, А. Деркач, В. 

Козієв,  Т. Макклапаред, М. Кун) у професійній самосвідомості виокремлюють 

когнітивну, емоційну та регулятивну складові, що характеризують відповідні 

процеси професійної ідентифікації військовослужбовців [1; 2; 3]. Під 

когнітивним компонентом розуміють самопізнання, що включає уявлення про 

себе, знання про власні фахові переваги та недоліки. Емоційний компонент 

відображає загальне оцінне ставлення до себе як до професіонала, самоповагу. 

Регулятивна складова професійної самосвідомості військовослужбовців 

проявляється безпосередньо у службі і характеризує особистість з точки зору її 

здатності до самоконтролю, саморегуляції, самоуправління у професійній 

військовій діяльності.  

Аналіз літературних джерел свідчить, що спеціалісти досліджують 

переважно проблему підготовки військовослужбовців до бойової діяльності, 

удосконалення професійно важливих якостей і лише частково – окремі сфери 

професійної самосвідомості. Проте відомо, що професійна самосвідомість є 

головною умовою ефективного виконання завдань за призначенням та 

професійного саморозвитку. Така постановка питання вказує на необхідність 

дослідження особливостей професійної самосвідомості офіцерів з метою 

використання отриманих даних при розробці психолого-педагогічних 



 
 

6 
 

рекомендацій та організації психологічної допомозі у  кризові періоди 

службової діяльності військовослужбовців.  

Нами було проведено дослідження особливостей професійної 

самосвідомості військовослужбовців. У дослідженні прийняли участь 22 

офіцера (чоловіки), які обіймають посади курсових офіцерів. Саме офіцери 

курсової ланки, на нашу думку,  повинні мати високий рівень професійної 

самосвідомості, що є передумовою розвитку та формування професійного 

спрямування їх підлеглих – курсантів, які тільки оволодівають військовою 

спеціальністю.   

Відповідно до логіки дослідження, для вирішення поставлених завдань 

використовувався комплекс методів: спостереження, бесіди, експертних оцінок 

та набір із психодіагностичних методик (тест «Сенсожиттєві орієнтації» за 

Д. Леонтьєвим, опитувальник «Самовідношення» за В. Століним, методика 

діагностики самооцінки за Дембо-Рубінштейн). Спостереження та бесіда 

використовувались з метою визначення особливостей усвідомлення 

військовослужбовцями свого місця та значення у ЗСУ,  планів на майбутнє, 

обов’язків, мети професійної діяльності.  

Вивчення кожного з компонентів професійної самосвідомості 

військовослужбовців здійснювалося за допомогою додаткових методик. 

Провідною структурою когнітивного компонента самосвідомості офіцера є 

самооцінка, яка розглядається як показник індивідуального рівня розвитку 

професійної самосвідомості. Результати її дослідження  вказують на те, що 

більшість військовослужбовців мають високий рівень самооцінки, що  може 

свідчити про нереалістичне, некритичне ставлення військовослужбовців до 

своїх можливостей,  невміння правильно оцінювати результати власної 

діяльності.  

Дослідження емоційного компоненту професійної самосвідомості 

військовослужбовців вказує на їх довіру до себе, опитувані бачать себе у 

позитивному світлі, намагаються ігнорувати будь-які власні недоліки та 

уникають брати на себе відповідальність у вирішенні завдань.  
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Регулятивний компонент професійної самосвідомості 

військовослужбовця характеризує прагнення до саморозвитку та тенденцією 

діяти у відповідності із власними сенсожиттєвими орієнтаціями. Аналіз даних 

дослідження сенсожиттєвих орієнтацій у офіцерів дозволив визначити, що 

опитані військовослужбовці позитивно оцінюють власне життя та його 

результативність, вважають, що знайшли і реалізували себе у ньому, однак на їх 

думку, більшість подій у їх житті відбуваються незалежно від їх бажання, а 

життя не піддається свідомому контролю [4]. 

Службова діяльність військовослужбовців є однією з найскладніших 

суспільно значущих видів діяльності, яка висуває до особистості особливі 

вимоги. Саме в таких особливих умовах військовослужбовці повинні 

реалізовувати себе як професіонали вищої категорії та формувати власну 

професійну самосвідомість, що є однією з основних умов ефективного 

виконання завдання за призначенням.  

Професійна самосвідомість представляє собою цілісну та динамічну 

систему, яка розвивається та формується в процесі оволодіння особистістю 

своєю професійною діяльністю. Даний психологічний конструкт представляє 

собою багатокомпонентне особистісне утворення, що включає в себе 

самооцінку та оцінку інших, систему самовідносин до себе;  професійні 

цінності, сенсожиттєві орієнтації; професійну саморефлексивність; професійну 

поведінку та соціальну активність та ін.. Індивідуальний рівень розвитку 

професійної самосвідомості визначає самооцінка, яка має достатньо високі 

результати в опитаних військовослужбовців. Виявлено, що незважаючи на те, 

що військовослужбовці мають визначенні соціально-професійні спрямування, 

вони не відчувають себе відповідальними за події у власному житті. Отримані 

показники можуть негативно відображатися на динаміці професійного розвитку, 

що вказує на необхідність розробки відповідної психолого-педагогічної 

програми, спрямованої на розвиток професійної самосвідомості 

військовослужбовців. 
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5. Овчаренко Ю.О. Особливості сформованості професійної 

самосвідомості особистості / Ю.О. Овчаренко // Тези доповідей Четвертої 
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виховання людей з особливими потребами”. – К., 2003. – С. 204-206. 

____________________________________________________________________ 

 

УДК159         Педагогічні науки  

 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 

ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН 

Березинець С. К., 

голова циклової комісії маркетингу 

та торгівлі, викладач товарознавчих 

дисциплін ВП НУБіП України 

«Ірпінський економічний коледж» 

У контексті сучасних соціально-економічних умов освіта має 

забезпечувати можливості для розвитку, саморозвитку та прояву власного 
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творчого потенціалу кожної конкретної особистості. Творчий потенціал 

людини – це, насамперед, її природний енергопотенціал, який проявляється у 

цілеспрямованості і пов’язаний з інтелектом, волею, розумінням свого 

призначення та відповідальності за власну долю і майбутнє, за нашу державу. 

Тому одним із основних завдань сучасної вищої освіти є питання 

впровадження компетентнісного підходу у професійну підготовку студентів. 

Основна увага при цьому акцентується на компетенціях, що сприяють адаптації 

фахівців до мінливих умов сучасного ринку праці й бурхливого розвитку науки 

і техніки. Сьогодні компетентнісний підхід стає невід’ємним складником 

освітньої галузі. 

Компетентнісний підхід відображає інтегральний прояв професіоналізму, 

в якому поєднуються елементи професійної і загальної культури, досвіду 

фахової діяльності та творчості, що конкретизується у певній системі знань, 

умінь, готовності до професійного вирішення поставлених завдань та проблем.  

Компетентнісний підхід передбачає ставлення на перше місце не 

поінформованості студента, а його вміння розв’язувати проблеми, що 

виникають у пізнавальній, технологічній і психічній діяльності, у сферах 

етичних, соціальних, правових, професійних, особистих взаємовідносин. 

Компетентнісний підхід зміщує акценти з процесу нагромадження 

нормативно визначених знань, умінь і навичок у площину формування й 

розвитку у майбутніх фахівців здатності практично діяти і творчо 

застосовувати набуті знання і досвід у різних ситуаціях, що потребує від 

викладача зміщення акцентів у навчально-виховній діяльності з інформаційної 

до організаційно-управлінської площини. Тобто, якщо в першому випадку він 

відіграє роль ретранслятора знань, то в другому – організатора освітньої 

діяльності. Також змінюється і модель поведінки студента – дослідницько-

активна самостійна діяльність приходить на зміну пасивному засвоєнню знань. 

При цьому здійснює постійний пошук педагогами  нових форм і методів 

аудиторної і позааудиторної роботи. 
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Викладачі циклової комісії маркетингу і торгівлі здійснюють керівництво 

пошуково-дослідною роботою студентів, цілеспрямовано працюють над 

розвитком їхніх здібностей. 

У практику роботи циклової комісії увійшло проведення міжвузівських 

студентських науково-практичних конференцій до Всесвітнього дня захисту 

прав споживачів 

Студенти коледжу щороку беруть участь у заходах консумерського 

фестивалю Всеукраїнського руху «Молодь за права споживачів» на базі 

Київського торговельно-економічного університету.   

Для студентів обладнані кабінети, лабораторії торговельно-

технологічного обладнання, дослідження якості товарів. Лабораторія 

дослідження якості товарів оснащена сучасним аналітичним обладнання та 

законодавчою і нормативно-технічною документацією зі стандартизації. Вона є 

навчально-методичною базою для проведення лабораторних робіт, під час яких 

студенти поглиблюють теоретичні знання по визначенню хімічного складу, 

якості і безпеки товарів, та для проведення науково-дослідницької роботи. 

Результати дослідницьких робіт студенти висвітлюють на науково- практичних 

конференціях коледжу, міжвузівських студентських наукових конференціях. 

Важливе значення для формування дослідницьких умінь має робота 

студентів у предметних гуртках при кабінетах і лабораторіях. Завданням 

функціонуванням кабінетів і лабораторій є створення умов для реалізації 

практично дієвої творчої складової змісту навчання. 

Значну науково-дослідницьку роботу проводять члени гуртка 

«Споживач», який був неодноразово нагороджений дипломами.  

З нагоди відзначення Дня науки за розвиток студентської наукової та 

інноваційної діяльності. Однією з форм роботи циклової комісії з молоддю є 

Всеукраїнська олімпіада з товарознавства.  

Учасники олімпіади виконують конкурсні завдання, які складаються з 

двох видів: розв’язання комплексного ситуаційного завдання і комп’ютерного 

тестування. Запропоновані завдання передбачають інтеграцію комплексу знань, 



 
 

11 
 

умінь та навичок з блоку фахових дисциплін та застосування творчого підходу 

при їх виконанні. 

Пошук прогресивних підходів до роботи з молоддю – одне з головних 

завдань викладачів циклової комісії маркетингу і торгівлі, які працюють над 

реалізацією методичної проблеми. Для реалізації педагогічної творчості 

застосовується потенціал розвиваючого навчання, зокрема заняття – екскурсії. 

Регулярно проводяться лекції-екскурсії на Міжнародних виставках товарів 

народного споживання, у яких  беруть участь представники товарних ринків, 

найбільших торгових мереж, що підвищують якість життя українців шляхом 

просування на ринок якісних та екологічно чистих споживчих товарів. 

Особливий інтерес у студентів викликає майстер-клас «Дізнайся, 

споживач», метою якого є  ознайомлення з видами фальсифікації харчових 

продуктів та відпрацювання методик визначення фальсифікатів, які кожен з 

легкістю може відтворити в домашніх умовах, і підвищення  рівня професійної 

компетентності студентів. 

Викладачі циклової комісії організовують і проводять інтелектуально-

спортивну гру «Споживач-квест». Проведення квесту сприяє формуванню і 

закріпленню умінь та навичок із захисту власних споживчих прав, спонуканню 

студентів до активного мислення і застосування творчого підходу під час 

вирішення практичних завдань. 

Організовують зустрічі  «За круглим столом з професіоналами», під час 

яких студенти і викладачі обговорюють актуальні проблеми сьогодення у сфері 

торгівлі з фахівцями. 

Таким чином здійснюючи компетентнісний підхід до навчання викладачі 

циклової комісії спрямовують свою роботу на формування професійної 

компетентності зумовлене: переходом світової спільноти до інформаційного 

суспільства, де пріоритетним вважається не просто накопичення майбутніми 

фахівцями знань, предметних умінь і навичок, але формування уміння вчитися, 

оволодіння навичками пошуку інформації, здатності до самонавчання 

упродовж життя. Завдання сучасної вищої освіти полягає в тому, щоб не тільки 
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дати професійні знання, а й підготувати фахівця, який глибоко розуміє і знає 

свою роль у суспільстві, вміє творчо використовувати здобуті знання на 

практиці, а також вміє працювати з людьми у колективі. 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 37.015.3                                                                         Педагогічні науки  

 

ПЕДАГОГІЧНІ КОМПЛЕКСИ – ЯК ДЕСТРУКТИВНИЙ МЕХАНІЗИМ 

ЗАХИСНОЇ  РЕАКЦІЇ ПСИХІКИ  ЛЮДИНИ, ВІД НЕГАТИВНИХ ЧИНИКІВ, 

ВПЛИВ ЇЇ НА РОЗВИТОК, НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ  

Глинчак М.В 

Студент кафедри педагогіки і психології  

Глухівського національно педагогічного університету ім. О. Довженка 

     Протягом нашого життя нас супроводжують різноманітні комплекси, 

страхи, фобії, створенні психічною діяльністю нашого мозку. Питання 

випливає - навіщо?  

Наш мозок - це унікальна субстанція, яка навчилася себе захищати і в 

основному захищати весь організим в цілому, від зовнішніх негативних 

чинників, які несуть певну загрозу для нас, для цього слугують ряд 

психологічних захистів і також страх.  Щож являється психологічним 

комплексом? 

 Психологічний комплекс - витіснені у підсвідомість душевні 

конфлікти, почуття і страхи, що проявляють у невротичному поведінці[ 3]. 

Витоки дослідження починається в психоаналізі - в психоаналізі 

описуються близько 50 комплексів, серед яких найбільш відомі комплекс Едіпа, 

комплекс Електри, комплекс кастрації і комплекс неповноцінності. 

Поняття «комплекс» отримало широке поширення і поза класичного 

психоаналізу, широко стало застосовуватися за життя в простішому значенні. У 

повсякденному розумінні, психологічний комплекс - це поведінковий заборона, 
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обумовлений стійким внутрішньоособистісним  страхом. Чим більше у людини 

страхів, тим більше у нього комплексів[2]. 

Сам термін увів К. Г. Юнг, який увів цей термін, справив його від лат. 

complexus - «переплетений». 

 Він стверджував, що комплекс - це «угрупування психічних елементів 

навколо емоційно забарвлених змістів», яка «складається з ядерного елемента і 

величезного числа вдруге приєдналися асоціацій».  

Компоненти комплексу можуть бути представлені у свідомості або 

залишатися неусвідомленими, але вважається, що ядерний елемент не завжди 

усвідомлюється. Виникали в ранньому дитинстві душевні конфлікти, неприємні 

враження, фрустрації, загрози безпеці витісняються в підсвідомість, де ніби 

дрімають, залишаючись тим не менш дієвими. Пізніше у дорослому житті, коли 

виникають нові емоційні конфлікти, підсвідомі дитячі спогади, пов'язані з 

первісною травмою, і сформувався на цій основі комплекс визначають 

ставлення до таких конфліктів і вибір шляху їх вирішення[2]. 

Великого значення має роботи Альфреда Адлера які по праву вважається 

королем комплексів, він досліджував людські комплекси і їх прояви, та 

розробив комплекс неповноцінності, як базовий комплекс з людини і від нього 

похідні інші комплекси.  

 Поглянувши різноманітні теорії  та факти стосовно психологічних  

комплексів я вивів теорію, що психологічний комплекс – деструктивний 

механізм,  захисної  реакції психіки людини, на зовнішні негативні чинники, які 

несуть певну  загрозу психічній діяльності людини. 

http://psychologis.com.ua/chuvstvo_straha.htm
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Психологічний комплекс я відніс  саме деструктивних захисних 

механізмів психіки, вона захищає психологічну діяльність людини але 

негативним чином розрушуючи її: соціальне благополуччя, пливаючи на 

особисте життя, занижаючи самооцінку людини, стає каменем спотикання при 

різноматної діяльності людини це все зображено на Таб. 1 

Саме психологічний комплекс формується за допомогою негативних 

чинників, основними які є: занижена самооцінка, страх, соціальний тиск, які 

певним чином підсвідомо та неусвідомлено формують в людини  комплекс. 

Саме 14 комплексу 14  неусвідомлено формує ряд деструктивних 

комплексів, які на думку нашої свідомості є захисними компонентами які 

мають подолати певну загрозу, але вони не долають її а посилюють таким 

чином руйнуючи роботу психічної діяльності людини. 

Важливим фактором є  - психічна  стійкість людини.  

 Психічна стійкість – це властивість особистості, окремими 

аспектами якої є стійкість, урівноваженість, опорність, вона дає спроможність 

протистояти життєвим труднощам, 14 комплексу 14 вому тиску обставин, 

зберігати здоров’я  і працездатність у різних випробуваннях. 

Таким чином  є ядром цілісності психічної діяльності людини, 

внутрішньої рівноваги, дає динамічний розвиток, адекватну саморегуляцію 

людини, як що психічна стійкість людини порушується або дуже слабка то в 
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людини саме формуються фрустрація –  дипресія – страх – комплекс,   таким 

чином є дуже важливим мати сильну психічну стійкість яка не дає змоги 

формуватися комплексу. 

Страх-  є фізіологічним проявом  реакції людини, але стає і психічною 

адже саме він  один із ключових елементів у формуванні комплексу, особливо 

переростаючи в комплексі в фобічний страх, фобію загалом, якщо дуже довго 

перебуваючи в стані фрустрації при стресових ситуацій тоді страх все більше 

зростає формуючи деструктивний комплекс[3]. 

Питання «Що ти комплексуєш?» перекладається як «Що ти боїшся?» 

Фраза «У мене комплекс з приводу моєї зовнішності» означає «Я боюся щось 

робити із-за страху з приводу своєї зовнішності»[1]. 

Людина як соціальна істота перебуваючи в тісних контактах з соціумом 

яке велике значення має у формуванні деструктивного комплесу, оскільки 

соціум здійснює ключовий елемент у формуванні комплексу – соціальний тиск. 

 Соціальний тиск – свідомий і неусвідомлений вплив соціуму на 

особистість, властивість 15 комплекс певним чином впливати психічну 

діяльність особистості,на її благополуччя, розвиток, негативним або 

позитивним чином для співіснування особистості в соціумі 

Соціальний тиск проявляється постійно в особистості яка перебуває в 

соціальному середовищі, але якщо соціальний тиск негативно впливає на 

особистість через соціальний конфлікт, супротив особистості соціуму, і багато 

інших причин він стає  елементом у формуванні комплексу.  

Занижена  самооцінка  напевне є останнім фактором негативним у 

формуванні комплексу, адже невпевнена в собі людина через різноманітні 

обставини життя і формує в собі занижену самооцінку, людина з заниженою 

самооцінкою частіше всього перебуває в страху та більш схильна до стресових 

ситуацій, фрустрації, низької психічної стійкості та не здатна подолати 

негативний соціальний тиск[1]. 
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Таким чином всі три елементи, негативні чинники які будують комплекс 

тісно пов’язанні між собою, і саме вони призводять до появи механізму 

боротьби з ними – комплексу, але деструктивного[1]. 

Висновок: Отже вище сказано я дійшов до таких висновків, що  

психологічний комплекс - це вироблений з віком  деструктивний механізм 

захисної реакції який, впливає на різні сфери життя людини  та її діяльності, є 

каменем спотикання  в особистому житті, за допомогою – страху, заниженої 

самооцінки, соціального тиску він формується, і призводить до негативних 

якостей в поведінці особистості по відношенню до самої себе і оточуючих 

людей. 

Література: 

1.  Власова О.І. Педагогічна психологія: Навч. посібник - К.: Либідь, 

2005. - 400 с. 

2.  К. Г Юнг  Аналитическая  психология  и  психотерапия:  

Хрестоматия  / Сост. В. М. Лейбин. - СПб.: Питер, 2001. - 512 с.: ил. - (Серия 

«Хрестоматия»). 

3. Психологічні комплекси людини: що нам заважає жити? [ 

Електроний ресурс ] – Режим доступу: http://vona.pp.ua/psixologichni-kompleksi  
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Екологічне виховання – це систематична педагогічна діяльність, 

спрямована на розвиток у людини культури, взаємодії з природою. Завдання 

екологічного виховання полягає в нагромадженні, систематизації, використанні 

екологічних знань, вихованні любові до природи, бажання берегти і 

примножувати її, у формуванні вмінь і навичок діяльності в природі. Зміст його 

полягає в усвідомленні того, що світ природи є середовищем існування 

людини, тому вона має бути зацікавлена в збереженні його цілісності, чистоти 

гармонії.. Ці уміння студенти Могилів-Подільського технолого-економічного 

коледжу Вінницького НАУ набувають на заняттях та в позааудиторній 

діяльності. 

Формування екологічної свідомості і поведінки студентів здійснюється на 

основі міждисциплінарного підходу. Дуже важливим в педагогічній діяльності 

викладача є використання таких форм і методів роботи: дослідження (вмісту 

хлоридів та сульфатів у питній воді; кількості шкідливих речовин, що 

викидають автомобілі за одиницю часу на певній ділянці); постановка 

проблемних запитань, відповіді на які студенти знаходять протягом заняття, 

аналізуючи та узагальнюючи отриману інформацію; використання 

інтерактивних методів: мозковий штурм, вивчення конкретних ситуацій, 

обговорення критичного явища, групова дискусія, рольова гра, імітація, 

семінар, групові проекти; використання інформаційних комп’ютерних 

технологій, зокрема, мультимедійного супроводу лекційних, лабораторних та 

практичних занять; залучення  студентів до громадського екологічного руху, 

активної участі у різноманітних природоохоронних заходах, акціях на рівні 

навчального закладу, міста, країни; на належному рівні 

організована позааудиторна робота. 

Студенти є активними учасниками Міжнародного басейнового конкурсу 

«Барви Дністра», Всеукраїнського конкурсу «До чистих джерел», 5-ого 

Міжнародного Екологічного Форуму «Чисте місто. Чиста ріка. Чиста планета», 

ІІ Регіональної науково-практичної конференції в Могилів-Подільському 

монтажно-економічному коледжі «Зупинись людино – подивись…!», І-ої 
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міжрайонної конференції на базі Вендичанської гімназії в рамках 

природоохоронної акції «Збережи малу річку». Всі ці заходи проводяться з 

метою об’єднання зусиль, спрямованих на поліпшення стану джерел, водойм і 

річок України, раціональне використання водних ресурсів, виховання 

дбайливого ставлення населення до водних об’єктів, їх охорони і відтворення, 

підвищення екологічної та правової обізнаності громадян щодо охорони водних 

ресурсів шляхом залучення широких верств населення до практичної 

природоохоронної роботи, розвитку громадянських природоохоронних 

ініціатив. 

 На виховних годинах кураторами академічних груп проводиться: 

ознайомлення студентів з нормативними документами уряду України з питань 

екології навколишнього середовища; екологічні  акції з впорядкування 

туристичних об’єктів, «Давай повернемо землі всі веселкові кольори!», «До 

чистих джерел»; фотовиставки  «Туристичні перлини рідного краю»; трудові 

десанти «Гуртожиток – наш дім», «Чистий коледж»; екскурсії в краєзнавчий 

музей та  Будинок народної творчості; бесіди «Зелена скарбниця здоров’я», 

«Право на екологічно чистий світ», «Жити в злагоді з природою», «Людина і 

природа»; година національного виховання «Заглянемо в майбутнє України»; 

тематичні виховні години «Нехай земля квітує всюди – природу збережімо 

люди!», «Екологічні проблеми Вінниччини», «Чим ми дихаємо?», «Чорнобиль 

не має минулого часу», «Що ми залишимо нащадкам?», «Злочин проти 

природи», «Зелений паросток майбутнього», до Всесвітнього Дня води  

«Вода – дивовижне життя», до Дня землі «Перлини природи України»; 

туристичні походи «Перлини рідного Поділля», «Стежками рідного краю»; 

конкурси плакатів «Земля − наш спільний дім!»; години спілкування  

«Цілісність природи – це закон добра, краси і любові», «Екологічні проблеми 

рідного краю». 

Студенти систематично залучаються до озеленення території коледжу, 

наведення на ній чистоти та порядку. Такі форми роботи дають можливість 

вийти  за межі навчальної програми, доповнити знання, уміння, досвід 
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студентів. Перелічені форми роботи передбачають вибір і прийняття рішень, 

аналіз і оцінку ситуацій, сприяючи формуванню екологічно доцільної 

поведінки.  

Підвищенню ефективності екологічного виховання сприяє його тісний 

зв'язок з традиційним народним вихованням любові до природи. Роль 

серцевини природовідповідної програми екологічного виховання виконує 

народний календар українців та нові, сучасні свята: день Довкілля, 

Міжнародний день охорони навколишнього середовища. Участь студентів у 

підготовці і відзначенні цих свят виховує в них почуття господаря рідної землі, 

гуманістичне ставлення до природи, відчуття відповідальності за її долю. 

Таким чином, основними завданнями екологічного виховання є постійне 

інформування студентів про проблеми природного походження і їх вплив на 

рівень здоров'я населення країни, світу; залучення до популяризації 

екологічних знань серед населення; спонукання до примноження природних 

багатств; використання природних засобів у навчально-виховному процесі; 

поповнення знань з екології шляхом ознайомлення з науковими та науково-

популярними джерелами відомих вітчизняних учених тощо. 

Екологічне виховання викликане потребою часу і є одним із провідних 

напрямків виховання студентської молоді у коледжі.  

Література: 
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2. Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. – 1999. – С.262-264. 

3. Плясковський Б.В. Діалектика розвитку екологічної свідомості / 
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У статті розкриваються теоретичні аспекти проблеми підготовки 

майбутніх вихователів, обґрунтовуються різні підходи до дослідження 

професійної компетентності педагогів, визначаються педагогічні умови та 

дається характеристика професійної підготовки майбутніх вихователів. 

Ключові слова: компетентність, професійна компетентність, професійно-

педагогічна підготовка, педагогічні умови, майбутній вихователь. 

Постановка проблеми. У зв’язку з процесами модернізації, що 

відбуваються у сфері української освіти, і переходом її до компетентнісної 

парадигми зростає увага до компетентностей. Сучасна педагогіка відчуває 

гостру потребу у фахівцях дошкільної освіти нової формації, а саме: високо 

професійних, компетентних педагогів, які люблять свою професію, філігранно 

володіють знаннями, уміннями, навичками, вміло застосують новітні 

технології, готові креативно навчати дітей. Таких креативних педагогів нової 

формації треба готувати у вищому навчальному закладі. Сьогодення ставить 

ключове завдання перед освітянами вищої школи – підготувати майбутнього 

висококваліфікованого педагога здатного надавати якісні освітні послуги. 

Аналіз досліджень і публікацій. У педагогічних дослідженнях значну 

увагу приділяють професійній компетентності майбутніх фахівців. Зокрема, у 

працях Т. Браже, В. Дьоміна, Л. Карпової аналізується структура та зміст 

професійно-педагогічної компетентності. В свою чергу В. Бондар, І. Бех, 

М. Поташкін розкривають закономірності формування та практичне 

застосування професійних умінь. Особливості розвитку професійної 
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компетентності вчителів у системі безперервної педагогічної освіти 

характеризують К. Кальницька, В. Стрельніков. 

Варто відмітити, що за останні десятиріччя помітно зросла зацікавленість 

вчених у вивченні проблем професійної компетентності. Упровадження 

компетентнісного підходу в освіті розглядають Н. Бібік, В. Кремень, 

О. Локшина, О. Пометун, С. Сисоєва; сутність, зміст та структуру професійної 

компетентності обґрунтовують В. Байденко, В. Введенський, Т. Захараш, 

Дж. Равен; шляхи формування компонентів професійної компетентності 

педагога досліджують Н. Бордовська, О. Дронова, Н. Гузій, О. Кучерявий, 

Л. Хоружа; формування професійної компетентності вихователів дошкільних 

навчальних закладів в умовах ступеневої підготовки висвітлюють Л. Артемова, 

І. Дичківська, Н. Кудикіна, Т. Поніманська, І. Бех, Т. Танько  та ін. 

Мета статті – здійснити теоретичне обґрунтування процесу формування 

професійної компетентності майбутніх вихователів, розкрити суть поняття 

«компетентність», «професійна компетентність», схарактеризувати роль 

педагогічної умови підготовки майбутніх вихователів у вищих навчальних 

закладах. 

Виклад основного матеріалу. Значна увага професійній компетентності 

майбутніх фахівців приділяється в педагогічних дослідженнях. Великий інтерес 

представляють наукові праці Г. Бєлєнької в яких обґрунтовано теоретико-

методологічні засади формування професійної компетентності вихователів 

дошкільних навчальних закладів, шляхи формування основних сфер 

компетентності вихователя дітей дошкільного віку в процесі вивчення фахових 

дисциплін, основні етапи формування професійної компетентності майбутніх 

вихователів дітей дошкільного віку [1, с. 12]. 

У новому тлумачному словнику української мови термін “компетентний”, 

трактується як “такий, що має досягти знання в будь-якій галузі; який з чим-

небудь добре обізнаний, тямущий; який ґрунтується на знанні; кваліфікований; 

який має певні повноваження;  повноправний, повновладний” [7, с. 874]. 
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Поняття «компетентність» різними авторами трактується по-різному, 

тому немає єдиного визначення цього поняття. Наведемо приклад, Дж. Равен 

під компетентністю розуміє «специфічну здатність індивіда, необхідну для 

ефективного виконання конкретної дії у конкретній предметній галузі і включає 

вузькоспеціальні знання, предметні навички, способи мислення, а також 

розуміння відповідальності за свої дії» [1, с.14].  

На думку О. Пометун, компетентності слід тлумачити «спеціально 

структуровані (організовані) набори знань, умінь, навичок, що їх набувають у 

процесі навчання. Вони дозволяють людині визначати, тобто ідентифікувати і 

роз’язувати, незалежно від контексту проблеми (від ситуації), характерні для 

певної сфери діяльності» [1, с.14]. В свою чергу, А. Хуторський вказує на 

компетентність як на здатність до здійснення практичних дій [1,с.17]. Окрім 

того, Г. Селевко розглядає компетентність як «інтегральну якість особистості, 

яка проявляється в її загальній здатності та готовності до діяльності, що 

ґрунтується на знаннях і досвіді, які набуті в процесі навчання та орієнтовані на 

самостійну й успішну участь у діяльності» [1, с. 16]. 

Широке визначення поняття «компетентність» дає український вчений 

І. Зязюн, розкриваючи його в соціально-педагогічному контексті. Вчений 

вважає, що компетентність як екзистенціональна властивість людини є 

продуктом її власної життєтворчої активності, ініційованої процесом освіти [1, 

с. 19].  

Проаналізувавши різні наукові погляди та трактування поняття 

«компетентність», ми зробили наступні висновки: у науковій літературі 

компетентність трактується як: володіння певними знаннями, навичками, 

життєвим досвідом, щоб висловлювати певні судження про що-небудь, робити 

чи вирішувати що-небудь; комплексний особистісний ресурс, що забезпечує 

можливість ефективної взаємодії з навколишнім світом в тій чи іншій сфері; 

наявність у індивіда внутрішньої мотивації до якісного виконання професійної 

діяльності, ставлення до своєї професії як до цінності; рівень освіченості 

фахівця, достатній для самостійного вирішення проблем і визначення 
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особистісної позиції; відповідність фахівця вимогам, встановленим критеріями 

і стандартами у відповідних галузях діяльності, вищий ступінь готовності; 

психосоціальна якість, що означає силу і впевненість; володіння певними 

знаннями, професійність. 

Враховуючи зазначене вище у нашому досліджені ми погоджуємося з 

поняттям яке дала Г. В. Бєлєнька «компетентність» визначається як 

підготовленість і реалізована здатність суб’єкта праці до виконання  завдань  

і  обов’язків  повсякденної  діяльності [2, с.18]. 

У педагогічній науці особлива увага приділяється професійній 

компетентності та професійним компетенціям педагога: викладача вищої 

школи, вчителя, вихователя. У 70–80 роках ХХ сторіччя у США велика увага 

надавалася розробці концепції навчання педагогів на основі компетентнісного 

підходу.  У результаті спостережень за діяльністю найбільш ефективно 

працюючих педагогів та моделювання потреб майбутнього було виявлено ряд 

компетенцій, заснованих на «трьох китах» діяльності та особистості педагога: 

«знати, діяти, бути». З того часу вплив особистісних якостей викладача на його 

професійну компетентність підкреслюється практично усіма дослідниками. 

Хоча ще П. Каптєрєв розподіляв всі якості особистості педагога на об’єктивні 

(ступінь тa  знання вчителем свого предмета, ступінь володіння методологією 

науки та глибина його наукових знань, володіння загальними дидактичними і 

методичними принципами, здатність проникати і комплексно сприймати 

особливості дитячої психології) і суб’єктивні (викладацьке мистецтво, 

педагогічний талант, творчість тощо) [2].  

Варто вказати, що А. Маркова при вивченні професійної компетентності 

педагога об’єднала вміння, що забезпечують ефективність викладання та 

особистісні якості педагога, і зробила висновок, що професійна компетентність 

педагога – проявляється у такій праці, у якій на достатньо високому рівні 

здійснюється педагогічна діяльність,  педагогічне спілкування, реалізується 

особистість учителя, в якій досягаються хороші результати у навчанні і 

вихованні  школярів [2, с. 13].  
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Під професійною компетентністю Г. Ларіонова розуміє системне поняття, 

коло повноважень у сфері діяльності, коло питань, з яких суб’єкт володіє 

знаннями, досвідом, сукупність яких відображає статус і кваліфікацію, а також 

індивідуальні особливості (здібності), що забезпечують можливість реалізації 

певної діяльності. При цьому автор зазначає, що «компетентність - це освітній 

результат, що відображає підготовленість суб’єкта навчання до реального 

володіння методами і засобами професійної діяльності та вміння застосовувати 

їх на практиці» [12]. 

У психолого-педагогічній літературі узагальнююче поняття «професійна 

компетентність» розглядається як професійна підготовленість і здатність 

суб’єкта праці (спеціаліста чи колективу) до виконання завдань і обов’язків 

повсякденної діяльності. Вона виступає мірою і основним критерієм 

визначення її відповідності вимогам праці. До її структури, як основні 

компоненти, входять знання, уміння та навички професійної діяльності.  

Беручи до уваги різні погляди трактування поняття професійна 

компетентність, робочим визначенням у нашому дослідженні є професійна 

компетентність – це сутнісна характеристика професіоналізму, що є 

інтеграційною особовою якістю, заснованою на сукупності фундаментальних 

спеціальних наукових знань, практичних умінь і навиків, що свідчить про 

готовність і здатність студента успішно здійснювати професійну діяльність 

[1, с. 27]. 

Зупинимося детальніше на обґрунтуванні умов для формування 

педагогічної компетентності майбутнього вихователя. 

У педагогічному словнику під поняттям «умова» розглядається як 

«сукупність змінних природних, соціальних, зовнішніх і внутрішніх впливів, що 

діють на фізичний, психологічний, моральний розвиток людини, її поведінку, 

виховання, навчання, формування особистості» [9, с. 36].  

Педагогічні умови – це структурна оболонка педагогічних технологій чи 

педагогічних моделей; завдяки педагогічним умовам реалізуються компоненти 

технології [12, с. 63]. 
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Розглянемо детальніше поняття педагогічні умови. Питання про 

педагогічні умови розглядається у роботах багатьох дослідників. Так, 

О. Федорова під педагогічними умовами розуміє сукупність об’єктивних 

можливостей змісту навчання, методів, організаційних форм і матеріальних 

можливостей її здійснення, що забезпечують успішне вирішення поставленого 

завдання [2]. Зазначеної теми торкається вітчизняний науковець М. Малькова, 

яка характеризує педагогічні умови, як “сукупність зовнішніх та внутрішніх 

обставин (об’єктивних заходів) освітнього процесу”, від реалізації яких 

залежить досягнення поставлених дидактичних цілей [12]. Т. Каминіна під 

педагогічними умовами розуміє “…сукупність об’єктивних можливостей 

змісту, форм, методів і матеріально-просторового середовища, спрямованих на 

вирішення поставлених у педагогіці завдань”. При цьому до педагогічних умов 

належать лише ті, що спеціально створюються в педагогічному процесі та 

реалізація яких забезпечує найбільш ефективний його перебіг. Як зазначає 

Т. Гуцан, педагогічні умови повинні віддзеркалювати структуру готовності 

майбутніх фахівців до діяльності в умовах профільного навчання і містити 

передбачені компоненти технології формування готовності моделі або 

технології [3]. 

До педагогічних умов формування професійної компетентності майбутніх 

вихователів належить: спрямованість педагогічної освіти на формування у 

студентів стійкої професійно-орієнтованої мотивації до опанування професійно 

значущих знань і вмінь; забезпечення взаємозв’язку фахових дисциплін зі 

змістом професійної діяльності у процесі набуття студентами знань, умінь та 

навичок вирішення організаційних, соціально-комунікативних, управлінських 

та інших завдань; використання у процесі навчання студентів активних форм, 

методів та інноваційних засобів навчання, що надають можливість моделювати 

ситуації, функціональні можливості яких є основою для формування їх 

професійної компетентності; розробка навчально-методичного забезпечення 

для формування у студентів професійної компетентності. 
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Одним з головних завдань сучасної педагогічної освіти є підготовка 

творчої, висококваліфікованої, компетентної та адаптованої до 

загальноєвропейських стандартів особистості майбутнього педагога. Під час 

навчання важливо відкрити студентам інновації, розвинути їхні вміння 

застосовувати сучасні методи й засоби дошкільної освіти, спрямованні на 

всебічний розвиток дитини дошкільного віку. Тому сьогодення спонукає 

шукати та створювати нові методи, шляхи та форми роботи під час підготовки 

майбутніх вихователів, формування їхніх професійних умінь, навичок та 

особистих якостей у процесі теоретичної та практичної підготовки. 

Відповідно до п. 1 ст. 17 та п.3 ст.58 Закону України «Про освіту», метою 

вищої освіти є здобуття особою високого рівня наукових та/або творчих 

мистецьких, професійних і загальних компетентностей, необхідних для 

діяльності за певною спеціальністю чи в певній галузі знань; особам, які 

здобули вищу, фахову передвищу чи професійну (професійно-технічну) освіту 

за педагогічною спеціальністю (педагогічну освіту), відповідний заклад освіти 

присвоює професійну кваліфікацію педагогічного працівника. Педагогічна 

освіта передбачає підготовку особи, результатом якої є набуття 

компетентностей зі спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації), 

педагогіки, психології, у тому числі шляхом проходження педагогічної 

практики, необхідних для забезпечення процесу навчання, виховання і розвитку 

особистості, у тому числі осіб з особливими освітніми потребами, моніторингу 

педагогічної діяльності та аналізу педагогічного досвіду, проведення освітніх 

вимірювань, застосування освітніх технологій і методів навчання, ефективних 

способів взаємодії всіх учасників освітнього процесу [5]. 

Основними компонентами науково-методичного забезпечення 

навчального процесу: державні стандарти освіти; навчальні плани; навчальні 

програми з усіх нормативних і вибіркових навчальних дисциплін; програми 

всіх видів практики; підручники та навчальні посібники; інструктивно-

методичні матеріали до семінарських, практичних і лабораторних занять; 

індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи студентів із 
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навчальних дисциплін; матеріали поточного та підсумкового контролю 

(контрольні завдання до семінарських, практичних і лабораторних занять; 

контрольні роботи для перевірки рівня засвоєння студентами навчального 

матеріалу); методичні матеріали: для самостійного опрацювання студентами 

фахової літератури, написання курсових, дипломних робіт/проектів; 

інформаційно-комп’ютерні методичні матеріали; навчально-матеріальна база – 

це кабінети з відповідним обладнанням, необхідним для організації процесу 

формування професійної компетентності майбутніх вихователів .  

На сьогодні підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти 

розглядається науковцями як багатофакторна структура, головне завдання якої 

полягає у набутті кожним студентом особистісного смислу діяльності, 

формуванні фахової майстерності, постійно зростаючому інтересі до роботи з 

дітьми та їхніми батьками, а також у розвитку успішності в діяльності. 

За визначенням О. Абдуліної, професійна підготовка майбутнього 

педагога (вихователя) – це процес формування та збагачення настанов, знань і 

вмінь, що необхідні майбутньому фахівцю для адекватного виконання 

специфічних завдань навчально-виховного процесу [12, с. 40].  

Якщо йдеться про підготовку до педагогічної діяльності як професійної, 

доцільним є використання терміну «професійно-педагогічна підготовка». 

Найчастіше підготовку студентів до педагогічної діяльності дослідники 

пов’язують з її кінцевим результатом – формуванням готовності до певного 

виду педагогічної діяльності. Так, Г. Троцко зазначає, що сутністю підготовки 

студентів до педагогічної діяльності є система змістовно-педагогічних та 

організаційно-методичних заходів, спрямованих на забезпечення готовності 

майбутнього педагога до педагогічної діяльності [10].  

Професійно-педагогічна підготовка у словникових джерелах визначається 

як система організаційних і педагогічних заходів, що забезпечує формування в 

особистості професійної спрямованості, знань, умінь, навичок і професійної 

готовності [9].  
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У процесі підготовки майбутнього педагога до роботи з дітьми важливу 

роль відіграє професійна умілість, що формується під час вивчення 

педагогічних дисциплін. Вона реалізується через систему умінь, спрямованих 

на одержання конкретного результату професійної виховної діяльності. До 

основних умінь, які впливають на продуктивність такої діяльності, відносять: 

1) гностичні - вміння аналізувати літературу, різні соціально-педагогічні 

концепції, досліджувати об'єкт, процес і результат власної праці; аналізувати 

педагогічну ситуацію та її вплив на розвиток і формування особистості; 

вивчати індивідуальні й вікові особливості різних категорій дітей; правильно 

сприймати та аналізувати соціальні події життя вихованців, їхню поведінку, 

причини та мотиви вчинків;  

2) проектувальні - вміння формувати цілі, систему завдань соціально-

виховної роботи, прогнозувати програму індивідуального розвитку вихованця; 

моделювати зміст, форми та методи виховної діяльності й можливі педагогічні 

ситуації, моделі поведінки своїх вихованців способи виховного впливу на них; 

передбачати труднощі у виховній діяльності;  

3) конструктивні - вміння реалізувати поставлені завдання; добирати 

продуктивні форми, методи та прийоми у виховній роботі з різними 

категоріями дітей; визначати мету та планувати засоби вдосконалення власної 

діяльності;  

4) комунікативні - вміння встановлювати доцільні, доброзичливі стосунки 

з вихованцями: проявляти педагогічний такт, душевну чутливість, делікатність, 

терпимість, милосердя у виховній роботі з дітьми, управляти своїми емоціями 

за будь-яких обставин;  

5) організаторські - вміння сприяти індивідуальному розвитку 

особистості, її природних задатків; формувати високорозвинений учнівський 

колектив; спільно з дітьми організовувати різноманітні виховні заходи; навчати 

їх засобам орієнтації у можливих соціальних ситуаціях; вчити приймати 

самостійні, оптимальні рішення; розвивати організаторські здібності;  
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6) оцінні - вміння оцінювати результати власної виховної роботи з дітьми; 

контролювати свої дії, психічний стан, поведінку, професійні стосунки та 

діяльність вихованців;  

7) прикладні - вміння грати на музичних інструментах, малювати, виразно 

читати, займатися спортом, мати технічні навички тощо.  

 Саме тому ключовими вміннями, які повинен мати майбутній 

вихователь, є такі: проектувати навчально-виховний процес, конструювати 

навчальний матеріал, моделювати педагогічні ситуації; перетворювати наукову 

інформацію в навчальний матеріал; сприймати психологічний стан дітей, 

визначати особливості стосунків у дитячому колективі; ставити коректні 

завдання, координувати діяльність дітей, співпрацювати в навчально-

пізнавальному процесі; виробляти сміливе, гнучке мислення в пошуках 

оптимального вибору форм і методів навчально-виховної діяльності; 

оволодівати новими науково-педагогічними й науково-технічними знаннями, 

передовими, здебільшого нетрадиційними й нестандартними методами 

регулювання стосунків з колегами, батьками дітей; здійснювати емоційний 

вплив на дітей; проводити моніторинг навчання, виховання та розвитку дітей; 

установлювати ступінь ефективності власної діяльності; творчо 

переосмислювати досвід практиків. 

Висновок. Отже, проблема професійної компетентності майбутніх 

вихователів є актуальною на сьогоднішній день та залишається предметом 

дослідження багатьох вчених. Формування професійної компетентності у 

майбутніх вихователів відбувається під впливом певних педагогічних умов, що 

сприяють побудові навчально-виховного процесу з урахуванням потреб, 

інтересів, можливостей особистості щодо ефективної професійної діяльності. 

У подальших наукових розвідках доречно розкрити питання практичної 

значущості формування професійної компетентності майбутніх вихователів та 

визначити роль практики у даному аспекті. 
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ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА ДЛЯ ПОТРЕБ ОСОБИСТОСТІ,  ЕКОНОМІКИ, 

СУСПІЛЬСТВА  В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ 

Нечипуренко Л., Новотна Н., 

Викладачі Чернятинського коледжу 

Вінницька область, Україна 

Анотація. У статті розглядаються особливості розвитку професійної 

аграрної  освіти,  творчого потенціалу студентів  вищих навчальних аграрних 

закладів, визначаються принципи педагогічного здійснення, що сприятимуть 

підвищенню якості підготовки фахівців.  

Ключові слова: модернізація освіти, STEM-освіта,  якість підготовки 

фахівців, дослідно-проектна діяльність. 

Модернізація професійної освіти потребує вдосконалення науково-

методичного супроводу її розвитку, врахування прогресивних ідей зарубіжного 

досвіду професійної освіти і навчання, запровадження інноваційних технологій 

і методик підготовки висококваліфікованих молодших спеціалістів, а також 

розроблення і впровадження сучасних моделей управління та фінансування, 

розвитку співпраці з соціальними партнерами, створення державних стандартів 

на засадах компетентнісного підходу, підвищення престижності професійної 

освіти в суспільстві, удосконалення системи професійної орієнтації молоді та 

консультування з професійної кар’єри, покращення матеріально-технічного, 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C%20%D0%90$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9615237
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начально-методичного та інформаційного забезпечення. У процесі 

реформування  середньої професійної освіти мають бути створені заклади 

нового типу: багаторівневі та багатопрофільні професійні коледжі. 

Професійна освіта повинна бути спрямована на задоволення 

індивідуальних потреб особистості у здобутті сучасних і затребуваних на ринку 

праці кваліфікацій, професійний розвиток персоналу підприємств, забезпечення 

підготовки конкурентоспроможних кваліфікованих  молодших спеціалістів. [3, 

с.90] 

Наразі  в Україні відбувається модернізація системи професійної освіти, 

яка спрямовується на створення необхідних умов для інноваційного розвитку 

професійного навчання населення, зокрема, у професійних навчальних закладах 

різних типів, форм власності та підпорядкування.  

Технології сучасного виробництва вимагають значно вищого рівня кваліфікації 

молодших спеціалістів, ніж це можливо досягти на завершальному етапі 

професійної підготовки  в вищих навчальних закладах  І –ІІ рпівнів акредитації. 

 Вимоги роботодавців до професійно-кваліфікаційного рівня молодших 

спеціалістів,  зумовлюють необхідність подальшого розвитку системи 

професійної освіти, здатної адекватно реагувати на потреби ринку праці.  

Сучасний  вищий навчальний заклад І-ІІ рівнів акредитації має бути з власною 

стратегією розвитку, а його керівником повинен бути успішний менеджер, який 

може нестандартно мислити, не боїться нових проектів, є авторитетом для  

педагогічного колективу.  

Тема модернізації  коледжів особливо тих які знаходяться в сільській 

місцевості є дуже актуальною, та має неабияке значення при отриманні 

кінцевого результату в підготовці сучасного висококваліфікованого молодшого 

спеціалістта для аграрного сектору економіки.  

Робота усіх складових коледжу сьогодні вимагає кардинально інших підходів:  

 гнучкості замість сталості;  

 ініціативності замість очікування;  
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 якості замість кількості;  

 орієнтації на результат, а не виконання плану.  

Україні потрібні фахівці найвищого рівня підготовки – професіонали. 

Тому наші випускники повинні не лише знати основи наук і професій, а й вміло 

використовувати знання та досвід у майбутній професійній діяльності. Назріла 

необхідність переходу на компетентнісний рівень підготовки фахівців за 

схемою «компетентний педагог – компетентний студент – компетентний 

фахівець».  Потужний людський ресурс і створену матеріальну базу необхідно 

спрямувати на досягнення оптимальних результатів навчання, виховання та 

розвитку студентів.  

Стрімка еволюція інноваційних технологій сприяє виникненню нових 

професій на аграрному  ринку. Наприклад, СІТІ фермер  - фахівці з 

вертикального землеробства, котрі будуть займатися вирощуванням продуктів 

у ландшафті висотних міських будівель;   

ГМО агрономи, які спеціалізуються на вирощуванні генетично 

модифікованих сільськогосподарських культур; і тому подібні. 

Як слідство,  для стимулювання процесів навчання необхідне більш 

ефективне освітнє середовище: освіта сьогодні стає ключовим чинником 

розвитку інноваційної економіки України, а  SТЕМ-освіта є одним з головних 

трендів інноваційної освіти. Впровадження системи освіти SТЕМ продиктовано 

вимогою «нової економіки» - бути конкурентоспроможною як всередині 

країни, так і на міжнародній арені. 

STEM-орієнтований підхід до навчання, який сприяє популяризації 

технологічних професій серед молоді, підвищенню поінформованості про 

можливості їх кар’єри в аграрній  сфері, формуванню стійкої мотивації у 

вивченні дисциплін, на яких ґрунтується STEM-освіта. [5] 

Сьогодні напрямок STEM-освіти набуває все більшої популярності, 

STEM-підходи реалізуються в багатьох  навчальних закладах  (різноманітні 

програми, конкурси і олімпіади, конференції, круглі столи і брифенги,  наукові 
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пікніки  інше). Фахівці майбутнього мають розв’язувати задачі з використанням 

наукових підходів і сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Для 

цього потрібно приділяти увагу науковій та дослідницькій діяльності студентів.  

Критичне, аналітичне, творче, інноваційне мислення, вміння працювати над 

проектами в команді, інформаційна грамотність і навички ефективного 

використання ІКТ – неповний перелік характеристик сучасної успішної людини 

[4].  

Залучення  стиудентів до STEM-освіти може впливати на розвиток 

наступних навичок: - співробітництво (для досягнення інноваційних 

результатів і розв’язування складних завдань в команді потрібно працювати 

особистостям з різним науковим і технічним досвідом); - комунікативність 

(навчання в галузі STEM надає широкі можливості для спілкування «один на 

один» й «один до багатьох»); - творчість (із використанням креативних вмінь 

можна покращити науковий і технологічний проект, показати його потенційні 

можливості); - критичне мислення (здатність осмислити, вдумливо й 

обґрунтовано проаналізувати факти та застосовувати знання для вирішення 

проблеми). STEM-освіта передбачає створення умов для збалансованої 

гармонійної науково-орієнтованої освіти на основі модернізації математично-

природничого та гуманітарного профілів навчання. [4, с. 8-9]  

Використання провідного принципу STEM-освіти – інтеграції дозволяє 

здійснювати модернізацію методологічних засад, змісту, обсягу навчального 

матеріалу предметів природничо-математичного циклу, технологізацію процесу 

навчання та формування навчальних компетентностей якісно нового рівня. Це 

також сприяє більш якісній підготовці молоді до успішного працевлаштування 

та подальшої освіти, яка вимагає різних і більш технічно складних навичок, 

зокрема із застосуванням математичних знань і наукових понять. [2] 

За належних умов викладання спецдисциплін і завдяки активному 

використанню інноваційних технологій у процесі навчальних занять кожному 

студенту дається можливість виявити свої лідерські здібності. Таким чином 

розвивається потенціал кожного студента й подається перспектива розвитку 
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лідерської діяльності. Раціональне й виважене застосування інноваційних 

технологій завжди дає позитивні результати, даючи змогу використати новітні 

здобутки без відриву від традиційних навчальних методів. 

Дослідно-проектна діяльність це один з ефективних засобів формування 

компетентностей. Під час виконання навчальних проектів активізують 

інтегровану дослідницьку, творчу діяльність студентів, спрямовану на 

отримання самостійних результатів під керівництвом викладача. У процесі 

вивчення різних тем за дослідно-проектної діяльності  студенти  розробляють 

навчальні проекти,  обирають форму презентації. Захист отриманих результатів 

спонукає до пошукової діяльності  від зародження інноваційної ідеї до 

створення комерційного продукту — стартапу.   Під час виконання навчальних 

проектів виконують різнорівневі дидактичні, виховні та розвивальні завдання: 

студенти набувають нових знань, умінь і навичок, які знадобляться в житті,  

розвиваються мотивація та пізнавальні навички формується вміння самостійно 

орієнтуватися в інформаційному просторі, висловлювати власні судження, 

виявляти компетентність. У перспективі це сприяє зміні ціннісних пріоритетів 

та світоглядної позиції у молоді в бік формування відповідальної, соціально-

активної, громадсько-патріотичної врівноваженої поведінки. 

 Отже, можна зробити висновок про те, що професійна підготовка  

творчого потенціалу студентів має бути цілеспрямованим, методологічно 

обґрунтованим процесом, адже його метою є формування креативної 

особистості, максимально адаптованої до вимог сучасності. При цьому 

ефективність та результативність педагогічного здійснення забезпечується 

всією логікою побудови змісту навчального процесу, стилем навчання і 

виховання, відповідними організаційними формами та прийомами. І від того, як 

викладач і студент будуть враховувати їх у своїй діяльності залежатиме рівень 

професіоналізму і духовності майбутнього фахівця. 
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Протягом всієї незалежності України сім’я переживає глибокі зміни, що 

торкаються усіх аспектів існування цього давнього соціального інституту. 

Процес переходу до ринкових відносин негативно позначився на 

життєдіяльності сучасної молодої сім’ї, зокрема на її матеріально-

економічному становищі, житлово-побутових умовах, що вплинуло на 

морально-психологічний клімат у сім’ї, організацію вільного часу, спричинило 
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спад народжуваності. Тобто одна зі значних проблем, з якими стикається 

сучасна молода сім’я, – недостатня можливість якісно виконувати функції, 

покладені на неї суспільством. Сучасне українське суспільство, на жаль, 

продовжує втрачати ті цінності, норми, ідеали, які традиційно були в основі 

сім’ї, що призвело до розриву між батьками і дітьми, різкого зниження рівня 

психологічного здоров’я українського суспільства. Окрім того, у зв’язку зі 

зміною сімейних цінностей, перше місце займають потреби й цінності низького 

рівня (харчування, одяг), а життєдіяльність сім’ї зводиться до елементарного 

фізичного виживання [1]. Статистично це підтверджується зростанням числа 

розлучень, ростом числа неповних сімей, падінням народжуваності, зростанням 

відсотку одиноких людей шлюбного віку. Сучасна сім’я вже відійшла від 

традиційної моделі внутрішньосімейних відносин, але ще не до кінця виробила 

нову. Реалізувати ідеали рівності, взаємної поваги, демократизації сімейного 

життя виявилося досить непросто. 

Фундаментальні зміни в політичних, соціальних, економічних умовах та в 

суспільній свідомості громадян України, внісши в суспільне життя чимало 

позитивного, призвели водночас до загострення суперечностей у сімейному 

вихованні дітей. Численні дослідження свідчать, що сімейні конфлікти між 

самими батьками, батьками та дітьми, застосування фізичних покарань, 

нерозуміння батьками дітей, відсутність батьківської уваги, підтримки дитини, 

– все це стає причиною того, що процес становлення особистості дитини в 

сучасних умов проходить тяжче, ніж звичайно. Погіршення матеріального 

добробуту переважної більшості сімей не могло не позначитися на становищі 

дітей, на процесі їх виховання та формуванні здорового способу життя [2]. 

Прогресивні зміни, що відбуваються нині в суспільстві, з одного боку 

сприяють саморозкриттю, самовизначенню і самоствердженню людини, з 

іншого – виявили дефіцит добра і милосердя в стосунках між людьми, у тому 

числі між членами родини. Труднощі сімейного виховання, зокрема педагогічні 

проблеми, в основі яких лежать недостатньо сформований рівень педагогічної 
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культури батьків, їх знань із формування здорового способу життя (ФЗСЖ) та 

рівень духовної культури суспільства в цілому і сучасної сім’ї зокрема. 

Трансформація українського суспільства створює передумови для більш 

ранньої соціалізації дітей, засвоєння ними спочатку в родині, а потім у 

навчальних закладах, ближчому і дальшому суспільному оточенні системи 

морально-етичних цінностей, знань і норм соціального досвіду, навичок з 

ФЗСЖ, соціальних якостей, рис і ролей особистості та набуття нею зразків і 

психологічних механізмів поведінки, адаптації в людському середовищі. 

У сучасних умовах гостро постають проблеми бездоглядності дітей та 

зростання рівня правопорушень серед неповнолітніх. Існує безпосередній 

зв’язок між негативними стосунками в батьківській сім’ї, недоліками сімейного 

виховання і протиправною поведінкою підлітків. Неминучим наслідком 

недбайливого сімейного виховання є залучення дітей із неблагополучних сімей, 

бездоглядних і безпритульних дітей до кримінального середовища. Це 

призводить до збільшення правопорушень, учинених неповнолітніми. 

Бездоглядність з боку сім’ї виступає чинником низького рівня успішності в 

школі, беззмістовного та безцільного дозвілля, поширення шкідливих звичок, 

зниження самооцінки, погіршення самопочуття, здоров’я, ускладнення 

стосунків з однолітками та вчителями. 

Відсутність належного батьківського догляду та виховання виступає 

також чинником більш раннього залучення до тютюнопаління, вживання 

алкоголю та спроби наркотичних речовин, підвищеного ризику травматизму. 

Негативний вплив сім’ї на спосіб життя дітей, насамперед, пов’язаний з 

внутрішньою кризою сім’ї: сімейною дезорганізованістю, яка призводить до 

того, що сім’я перестає вирішувати навіть елементарні проблеми утримання 

дитини; сімейними конфліктами, які є причиною різних стресів у дітей; 

проявом насилля (фізичного, психічного, сексуального); відсутністю почуття 

любові та взаєморозуміння між членами сім’ї; наявністю шкідливих звичок 

(алкоголізм, наркоманія тощо) серед членів сім’ї; поблажливістю та 

непослідовністю санкцій щодо проявів шкідливих для здоров’я звичок у дітей, 
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слабка дисципліна в сім’ї; нереалізованими очікуваннями стосовно розвитку та 

успіхів дитини. 

Сім’я, як найперший соціум для дитини, повною мірою несе 

відповідальність за якість її духовного й соціального здоров’я. 

Формування соціального здоров’я дитини в сім’ї залежить від її складу 

(повна сім’я, неповна, проживає багато поколінь), стилю спілкування в сім’ї 

(демократичний – побудований на довірі та повазі один до одного і до дитини; 

авторитарний, насильницько-жорстокий); матеріально-побутових умов 

(достатні, задовільні, погані); способу життя сім’ї (здоровий, руйнівний – 

залежність членів родини від алкоголю, наркотиків тощо). 

Відсутність розумної вимогливості у вихованні дитини в сім’ї, 

вседозволеність або недостатня увага проблемам розвитку та виховання дитини 

ускладнюють соціальну адаптацію дитини, створюють передумови для 

утруднень у спілкуванні з дітьми та іншими людьми, що може призвести до 

асоціальної поведінки, порушення встановлених суспільних та моральних норм 

і правил. 

Невідповідність очікувань школяра та реальних стосунків у школі 

байдужість учителів, завищені невиправдані вимоги, жорстокість однолітків та 

старших дітей – обумовлює замкнутість дитини, агресивність, зневіру в людях 

та життєвих цінностях, нездатність до глибоких довірливих відносин з людьми 

(що в майбутньому переносяться на відносини у власній сім’ї, з товаришами та 

колегами по роботі). Дуже важливо сформувати в цей період віру у власні 

можливості, самодостатність дитини, психологічну стійкість до негативних 

проявів, оптимізм та наполегливість. 

Дорослі мають усвідомити, що світ, придатний для життя дитини, має 

бути комфортним, безпечним, досконалим не тільки з позицій матеріального 

забезпечення, а й з позицій моральності та духовності. І батьки здатні відкрити 

дитині такий світ за умови постійного саморозвитку й самовдосконалення. 

Погіршення соціальної ситуації, зокрема через кризу старої ідеології, 

відмову від колишніх цінностей і не сформованість нової, призвело до 
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збільшення кількості дітей, що живуть у винятково важких соціальних умовах. 

Серед 14 млн. українських дітей і молоді віком до 18 років понад 400 тисяч 

становлять діти з неповних сімей, діти-сироти і діти, які залишилися без 

піклування батьків, майже 160 тисяч – діти з проблемами фізичного та 

психічного розвитку. 3,4 млн. дітей живуть у малозабезпечених сім’ях. Саме ці 

категорії дітей, передовсім, є основною групою ризику стосовно збереження 

психічного здоров’я [3]. 

Своєрідний поштовх підлітка до асоціальної поведінки здійснюють і такі 

соціальні фактори, прояви яких він може спостерігати у повсякденному житті – 

знецінення етичних засад життєдіяльності різних груп населення; поширення 

бездуховності; зниження морального рівня суспільства; брак дієвої 

загальносуспільної ідеології, яка б протидіяла примату споживання; посилення 

відчуження особистості від результатів праці та процесу прийняття важливих 

соціально-політичних рішень тощо. 

Зі сторони батьків помилки в системі виховання полягають у відсутності 

вимог до дитини; безконтрольності з боку батьків за поведінкою та успішністю 

дитини; надмірній батьківській любові; надмірній суворості виховання; 

відсутності врахування вікових та індивідуально-психологічних особливостей 

дитини [1]. 

Всі ці недоліки негативно позначаються на соціалізації дитини. Крім того, 

існують показники внутрішньосімейного життя, які створюють негативний 

емоційно-психологічний мікроклімат сім’ї. Серед них: споживацький характер 

ставлення до життя, негативне ставлення до праці; невідповідність морально-

естетичних принципів сім’ї загальноприйнятим суспільним нормам; відсутність 

єдності життєвих позицій; невміння раціонально вирішувати сімейні конфлікти; 

негативний стиль життєвих взаємовідносин. Вихована в таких умовах дитина 

відрізняється негативним ставленням до сім’ї, відсутністю потреб до 

спілкування з батьками, конфліктністю, негативним ставленням до суспільства, 

замкненістю, неадекватною самооцінкою. 
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Отже, на стан здоров’я і формування особистості великий вплив має 

родина та стиль виховання. Вплив родини зменшується в процесі дорослішання 

дітей, але ніколи не припиняється. Дефекти виховання та сімейні стреси 

можуть накладати свій відбиток на все доросле життя. Позитивні результати у 

формуванні соціально здорової особистості дитини дадуть: об’єктивна 

вимогливість батьків у поєднанні з любов’ю та повагою; формування морально-

етичних норм спілкування; формування вольової сфери та почуття 

відповідальності за свої вчинки. 
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На сучасному етапі розвитку музичного мистецтва в Україні виникає не 

абиякий інтерес у студентства музично-педагогічних факультетів до такого 

виду діяльності як гра в ансамблі. Тому, особливо актуальним є завдання 

виховання музикантів ансамблю. Ансамблева гра відрізняється від сольної 

насамперед тим, що і загальний план, і всі деталі інтерпретації є результатом 

роздумів і творчої уяви не одного, а декількох учасників і реалізовуються вони 

їхньою спільною роботою в ансамблі. Ансамбль – у перекладі з французької – 

(ensemble – єдине ціле, злагоджене) означає узгоджене виконання[3]. На думку 

Ф. Блуменфельда ансамбль ─ це злагоджене поєднання різних елементів, які є в 

усіх видах мистецької діяльності. «В музиці-поняття ансамбль це група з двох і 

більше музикантів одночасно виконуючих один твір по спеціально продуманих 

партіях» [4]. 

Ансамблеві заняття ─ є однією із важливих складових в музичній освіті. 

Вивчення ансамблевого репертуару сприяє вихованню в молодого виконавця 

тонкого і різностороннього почуття звукової палітри і є одним із 

найефективніших засобів для розвитку музичного смаку і розуміння викладу 

музичної думки. Зокрема, розуміння образної природи засобів музичної 

виразності[2]. 

Як переконує нас практика, клас ансамблю на мистецьких факультетах у 

вищих педагогічних навчальних закладах має велике значення, оскільки 

впливає на формування особистості музиканта та розвиток його креативності. 

Розрізняють такі види ансамблів: дуети, тріо, квартети, квінтети, секстети та 

інші. 

Робота в ансамблі починається з підбору учасників колективу, 

констатуємо, що загальні естетичні наміри учасників мають бути близькими за 

смаками, інтересами, рівнем розвитку, рівнем володіння інструментом. Партії 

не повинні бути технічно складними для учасників, оскільки буде втрачатись 

якість передання художнього змісту твору. Кожен учасник ансамблю повинен 

чути і бачити всіх учасників, щоб слухач сприймав увесь колектив в цілому, а 

не окремі його елементи. Успіх ансамблю також залежить від майстерності 
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керівника ансамблю, який повинен добре володіти матеріалом та методикою 

його викладання, а також мати добре розвинені організаторські здібності. 

Методика роботи з ансамблем виділяє три основні етапи: 

1. Знайомство колективу з художнім змістом твору. 

2. Ознайомлення з партіями, аналіз та ансамблеве читання з аркуша. 

3. Технічне засвоєння виразних засобів, з’єднання окремих елементів в 

єдине ціле[3]. 

За способами виконання ансамблеву гру поділяють на: динамічну та 

ритмічну. Динамічний ансамбль ─ це співвідношення сили звуку в мелодії та 

супроводі.[4]. Підголоски, контрапункт, гармонія, бас ─ доповнюють 

мелодичну лінію. Важливо зауважити, що не слід виділяти мелодію, щоб не 

заглушити інші голоси. Якщо мелодійний голос у високому регістрі, то середні 

голоси і бас можуть бути вільними у виборі сили звучності. Якщо мелодія 

проходить у тому ж регістрі, що й інші голоси то вона може загубитись, тому її 

слід виділити на нюанс голосніше. Щоб не було слабкого звучання верхнього 

регістру наприклад, акордеону треба інтенсивніше вести міх. 

Під час гри на акордеоні провести рівно мелодичну лінію важко, коли 

вона передається з однієї партії в іншу. Виконавці акомпанементу повинні 

добре чути мелодію і супроводжувати її в повній відповідності з фразуванням. 

Наприклад, у поліфонії кожна партія є тематично важливою, середні голоси не 

повинні «перекрикувати» один одного. Як правило, партія басу в ансамблі 

повинна звучати набагато тихіше мелодії, але голосніше середніх голосів, 

створюючи ніби фундамент для всього звучання. Часто в квартетах, квінтетах, 

використовується баян-бас, контр-бас, ножний бас. У деяких інструментах з 

цього переліку басова партія виконується лівою рукою на готовому акордеоні 

чи баяні. Іноді для підсилення звучання партії басу у деяких, конкретних місцях 

твору ─ грають партію лівої руки двоє.  

Ритмічний ансамбль – це абсолютно синхронна організація елементів 

музики, темпо-метро ритму всіма учасниками[4]. Щоб засвоїти пояснений і 

показаний прийом самостійно, а також правильно над ним працювати студент 
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повинен не лише зрозуміти слова і почути гру педагога, а й виконати всі його 

вказівки тут же на уроці. Однак, це не означає, що при повторенні буде точне 

відтворення: від виконавця варто вимагати лише приблизного, але методично 

правильного виконання. Спостереження переконують, що відпрацювання на 

уроці – це важлива форма допомоги виконавцю у засвоєнні найскладніших 

епізодів твору. Таким чином вважаємо, що не потрібно витрачати час на те, що 

студент може зробити самостійно. Навіть важкі місця відпрацьовують не 

повністю, а частково. Домагаючись виконання вказівок, потрібно пам’ятати, що 

цей метод не повинен перетворюватись на дрібне опікування, тобто на підміну 

активності студента діями педагога. 

У ансамблі під час виконання музичного твору відбувається творче 

спілкування між виконавцями, своєрідний обмін досвідом, який можливий 

лише за умови правильного і узгодженого розуміння всіма його учасниками 

різносторонніх зв’язків усіх партій та вміння ціле спрямовувати своє виконання 

на досягнення спільної мети [1]. Слухати себе, партнера - це прояв правильно 

сконцентрованої  уваги. Учасник ансамблю повинен вміти швидко фокусувати 

слух на слуханні своєї партії і партій інших учасників, і що є досить важливим - 

вміти слухати ансамбль у цілому. Акцентуємо увагу, що у ансамблевій грі 

взаєморозуміння і злагода лежать в основі створення єдиної інтерпретації. 

Отже, підсумовуючи вищесказане можна зробити висновок, що гра в 

ансамблі є досить важливою для всебічного, гармонійного розвитку 

особистості, оскільки впливає на розвиток уваги, творчої уяви, 

співпереживання художнього образу, фокусування слуху, спілкування з 

партнером, вимагає спільної активізації мислення в усіх учасників колективу 

одночасно. Водночас – це досить складний вид музичної діяльності, оскільки, 

вимагає клопіткої праці, як учасників ансамблю, так і його керівника. 

Література: 

1.  Липс Ф. Искусство игры на баяне. - М.: Музыка, 1985. - 143 с. 

2. Ляшенко І. Музика в системі естетичного виховання / І.Ляшенко.– К.: 

Знання, 1975. – 48с. 



 
 

45 
 

3.  Пуриц І. Г. Гра на баяні [Методичні статті]: – Тернопіль: Навчальна 

книга – «Богдан», 2007. – 232с. 

4. Ризоль Н. Й. Очерки о работе в ансамбле баянистов / Н.Й.Ризоль. - М.: 

Музыка,1986. – 224 с. 

____________________________________________________________________ 

УДК 378.141        Педагогічні науки 

 

АВТОНОМІЯ НАВЧАННЯ, ЯК ПРІОРИТЕТНА СТРАТЕГІЯ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНІСТОСТІ СТУДЕНТІВ ВНЗ 

Ямшинська Н.В. 

викладач Національного технічного університету України  

«КПІ ім. І. Сікорського» 

м. Київ, Україна 

Останніми роками концептуальні засади стратегії економічного та 

соціального розвитку України будуються на прагненні нашої країни до 

розширення міжнародної діяльності та потребі налагодження взаємовигідної 

економічної співпраці з іншими європейськими країнами. Це в свою чергу 

диктує нові стратегічні напрямки реалізації державної політики в галузі освіти. 

Пріоритетним завданням, що стоїть перед вищими навчальними закладами – це 

є підготовка спеціалістів, здатних легко і швидко адаптуватися до нових умов, в 

які вони потраплять на підприємствах, налагодити партнерські стосунки з 

колегами закордоном з метою обміну корисною професійною інформацією. 

Саме тому викладачі вищої школи повинні навчити студентів вчитися: 

самостійно ставити цілі, знаходити способи їх досягнення, оцінювати одержані 

результати. Саме ці принципи є засадами автономного навчання. 

Х. Холек одним із перших у 1979 році використав термін "навчальна 

автономія" і визначив її як здатність брати на себе відповідальність за свою 

навчальну діяльність, за прийняті рішення, які стосуються всіх аспектів 

процесу навчання: встановлення цілей, визначення змісту й послідовності, 
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вибір методів і прийомів, що використовуються, управління процесом навчання 

(ритм, час, місце), оцінка отриманого результату [4, с. 3]. 

Д. Літтл дає наступне визначення автономному навчанню: «Автономія 

учня в учбовій діяльності полягає у його здатності до незалежних і самостійних 

дій, критичній рефлексії, прийнятті рішень. Здатність до автономності 

виявляється як в способі навчання, так і в способі перенесення учнями 

результату навчання на більш широкий контекст» [5]. 

Але аналіз досліджень психологів (зокрема А. Маслоу, К. Роджерс), 

педагогів (М. Брін, С. Ман) і методистів (О. Бігич, Г. Еліс, Т. Караєва, Н. 

Коряковцева, Р. Лоуес, Ю. Петровська, Б. Сінклер, О. Соловова, Ф. Таргет, О. 

Тарнопольский та ін.) дає підстави стверджувати, що на сьогодні відсутня 

єдина точка зору на таке явище, як «освітня автономія». В останні роки поняття 

«автономія» часто використовується науковцями як еквівалент поняття 

«самостійність» [2]. 

Головна ідея концепції автономії студента та автономного навчання 

полягає в тому, що досягнення автономії означає бажання і здатність студента 

взяти на себе управління своєю навчальною діяльністю під час оволодіння 

певною компетенцією. Саме нові освітні стандарти дозволяють викладачеві 

наповнити свій предмет цікавим та різноманітним змістом, організувати різні 

форми роботи на занятті, використовувати інноваційні методи навчання та 

контролю для досягнення кінцевої мети – розвивати активність самого 

студента. При цьому великий об'єм навчального навантаження припадає на 

самостійну роботу студентів, що в свою чергу якнайкраще сприяє формуванню 

особистості, яка буде готова брати на себе відповідальність за свою подальшу 

освіту. Збільшення ролі самостійності навчання стало основним фактором 

розвитку такої інноваційної технології навчання як автономія. 

Виходячи з розуміння поняття автономії можна визначити задачі 

автономного навчання у ВНЗ: 

• розвивати особисті якості студента; 

• формувати у студентів критичне мислення; 
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• розвивати у них латеральне (нешаблонне) мислення; 

• всебічно готувати їх до безперервного процесу освіти, саморозвитку і 

самовдосконалення протягом всього життя. 

Оволодінню компетенціями навчальної автономії сприяє використання 

сучасних методів (проектів, моделювання ситуацій, проблемного, ігрового, 

комп’ютерного, рефлексивного), а також ефективних методів взаємооцінки та 

самооцінки знань і вмінь, зокрема, Європейського мовного портфелю. За 

допомогою новітніх методів, технологій, активних форм роботи створюється 

освітнє середовище, що дозволяє підтримувати мотивацію; стимулювати 

ініціативу; створювати ситуації творчого пошуку, вільного вибору, прийняття 

відповідальних рішень; здійснювати самоуправління та самоконтроль. 

Але для того, щоб говорити про автономію навчання, як про процес, 

спрямований на формування самостійності у студентів, ми повинні враховувати 

рівень готовності студентів до самостійної роботи у процесі навчання. 

О. М. Соловова визначає позиції, що лежать в основі готовності до 

автономії таким чином: 

1) концентрація уваги на поставлених задачах здобуття освіти в цілому 

або на окремому етапі; 

2) самостійне управління студентом процесом власної освіти; 

3) контроль і оцінка студентом динаміки свого розвитку і дотримання 

ним певних термінів заліків і іспитів; 

4) постійна упевненість у власних силах у стресових ситуаціях, невдач і 

т.д. [3, з. 42].   

Необхідно відзначити, що в навчальному процесі передбачаються різні 

рівні автономії. Ці рівні було виокремлено О. Б. Тарнопольским (2001 р.) під 

час проведення різних форм навчальної діяльності: 1) рівень повної 

підпорядкованості викладачеві, коли він повністю організує та контролює 

процес (нульовий рівень автономії – teacher-dependent part); 2) перший рівень 

або рівень групової автономії, коли організаційні, виконавчі та контролюючі 

функції перекладаються головним чином на групу, міні-групу або пару 
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студентів, які працюють разом (роль викладача консультативна, а студенти самі 

визначають цілі та засоби їх реалізації у роботі; 3) другий рівень автономії, або 

рівень індивідуальної автономії, коли всі вищезазначені функції виконуються 

кожним студентом окремо, а викладач лише відіграє роль консультанта, 

помічника, «живого словника», тобто teacher перетворюється в facilitator. 

Безумовно, спочатку втручання викладача, його підказки, вказівки, що 

направляють, необхідні, але в міру розвитку автономності студента вони все 

далі відходять, і сам викладач відступає на задній план. Студент отримує 

можливість самостійно приймати рішення щодо вибору цілей, задач, змісту і 

методів навчання [6].  

До можливих видів самостійної роботи з іноземної мови, спрямованих на 

розвиток автономії можна віднести наступні:. 1. Мовні тренінги з лексики і 

граматики. 2. Тести вхідного, проміжного та вихідного контролів знань 

студентів. 3. Проблемно-пошукові завдання на базі Інтернет-ресурсів або метод 

проектів. Викладач формулює для студентів певну проблему чи коло 

проблемних завдань і пропонує механізм для успішної реалізації цієї задачі. 

Залежно від типу завдання технології розв’язання проблеми можуть бути 

різними (з урахуванням рівня володіння іноземною мовою і навичками 

використання Інтернету і комп’ютера). 4. Творчі завдання (створення міні-

презентацій за темами за вибором) [1]. 

Результатом процесу навчання в рамках автономного навчання є 

поступове накопичення особистого досвіду опанування певним навчальним 

матеріалом, коли студент має навички самоконтролю та самооцінки, 

усвідомлює результати власної діяльності, прагне їх покращити і відповідально 

ставиться до процесу навчання.  

Посилення автономії студентів в процесі навчання припускає таким 

чином певну свободу вибору послідовності, об'єму, темпу вивчення матеріалу, 

форм навчання, часу, частоти звіту про виконанні завдань; усвідомлення 

особистої відповідальності за ухвалені рішення і результати навчання. 
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Така модель навчання накладає і певні зобов'язання на викладача, який 

робить зміст учбових програм, форм і змісту контролю відкритим і доступним 

для студентів; відмовляється від ролі єдиного джерела інформації, виступає в 

ролі помічника і консультанта у навчальній  діяльності, забезпечує 

необхідними учбовими матеріалами і технологіями роботи з ними. 

Оскільки в даний час автономія розглядається як необхідна умова 

безперервної освіти і чинник інтенсифікації навчальної діяльності студентів, 

викладачам необхідно якомога раніше починати створювати умови, сприятливі 

для автономного оволодіння учбовими предметами, зокрема іноземними 

мовами. 
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ПРОБЛЕМИ ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ РІВНЕНЩИНИ, ТА ШЛЯХИ 

ПОНОВЛЕННЯ ДЕРЕВНИХ ПОРІД 

Горкавчук С.Л. 

Студентка 2 курсу 

Осип М.А. 

викладач І категорії 

Луцький педагогічний коледж 

м. Луцьк 

Сучасний етап розвитку лісового господарства в Україні та й у всьому 

світі, характеризується підвищенням інтересу до вдосконалення способів і 

методів відтворення лісових ресурсів на основі використання природного 

насіннєвого потенціалу насаджень. 

Дедалі частіше у нашій державі постає питання ведення лісового 

господарства на засадах екологічно орієнтованого лісівництва, що значною 

мірою включає у себе впровадження нових, більш стабільних, економічно та 

екологічно вигідних підходів до відтворення лісових ресурсів.  

Вивченням природного лісовідновлення сосни звичайної під наметом 

материнського деревостану та на зрубах займалися такі видатні вчені: П.М. 

Мегалінський [9], В.П. Тимофєєв, В.Н. Абрамов, М.І. Гордієнко [4],М.І. 

Сахаров, М.В. Забелін , С.Н. Санніков [12] та ін 

Для дослідження природного поновлення сосни звичайної було закладено 

3 пробні площі у лісостанах у Млинівському лісництва [Таблиця 1] 

Таблиця 1 

Лісівничо-таксаційна характеристика лісостанів на 

тимчасових пробних площах 

№ з\п Квартал,виділ Вік деревостану,років Повнота Висота(Н,м) Діаметр(D,см) 

1 33,2 82 0,57 24 26,3 

2 33,4 81 0,48 24 28,3 

3 27 81 0,72 25 31,9 
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Для обліку природного поновлення використано методику  С.С. 

П'ятницького, яка полягає у закладанні пробних площадок розміром 10 ×10 м, 

тобто 100 м2. Пробні площадки становили не менш ніж 2 % від площі виділу і 

розміщувалися рівномірно по його площі. Оцінювали природне поновлення за 

шкалою В.Г. Нестерова . Для дослідження живого надґрунтового покриву ми 

дотримувалися методики Н.І. Базилевич . 

Проведені нами дослідження показали, що у соснових свіжих і вологих 

суборах під наметом лісу є значна частка життєздатного природного 

поновлення (Таблиця 2). 

Таблиця 2 

Характеристика природного поновлення на пробних площах 

№ 

з\п 

Материнське  

насадження(ТЛУ) 

Кількість 

підросту(тис. 

штук) 

Переважаюча  

група висот 

Категорія  

успішності  

поновлення 

1 В3 2,8 крупний Задовільне 

2 В2 0,8 середній Слабке 

3 В3 1,7 крупний Задовільне 

Проте більш сприятливими для природного поновлення сосни звичайної є 

вологі субори порівняно зі свіжими. Максимальну кількість природного 

поновлення сосни – 2,8 тис. шт на 1 га було виявлено саме в умовах вологого 

субору. 

В умовах свіжого та вологого субору сосна звичайна найкраще 

природним шляхом відтворюється при повноті материнського насадження 0,6 

та 0,7 (Рисунок 1). 

Отже, аналізуючи вище викладене необхідно відзначити : природне  

поновлення дає стійкі і витривалі насадження; природне поновлення скорочує 

період лісовирощування на 10-15 років;значно економніше. 

Під час виконання роботи було доведено,що  шляхом проведення ряду 

заходів сприяння природному поновленню можна істотно збільшити кількість 

лісового підросту, а саме сосни звичайно ї, як найбільш поширенішої 

лісоутворюючої та господарсько цінної деревної породи.  
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Рис. 1 Кількість природного поновлення сосни звичайної залежно від 

повноти материнського насадження в умовах вологого субору 

Згідно досліджень, в  умовах українського Полісся сосна звичайна 

успішно поновлюється у відносно бідних умовах, на переході від свіжих до 

вологих умов. 

Проте , на мою думку, проблема природного відновлення в Україні 

вивчена не досконало і вимагає комплексних досліджень, розробок та 

практичної реалізації. 
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CHEMICAL AND PHYSICO-CHEMICAL CONVERSION OF HARMFUL 

SUBSTANCES EMISSIONS OF MOTOR VEHICLES IN THE ENVIRONMENT 

Lypskii M.V., Shevchenko M.V. 

The National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic 

Institute" 

The problem of the environment protection from pollution is very complicated, 

since all its components are in constant interconnection. Harmful substances 

emissions from motor vehicles can fall to pedosphere in different ways and in a 

different aggregate state, in particular, as aerosols and dust pollution  from 

atmospheric air, as soluble ionized forms of compounds they interact with 

atmospheric precipitation and groundwater. And among the most dangerous 

atmospheric air pollutants are Nitrogene oxides, Sulfur and Carbon, polycyclic 

hydrocarbons (in particular benzene (a) pyrene), formaldehyde, compounds of heavy 

and other metals (Plumbum, Cadmium, Nicol, Molybdenum, Zinc, Kuprom, 

Mercury, Stanum, Ferum, etc.), as well as dust of various origin and dispersion, etc. 

Thus, the purpose of the work is to study chemical and physico-chemical 

transformations toxic substances - emissions of vehicles and analysis of their harmful 

effects on the environment and human health. Results of researches: in a humid air 

nitric oxide (IV) NO2 actively reacts with the fine dispersed aerosol of sodium 

chloride, which is usually present in it, especially after the use of various anti-icing 

agents in winter on the basis of salt mixtures. This generates nitrate sodium and 
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strong hydrochloric acid (an acid that is extremely harmful to the environment and 

human health). This process occurs in two stages, and, at the first stage of the 

process, the formation is still in place more harmful nitric acid [1]: 

3NO2 + H2O = 2HNO3 + NO (1 stage); 

HNO3 + NaCl = NaNO3 + HCl ( 2 stage ). 

Oxide Carbon (IV) CO2 in the interaction with atmospheric precipitation, in 

particular with rain or even moist air, is also dissolved, but the formed weak carbonic 

acid H2CO3, and Carbon monoxide (II) CO keeps its own molecular shape. Sulfur 

oxide (IV) SO2 oxidizes to sulfur oxide (VI) and when it is in contact with water and 

moist air, it turns into sulfuric acid H2SO4.The final products of the conversion of 

SO2 may be sodium sulfate Na2SO4,which is formed by the interaction of drops of 

sulfuric acid with aerosol chlorideSodium NaCl, and chloride HCl: 

 [O] H2O 

SO2 → SO3 → H2SO4; 

H2SO4 + 2NaCl = Na2SO4 + 2HCl. 

Similar transformations are also possible for carbonates (salts of coal acids) 

[1]. Compounds of heavy metals can adsorb and interact with soil Humus, forming 

poorly soluble compounds, accumulate in the soil cover, as well as fall into 

groundwater and surface waters. Other pollutants can migrate into soil and surface 

water, to plants, etc., and continue to move on trophic chains to the organisms of 

animals and humans. They can migrate over long distances to form areas of pollution 

on geochemical barriers and cause pollution of residential areas. Even biogenic 

elements in case of getting into the body a person above the standard required for life 

can lead to severe poisoning and disease. In connection with the tasks of the study 

was analyzed cartographic and literary information, video surveys of loading main 

highways with different types of vehicles were conducted, as well as conducted 

zoning of the studied areas of the city. On selected areas near lively highways were 

selected soil samples and samples of atmospheric precipitation. Conducted qualitative 

and quantitative analysis of acid-salt pollution of territories – for the values of the 
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hydrogen pH and the content of the soil and water samples chloride ions by the 

reaction: 

Cl- + Ag + = AgCl. 

For quantitative determination of acidity of precipitation and soil extraction, 

was carried out potentiometric research, and concentration of chlorine ions was 

determined by titrimetric Mohr’s research at pH = 6.5-10 by reactions: 

AgNO3 + NaCl = AgCl + NaNO3; 

2AgNO3 + K2CrO4 = Ag2CrO4 + 2KNO3. 

In this case the formation of chromate Argentum due to poor solubility of the 

AgCl precipitation will occur only after the complete binding of chlorine ions to the 

Argentinean ions.  

Conclusions Thus, the study showed a change in acidity precipitation and soil 

substrates of samples taken along the highways of the city to the side alkaline 

medium (in the range from 5.9-8.0 units). It is determined that the spring is hydrogen, 

the pH of water extracts of roadside soils samples is also shifted to the side alkaline 

medium, and contamination by chlorine ions (in absolute values) grew more than 

twice. Consequently, within the boundaries of urban landscapes, especially in large 

cities, occurs significant disturbance of road soil; man-made chemical anomalies are 

formed substances, and, consequently, an adverse geoecological environment is 

created. Deviation of the soil acidity environment to the alkaline side is even more 

detrimental to the plants than the same deviation in the direction of acid because the 

change in the acidity of the soil and increase in them, as well as the concentration of 

chloride anions and sodium cations, leads to an increase of osmotic pressure of soil 

solutions and decrease of the ability to absorb moisture plants. 
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Білоцерківський національний аграрний університет 

м. Біла Церква, Україна 

З усього розмаїття кількісних ознак пшениці складно знайти таку 

маркерну ознаку, за якою можна було б вести добори продуктивних генотипів, 

тому вірогідність пошуку буде вищою тоді, коли досліджуються відносні 

величини, які складаються з двох чи трьох ознак, тобто – селекційні індекси. 

Вони, як відомо, інформаційніші, ніж абсолютні величини, тому в доборах на 

ранніх етапах селекції (особливо в лімітуючих умовах середовища) більшу 

перевагу необхідно надавати саме їм [1].     

На підставі аналізу мінливості кількісних ознак вчені намагаються знайти 

критерії для відбору генотипів на ранніх етапах селекції, тому окреме місце  

займає теорія індексів [2].   

Індекси покликані знижувати суб'єктивну оцінку величини ознаки, 

враховувати вплив інших ознак на основний показник яким є врожайність.   

Перевагами індексів називаються зменшення мінливості та встановлення 

закономірностей непомітних на абсолютних величинах, якщо до складу індексу 

входять дві кількісні ознаки, пов'язані тісною кореляцією, то він, за даними В. 

М. Тищенка та М. М. Чекаліна, виявляється менш мінливий, ніж його складові 

[1].   

Індексна селекція відкриває широкі можливості аналізу мінливості та 

успадкування кількісних ознак, які можуть бути використані для 

індивідуального і групового добору на ранніх етапах селекції на 

продуктивність, тому сорти оцінювали за селекційними індексами [3]. 
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У своїх дослідженнях ми використовували наступні селекційні індекси 

FSI (відношення кількості зерен до довжини стебла помножене на 100), МІ 

(відношення маси зерна до довжини стебла помножене на 100), ІР (відношення 

маси 1000 зерен до довжини стебла), які вираховуються за методикою Szamak I. 

[4]. 

Дослідження проводилися в умовах дослідного поля Білоцерківського 

НАУ впродовж 2012-2016 років. Матеріалом для досліджень слугували сорти 

пшениці м’якої ярої різного генеалогічного походження, рекомендовані для 

вирощування в різних зонах України (Елегія миронівська (стандарт), Сімкода 

миронівська, Струна миронівська, Героїня, Ажурная, Аранка, Легуан, Вітка, 

Трізо, Краса Полісся). 

Дослідженнями проведена оцінка сортів пшениці м’якої ярої за 

селекційними індексами, що дає змогу підвищувати ефективність селекційних 

доборів за допомогою додаткової інформації про вторинні маркерні ознаки. 

Селекційний індекс тільки тоді матиме ефект у теорії добору, коли він формує 

низький і стабільний рівень мінливості у будь-якому середовищі, і саме такими 

виявились досліджувані індекси.  

Високим показником фіно-скандинавського індексу (FSI) 

характеризувався всі досліджувані сорти, які перевищували сорт – стандарт за 

даним показником від 5% (Трізо) до 36,7 (Сімкода миронівська). Виняток 

становить сорт Краса Полісся, який поступався стандарту на 1%. 

В середньому за роки досліджень фіно-скандинавський індекс у 

досліджуваних сортів знаходився в межах від 44,2 % у сорту Краса Полісся до 

82,5% у сорту Сімкода миронівська. Сорт стандарт мав даний показник на рівні 

45,2 % 

 У шести сортів коефіцієнт варіації фіно-скандинавського індекса вказує 

на середню мінливість ознаки, а у Струни миронівської, Героїні, Легуана і 

Вітки – на незначну мінливість за низьких показників дисперсії. 

Фіно-скандинавський індекс характеризувався в цілому по досліду 

cереднім рівнем мінливості з відхиленнями від незначного   до середнього. 
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Найменший коефіцієнт варіації відмічено у сорту Вітка – 3,3, а найвищий – у 

сорту Сімкода миронівська 16,1. У сорту стандарту Елегія миронівська даний 

показник був на рівні 11,1. 

Індекс перспективності (ІР) в середньому у роки досліджень знаходився в 

межах від 48,7 % (Краса Полісся) до 77,6 (Сімкода миронівська). У сорту 

стандарту Елегія миронівська даний показник був на рівні 48,8 %. Тобто всі без 

винятку сорти перевищували стандарт за даним селекційним індексом. 

Розмах мінливості варіював від 3,5 % у сорту Вітка до 18,8 у сорту 

Сімкода миронівська. У сорту стандарту Елегія миронівська даний показник 

був на рівні 4,4 %. 

Коефіцієнт варіації індексу перспективності вказує на незначну 

мінливість селекційного індексу, за винятком сорту Сімкода миронівська, у 

якого спостерігається середня мінливість (більше 10 %). У сорту стандарту 

Елегія миронівська коефіцієнт варіації становив 4,7 %. 

Низькі показники дисперсії встановлено у сортів пшениці м’якої ярої 

Героїня, вітка, Легуан, трізо і Краса Полісся, а також у сорту стандарту Елегія 

миронівська, що вказує на високу адаптивність зазначених вище сортів за 

індексом перспективності. 

За результатами проведених досліджень найвищими показниками 

мексиканського індексу (МІ) характеризувалися більшість сортів, а Трізо і 

Краса Полісся були на рівні сорту стандарту Елегія миронівська (2%). 

Найвищий показник селекційного індексу мав сорт Сімкода миронівська (3,4 

%), проте у нього спостерігаємо найвищий розмах мінливості, і, відповідно 

коефіцієнт варіації, який вказує на значну мінливість індексу в роки проведення 

досліджень. 

Найменший розмах мінливості спостерігаємо у сорту Краса Полісся (0,2 

%) та Струна миронівська (0,3 %). 

За коефіцієнтом варіації досліджуваний індекс вказував на незначну 

мінливість у сорту Струна миронівська та у сорту стандарту Елегія 
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миронівська. У всіх інших досліджуваних сортів спостерігаємо середню 

мінливість мексиканського індекса, за винятком Сімкоди миронівської. 

  Найнижчий показник дисперсії в середньому за роки досліджень був у 

сорту Струна миронівська (0,03), що вказує на високу адаптивність сорту в 

мінливих умовах довкілля за мексиканським індексом. 

Таким чином, найвищими показниками ІР характеризувалися сорти, які 

мали  оптимальне співвідношення між масою 1000 зерен до довжини стебла, 

FSI – сорти, які мали оптимальне співвідношення між кількістю зерен з колоса 

до довжини стебла, МІ – сорти, які мали оптимальне співвідношення між 

масою зерна з колоса до довжини стебла. 

Ефективними у нашій роботі виявилися індекси, які характеризувалися 

сильним кореляційним зв’язком з урожайністю: ІР (r = 0,67±0,07), FSI (r = 

0,61±0,07), МІ (r = 0,48±0,07), які мали середній та помірний кореляційний 

зв'язок з урожайністю. 
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ПОТРЕБИ В САДИВНОМУ МАТЕРІАЛІ ДЛЯ ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ  

ТА ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ В ЧЕРКАСЬКОМУ ОУЛМГ 

Пуш Г.В., 

студент факультету лісового і  

садово-паркового господарства 

Уманський національний  

університет садівництва 

м.Умань, Україна 

Основним завданням робіт з лісовідновлення є відтворення лісових 

ресурсів шляхом вирощування високопродуктивних біологічно стійких 

деревостанів на територіях, де раніше зростав ліс. Лісовідновлення повинно 

забезпечувати раціональне використання лісового фонду, поліпшення якісного 

складу лісів, підвищення їх продуктивності та біологічної стійкості, а також 

водоохоронних, ґрунтозахисних, санітарно-гігієнічних та інших корисних 

властивостей лісів і захисних лісових насаджень. Правильні лісівничі дії 

сприяють досягненню оптимальної лісистості шляхом створення в максимально 

короткі строки нових найбільш економічних насаджень. Лісовідновлення 

повинно проводитися з урахуванням екологічних, соціально-економічних і 

природно-кліматичних особливостей заліснюваної ділянки [1, 2, 3, 4]. 

Лісовідновлення в підприємствах Черкаського ОУЛіМГ проводиться в 

різних типах лісорослинних умов. Близько 86% всіх робіт по відновленню лісів 

проходить у свіжих умовах зволоження. 

Лісівники Черкащини в останні часи для створення лісових культур 

почали інтенсивно використовувати дуб північний або червоний. Суттєва його 

перевага у високій приживлюваності. Цим і керуються працівники лісової 

галузі при лісовідновленні. Тим більше в багатьох літературних джерелах  [5, 6] 

вказується, що запас дубів звичайного і північного (кореального) у віці 

головної рубки майже  однаковий. 
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В обох випадках середня кількість рослин, що висаджується на 1 га 

становить 5,5 тис. шт. Однак керуючись при лісовідновленні 

«Настановами...» [7] більше орієнтуються на створення змішаних культур. При 

даних розрахунках необхідно на 0,5 млн. шт. сіянців супутніх порід більше ніж 

при відновленні з точки зору досвіду виробничників. 

Найчастіше в підприємствах лісової галузі Черкащини створюють нові 

ліси з початковою густотою близько 5 тис. шт/га. Найпоширенішими схемами 

розміщення посадкових місць є чисті культури з розміщенням 3,0х1,0 (0,7). Так 

створюють нові ліси на меліофонді – шляхом посадки акації білої.  

На відміну від схем, що використовуються виробничниками згідно 

настанов суттєво збільшується використання супутніх порід та у схемах 

з'являються чагарники. При цьому кількість сіянців головної породи у 

порівнянні зі схемами, які використовуються на виробництві, зменшилася лише 

на 100 тис. шт., а супутніх порід збільшилася на майже 150 тис. шт. і з'явилися 

кущі в кількості майже 300 тис. шт. сіянців. 

Порівнявши розрахунки з точки зору двох позицій: досвід виробничників 

(за даними проектів лісових культур) та відповідно до рекомендацій 

«керівництва відновлення лісів і лісорозведення», можна зробити деякі 

висновки. Так роботи по відтворенню лісів у державних лісових господарствах 

значно відрізняються від загальноприйнятих і тому є значні відхилення потреби 

садивного матеріалу. Проблемою є те, що правила не в кожному випадку 

повністю враховують особливості заліснюваної ділянки. 

Тому лісівники проводять роботи по відтворенню лісів на основі власного 

професійного досвіду, враховуючи матеріальне та фінансове забезпечення, що 

виділяється державою. Дуже часто створюються культури з головною метою – 

високою приживлюваністю. Так часто практикуються створення культур з 

участю дуба червоного. Лісорозведення в бідних умовах місцезростання 

проводиться створенням чистих культур дуба червоного. На землях меліофонду 

часто створюються чисті культури акації білої. Основними її перевагами є 

висока приживлюваність і подальший легке відновлення. Однак часом 
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лісівники створюють акацієві культури і на зрубах, що є не доцільним, оскільки 

потім це насадження дуже важко буде замінити на насадження з більш 

господарсько-цінної продою. Роботи з лісовідновлення (схеми та розміщення 

посадкових місць) не завжди і не повністю враховують природу та екологію 

лісу.  

Так при лісовідтворенні при підборі головних і супутніх порід для 

створення лісових культур на лісових землях потрібно в першу чергу 

враховувати склад корінних деревостанів відповідних типів лісорослинних 

умов і типів лісу. В лісові культури, які закладаються на ділянках, що були 

вкриті лісовою рослинністю, доцільно вводити деревні породи – піонери. 

Основне завдання яких при вирощуванні створити певні ознаки лісового 

середовища  [8]. 

При розрахунках для визначення орієнтовної потреби в садивному 

матеріалі можна скористатися такими даними: при лісовідновленні початкову 

густоту культур приймемо за 6 тис. шт/га. Оскільки в основному 

лісовідновлення на підприємствах Черкаського ОУЛіМГ проходить у свіжих 

суборах і дібровах, то це число буде середнім між цими двома умовами (в 

дібровах лісівники висаджують близько 4 тис. шт. сіянців, а в суборах - більше 

5 тис. шт.) [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. У всіх типах 

лісорослинних умовах лісовідтворювального фонду управління є сприятливі 

умови для появи відновлення мяколистяних порід в суборах і борах, а в багатих 

умовах – супутніх дубу порід. Схема змішування взята при розрахунках являла 

собою змішані культури, в яких 75% головної породи і 25% супутньої. При 

розрахунках потреби в лісорозведенні початкову густоту створюваних культур 

брали 7 тис. шт/га. Оскільки при лісорозведенні ми повинні забезпечити 

швидке змикання культур і зменшити їх індивідуальний розвиток. При даних 

роботах ми застосовуємо схему змішування з 60% головної породи, 25% 

супутньої і 15% чагарників. Це обумовлено тим, що при створенні лісів на 

землях, які раніше не були під лісом ми маємо відтворювати всі елементи 



 
 

63 
 

лісового ценозу. Це сприятиме більш швидкому утворенню на ділянці ознак 

лісової екосистеми. 
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Сміла, Україна 

У сучасному навколишньому світі, який так стрімко розвивається з 

кожним днем, одним з головних переваг нашої країни є можливість розвитку її 

людського потенціалу, яка багато в чому визначається станом теперішньої 

системи освіти.  

Уміння учнів навчатися є основним параметром середньої освіти країни, а 

умовою його формування є достатня мотивація учнів. Фізика – це наука про 

матерію, яка учням у ПТНЗ надається не дуже легко, якщо в нього немає 

мотивації для вивчення цього предмету, то таке навчання для нього 

перетворюється на муку. У цьому полягає одна з найважливіших причин 

відставання багатьох учнів з фізики. Усунути її можна лише одним способом — 

своєчасно сформувати дієві мотиви навчання.    

Як можливо організувати навчальну діяльність кожного учня, щоб вона 

була посильною для нього, бажаною, не викликала фізичного та психічного 

перевантаження? Сучасна освіта практично не є адаптована до майбутніх 

робітничих кадрів, тому викладач повинен з мотивувати урок так, щоб донести 

до кожного учня суть кожної теми та ще й  тісно повязати його з професійною 

діяльністю учнів у ПТНЗ, тобто направити на розвиток у нього прагнення до 

життєтворчості, інтересу до самопізнання і самовизначення.  

Підвищення мотивації визначається як мета діяльності, а пізнавальна 

активність учнів на уроці фізики у ПТНЗ це як найвагоміший засіб її 

вирішення. Для розвитку навчальної мотивації під час навчально-виховного 

процесу та для забезпечення активної позиції учнів притаманно  шляхом 

використання новітніх форм і методів навчання. Вивчаючи наукові 

дослідження можна виділити таку послідовність прояву мотивації: внутрішня 

мотивація  пізнавальний інтерес позитивне ставлення до предмету.  

На формування внутрішньої мотивації до навчання є основні фактори: 

створення умов для прояву учнями активності, самостійності, ініціативи; 

достатня різноманітність складність завдань; задоволення від процесу 

діяльності, усвідомлення особистісної та суспільної значимості її результатів. 
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Практично це буде реалізуватися, якщо: намагатися не нав’язувати 

навчальної мети зверху, визначати її разом з учнями; використовувати моменти 

пов’язані з робітничою професією, ставити проблемні запитання; активізувати 

самостійне, логічне мислення; використовувати проектор, комп’ютер, 

прикладні програмні забезпечення з фізики, відеодосліди, відеофільми; 

підбирати завдання з елементами новизни та непередбачуваності, що сприяє 

формуванню внутрішнього інтересу під час його виконання. 

Якщо викладач застосує саме такий підхід тобто реалізуючи його через 

уроки та позакласні заходи, то отримає певні позитивні результати.  

Мотивація навчальної діяльності шляхом створення ситуації успіху 

До ПТНЗ учні приходять з різними навчальними досягненням, такими, як 

низькими, середніми, достатніми іноді з високими. У зв'язку з цим у групі учні 

з різними здібностями, тому до планування уроку фізики слід підходити 

диференційовано, а також прив’язати і зацікавити предмет з їхньою робітничою 

професією. Звичайно, особливу увагу слід приділити учням, які вміють 

самостійно мислити, аналізувати, узагальнювати. Адже цим учням навчального 

закладу потрібно запропонувати творчі, самостійні завдання, а також вправи, 

які вимагають нестандартного розв'язання. Коли учні, які приходять до ПТНЗ з 

низьким рівнем знань, вони є невпевнені у собі та в своїх силах. Крім того, у 

них відсутня наполегливість у здобутті знань і присутнє невміння 

використовувати ці знання. Тому викладачу варто перед собою поставити 

завдання − закріпити впевненість учнів у своїх силах та розвивати ініціативу 

шляхом поєднання вмотивованості зі старанним підбором завдань з 

професійним змістом та індивідуальним оцінюванням.                

Викладання нового навчального матеріалу дуже часто дає такий прийом, 

як подання його окремими невеликими смисловими дозами з обов'язковим 

закріпленням в кінці уроку. На початку вивчення нової теми учням 

пропонується репродуктивні методи навчання, щоб вони впевнилися в 

можливості передати основний матеріал, а потім уже використовуються творчі 

методи. Учні виконують основне завдання, де використовують підказку, діючи 
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за певним алгоритмом. Такий метод доводить що, учні починають вірити у свої 

особисті сили та краще опановують вивчений матеріал з предмета фізики.   

Мотивація навчальної діяльності шляхом використання  творчих завдань 

Уміння бути здивованим та пізнавати щось цікаве й дивуватися 

приносить учням захоплення, радість до вивчення предмета з фізики, стимулює 

до творчих пошуків, розвиває уяву. Таке вміння потрібно виховувати й 

розвивати в учнів систематично. На етапі мотивації навчання допоможуть 

цікаві факти, щоб викликати в учнів здивування, суперечність чи нерозуміння і 

створити потребу нових знань, а також під час закріплення нового матеріалу, 

щоб показати практичну значимість тем, що вивчаються.  

Наприклад, учням можна задати запитання «Що трапиться, якщо...?». У 

цьому запитані розглядаються різнобічні ситуації, де учні можуть самостійно 

добирати такі питання, ставити їх своїм одногрупникам, обговорювати, 

захищати свою позицію, використовуючи знання з предмета фізики та 

пов’язати з їхньою робітничою професією.  А також учнів можна залучати до 

створення кросвордів, сканвордів, загадок, ребусів тощо. Ця форма роботи 

дозволяє не лише наповнити кабінет роздатковим навчальним  матеріалом, але 

й формує в учнів уміння визначати головне, та, що особливо важливо, сприяє 

активізації розумової діяльності. Для формування життєвих компетенцій учнів у 

ПТНЗ доцільно використання як традиційних – так і інноваційних технологій.  

Дослідження В.К Дяченка, В.В. Котова,О.Г. Ярошенко надали значний 

внесок у розробку технології організації групової навчальної діяльності учнів.     

Л.В. Пироженко, О.І. Пометун, О.М.Пєхотою  досліджували питання про 

інтерактивні технології навчання. Проектна технологія допомагає учням набути 

комунікативних навичок, а саме: вміння працювати в різних за складом групах, 

виконуючи різні завдання. Актуальність такого  методу полягає у встановленні 

широких міжособистісних контактів, тобто наскільки тісно пов'язаний предмет 

фізика з їхньою робітничою професією. 

Значимість методу проектів для розвитку учня  це уміння користуватися 

різноманітними дослідницькими методами: збирати інформацію, факти, уміння 



 
 

67 
 

їх аналізувати з різних точок зору, висувати гіпотези, робити висновки та 

узагальнення. Все це, на мою думку, допоможе учню після закінчення ПТНЗ 

успішно увійти в доросле життя, адаптуватись до умов, що постійно 

змінюються, орієнтуватись у різноманітних життєвих ситуаціях, працювати у 

різних колективах. Основною вимогою методів проектів є конкретний, 

«відчутний»  результат   діяльності:   мультимедійна презентація,  доповідь, 

буклети, стіннівки.                                 

Уміння використовувати метод проектів — це показник високої 

кваліфікації викладача, його прогресивної методики навчання та розвитку 

учнів. Технологію проектів вважають технологією XXI століття. Добре 

зарекомендувала себе практика виконання методу проекту з фізики на тему: 

«Використання альтернативних джерел енергії».  

Мотивація навчальної діяльності шляхом використання технології 

«Мозкова атака» 

Метод «Мозкова атака» полягає в груповій творчій роботі з розв'язування 

деякої проблеми. Учнів у групі об'єднує спільна мета, розмірковуючи над 

певною проблемою, доповнюючи один одного, підхоплюють і розвивають одні 

ідеї, відкидаючи інші. Орієнтовна послідовність дій:                                                                         

1. Формулювання проблеми. Постановка завдань, визначення терміну 

обмірковування пропозицій.                                                                                 

2. Висловлювання суджень, ідей. Реєстрація ідей на дошці.                                                                

3. Обґрунтування ідей їхніми авторами. Загальна дискусія навколо 

запропонованих ідей: правильність, доцільність, оригінальність. Вибір 

найкращої ідеї.                                                                                                       

4. Обґрунтування остаточного вибору. Підбиття підсумків роботи. 

Отже, на своїх уроках  викладач хоче показати учням всю багатогранність 

фізичної науки, адже саме фізика формує світогляд людини, дає розуміння 

природних явищ. А де, як не на уроках фізики, можна навчити дітей логіки 

мислення  і вміння застосовувати на практиці  й математичні знання та 

навички. Тому з мотивувавши його коректно, практично пов’язавши з 
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робітничою професією учневі буде цікаво пізнавати неймовірну, чудову науку 

– фізику. Саме фізика навчає учнів за допомогою математичного апарату 

моделювати природні явища, ситуації, що виникають в реальному житті. Тому 

мотивація навчальної діяльності саме цілеспрямоване на використання 

інноваційних методів навчання під час уроків та в позаурочній роботі, де вона 

сприяє розвитку дослідницької та пошукової діяльності, а також  «дає в руки» 

інструменти для творчого освоєння світу. 

Звичайно, кожний викладач прагне, щоб учень-випускник ПТНЗ був: 

технічно високоосвіченою особистістю, спроможною гнучко адаптуватися в 

умовах стрімкого технічного прогресу та  змін довкілля; бути обізнаним з 

новими ідеями, знати, де можна їх використовувати; завжди бути 

комунікативною людиною, висококваліфікованим робітником за якою 

майбутнє України. 

Література 

1. Волковська Т. І. Особистісно зорієнтоване навчання // Шкільні 

інновації, випуск 2.  

2. Дроб’язко П. Мотивація навчання (результати експериментального 

дослідження) // Директор школи (1 Вересня). – 2001. - №40. – С.5-7.  

3. Демиденко В.К. До питання про сутність мотивів учіння // 

Радянська школа. - 2006. 

4. Іванова Л.В. Шляхи підвищення навчальної мотивації проблемних 

учнів (Проблеми індивідуальної освіти) // Шкільний світ (1 Вересня). – 2000. - 

№12. – С.4-5. – (Вкладки).  

5. Кальницька К.О. Структура мотивації педагога до підвищення 

професійної кваліфікації // Практична психологія та соціальна робота. – 1999. - 

№1. – С.10-12.  

6. Методика «Мотиви навчальної діяльності»: Анкетування // 

Позакласний час. – 2001. - №8-9. – С.72-73.  

7. Розвиток пізнавальних процесів дитини / Упоряд. Максименко С.Д., 

Маценко В.Ф., Главник О.П. - К.: Мікрос-СВС, 2003. 

http://uchika.in.ua/zeleni-tehnologiyi-ta-eko-innovaciyi--klyuch-do-stalogo-rozvit.html
http://uchika.in.ua/zeleni-tehnologiyi-ta-eko-innovaciyi--klyuch-do-stalogo-rozvit.html


 
 

69 
 

Савчин М.В. Динаміка мотивації відповідальної поведінки особистості // 

Педагогіка і психологія. – 1996. - №4. – С.39-49.  

8. Фасоля А. М. Діяльнісна основа навчання на особистісно 

зорієнтованому уроці // Дивослово. — 2008. — № 5.  

9. http://www.aforizm.info/theme/  

10. http://aphorism-list.com/index.  

____________________________________________________________________

УДК 502.174:581.55:627.533:622.271.33                       Природничі науки 

 

СТРУКТУРА МІКРОМІЦЕТІВ ДЕВАСТОВАНИХ ЗЕМЕЛЬ ЗА 

МЕЛАНІНВМІСТКІСТЮ 

Тарас У.М. 

к.с.-г.н., НЛТУ України, 

Львів, Україна 

Гриби відіграють важливу та багатогранну роль в ґрунтових екосистемах. 

Вони виступають патогенами рослин, мікоризних симбіонтів і, найголовніше, 

основними руйнівниками органічних матеріалів. Гриби також є домінуюча 

складова ґрунтової мікрофлори з біомаси. Рослинний світ може існувати за 

наявності мікроорганізмів. Разом вони створюють систему, якій притаманні 

ознаки цілісного організму. Трофічні зв’язки вищих рослин з мікоризними 

грибами широко поширені в природі: мікоризу утворюють близько 90% видів 

рослин, при цьому велика частина домінантів рослинних угруповань різних 

природних зон – мікоризоутворювачі. Екологічно мікоризні асоціації є 

прикладом симбіотичних взаємодій, які здебільшого носять мутуалістичний 

характер, коли при сумісному проживанні організми сприяють один одному. 

Можуть бути різноманітні форми адаптації грибів до умов існування, але всі 

вони підпорядковані одній меті – виживання і розселення в просторі і в часі. 

Ґрунтові мікроміцети є однією з важливих функціональних ланок 

екосистем. Вони присутні в біогеоценозах як компонент гетеротрофного блоку, 

займаючи місце деструкторів органічних речовин, у тому числі й таких, які 
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недоступні для інших мікроорганізмів. Здатність до спороношення призводить 

до швидкого заселення субстрату і закріплення популяції на ньому. Усе це 

визначає специфіку взаємин мікроскопічних грибів зі середовищем, у тому 

числі й техногенно-трансформованим. 

У місцях посиленого антропогенного навантаження вивчення 

мікроміцетів обумовлено важливістю виявлення на перспективу індикаторних 

видів на техногенне забруднення. Детальне вивчення видового складу 

мікроскопічних грибів необхідне для вияснення специфічності ризосферної та 

прикореневої мікрофлори різних рослин, яка виражається насамперед в 

кількісному перевищенні одного чи декількох родів та груп видів грибів, що не 

зустрічаються в таких кількостях та співвідношеннях у контрольному ґрунті та 

у встановленні домінантних видів у даній сукцесії.  

На зональних та техноземних ґрунтах Яворівського сірчаного кар’єру 

було виявлено 29 мікроскопічних грибів, які відносять до 2 відділів – 

Ascomycota та Zygomycota. Зокрема, відділ Ascomycota представлений 5 

класами, 10 родинами, 12 родами та 25 видами. Відділ Zygomycota є набагато 

менш чисельним і представлений 1 класом, 4 родинами, 3 родами та 4 видами. 

Визначено кількісний склад у всіх зразках та частоту трапляння у відсотковому 

відношенні. 

Домінування темно-пігментованих мікроміцетів в ґрунті в більшості 

пов’язане з несприятливими умовами існування: на поверхні пустельних і 

високогірних ґрунтів та на девастованих землях, порушених внаслідок 

антропогенної діяльності людей.  

Умови формування самовідновних рослинних угруповань та ґрунтових 

умов на ембріоземах, в т. ч. мікроміцетів, характеризуються підвищеною 

інсоляцією, значним перепадом добових температур, примітивними ґрунтами з 

невисоким запасом поживних речовин та вологості едафічних умов, високим 

рівнем забруднення сполуками сірки. Такі біотопи характеризуються 

підвищеним вмістом темнозабарвлених видів мікроміцетів. В перерахованих 

екологічних нішах одним з провідних зовнішніх факторів є сонячне світло, в 
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спектрі якого найбільшою біологічною активністю відзначаються короткохви-

льові промені, в т. ч. ультрафіолетові. Природа появи меланіновмісних видів 

обумовлена мікохромною системою спороутворення у аскоміцетів, 

базидіоміцетів та дейтероміцетів. В основі дії мікохромної системи лежить 

спарений вплив двох фоторецепторів вибірково реагуючих на голубе (420 нм) і 

фіолетове (305 нм) світло. Вплив мікохромної системи спостерігається у 

швидкості та характері спороношення, процесів росту та поділу клітин, синтезі 

каротиноїдів та швидкості проростання уредоспор. 

На ембріоземах Яворівського сірчаного кар’єру негативна дія перерахо-

ваних вище факторів наростає, а частка темнозабарвлених видів збільшується. 

Головними обмежуючими розвиток грибів чинниками є гідротермічний режим 

ґрунту та підвищена сонячна радіація. Експериментально доказано переваги 

виживання після ультрафіолетового опромінення темно-пігментованих видів 

мікроміцетів порівняно з світло-пігментованими. Дані результати пояснюються 

фотозахисною роллю меланінового пігменту, локалізованого в клітинних 

стінках грибів. Вивчення природних ізолятів родини Dermatiaceae підтверджує 

залежність УФ – резистентності від розмірів конідій та пігментації клітинних 

оболонок. Загалом крупні конідії більше стійкі, ніж дрібні. Стимулююча дія 

світла на деякі види темнозабарвлених гіфоміцетів пов’язана з наявністю 

меланінового пігменту у клітинних оболонках гибів. Окрім того, встановлено 

високий рівень захисту процесу дихання у меланінвмісних грибів в умовах 

довготривалого голодування.  

Меланін (від грец. Mеlanos – чорний) – широко поширений в природі 

темний пігмент, що міститься в рослинних і тваринних тканинах та у 

найпростіших. Меланіни поглинають ультрафіолетові промені і тим самим 

захищають тканини глибоких шарів від променевого ушкодження. Меланін не 

тільки є регулятором процесів клітинного метаболізму, а й відіграє роль 

універсального протектора при дії на клітину фізико-хімічних факторів 

мутагенної і канцерогенної природи.  

Ризосфера рослини – це специфічна система, безпосередній зв'язок 
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рослини з грибною флорою. Видовий склад мікроміцетів залежить від 

кореневих виділень рослин і формує особливу групу мікроміцетів, які 

створюють мікоризу з рослиною. Серед цих видів багато меланін-вмісних. В 

ґрунтах Яворівського сірчаного кар’єру виявлено 29 видів мікроскопічних 

грибів, зокрема 6 видів темнозабарвлених (21%) та 23 види світло-забарвлених 

(79%), що пропорційне відповідає загальноприйнятим нормам (рис. 1.1).  

 

Рис. 1.1. Структура мікроміцетів в ґрунтах Яворівського сірчаного 

кар’єру за меланінвмісткістю 

До меланінвмісних належать види Cladosporium cladosporioides, 

Aureobasidium pullulans, Aureobasidium tenuisima, Humicola grisea, Myrothecium 

verrucaria, Trichotecium griseum родини Hypocreaceae.  

Результати дослідження мінливості структури міксоміцетів ґрунту 

сірчаного кар’єру зведено в табл. 1.1 частково представлені на рис. 1.2-1.5.  

Таблиця 1.1 

Мінливість структури мікроміцетів ґрунту Яворівського сірчаного 

кар’єру  

Моніторингова 

ділянка, № 

Кількість видів мікроміцетів 

Загальна, шт. 
Темнозабарвлені  Світло-забарвлені 

шт. % шт. % 

1 2 3 4 5 6 

  

20,69 

79,31 
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Зональні ґрунти 

1 24 3 12,50 21 87,50 

2 21 3 14,29 18 85,71 

3 23 6 26,09 17 73,91 

4 28 5 17,86 23 82,14 

5 26 6 23,08 22 84,62 

6 26 6 23,08 20 76,92 

7 27 6 22,22 21 77,78 

8 24 5 20,83 19 79,17 

Ембріоземи 

9 10 2 20,00 8 80,00 

10 23 5 21,74 18 78,26 

11 19 4 21,05 15 78,95 

12 23 3 13,04 20 86,96 

13 26 5 19,23 21 80,77 

14 11 2 18,18 9 81,82 

15 18 4 22,22 14 77,78 

16 12 2 16,67 10 83,33 

17 21 6 28,57 16 76,19 

18 19 4 21,05 15 78,95 

19 18 3 16,67 15 83,33 

20 27 5 18,52 22 81,48 

21 9 2 22,22 7 77,78 

22 15 4 26,67 11 73,33 

 

Рис. 1.2.. Структура мікроміцетів ембріоземів Яворівського сірчаного 

кар’єру  
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Рис. 1.3. Структура мікроміцетів на зональних ґрунтах Яворівського 

сірчаного кар’єру  

Рис. 1.4. Кількісна структура мікроміцетів на зональних ґрунтах Яворівського 

сірчаного кар’єру  
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Рис. 1.5 Кількісна структура мікроміцетів на ембріоземах Яворівського 

сірчаного кар’єру  

В зональних ґрунтах ґрунтоутворювальні процеси відбуваються більш 

інтенсивно та природно, ніж у порушених. Меланіновмісні види беруть активну 

участь в ґрунтотворних процесах, зокрема в утворенні гумусу, і їх чисельність в 

зональних ґрунтах вища. Тут чітко проявляється чисельна та видова строкатість 

мікроміцетів на ембріоземах. При цьому, співвідношення темнозабарвлених та 

світло-забарвлених подібне. 

Домінуюче положення у ембріоземах займають темно-пігментовані і 

токсикогенні види грибів, що може привести до нагромадження мікотоксинів в 

харчових ланцюгах грунт – мікроорганізми – рослини – тварини – людина. 

Деякі види грибів відносяться до умовно-патогенних і мають алергенні 

властивості, що представляє санітарно-гігієнічну небезпеку для здоров'я 

населення, яке тут відпочиває. 

Співвідношення меланінвмісних та світло-забарвлених видів на 

ембріоземах відповідає загальноприйнятим нормам (21 : 79 %). 
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ВКЛАД УКРАИНЫ В ГЛОБАЛЬНЫЙ ТЕХНОГЕНЕЗ ПО ОЦЕНКЕ 

ТЕХНОФИЛЬНОСТИ МЕТАЛЛОВ ДОБЫЧИ 2015 ГОДА 

Федорова Г.В., 

доцент кафедры химии окружающей среды, к.х.н. 

Бушняк О.В.,  

студентка эколого-экономического факультета  

Одесский государственный экологический университет  

                   г. Одесса, Украина 

Анализ техногенной обстановки, сложившейся в результате научно-

технического прогресса в І-й трети ХХ в., привел ведущего российского 

геохимика А. Е. Ферсмана к определению процессов гипергенного характера, 

составляющих особый тип миграции, как нового этапа геохимической истории 

Земли – техногенеза. На тот момент времени А.Е. Ферсман рассматривал 

возникшую на планете геохозяйственную обстановку с интенсивным 

промышленным потенциалом как результат геохимической деятельности 

человека, «по своему масштабу соизмеримой с природными процессами в 

земной коре» [1, с. 540].       

 Показатели техногенеза. К показателям, характеризующим техногенез, 

относятся показатель деструкционной активности, технофильность, 

техногенность, показатель специального техногенного использования, 

техногенное геохимическое давление и модуль техногенного геохимического 

давления [2, c. 7-9]. Наиболее распространенной величиной для оценки 

техногенного состояния среды является технофильность (Т), предложенная 

А.И. Перельманом [3, с. 341] и рассчитываемая по формуле: 
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 , 

где D – годовая добыча элемента, т/год; К – кларк элемента в литосфере, 

%.  

Кроме показателей, техногенез характеризуется интенсивной 

техногенной миграцией химических элементов, влияющей и изменяющей их 

природные круговороты, а также вовлечением в биогеохимические циклы все 

большего количества, а затем и всех химических элементов земной коры, 

аккумуляцией на поверхности Земли энергоемких веществ, полученных в 

результате производственной и химической деятельности человека, с запасом 

энергии, превышающим, по выражению А.Е. Ферсмана, «природные тела» [1, с. 

540]. Большинство энергоемких элементов составляют металлы.    

Классификации металлов. Известно деление металлов по их удельному 

весу на легкие (например, Na, Be, Al) и тяжелые (например, Zn, Fe, Cu). К 

тяжелым металлам (ТМ), по определению [4, с. 79], относятся металлы с 

удельным весом более 8000 кг/м
3
. Общепринято относить к тяжелым – метали с 

атомной массой свыше 50 Да [5, с. 451], т. е. металлы периодической таблицы 

элементов Д.И. Менделеева, начиная с Ванадия и до Урана. Часто используется 

промышленная терминология, подразделяющая метали на черные и цветные. 

 По классификации Н.Н. Гринвуда и А. Эрншо [6, с. 37] все 

химические элементы делятся на легкие и тяжелые, с ат. м. последних более 

200, т. е. тяжелыми считаются металлы, начиная с Hg. 

Ю.Н. Водяницкий, основываясь на физиологическом различии и 

принципе равных объемов выборки, предложил разделить ТМ на 

непосредственно тяжелые и сверхтяжелые [7]. В группу ТМ попадают металлы, 

начиная с V (ат. м. 50,9) и заканчивая Sn ( ат. м. 118,7), т. е. 23 металла IV и V 

периодов, включая полупроводник и металлоид Ge и исключая первый 

искусственно полученный радиоактивный неметалл Тс – незначительную 

примесь урановых руд и линию спектров некоторых звезд, обнаруженних 

значительно позже. Металлы VI периода (15 элементов), начиная с Сs и 
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заканчивая Вi включительно, лантаноиды, кроме Рm, и актиноиды Th и U – 

всего 30 металлов с ат. м. > 130, составляют группу сверхтяжелых металлов 

(СТМ). Исключение трансурановых элементов и Рm мотивируется их 

искусственным происхождением и отсутствием в природе; не имеющие 

стабильных изотопов Fr, Ra, Po и Ac также не внесены в перечень СТМ. 

Следует учесть, что технологии ХХI в. практически всех отраслей 

промышленности невозможны без новейших конструкционных материалов, 

отвечающих требованиям возрастания предельных характеристик высоко-

технологичной продукции, которые способны обеспечить именно редко-

земельные металлы (аббревиатура РЗМ, или ТR) с их уникальными механо-

химическими свойствами, т. е. приведенный рост добычи СТМ, относящихся к 

группе РЗМ: 1965 г.– 4 тыс. т; 1980 г.– 85 тыс. т; 2010 г.– 133 тыс. т, должен 

был бы иметь тенденцию к повышению [8, с. 134-152]. Однако по данным 

Геологической службы США в 2013 и 2014 гг. [9, с. 129] добыча РЗМ составила 

110 тыс. т с небольшим повышением в 2015 г. до 124 тыс. т [10, с. 135], не 

достигшим уровня 2010 г., что привело к снижению их Т. Такое снижение 

добычи руд РЗМ, их переработки и извлечения чистых РЗМ может быть 

объяснено разными причинами, в т. ч., вероятно, и мировым экономическим 

кризисом.  

Целью работы является изучение глобальной техногенной обстановки 

извлечения металлов в Украине по такому показателю, как технофильность и 

установить вклад страны в мировой техногенез. 

Результаты работы и их обсуждение. Последние исследования в 

области контроля техногенеза [11, с. 17; 12, с. 149-151] свидетельствуют о 

глобальном возрастании технофильностей большинства металлов по сравнению 

с 70-ми гг. ХХ в., когда впервые они были рассчитаны А.И. Перельманом [3, с. 

342]. Это указывает на ухудшение экологической обстановки в масштабах 

планеты и продолжающуюся тенденцию «металлизации» поверхности Земли 

[11, с. 17].  
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Данные расчета Т по известным объемам добычи 2015 г. [10] в Украине 

представлены в табл. 1, где  обозначения: * % – доля добычи металла в Украине 

по отношению к мировой добыче; TУкр.– региональная величина 

технофильности металла, рассчитанная по добыче металла в Украине (D); Tгл. – 

глобальная технофильность, рассчитанная по мировой добыче металла [12, 

с.150-151].  

 Для определения технофильностей металлов взяты кларки литосферы, 

рассчитанные А.П. Виноградовым [4, с. 198-200, табл. 4.3].   

 

Таблица 1 – Технофильность металлов, извлекаемых из недр Украины 

М  е  т  а  л  л  ы,   д  о  б  ы  в  а  е  м  ы  е    в    У  к  р  а  и  н  е   в   2015  г. 

 Fe Железна

я руда 

Са (из 

СаСО3)  

Mg Mn Na (из 

NaCl) 

Ti Концентрат 

Ti 

D, т 2,5∙10
7
 6,8∙10

7
 1,48∙10

6
 9∙10

3
 3,9∙10

5
 2,4∙10

6
 9∙10

3
 2,4∙10

5
 

% * 2,3∙10
-2

 2,1∙10
-2

 9,7∙10
-3

 9,7∙10
-3

 2,2∙10
-2

 2,2∙10
-2

 5,3∙10
-2

 4,3∙10
-2

 

TУкр. 5,4∙10
6
 1,5∙10

7
 3,7∙10

5
 4,8∙10

3
 3,9∙10

6
 9,6∙10

5
 2∙10

4
 5,3∙10

5
 

Tгл. 6,1∙10
8
 7,1∙10

8
 8,4∙10

7
 3,4∙10

6
 1,8∙10

8
 5,2∙10

7
 1,2∙10

7
 1,3∙10

7
 

  

Из табл. 1 видно, что из 44 металлов мировой добычи количество 

добываемых металлов в Украине всего 6.  

Соотношение объемов добычи металлов в Украине к мировой добыче, 

выраженное в %, показывает малый вклад Украины в добычу металлов на всей 

планете. Все добываемые металлы Украины имеют большие величины кларков, 

являются макроэлементами, кроме микроэлементов Мn и Ti, и по 

классификации Н.Н. Гринвуда и А. Эрншо относятся к легким металлам.  

Классификация Ю.Н. Водяницкого относит к ТМ только Fe и Mn; СТМ в 

Украине отсутствуют. Региональные величины Т у Fe, Ca, Mn, Na меньше 

глобальных в 100 раз, еще меньше величины Т у Mg и Ti (в 1000 раз). 

Выводы. Низкие величины региональных Т металлов как показателей 

техногенеза свидетельствуют: а) о незначительном вкладе добывающих 

отраслей Украины в глобальный техногенез, б) об отсутствии сколь-нибудь 

значительного влияния легких и ТМ на экологическое состояние территории 
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Украины; в) об общей относительно благоприятной региональной 

экологической обстановке в сфере загрязнения металлами. Также позитивным 

для экологии Украины является отсутствие добычи наиболее опасных и 

токсичных металлов – Hg, Be, Cd, Pb.  
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Про таку проблему як глобальне потепління почали говорити ще в 

середині 20 століття. Ця проблема стала темою багатьох симпозіумів та 

наукових фільмів. Вона заключається в підвищенні середньої температури за 

останні 100 років.  На перший погляд ця проблема не здається такою 

катастрофічною, але так тільки здається. Справа в тому що велика кількість 

води Землі знаходися в кристалічному стані – тобто в вигляді льоду. Найменше 

підвищення температури призводить до танення льодовиків, що в результаті 

веде до підвищення рівня океану, а згодом і затоплення деяких територій. Але 

проблема не тільки в цьому. Разом з підвищенням рівню океану, велика 

кількість океанічної води опріснюється, що згубно впливає на водну флору та 

фауну. Потепління клімату може призвести до зміщення ареалів деяких видів 

до полярних зон. 
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Документальна фіксація температури ведеться на протязі 150 років. За 

цей час середня температура знизилась приблизно на 0,7 С. різка зміна клімату 

відбулося в 1970 році, коли поширення набула індустріальна діяльність. 

Підвищилась температура не тільки повітря, а й води.  

Причини глобального потепління:  

 Виверження вулканів (при виверженні відбувається викид 

колосальної кількості вуглекислого газу в атмосферу); 

 Світовий океан (крім того, що водойми є основним джерелом пару, 

велика кількість природніх явищ, таких як тайфуни, урагани також сприяє 

посиленню глобального потепління); 

 Сонячна активність; (всі процеси які відбуваються на Землі напряму 

залежать від діяльності Сонця, навіть сама маленька зміна призводить до 

колосальних наслідків) 

 Антропогенний фактор (діяльність людини є основною причиною 

глобального потепління); 

 Лісні пожежі (під час них в атмосферу виділяється велика кількість 

вуглекислого газу, що призводить до збільшення концентрації парникових 

газів, а отже і до збільшення температури клімату). 

Глобальне потепління призведе планету не тільки до подальшого 

збільшення температури але й до інших змін. Повітря стане вологішим ніж є 

зараз. Рівень Світового океану підійметься за 100 років на 0,5 метра. Буде 

посилюватись викид парникових газів. Підвищиться поріг максимуму 

температур. 

Глобальне потепління відобразиться й на погодних явищах. Збільшиться 

кількість опадів та зміниться їхній розподіл. Почастішають та посиляться вітри, 

урагани, шторми, і т.д.  

Пустелі почнуть збільшуватися у масштабах. Зміняться місця проживання 

тварин, а деякі види просто зникнуть не встигнувши пристосуватися до нового 

клімату. 
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Якими б сумними не були б варіанти подальшого розвитку глобального 

потепління, людство здатне прийняти певні заходи, щоб запобігти 

перетворенню Землі на венероподібну планету. 

Цією проблемою займаються такі організації, як ООН (Організація 

Об’єднаних Націй), ЮНЕСКО (United Nations Educational, Scientificand Cultural 

Organization (Організація Обєднаних Націй з питань освіти, науки і культури)), 

ВМО (Всесвітня Метеорологічна Організація), ВСП (Всесвітня Служба 

Погоди). На сьогоднішній день основною всесвітньою угодою про запобігання 

глобальному потеплінню є Кіотська угода прийнята в 1997 і вступивша в силу 

2005 року. Було вияснено, що основною причиною глобального потепління є 

накопичення в атмосфері СО2. Вчені виявили, що зниженню СО2 в атмосфері 

сприяє: 

 Зменшення використання в промисловості природного палива і 

заміна його на інші види енергії (ядерна, сонячна, енергія вітру); 

 Створення менш енергомістких процесів); 

 Створення безвідходних виробництв . 

Для дотримання обсягів викидів індустріальні держави, перш за все, 

повинні вживати заходів для скорочення обсягів викидів в своїй державі. 

Важливим прикладом служить використання альтернативних джерел енергії. 

Так, вже багато країн, в тому числі країни ЄС і Україна, використовують для 

виробництва електроенергії поновлювані джерела енергії. До іншим 

внутрішньодержавних заходів відносяться, наприклад, програми з підвищення 

ефективності використання енергії з стоку виробників і споживачів. 
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На сьогоднішній день серед жанрів письмового перекладу 

найпопулярнішими є переклади текстів технічного, медичного та юридичного 

спрямувань. Юридична документація відіграє важливу роль, адже вона регулює 
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усі сфери життя людини. Однією з особливостей перекладу документів 

фізичних осіб є необхідність їх легалізації, надання їм юридичної сили для 

пред'явлення за межами країни. До групи документів юридичних осіб, переклад 

яких має свої особливості і найчастіше викликає труднощі, належать договори, 

контракти і страхові документи. Переклад договорів і контрактів має свої 

особливості, до яких відносяться побудова речень, специфічна лексика, 

наявність лексичних шаблонів, які повинен знати перекладач для здійснення 

якісного і точного перекладу [4].  

Особливо цікавою проблемою при перекладі є передача стійких зворотів 

та кліше. Загалом, між текстами, написаними українською та німецькою 

мовами, саме на морфологічному рівні особливо чітко спостерігаються суттєві 

міжмовні відмінності, в основі яких лежать різні мовні картини світу, 

особливості граматичної будови мови, певні мовні норми та традиції тощо [1, с. 

192]. 

Наприклад, у німецькій юриспруденції є договір «Freier-Mitarbeiter 

Vertrag». Якщо перекласти українською дослівно, він матиме назву «Договір із 

позаштатним працівником». Як правило, подібні кліше передаються за 

допомогою функціональних відповідників. В українській мові такий документ 

називається трудовим договором, у діловодстві під ним розуміють угоду 

між працівником і власником підприємства, установи, організації або 

уповноваженим ним органом, за якою працівник зобов'язується виконувати 

визначену цією угодою роботу, а власник — виплачувати працівникові 

заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, 

передбачені законодавством про працю [3, с.103]. Відзначимо, що у назві 

договору німецькою мовою відразу зрозуміло, що йдеться про співробітництво 

із позаштатним працівником, а для того, щоб зрозуміти назву його українського 

перекладу, треба мати, як мінімум, фонові знання у галузі юриспруденції. 

Дослідивши основні поняття, які зустрічаються у договорі, можна знайти 

декілька відмінностей. Переклад стійкого виразу «Vertrag zwischen Firma – 

nachfolgend Gesellschaft genannt – und Herrn/Frau – nachfolgend Auftragnehmer 
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genannt –» теж має свої особливості. Його український відповідник звучить як 

«ПП «Назва», у подальшому «Замовник», з однієї сторони, і ПІБ, у подальшому 

«Виконавець», з другої сторони, уклали цей договір». У оригіналі було лише 

слово договір, а у його українському перекладі вже з’явилося дієслово 

«уклали». Унаслідок запровадження [1] у перекладі наявні фрази «з однієї 

сторони», «з другої сторони», яких в оригіналі не спостерігається.  

Наступним розглянемо договір про оренду житла «Wohnungsmietvertrag». 

В оригіналі спочатку вказуються ПІБ, адреса, номер телефону орендодавця та 

орендаря, а в його українському перекладі договір починається зі слів «ПІБ, 

іменований надалі "Орендодавець", з одного боку, і ПІБ, іменований надалі 

"Орендар", з іншого боку». До слова, вищевказані дані суб’єктів угоди (адреса, 

телефон і т.д.) розташовані в кінці договору, а не на початку, як в оригіналі. 

Тобто, при перекладі не тільки був змінений порядок розміщення реквізитів, 

але й було розширені пункти, що стосуються орендодавця та орендаря. 

Першим пунктом угоди є «Mieträume», тобто приміщення, що здаються в 

оренду. Оскільки в українській мові це слово передається тільки описово і 

одними з вимог до юридичних договорів є лаконічність та чіткість, відповідний 

розділ українською звучить як предмет договору. 

Що стосується інших виразів та кліше, що мають повні еквіваленти в 

українській мові, їх переклад не викликає труднощів. Наприклад: 

 «Vermieter» - орендодавець; 

 «Mieter» - орендар; 

 «Die monatliche Grundmiete beträgt» - розмір місячної орендної 

плати складає; 

 «Betriebskosten» - комунальні послуги; 

 «Kündigung» - розірвання угоди. 

Можна зі стовідсотковою впевненістю стверджувати, що дуже цікавим та 

корисним для майбутніх перекладачів  виявиться договір «Übersetzungsvertrag 

für Buchausgaben». Уже у передачі назви договору можна знайти розбіжності з 
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оригіналом, адже слово «Buchausgaben» перекладається як книжне видання, а в 

українському законодавстві такі документи називаються договорами на 

послуги письмового перекладу між перекладачем та видавництвом. 

Подані кліше мають функціональні відповідники в українській мові, тому 

їх переклад є дослівним і водночас адекватним: «Vertragsgegenstand» - предмет 

договору, «Rechte und Pflichten des Übersetzers» - права та обов’язки виконавця 

(перекладача), «Rechte und Pflichten des Verlags» - права та обов’язки замовника 

(видавництва), «Abrechnung» - розрахунок та ін. 

А от переклад таких слів як «Honorar», «Manuskriptablieferung», 

«Urheberbenennung» та «Schlußbestimmungen» лише на перший погляд здається 

легким. Слово «Honorar» означає «винагорода», але у документі вживання 

цього слова не є доцільним, тому воно набуває значення «вартість робіт». 

Процес здачі готового перекладу «Manuskriptablieferung» (дослівно «здача 

рукопису») українською мовою називається повним перекладом тексту. Хоча, 

дослівний переклад даного слова теж є адекватним і це словосполучення може 

вживатися в офіційно-діловому стилі. Поняття «Urheberbenennung» є дуже 

важким для сприйняття. Його не те що описово, а взагалі дуже проблематично 

перекласти, адже воно належить до специфічної термінології та несе у собі 

великий зміст. Якщо перекласти його на українську мову з урахуванням 

особливостей наших законів, воно буде означати притягнення відповідачем 

власника якоїсь речі до судової справи проти держателя (власника) цієї речі. 

Розділ «Schlußbestimmungen» (кінцеві положення) у даному договорі має назву 

«інші умови», що, в принципі, повністю передає значення цього слова. 

З цього випливає, що юридичний переклад потребує значної бази знань 

перекладача та обізнаності у різних сферах діяльності і наукових галузях. Хоча 

німецька (ФРН) та українська системи права належать до континентально-

європейської моделі, яка, у свою чергу, базується на римському праві, 

українські та німецькі терміни латинського походження виявляють чимало 

розбіжностей як юридичного, так і суто мовного характеру [2]. Як наслідок 

юридичні документи – контракти, договори, угоди, домовленості – значно 
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різняться за своєю структурою і відрізняються вживаною лексикою, існуючими 

поняттями тощо.  

Юридичні документи перекладають, як правило, тільки професійні 

перекладачі, що спеціалізуються на юридичному перекладі. Вони повинні мати 

відповідну юридичну освіту або значний досвід перекладів юридичної 

тематики. Помилки у перекладі тексту договору можуть призвести, наприклад, 

до спричинення матеріального збитку і пред'явлення судового позову, за що 

несе відповідальність перекладач. 

Отже, деякі німецькі кліше та стійкі вирази  мають повні еквіваленти в 

українській мові, а ті кліше або вирази, еквівалентів яких немає в українській 

мові, перекладаються описово.  А при перекладі договорів та інших юридичних 

документів необхідно враховувати особливості складання юридичних текстів і 

дотримуватися встановлених правил їх написання. 
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ВІДОБРАЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ КЛАСИЧНОЇ РИТОРИКИ В 

СУЧАСНІЙ АНГЛОМОВНІЙ ТА УКРАЇНОМОВНІЙ РЕКЛАМІ 

Лужецька Г.М., 

студентка Інституту іноземних мов 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 

м. Дрогобич, Україна 

Сучасний англомовний та україномовний рекламний дискурс тісно 

пов’язаний із наукою, що називається  “класична риторика”, оскільки кінцевою 

метою обох є вплив на адресата та спрямування його дій у потрібне русло. 

Класична риторика, у свою чергу, базується на принципах, основними з яких є: 

1)  принцип уваги до адресата та аналізу аудиторії; 2) принцип близькості 

змісту промови до інтересів і життя адресата; 3) принцип конкретності. 

Розглянемо більш детально, як кожен із окреслених принципів знаходить 

відображення в англомовній і україномовній рекламі.  

Отже, перший принцип уваги до адресата та аналізу аудиторії – необхідна 

складова будь-якої рекламної кампанії. Адже перш, ніж створювати рекламу 

того чи іншого товару, слід собі уявити та чітко окреслити цільову аудиторію, її 

смаки та інтереси. Для цього у класичній риториці прийнято складати так 

званий “портрет” слухача. Він включає в себе такі складові частини: 

1) соціальний склад аудиторії з урахуванням її соціальної ролі; 2) вік людей, на 

яких орієнтоване рекламне оголошення; 3) коло інтересів адресата; 4) мета, 

заради якої люди об᾽єдналися. Окрім цього, для успішної реклами сам 

рекламодавець теж повинен чітко усвідомлювати, як його реклама пов'язана з 

особистими інтересами і потребами аудиторії. 

Досягнути бажаного впливу за допомогою реклами найбільш ефективно 

допомагають засоби вторинної номінації – тропи та фігури, за допомогою яких 

лексика рекламного тексту стає виразнішою, емоційно забарвленою, 

експресивною. Це дає змогу реалізувати основне завдання реклами – 
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здійснення емоційно–психологічного впливу на реципієнта. Одним із 

найпоширеніших тропів у рекламному оголошенні є епітети. Візьмемо для 

прикладу широко вживані епітети–штампи golden sands, marvelous, magnificent 

scenery, crystalline waters of the sea. Звичайно, такі епітети не унікальні у своєму 

роді, але сам факт того, що вони загальновживані, дозволяє викликати 

прогнозовані образи у свідомості споживачів. Оригінальні епітети, не мають 

такого ефекту впливу на споживача. Для прикладу наведемо рекламний вислів 

“privileged destination” [1], який можна трактувати по-різному.  З одного боку, - 

це щось вишукане, особливе, унікальне місце для відпочинку, а з іншого, – це 

недосяжне, курорт для обраних, дуже багатих, людей. 

Добре вписуються в рекламні тексти як англомовного, так і 

україномовного рекламного дискурсу метафори. В цьому випадку діє правило: 

що більше задіяно ознак, то ефективнішою вона є . Реалізація метафоричної 

асоціації простежується, наприклад, у рекламному тексті  колготок, коли 

автор  називає їх “dress for your feet” [3, c. 5]. Таке використання має 

багатоступеневий, а  іноді й прихований для зовнішнього спостерігача, 

характер. Зазвичай, реклама створює якийсь ідеальний образ життя, досягти 

якого дуже легко – достатньо придбати рекламований товар. Наприклад, фірма 

ICEA визначає свою продукцію як “Kitchen for happiness“ [3, c.5]. 

Яскравим прикладом використання порівняння як засобу виразності 

слугує, наприклад, реклама батарейок “Дюрасел”: “Дюрасел» працює довше, 

ніж звичайні батарейки” [4], де порівняння допомагає протиставити звичайні 

батарейки та Дюрасел як товар особливо високої якості, таким чином, вигідно 

виділивши його на фоні інших подібних товарів. 

Другий принцип класичної риторики – принцип близькості змісту 

промови до інтересів і життя адресата. Такий принцип відображається як в 

англомовному, так і в україномовному рекламному дискурсі. Адже людська 

природа створена так, що людина гостріше та ближче сприймає та переживає 

те, що стосується її особисто, тобто те, що їй близьке. Тому і вибір мовних 

засобів напряму залежить від характеристик аудиторії. Лише попередньо 
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оцінивши  та уявивши собі цільову аудиторію, необхідно продумати образи, що 

були б узяті з області, яка є для її членів життєво важливою або добре 

знайомою, цікавою та доступною. Прикладом цього принципу є реклама 

Snickers “Kyon Bay and Abay” [5], в якій вжито молодіжний сленг. 

Принцип конкретності сприяє використання таких засобів, що 

забезпечують краще сприйняття рекламного оголошення та допомагають 

“відчути” його та наочно сприйняти. Для прикладу візьмемо рекламу кави 

Jacobs Monarch. У ній описується ситуація, коли, навіть ще не прокинувшись, 

чоловік відчуває запах кави із сусідньої вулиці та прямує на нього. Прийшовши 

до відповідного місця, він прокидається та насолоджується смаком кави. 

Рекламодавець описує властивість кави словами: “Відчуйте ще більше 

аромоксамиту у незмінно якісній каві Jacobs Monarch. Jacobs Monarch – 

аромоксамит , що зближує” [6]. Автори вдаються до такого різновиду 

метафори, як персоніфікації, що виражається елементом речення аромоксамит 

зближує. У ньому товар, що підлягає рекламі, – кава – описується через її 

неповторний запах, додатково підсилюючи таким чином уплив на реципієнта 

ще й через орган нюху. 

Отже, сучасна реклама будується на основних принципах, що суголосні з 

принципами класичної риторики. Реалізація цих принципів відбувається за 

допомогою використання мовних засобів, що забезпечують її виразність, 

наочність, а тим самим – краще її сприйняття та запам᾽ятовування.  
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ЗАБРУДНЕННЯ  ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ − 

ЗАГРОЗА ДЛЯ ЗДОРОВ'Я 

Станько О.М., 

лікар-лаборант-гігієніст 

Львівський обласний лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров'я України , 

 м.Львів, Україна  

В Україні, як і в цілому світі, дуже важливим питанням є  якість води, як 

поверхневих джерел, так і підземних. З кожним роком стан джерел 

централізованого та децентралізованого водопостачання погіршується. Адже 

проблема безпечності води займає визначальне місце в системі охорони 

природи і  здоров'я населення. За даними ВООЗ більше 80% проблем  здоров'я 

людини пов'язані із питною водою. 

Найбільшу небезпеку для водних ресурсів має антропогенний вплив. 

Головними їх забруднювачами є комунальне та сільське господарство, хімічна, 

металургійна та гірничодобувна промисловість.   

Досліджувався стан забруднення води річки Дністер на вміст важких 

металів (свинець, кадмій, марганець, цинк, кобальт, нікель, мідь) атомно-

абсорбційним  методом напротязі 10 років на території Львівської області. 

Спостереження за станом якості води проводилось у 5 встановлених створах: 

№1 − с.Лімна Турківського району;  №2 −   м.Старий Самбір, вище водозабору 

для міста; №3  −  м. Самбір, вище водозабору для міста; №4  − Миколаївський 

район, вище водозабору для м.Миколаєва; №5 − Жидачівський район, 

с.Журавно (межа області). Оцінка  якості води річки Дністер проводиться згідно 

вимог СанПиНу №4830-88 «Санитарные правила и нормы охраны 

поверхностных вод от загрязнения» [1]. Визначення металів проводилось згідно 

міжнародного стандарту ISO 8288  «Определение кобальта, никеля, меди, 

цинка, кадмия и свинца» [2] та методики «Определение елементов атомно-
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абсорбционным спектрометрическим (ААС) методом» (Новиков Ю.В., 

Ласточкина К.О.,1990) [3]. Згідно СанПиНу №4630-88 річка Дністер належить 

до водойм 2-гої категорії, яку використовують для культурно-побутового 

призначення ( відпочинку, купання, занять спортом). На підставі проведеного 

аналізу  якості води р.Дністер  у 5 контрольних створах за 10 років на вміст  

важких металів встановлено підвищення забруднення марганцем  

(Жидачівський  район), свинцем (м.Старий Самбір, м.Самбір, Миколаївський, 

Жидачівський райони)   та  кадмієм (Турківський район, м.Старий Самбір, 

м.Самбір, Жидачівський район).  Вміст міді, цинку, нікелю, кобальту виявлявся 

у кількостях, нижчих ГДК у всіх створах. Найвищий рівень забруднення річки 

Дністер  у межах Львівської області спостерігався за рахунок ускладнення  

погодних умов та ймовірного потрапляння забруднення через притоки: річку 

Стрв'яж, в яку скидаються недостатньо очищені стічні води з об’єктів 

м.Самбора, не каналізованих на комунальних очисних спорудах ( КОС ); річки 

Серет і Тисмениця, в які скидаються стічні води з КОС південних міст області; 

річку Верещиця, в яку потрапляють недостатньо очищені стоки смт.Івано-

Франково; річку Стрий з КОС м.Стрия, які перевантажені та застарілі; річку 

Луг з КОС    м. Ходорова, які потребують реконструкції та ремонту. Основними 

джерелами забруднення річки Дністер на територіях вказаних адміністративних 

районів є неочищені господарсько-побутові стоки від індивідуальної забудови в 

Турківському, Самбірському ройонах, неефективна робота каналізаційних 

очисних споруд об’єктів Миколаївського, Жидачівського районів [4, c.74].  

Сміттєзвалища великих міст є  серйозною еколого-економічною загрозою 

для  мешканців, які проживають у зоні їх впливу та мають негативний вплив на 

їх здоров’я. Львівська обласна рада визнала Львівське сміттєзвалище і прилеглі 

до нього території зоною надзвичайної ситуації. Проводились дослідження води 

колодязної на вміст солей важких металів у населених пунктах Жовківського 

району(с.Малі та Великі Грибовичі, м.Дубляни, с.Малехів та с.Збиранка) в зоні 

впливу Львівського міського сміттєзвалища. Відбір проб - разовий у 

контрольних колодязях, один - два рази в рік.  Важкі метали (свинець, кадмій, 
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ртуть,  марганець, цинк, кобальт, нікель, мідь) вимірювали атомно-

абсорбційним методом згідно атестованих методик. Також проведена оцінка 

результатів досліджень та аналіз стану забруднення води колодязної в цих 

населених пунктах. Згідно з результатами лабораторних досліджень проб води 

на вміст важких металів у контрольних колодязях на території с.Великі 

Грибовичі  свинець становив перевищення ГДК в 1,9 раза, кадмій – в 1,5-

11разів. Ртуть перевищувала ГДК у 5- 46 разів. Решта важких металів - у  межах 

ГДК. Аналізуючи результати лабораторних досліджень проб води на вміст 

важких металів у контрольних колодязях в с.Малі Грибовичі  свинець становив 

перевищення ГДК в 1,8 раза, кадмій – в 6-10 разів.  Ртуть перевищувала ГДК в 

15,6 - 40 разів.  Марганець, цинк, кобальт, нікель, мідь виявлялися в кількостях, 

нижчих ГДК. Із елементів важких металів у колодязній воді в с.Малехів 

виявлено підвищений вміст свинцю в 2,2 раза, кадмію - у 8 разів. Ртуть 

перевищувала ГДК в 9,6 - 14 разів. На основі проведеного аналізу лабораторних 

досліджень проб води на вміст важких металів у контрольних колодязях в 

м.Дубляни свинець перевищував ГДК в 2,2 р., кадмій – в 4,2 – 12 р. Ртуть 

перевищувала ГДК в 8-13р. У пробах води колодязної в с.Збиранка вміст 

свинцю перевищував ГДК у 1,8 р., кадмій - в 3,5 - 9 разів. Ртуть перевищувала 

ГДК в 15,6 - 17 разів. Перевищення ГДК інших  важких металів не виявлено. 

Проаналізувавши результати лабораторних досліджень води колодязної на вміст 

важких металів, можна зробити висновок, що має місце значне забруднення 

колодязів свинцем, кадмієм, ртуттю. Отже, накопичення твердих побутових та 

промислових відходів на Львівському міському сміттєзвалищі є негативним 

чинником, який впливає на довкілля та здоров’я.  Тому потрібно припинити 

будь-яку господарську діяльність у межах його санітарно-захисної зони та на 

прилеглих територіях, провести рекультивацію сміттєзвалища, покращити 

систему збирання та переробки вторинної сировини, забезпечити населення, яке 

проживає в зоні його впливу, якісною водою. 

Джерела децентралізованого водопостачання також не є безпечними, 

особливо для дітей віком до 3 років. Підвищений  вміст нітратів в колодязних 
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водах становить значну загрозу для їх здоров'я , викликаючи гостре або 

хронічне отруєння. Був проведений моніторинг якості води колодязів на вміст 

нітратів, які використовуються для питних потреб дітей віком до 3 років, а 

також громадських колодязів на території Львівської області (згідно Постанови 

Головного державного санітарного лікаря України від 17.05.2010р. №16 «Про 

попередження виникнення водно-нітратної метгемоглобінемії у дітей» [5].                                                                      

За результатами проведених досліджень води колодязної на вміст нітратів 

встановлено, що із обстежених громадських контрольних та індивідуальних 

колодязів, а також тих, які використовуються для питних потреб дітей  віком до 

3 років, не відповідало нормативам  біля 16%. Державні санітарні  норми і 

правила 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води, призначеної для споживання 

людиною»  регламентують гранично допустиму концентрацію нітратів  у 

колодязній  воді – 50 мг/дм
3 

[6, c.10]. Найбільший відсоток відхилень за їх 

вмістом спостерігався у м.Самборі, Золочівському районі, м.Червонограді, 

Кам’янко-Бузькому, Мостиському  та Яворівському районах.  Заходи щодо 

забезпечення захисту дитячого населення від отруєнь нітратами потребують, в 

першу чергу, дослідження питної води, які проводяться будь-якою атестованою 

аналітичною лабораторією. Якщо виявлена концентрація нітратів у воді 

перевищує ГДК, то необхідно забезпечити доставку бутильованої або привізної 

води для населення; використовувати для пиття інші джерела  водопостачання 

із гарантованим низьким вмістом нітратів; провести водоочистку джерел. 

Важливе значення для вирішення проблеми нітратного забруднення є 

залучення засобів масової інформації та громадськості.Н 

Найбільш оптимальним варіантом збереження  здоров'я є вживання 

справжньої природної води. Проте більшість населення використовує для пиття 

водопровідну воду сумнівної якості. Очищена питна вода  є не такою корисною 

для організму людини, адже вона втрачає свої природні властивості після 

проходження  методів очистки. Встановлення  локальних систем доочистки у 

багатьох містах України передбачено програмою «Питна вода, затвердженої на 

період 2006-2020 рр.» [7, c.22]. Для того, щоб покращити якість води, населення 
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встановлює фільтри або купує бутильовану воду. Контроль за її якістю 

потрібно проводити на всіх етапах виробництва на відповідність діючим 

нормативним документам згідно атестованих методик, включаючи ISO. 

Досліджені нами проби  води мінеральної «Солуки  плюс», «Солуки», питної 

бутильованої «Аляска», «Аква-Лайт»,  «Акветта», «Карпатська джерельна» 

відповідали чинним вимогам. Важливим моментом є якість та безпечність 

упакування, а також інформативність етикетки. Виробники повинні пройти 

сертифікацію у системі управління якістю  ISO. 

 На основі проведеного аналізу стану водних об’єктів  Львівської області 

можна зробити висновок, що виходом із ситуації є лише локальна 

водопідготовка там, де це можливо, а також використання для пиття привізної 

та бутильованої води перевіреної якості. Не менш важливим є те, що держава 

повинна забезпечити вчасне і повне інформування громадян щодо екологічних 

питань, а також можливість брати участь у розробці та прийнятті рішень, що 

стосуються збереження довкілля та здоров’я людини. 
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