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УДК 378  Педагогічні науки 
 

ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАТИЧНО 
КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 

ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ 
 

Базиль С.М., 
аспірант, 

Глухівського національного педагогічного  
університету імені О. Довженка 

м. Глухів, Україна 
Анотація. У даному матеріалі висвітлено етапи формування 

компонентів інформатичної компетентності майбутніх педагогів 

професійного навчання. Проведено їх аналіз як однієї зі складових 

частин педагогічної моделі з урахуванням сутності, структури, 

педагогічних умов, критеріїв, показників рівнів сформованості 

інформатичної компетентності майбутніх педагогів професій-

ного навчання в закладах вищої освіти. 

Ключові слова. Інформатична компетентність, етапи, педаго-

гічні умови, педагог професійного навчання, педагогічна модель, 

показники, компоненти, вища освіта. 

Стрімкий розвиток цифрових технологій у всьому світі 

вимагає вдосконалення всіх сфер діяльності людини й переходу 

від застарілих технологій до більш нових і сучасних. Паралельно 

з цифровими трансформаціями відбуваються зміни й реформи 

освітнього середовища, у якому виконується підготовка майбут-

ніх  спеціалістів до професійної діяльності в реаліях постійної 

цифровізації всіх сфер діяльності людини. На сьогоднішній день 

процес підготовки майбутніх фахівців, зокрема педагогів профе-

сійного навчання, не встигає за прогресом, і це є проблемою, яка 

характеризується відсутністю кваліфікованих інформатично-ком-

петентних кадрів, потрібних у різних галузях соціальної практики. 

Тому ми провели наукове дослідження означеної проблематики, а 

саме процесу формування інформатичної компетентності майбут-

ніх педагогів професійного навчання  під час підготовки у закла-

дах вищої освіти.  

У рамка дослідження було з’ясовано, що держава на законо-

давчому рівні всебічно підтримує та стимулює процес інформати-
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зації вищої освіти за допомогою законів України „Про освіту”, 

„Про вищу освіту”, „Про наукову і науково-технічну діяльність”, 

„Про національну програму інформатизації” та інших норматив-

но-правових актів. Так, наприклад, відповідно до Закону України 

„Про національну програму інформатизації” і його основних нап-

рямів інформатизації  науки, освіти й культури можна зробити 

певний висновок, що інформатизація освіти буде спрямовуватися 

на розвиток і формування  інтелектуального потенціалу нації, удо-

сконалення методів, форм і змісту освітнього процесу, розвиток 

інформаційної культури людини, упровадження інформаційно-

комп’ютерних методів навчання. 

Студіювання науково-педагогічної літератури дозволило нам 

окреслити коло питань щодо формування інформатичної компе-

тентності майбутніх педагогів професійного навчання, якими 

опікувалися такі науковці: Н. Баловсяк, В. Болотов, М. Головань, 

М. Жалдак, О. Зайцева, С. Зелінський, Н. Морзе, О. Овчарук, 

Л. Пєтухова, М. Рафальська, О. Спірін, А. Хатько та інші. На осно-

ві аналізу наукових робіт науковців було уточнено сутність, струк-

туру інформатичної компетентності, виокремлено педагогічні 

умови, розроблено модель і методику формування інформатичної 

компетентності майбутніх педагогів професійного навчання [3; 4].  

На нашу думку, поняття «інформатична компетентність май-

бутніх педагогів професійного навчання» – це інтегративна харак-

теристика особистості, яка полягає в здатності орієнтувавтися в 

інформаційному просторі, тобто оперувати процесами обробки 

інформації (збирання, обробка, систематизація, перетворення 

тощо) завдяки знанням основ інформатики та ІКТ, умінням та 

навичкам використовувати їх для вирішення проблем і задач про-

фесійного спрямування у своїй фаховій діяльності й повсякден-

ному житті, а також  для створення нового інформаційного 

продукту або середовища. До структурних компонентів означеної 

компетентності віднесли: мотиваційно-ціннісний компонент, 

когнітивний компонент, діяльнісно-професійний компонент, 

оцінювально-рефлексивний компонент [2]. 

З урахуванням сутності й структури виокремлено такі 
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педагогічні умови: 1) посилення мотивації здобувачів освіти до 

використання інформаційно-комунікаційних технологій в 

професійній діяльності; 2) розробка змістового забезпечення 

формування інформатичної компетентності під час підготовки у 

ЗВО; 3) розробка й впровадження спеціального курсу «Інформа-

тика в професійній діяльності педагога професійного навчання»; 

4) використання традиційних й інноваційних методів навчання в 

освітньому процесі.  

Для перевірки їх дієвості розроблено власну педагогічну 

модель формування інформатичної компетентності майбутніх 

педагогів професійного навчання, яка складається з таких блоків: 

цільовий – який містить мету, завдання, підходи (системний, сине-

ргетичний, компетентнісний, діяльнісний, інтердисциплінарний, 

акмеологічний) і принципи (загальнодидактичні та специфічні); 

змістовий – включає компоненти інформатичної компетентності, 

зміст, етапи (мотиваційний, теоретичний, практичний, оцінюваль-

ний), форми (лекції, лабораторно-практичні роботи, педагогічна 

практика) і методи навчання (лекції проблемного змісту, індиві-

дуальні завдання з використанням ІКТ, метод кейсів, мозковий 

штурм, дискусії); результативно-оцінювальний – включає крите-

рії (мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісно-професійний, 

оцінювально-результативний), показники й рівні (високий, достат-

ній, середній, базовий), які сприяють отриманню конкретного 

результату, тобто сформованості інформатичної компетентності 

майбутніх педагогів професійного навчання. 

Відповідно до моделі розроблено методику формування 

інформатичної компетентності майбутніх педагогів професійного 

навчання, що передбачає реалізацію навчально-методичного 

комплексу, організаційних форм, прийомів та методів на мотива-

ційному, теоретичному, практичному та оцінювальному етапах, 

які зорієнтовані на формування інформатичної компетентності 

майбутніх педагогів професійного навчання у ЗВО.  

Мотиваційний етап забезпечує формування мотиваційно-

ціннісного компонента інформатичної компетентності, а саме 

позитивної мотивації до вивчення інформатики й дисциплін 
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інформатичного спрямування, розвиток пізнавальної діяльності 

майбутніх педагогів професійного навчання.  

Теоретичний і практичний етапи передбачають цілеспря-

моване формування когнітивного і діяльнісно-професійного 

компонентів інформатичної компетентності майбутніх педагогів 

професійного навчання у ЗВО під час занять з авторського спец-

курсу «Інформатика у професійній діяльності педагогів професій-

ного навчання», а також навчальних дисциплін інформатичного 

спрямування професійної підготовки педагогів професійного 

навчання спеціальності 015 Професійна освіта.  

Оцінювальний етап забезпечує розвиток оцінювально-рефлек-

сивного компонента інформатичної компетентності. Основною 

його метою є перевірка рівня сформованості інформатичної 

компетентності майбутніх педагогів професійного навчання у ЗВО 

з урахуванням показників, критеріїв та рівнів [0]. 

Отже, дослідивши процес формування інформатичної 

компетентності майбутніх педагогів професійного навчання і 

перевіривши дієвість педагогічних умов, моделі, можемо зробити 

висновок, що освітній процес підготовки майбутніх спеціалістів, 

який відбувався в чотири етапи, досить ефективний. Він також 

має вагомий вплив на рівні сформованості всіх компонентів 

інформатичної компетентності. Так, за результатами педагогіч-

ного експерименту, який був проведений у деяких педагогічних 

закладах вищої освіти, показники сформованості суттєво 

покращилися, їх приріст в середньому становив близько 30%  по 

кожному з компонентів інформатичної компетентності майбутніх 

педагогів професійного навчання. Ці результати є доказовою 

базою працездатності розробленої методики, педагогічної моделі 

та умов, а також етапів формування інформатичної компетент-

ності майбутніх педагогів професійного навчання. 
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Характерною рисою сучасного світу є стрімкий розвиток 

інформаційних технологій. Розширення можливостей засобів 

масової комунікації сприяло появі дистанційних технологій 

навчання.  

Дистанційне навчання – це навчання на відстані. Система 

дистанційного навчання дозволяє набути необхідні навички та 

необхідні знання за допомогою персонального комп'ютера та 
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доступу до мережі Іnternet. «Такий спосіб отримання знань перед-

бачає комфортну та зручну для кожного студента обстановку та 

можливість навчатися без відриву від роботи. На відміну від 

заочного навчання, з яким часто порівнюють дистанційну форму, 

остання передбачає не лише постійну самоосвіту та роботу з 

засвоєння знань, а і постійний контакт як із викладачами, так і з 

іншими студентами, в той час як заочна форма освіти передбачає 

спілкування з викладачем лише декілька разів на рік» [1, с.10]. 

Дистанційне навчання зорієнтоване на впровадження у нав-

чальний процес принципово нових моделей навчання, які пропо-

нують проведення конференцій, самостійну роботу студентів з 

інформаційними полями із різних банків знань, проектні роботи, 

тренінги та інші види діяльності з комп’ютерними технологіями. 

Джерелом інформації у цих моделях є бази даних у віртуальному 

навчальному середовищі, координатором навчального процесу – 

викладач, а інтерпретатором знань – студент. Таким чином, діяль-

ність студента вимірюється у напрямку від отримання знань до 

їх пошуку.  

В умовах дистанційних технологій навчання система 

побудови якості освіти випускника буде визначатися наступ-

ними факторами: 

− у навчальному закладі повинно бути створено про-

грамно-технічне оснащення навчального процесу (комп’ютери, 

програмні пакети і системи); 

− у студента є мотивація до самостійного навчання; 

− у вищому навчальному закладі розроблені навчально-

методичні посібники та рекомендації для самостійного вивчен-

ня матеріалу. 

Одним із засобів забезпечення дистанційного навчання є 

електронні навчальні матеріали. Організувати роботу студентів 

під час дистанційного навчання допомагає структура електрон-

них навчальних посібників з поділом викладеного матеріалу на 

окремі модулі. 

З допомогою електронних посібників вирішуються проблеми 

індивідуалізації навчання. Студент має можливість обрати 
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індивідуальний темп та послідовність вивчення навчального 

матеріалу, самостійно регулювати інтенсивність та тривалість 

заняття, створюючи індивідуальний графік навчання, що, у свою 

чергу, дозволяє досягти більш високих результатів у навчанні. 

Проте, система дистанційного навчання має і недоліки. «По-

перше, для успішної корекції навчання та адекватного оцінюван-

ня важливо мати безпосередній контакт із здобувачем. Крім того, 

неможливо точно перевірити, чи саме та людина працює, виконує 

завдання чи це робить хтось інший. Тому остаточний контроль 

якості знань все ж таки проводиться на очній сесії. Крім того, не у 

всіх населених пунктах є можливість доступу до мережі Інтернет-

звязку. І найголовніше, при дистанційному навчанні втрачається 

безпосередній контакт між викладачем та студентом. При 

тривалому дистанційному навчанні студент перестає правильно 

формулювати свої думки, висловлюватись та проводити диску-

сійне обговорення. За умови дистанційного навчання активна 

роль викладача не зменшується, оскільки він має визначити 

рівень знань здобувача, та прийняти рішення щодо коригування 

програми навчання з тим, щоб домогтися найкращого засвоєння 

пройденого матеріалу»  [3, с.12]. 

В Україні дистанційне навчання активно впроваджується з 

2002 року. Зараз більше 42 вищих навчальних закладів впро-

вадили програмну платформу MOODLE (систему управління 

дистанційним навчанням), яка забезпечує дистанційне навчання.  

З 12 березня 2020 року розпочався карантин, у зв’язку з яким 

навчальні заклади були вимушені перейти на дистанційне 

навчання. У Запорізькому державному медичному університеті 

для роботи зі студентами під час навчального процесу викладачі 

користуються технологіями  MS Office 365. «MS Office 365 - це 

хмарне рішення, що надається за підпискою і містить набір 

програм, що базується на хмарних технологіях і включає в себе 

безкоштовну електронну пошту, службу обміну миттєвими 

повідомленнями, засіб проведення відеоконференцій і здійснення 

голосових викликів, а також дозволяє створювати і редагувати 

документи в онлайн-режимі» [6]. 
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Дистанційна робота студентів організована викладачем у 

середовищі MS Оffice 365 шляхом створення команд у додатку 

MS Teams. Така організація самостійної роботи студента у 

команді дозволяє зробити спілкування викладача зі студентами 

більш мобільним та ефективним. Викладач розміщує завдання 

для самостійної роботи для спільного доступу завдяки 

використанню сучасних хмарних сервісів OneDrive і  Teams. 

Окрім самого завдання викладач задає критерії оцінювання та 

встановлює строки здачі студентом виконаного завдання. За 

встановленими критеріями викладач розподіляє бали, які 

студент отримає за виконану роботу.  

Але виникають і труднощі. У ЗДМУ навчаються окрім 

українських студентів, студенти-іноземні громадяни. Кафедра 

мовної підготовки працює тільки з іноземцями, для яких 

українська чи російська мова не є рідними. Тому в онлайн-

режимі буває складніше пояснити матеріал, ніж на занятті в 

аудиторії.  

В цілому, новий дистанційний підхід до формування 

адаптивного контенту навчання студентів ЗДМУ дозволяє 

налаштовувати процес навчання, враховуючи загальний рівень 

підготовки студентів, а також створює умови для розкриття 

індивідуальних здібностей студента та формування його 

професійних компетенцій.  
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Водні біоресурси – це сукупність водних організмів, життя 

яких неможливе без перебування у воді. До водних біоресурсів 

належать прісноводні, морські, анадромні та катадромні риби 
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на всіх стадіях розвитку, круглороті, водні безхребетні, у тому 

числі молюски, ракоподібні, черви, голкошкірі, губки, кишко-

вопорожнинні, наземні безхребетні у водній стадії розвитку, 

водорості та інші водні рослини [2]. 

Складний шлях пройшла вітчизняна наука в перше 

десятиліття становлення радянської влади та побудови основ 

соціалістичного суспільства. Великої шкоди її розвитку в 

Україні нанесено масовими репресіями в 1930-1940 рр. та на 

початку 1950 року, коли в безодню забуття зіштовхувалися не 

тільки окремі вчені, що становили гордість вітчизняної та 

світової науки, але й цілі академічні підрозділи. Одним з таких 

став Всеукраїнський науково-дослідний інститут птахівництва 

(далі ВУНДІП) у Кам’янці-Подільському. 

На той час мало уваги приділялося використанню в годівлі 

сільськогосподарських тварин різних відходів морської промис-

ловості та рибництва, тоді як відходи рибництва – це цінний 

білковий корм для сільськогосподарських тварин, а особливо 

для свинарства та птахівництва [0]. Інститутом було вивчено 

відходи рибної промисловості – морського скату-лисиці, як 

корм для птахів. Зазначалося, що на узбережжі Чорного моря 

закопують в землю тисячі центнерів риби скату. За біологічною 

поживністю морський скат – білковий корм надзвичайно 

високої якості і стоїть вище риб’ячого борошна [0]. Тому було 

проведено дослід з годівлі, в якому вивчали рибу скат як корм 

для птиці (курчат, молодняку й дорослих курей). Було доведено, 

що скат є добрим білковим кормом для дорослої птиці. У порів-

нянні з риб’ячим борошном та макухою скат визнано кращим 

кормом. У групах, де згодовували скат, продуктивність птиці на 

47-50% була вищою, ніж у групах, де згодовували макуху. Та-

кож було зауважено, що шкідливого впливу на продуктивність 

птиці згодовування скату не виявило []. Переробка за планом 

1932 року 16000 ц морського скату дасть до 4000 ц борошна, що 

за поживністю прирівнюється до 9000 ц пшениці [0]. 

О. Мельник у статті «Використовування борошна з риби-

скату на корм курчатам» [0] зазначав, що є багато харчових 
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засобів, природних багатств і технічних виробництв, що їх досі 

ще не використовують зовсім або надто мало. До таких 

кормових засобів, що у нас недооцінюються, він також відносив 

відходи рибної промисловості (риба, рибне борошно, риби скат-

лисиця і скат-кит та ін..). У праці подано коротку характе-

ристику та поживну цінність корму риби-скату та борошна, який 

з нього виготовлено. Описано досліди, проведені над курчатами 

та ремонтним молодняком курей, розраховано економічну 

ефективність введення до раціонів курчат риби-скату.  

Він писав, що у нас досі ще недооцінюють тваринні корми 

взагалі, і, зокрема, відходи рибної промисловості, в той час як 

наявність моря, великих річок і ставків має притаманні їм 

чималі природні кормові засоби, яких досі ще не використову-

ємо як слід. Відділ годівлі ВУНДІП поставив своїм завданням 

вивчити всебічно борошно скату-лисиці як корму для добових 

курчат, молодняку і дорослих курей [0]. 

Було виявлено, що борошно скату-лисиці є високопожив-

ним кормом з високим вмістом протеїну, воно підходить на 

корм курчатам, починаючи з першого тижня життя; при 

згодовуванні курчатам скату з першого дня життя не виявлено 

помітного шкідливого впливу на організм. Курчата, до раціону 

яких було включено рибу-скат, характеризувалися вищими 

приростами та краще використовували корм. Скат можна 

згодовувати курчатам у кількості 10-16% від добової даванки 

кормів без будь-якого шкідливого впливу на здоров’я птиці [0]. 

Відділ кормовиробництва ВУНДІП досліджував, поряд з 

різними рослинами, що можуть бути цінними кормовими 

культурами для птахоферм, і ряску як цінний корм для 

водоплавної птиці.  

Ря́ска (Lemna L.) – рід дрібних багаторічних плаваючих або 

занурених у воду рослин з родини Ароїдних, гідітофіт. 

Гідатофіти (Від грецького Hydor, hydatos – вода і phyton – 

рослина) – водні рослини, цілком або більшою своєю частиною 

занурені у воду (на відміну від гідрофітів, занурених у воду 

тільки нижньою частиною). В Україні – 3 види. Найпоширеніші: 
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Ряска мала (Lemna minor L.) і Ряска триборозентаста (Lemna 

trisulca L.), поширені у стоячих водах. Третій вид – Ряска 

горбата (Lemna gibba L.), що має здуті лусочки, зустрічається в 

нас рідше, ніж два попередні. Ряска має значну кількість 

протеїну і є їжею для водоплавних птахів. 

Для дослідження її кормової цінності провели хімічний 

аналіз ряски із ставка та визначили такі складові частини в 

сухій речовині: воду, сирий протеїн, сиру клітковину, сирий 

жир та мінеральні речовини. Було визначено, що ряска є 

цінною кормовою культурою, яка подібна за своїм хімічним 

складом до зерна, а за кількістю сирого протеїну – до зерна 

бобових. Хімічний склад ряски: сирого протеїну – 21,2%, 

сирого жиру – 3,6, безазотистих екстрактивних речовин – 33,7, 

клітковини – 7,9 та золи – 17,9%. Урожайність ряски в 

лабораторних умовах досягає до 250 ц/га за період вегетації 6-7 

місяців. Культура ряски не вимагає спеціальних витрат з 

культивування та агротехніки і відкриває великі перспективи 

щодо забезпечення водоплавної птиці дешевим цінним 

білковим кормом. Ряску можна вживати в сирому та 

переробленому вигляді [2].  
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Важливість дотримання вимог біоетики, під час проведення 

експериментів на тваринах, у підготовці докторів філософії безза-

перечна. Ці питання набувають все більшої гостроти з точки зору 

гуманності, доречності, цінності, отриманих результатів [1, с.14]. 

У розвинених країнах Європи (Велика Британія, Швеція, 

Італія) питанням біоетики приділена увага, яка є на сьогодні най-

вищою за рівнем компетентності, що представлено в законодав-

чих документах державного, галузевого, університетського рівня 

цих країн [2, с.104]. 

Наша держава прагне Європейської інтеграції. Це стосу-

ється і належного рівня наукових досліджень. Тому питання 



 

19 

дотримання вимог біоетики наукових досліджень потребують 

пильної уваги.  

Для цього в Україні під егідою міністерства охорони 

здоров’я, з періодичністю у три роки проводяться національні 

конґреси з біоетики. Останній відбувся з 30 вересня по 2 жовтня 

2019 р. Як видно з матеріалів публікацій вище зазначеного 

конгресу, дослідження проводяться у широкому діапазоні питань 

і охоплюють за часом ХХ-ХХІ століття [3, с.12-145]. 

У публікаціях вищезазначеного конґресу здебільшого 

звертається увага на етичність досліджень щодо пацієнтів у 

гуманній медицині. Зрозуміло, що етичний підхід до людини 

та тварин відрізняється. Однак, ми вважаємо за необхідне 

посилити увагу щодо проведення експериментів з викорис-

танням ссавців, птиці, плазунів, земноводних.  

Від організацій охорони тварин масово долинають заклики 

відмовитися від проведення експериментів на тваринах взагалі. 

Але, в найближчій перспективі це неможливо [4, с.82]. Тому 

дослідження в цьому напрямку є актуальними. 

Нашою метою було порівняти вимоги законодавства щодо 

проведення експериментів з використанням тварин в Україні та 

країнах Європейського Союзу. 

Матеріалом досліджень слугували данні україномовних та 

англомовних публікацій. Крім опублікованої інформації 

використовували досвід, отриманий у результаті проведення 

занять з дисципліни «Методика дослідницької справи» у 

аспірантів спеціальності ветеринарна медицина за період з 

вересня 2016 до грудня 2019 року. 

Для виконання досліджень використовували аналітичний 

метод. 

За даними О. М. Ковальова та співавторів (2017) [4, с.85] в 

Україні використання тварин у дослідженнях допускається 

лише для виконання таких завдань. 

1. Проведення фундаментальних досліджень з необхід-

ністю експериментального підтвердження. 

2. Експериментальні доклінічні випробування, які немож-

ливо результативно провести іншими методами. 
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3. Дослідження фізіологічних умов існування живих істот 

(рослин, тварин, людей). 

4. Профілактика та заходи боротьби із захворювань 

людини чи тварин. 

5. Встановлення ефективності лікарських засобів. 

6. Постановка діагнозу та лікування хвороб. 

7. З’ясування дії шкідливих екологічних факторів у корот-

костроковій та довгостроковій перспективі на багатоклітинні 

організми (рослини, тварини, людина). 

8. Захист довкілля. 

9. Забезпечення освітнього процесу на всіх рівнях. 

10. Проведення судових експертиз. 

Якщо експеримент необхідний для іншої мети то потріб-

ний спеціальний дозвіл (Європейська конвенція про захист 

хребетних тварин, ч. ІІІ, ст. 6) [5, с.12]. 

Згідно закону України «Про захист тварин від жорстокого 

поводження», використання тварин в експериментах допустимо 

тільки в тих випадках, коли не можлива їх заміна альтернатив-

ними методами і об’єктами. Також в законі вказано, що до 

роботи з експериментальними тваринами допускаються лише 

фахівці з вищою ветеринарною, медичною, зоотехнічною, 

біологічною або фармацевтичною освітою (заклад освіти 

повинен мати 3-4-й рівень акредитації). 

Які ж сучасні вимоги з біоетики до досліджень з вико-

ристанням тварин у країнах ЄС? Найактуальніше вони визначені 

у директиві Ради Європейського Союзу «Про зближення законів, 

постанов та адміністративних положень держав Європейського 

Союзу з питань захисту тварин, що їх використовують для 

експериментів та інших наукових завдань» (86/609/ЄЕС) [6, с.96]. 

До них належать такі: 

1. Скорочення кількості тварин в експериментах, удоско-

налення техніки експерименту для зменшення страждань 

тварин. 

2. Компетентність осіб, які можуть бути допущені до 

роботи з тваринами (освіта, практичні навички). 
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3. Контроль виконання законодавства етичними коміте-

тами і державними службами. 

4. Відкритість інформації щодо використання тварин, 

заходів із їх захисту для суспільства. 

5. Запровадження міжнародної системи спеціальної освіти 

для осіб що будуть працювати з експериментальними твари-

нами (анестезія, хірургічна техніка, альтернативи використання 

тварин, документація з регламенту експериментів). 

Вимоги щодо проведення досліджень за участую тварин в 

Україні та країнах ЄС далеко не ідентичні. Так «Європейська 

конвенція щодо захисту хребетних тварин, яких використо-

вують з експериментальною та іншою науковою метою» 

підписана, однак не ратифікована. 

Отже Законодавство України щодо проведення експери-

ментів з залученням тварин не протирічить вимогам, які 

регламентуються країнами Європейського Союзу. Контроль за 

проведенням експериментів з використанням тварин в Україні 

перебуває на нижчому рівні, ніж у країнах ЄС. 

Для кожного дослідника найкращим варіантом допуску до 

роботи з тваринами має бути здача екзамену з теоретичних та 

практичних питань біоетики. На це й потрібно зорієнтувати 

наші зусилля у майбутньому. 
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The task of a teacher here is to maintain and develop students 

interest, to increase learning activity. This requires the use of 

methods that allow not only to improve the basic level of English 

proficiency, but also to simulate natural situations that increases 

student`s professional activities. Nowadays, the principle of 
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humanization of education, especially technical, is becoming one 

of the leading ones, because the practice of teaching foreign 

languages requires certain technologies that would ensure its 

implementation. 

One of these technologies to have been widely used recently in 

teaching foreign languages is the project method. And although this 

method isn`t new, the project method becomes an integrated 

component of a fully developed and structured system of modern 

education. 

The project is a set of actions specially organized by the 

teacher and independently performed by students to solve a 

problem significant for the student, ending with the creation of a 

product. Nowadays, the principle of humanization of education, 

especially technical, is becoming one of the leading directions, 

because the practice of teaching foreign languages requires certain 

technologies that would ensure its implementation. Project method 

can be attributed to one of these modern technologies, despite the 

fact that it is rooted in the past century. 

The project method arose at the beginning of the 20th century, 

when the thoughts of teachers and philosophers were aimed at 

finding ways to develop active independent thinking of a child. 

John Dewey (1850 − 1952), an American teacher and psychologist, 

proposed a new system of school education at that time, according 

to which the child's knowledge should have been acquired through 

independent activity and personal experience [1]. At the same time, 

D. Dewey is distinguished by a number of requirements for 

successful learning: the problematization of educational material, 

the activity of the child, the connection between learning and the 

child’s life, play, work. 

The project method itself was developed by the American 

teacher H.V. Kilpatrick as a practical implementation of the concept 

of instrumentalism by J. Dewey [2], this method has been actively 

and very successfully developed in foreign educational institutions. 

At the beginning of the twentieth century, N. Krupskaya, 

S. Shatsky, B. Ignatiev, V. Shulgin paid great attention to the 
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project method. Teachers believed that a critically revised method 

of projects could ensure the development of creative initiative and 

students' independence in learning and would facilitate a direct link 

between the acquisition of knowledge and skills and their 

application for solving practical problems.  

Today it is becoming obvious that this process should be 

carried out within the framework of the concept of personality-

oriented education, the content of which includes axiological, 

cognitive, activity-creative and personality-semantic components 

against the background of the integration of professionally oriented 

education. The development of communicative competence of 

students of technical universities using the project methodology 

involves resistance and on pedagogical theories of learning self-

initiation and self-commitment 

Thus, the main goal of the project method is to provide 

students with the opportunity to independently acquire knowledge 

in the process of solving practical problems or problems requiring 

the integration of knowledge from various subject areas. The 

teacher in the project is given the role of coordinator, expert, 

additional source of information. 

By project method, we mean a comprehensive educational 

method that allows students to be independent in planning, 

organizing, correcting and monitoring their activities. Unlike other 

technologies practiced in universities, the project methodology 

gives the teacher an opportunity to include students in real 

communication, the most saturated with foreign contacts, which are 

based on research activities, collaboration and see its real results, 

form a secondary linguistic personality and its professional 

competence. 

The application of the project method is extremely relevant in 

higher education. Indeed, it is precisely at the stage of establishing 

the communicative and professional competence of students of 

technical specialties of universities that the independent use of 

foreign languages in higher education comes to the forefront as a 

means of obtaining new information, enriching the vocabulary, 
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expanding linguistic knowledge, and applying them in future 

professional activities [3]. 

Thus, the main goal of the project method is to provide 

students with the opportunity to independently acquire knowledge 

in the process of solving practical problems or problems requiring 

the integration of knowledge from various subject areas.  
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Цінність насінного розмноження інтродуцентів пов’язана з 

тим, що рослини, які вирощені в нових умовах, легше до них 

пристосовуються. Перевагою насінного способу розмноження 

над вегетативним є: краще розвинута коренева система та 
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крона, пряміше стебло, вища стійкість до хвороб та шкідників, 

більша довговічність [1, с. 125]. 

В колекції Агробіологічної станції (підрозділ ботанічного 

саду «Волинь» Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки) наявні три види північноамериканського 

роду Calycanthus L. – Calycanthus floridus L., Calycanthus fertilis 

Walt., Calycanthus occidentalis Hook. et Arn. віком від 2-х до 12 

років. 

Наші дослідження насінного способу розмноження рослин 

роду Calycanthus L. протягом останніх 10 років показала, що три 

види калікантів в умовах інтродукції плодоносять, утворюють 

схоже життєздатне насіння (лабораторна схожість – 89-90 %, 

польова схожість – 73-85 %; життєздатність –81-87 %). Краще 

проростає насіння калікантів висіяне під зиму (C. fertilis –80,0± 

1,17, С. floridus –84,6±0,89, C. occidentalis –79,3±1,22), ніж весною 

(C. fertilis –76,3±0,89, С. floridus –78,0±0,58, C. occidentalis –73,3± 

1,22). Весняний висів потребує 2-х місячної стратифікації. Енергія 

проростання калікантів становить від 51 до 69 %. [2, с. 333]. 

Ритми сезонного росту і розвитку у рослин сформувалися в 

процесі філогенезу як пристосування до відповідних змін кліма-

тичних умов. Усі фізіологічні процеси в рослинному організмі 

корелюються із зовнішніми чинниками, такими як температура 

повітря, вологість, довжина світлового дня та інше. Це і лежить в 

основі проходження рослинами відповідних фенофаз у різні 

періоди року. 

В умовах помірно-континентального клімату фаза плодоно-

шення у калікантів настає в кінці червня – на початку липня. 

Більша частина плодів передчасно жовтіє і опадає, внаслідок 

високих температур і недостатньої вологості повітря. Дозрівання 

плодів в останні роки триває до кінця жовтня-початку листопаду. 

Дозрілі плоди зберігаються на рослинах до весни.  

Плоди калікантів дзвоникоподібні, злегка звужені на верхів-

ці, ланцетно-конічні. Насінини темно-коричневі подовгасті, з шов-

ковистими волосками, облямовані вздовж насінини ребришком.  

Наші довготривалі спостереження протягом 2008-2019 рр. 
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показали, що види роду Calycanthus L. не здатні розмножуватись 

з насіння самостійно, що підтверджувало дані інших авторів [3, 

с. 86]. Однак, дослідження в цьому напрямку протягом вегетацій-

ного періоду рослин 2020 р. показало, що під наметами 10-12 річ-

них кущів С. floridus, зійшло кілька сіянців з насіння минуло річ-

них плодів. Дозрілі плоди минулого року лишались на рослинах 

до цвітіння і плодоношення. Спостерігалось цікаве явище – цві-

тіння та формування молодих плодів на фоні дозрілих минулоріч-

них коробочок. Частина з них, особливо в нижній кроні кущів, 

поступово опадала та частина залишилась на рослинах до 

вересня. Насіння в кількох опалих плодах проросло в другій 

декаді липня. Причому, спостерігалось проростання однієї 

насінини з коробочки поряд з усіма непророслими насінинами, 

які знаходились у плоді (рис. 1 (а)). В інших коробочках насіння 

проросло укупі в межах стінок плоду (рис. (в)). 

 

   
                           а)                                              в) 

Рис. 1. Сіянці Calycanthus floridus L. 

а) – поодинокий сіянець;  в) – сіянці укупі 

 

Сім’ядолі неправильно трапецієвидні, зверху шкірясті, 

темно-зелені, зісподу блідно-зелені, від 18-20 мм завдовжки,  28 

мм завширшки. Гіпокотиль потовщено циліндричний, темнувато-

зелений, до 30 мм довжини (рис. 2 (а)). Епікотиль – 26-28 мм(рис. 
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2 (в)). Перші листки суцільно крайні, 40-55 мм завдовжки, на 

верхівці гострі, при основі клиновидні, повздовжньо-овальні, з 

почерговими, висхідними, перистими жилками, що відходять в 

кількості 2-3 з кожної сторони від середньої жилки (рис.(г)). В 

кінці серпня висота рослин становила 12-15 см. 

 

    
        а)                                     в)                                            г) 

Рис. 2. Біометричні показники сіянців Calycanthus floridus L. 

а) – гіпокотиль; в) – епікотиль; г) – довжина справжнього листка 
 

На нашу думку, проростанню насіння сприяла зміна 

погодно-кліматичних умов в районі інтродукції в останні роки. 

2020 рік характеризувався малосніжною теплою зимою, 

прохолодною дощовою весною та не спекотним літом з рясними 

дощами в червні та липні. У розподілі опадів по території 

України спостерігався надзвичайний контраст: у східних і 

прилеглих районах центральних областей та у західних областях 

кількість опадів (в основному через значні та сильні зливи) 

виявилася більшою за декадну норму, місцями у декілька разів 

перевищила її. У деяких районах спостерігалися надзвичайні 

зливи, за кількістю опадів вони перевищували історичний 

добовий максимум [4].  

Вивчені нами види роду Calycanthus – це рослини середніх 

широт з тривалим вегетаційним періодом, потребою середньо-

добових позитивних температур вище +10°С і достатнім 

зволоженням.  

Саме достатня кількість вологи, порівняно з попередніми 

роками, і сприяла самостійному проростанню невеликої кіль-

кості насінин виду С. floridus, який характеризується вищою 

рясністю цвітіння, а отже і рясністю плодоношення. Пророс-
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тання насіння двох інших видів не спостерігалось, що можна 

пояснити нижчою рясністю плодоношення [5, с. 103]. 

Для калікантових характерна опушена діаспора горішка. 

Відомо, що насіння горішкових плодів тісно пов’язане з оплод-

нем і позбавлене самостійності при поширенні [6, с. 29]. В 

формуванні плоду калікантів має місце квітколоже, де плодики 

горішки заключні в цинародій, стінки якого достатньо щільні. 

Це є стримуючим фактором для природного поновлення рослин.  

Надмірна кількість вологи може призвести до поступового 

руйнуваня стінок цинародію, попаданню насінин в ґрунт та 

проростанню. 

Наші спостереження показали, що проростання насінин 

відбулось під наметами дорослих рослин, крони яких щільно 

змикались і вологість ґрунту була високою. Проростання 

насіння в рихлих або поодиноких посадках не спостерігалось. 

Наші подальші дослідження будуть направлені на 

вивчення зимостійкості сіянців, так як пізні сходи (середина 

липня) і невчасне здеревʼяніння пагонів можуть призвести до 

обмерзання однорічних рослин і навіть їх загибелі. 
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The study of responsible investment processes in the regions of 

Ukraine is undoubtedly important for the implementation and 

further intensification of this type of investment at the regional 

level for the reorientation of regional investment policy on the 

principles of sustainable development and growth of gross regional 

product. The need for this study was mainly highlighted against the 

background of decentralization reform in Ukraine, which began in 

April 2014 (adoption of the Concept of reforming local self-

government and territorial organization of government [4], adoption 
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of the Law of Ukraine "On Cooperation of Territorial 

Communities" [2]) and entered the active phase of implementation 

in 2019 (practical unification and consolidation of territorial 

communities). 

In addition, the results of its evaluation for January-March 

2020, conducted by the Ministry of Regional Development in 

accordance with the resolution of the Cabinet of Ministers of 

Ukraine of October 21, 2015 № 856 "On approval of the Procedure 

and Methodology of monitoring" and evaluation of the 

effectiveness of the implementation of state regional policy "[3]. 

The evaluation was carried out on 26 indicators, grouped by 6 

areas of socio-economic development of regions (economic 

efficiency, investment development and foreign economic 

cooperation, financial self-sufficiency, labour market efficiency, 

infrastructure development, renewable energy and energy 

efficiency) and ranked regions by each area of evaluation. 

It should be noted that during the first quarter of 2020, in the 

regions as a whole, there were downward trends in the dynamics of 

production in key areas of development: industry, agriculture, 

construction and capital investment, as evidenced by the negative 

dynamics of key indicators, including decrease in: 

− volumes of industrial production in 19 regions and in 

Ukraine as a whole (by 5.1%, in January-March 2019 - a decrease 

of 0.1%);  

−  volumes of agricultural production in 19 regions and in 

Ukraine as a whole (by 1.8%) (in January-March 2019 growth by 

3.4%); 

−  volumes of construction products in 14 regions and in 

Ukraine as a whole (by 5.5%, in January-March 2019 growth by 

29.0%); 

− volumes of capital investments in all regions and in Ukraine 

as a whole (by 35.5%, in January-March 2019 growth by 17.8%) 

[1]. 

It should be noted that in total the effect of these indicators has 

a negative impact on the investment attractiveness of the regions of 
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Ukraine. It is also fair to note that the urgent problem for all 

territories is insufficient financial security, which despite changes in 

the tax and budget codes (new approaches to the distribution of 

taxes and fees, as well as transformed the system of 

intergovernmental relations with the state budget) remains a major 

obstacle to independent development regions of Ukraine. 

n view of this, the formation of the ranking of regions of 

Ukraine by the level of attractiveness for responsible investments 

will allow local executive bodies to form a balanced, analytical 

strategy to create a favourable investment climate to attract funds 

for sustainable development projects. a strong basis for the 

accumulation of financial resources in the region. 

In addition, it should be noted that in the conditions of 

greening of public life all over the world and in Ukraine, 

responsible investments should be attracted to the regions. Thus, the 

formation of an information base of the most favourable regional 

recipients in terms of responsible investment will solve two main 

problems of regional and local authorities: attracting additional 

financial resources to the economy and increase its environmental 

friendliness. The effect of attracting additional investment resources 

should be the formation of the investment potential of the region to 

intensify the implementation of sustainable development projects 

and increase gross regional product. 
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Анотація. В статі подаються біографічні дані, історика, бібліо-

філа, колекціонера, засновника бібліотеки в Житомирі, Володими-

ра Де Броеля-Плятера, розглянуто важливий внесок В. Плятера в 

історії культурного піднесення Вишневецького палацу, Воробіно 

та всього Волинського краю. Надає нове дихання бібліотеці Виш-

невецьких. Розкриваються важливі аспекти історії бібліотечного 

зібрання, вкрай цінного за мірками не лише України а й Європей-

ської книжкової культури. Йдеться про спробу створення публіч-

ної наукової бібліотеки в Житомирі – історично сформованому 

центрі культурного життя України. Бородьбу інтелігенції 

Волинського краю за право на свою історію та культуру.   

Ключові слова: Волинь, Житомир, Дубровиця, Вишнівець, Жито-

мирська бібліотека, Де Броель-Плятер, Куратор, Бібліофіл, 

історик, меценат.  

Музейні традиції Житомира пов’язані з іменами таких 

волинських аристократів як граф Володимир Станіслав де 

Броель-Плятер, меценат, бібліофіл, збирач та видавець 

історичних пам’яток, член Київської археографічної комісії [7 

], які мали власні бібліотеки та музеї і мріяли про створення 

публічних музеїв та бібліотек. Так, Володимир Плятер мав 
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намір утворити на основі власного зібрання «Тимчасовий 

музей графа Де Броеля-Плятера». Нажаль ідея Плятера не була 

реалізована, хоча, безперечно вплинула на подальший розвиток 

культурно-освітній процес який відбувався на Волині.  

 Ближче до середини XVIII ст. Добровицька маєтність 

перебувала у власності князя М. Огинського. У нього було три 

дочки, які вийшли заміж за Плятера, Бжостовського і 

Бржездецького. Після його смерті ця маєтність за розподілом 

1750 р. переходить до його дочки, що була одружена з 

Бжостовським, який за споживчий характер використання 

маєтку став винним різним кредиторам великі суми грошей, а 

найбільшим його кредитором був Плятер. Між 1762-1768 

роками останній надав позики на 536 тис. Бажання утриматися 

на плаву штовхає боржника відділити хоча б фільварки і 

передати їх під заставу за проценти іншому кредитору, але 

Плятер не погодився, бо хотів стати повноправним власником. 

Почався судовий процес, який закінчився у 1777 році, і 

власниками стали Плятери. Цей рід дуже древній. Існував ще у 

XIII ст. у Вестфалії. Одна з гілок у XIV ст. відокремилася і 

переселилася у Ліфляндію. А інша започаткувалася в Дубровиці 

з Фрідріха фон – де – Брьоель Плятера.  

 Зацікавив його цей маєток тим, що тоді проходила заміна 

натурально-товарних відносин грошовими. Плятери належали 

до нової генерації власників, які, щоб мати прибуток вкладають 

капітал а не викачують. Звичайно ж, щоб вкласти гроші, 

потрібно бути впевненим в прибутковості даної справи. 

Прибутковим тоді було виготовлення поташу і його експорт за 

кордон. За інвентарем 1777 року маєток мав приблизно 40 тис. 

гектарів землі. Половина їх була ріллею і сіножаттями, а на 12,5 

тис. гектарів росли ліси. Останнє і привабило Плятера, бо це 

була база для випалювання поташу. Його собівартість була 

низькою, бо виробництво базувалося на використані праці 

кріпосних селян у фільварково-поміщицьких господарствах. 

Протягом століття їх кількість у графстві зросла від 4 до 6. 

Міщани ділилися на плацових і грунтових. Перші, а це були в 
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основному євреї (143 чол.) мали лише плаци у самому містечку, 

а другі, українці (44 чол.), користувалися ще й наділами. Десь 

1\3 міського населення займалося ремеслом, яке було міцно 

пов’язане із землеробством. А виключно плацовими були лише 

столярі, гончарі, та мулярі. Частина ремісників уже 

об’єднувалася в цехи, які стали вищою формою організації 

праці. За постановою Плятера ремісники працювали на 

матеріалах замовника, а також і на графський двір. Тоді значно 

пожвавилася і розширилася торгівля. Ходовими товарами якими 

торгував двір, були горілка, сіль, воли, поташ і риба. Горілку і 

волів возили до Варшави, сіль – до Олики, Інська, Горобина і 

Бродів, поташ – до Бреста для подальшої сплавки у Гданськ, 

рибу – у Луцьк і Пінськ. Дубровиця стала транзитним пунктом 

соляних перевезень. Більшість товарів доставлялись водним 

шляхом. Уся зовнішня торгівля була зосереджена в руках графа, 

а внутрішній ринок контролювали євреї. У місті діяло 18 лавок, 

при кількості населення 700 чол. Почав зростати його статус в 

економічному відношенні. НА початку XIX ст. у маєтку 

існували Воробинська винокурня, пивоварня, поташеві буди, 

фабрика для виготовлення дубової клепки, а в 1802 році 

запрацювала суконна фабрика. Плятерам було вигідно мати не 

найманих працівників, а кріпосних, бо це була дешева робоча 

сила. А міщанам також надавалися грунти і вони відбували 

повинності у формі відробітків, за що не було жодної плати. Із 

часом поняття міщани ототожнилося з єврейським населенням, 

а не з місцевим. Кількість євреїв у місті поступово зросла, бо 

їхня община користувалася широкими правами. Їй надавалися в 

користування школа, лазня, кладовище, крамниці, право 

будувати винокурні без всякої оплати, право на заріз худоби і 

продаж її з виплатою економії щорічно по 200 злотих. Община 

звільнялася від подачі підвід такі умови заохочували євреїв. 5 

липня 1795 року Дубровицю віднесли до категорії містечок і 

вона стала центром Домбровицького (Дубровицького) округу 

Волинського намісництва. А з 1797 року входила до 

Ровенського повіту Волинської губернії.  
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 Вплив на історію міста мала і російсько-французька війна. 

Хоч воно і не було втягнуте у військові баталії, але збереглася 

значна кількість документів, які підтверджують, що Плятери не 

стояли осторонь. Регулярно поставлявся в армію провіант і 

фураш, коні, лісові матеріали. Ця підтримка лягла перш за все на 

плечі місцевого населення. Самі господарі переносять свою 

резиденцію з міста до колишнього Воробинського фільварку, де 

збудували палац. Графи ні в чому собі не відмовляли. У 1857 

році у палаці було 361 найменування різних меблів, 433 – 

столового срібла, 231 – порцеляни паризької, 41 – порцеляни 

саксонської розписної, 628 - столових виробів із скла, тощо. 

Починаючи з середини XIX ст. в архівних документах левову 

частку займають реєстри самого графського майна, що дає змогу 

побачити ту прірву що лежала між ним та простими людьми.  

 А вже на кінець століття у місті діяли приватна лікарня та 

аптека, було відкрите однокласне училище яке згодом 

реорганізувалось у двоскладне. Серед культових закладів були 

дві церкви, синагога, костел і два молитовні будинки. У період 

середньовіччя Дубровиця посідає певне місце у системі 

феодальних міст України, хоч і незначне. А далі протягом 

століть місто наче бойкотується історією аж до двадцятого 

століття. Під керівництвом більшовиків учинили дикий погром 

маєтку графів Плятерів під час цієї стихії в палаці загинули 

численні мистецькі шедеври.  

 У 1867 році граф Володимир Де Броель-Плятер з Воробіна 

викупив палац у Вишнівці (Волинь) з рук грузинської княгині 

Абамалик. Нажаль княгиня перед продажем майна вирішила 

вивезти частину замкових колекцій на двадцяти возах. Нема 

докладного списку вивезених об’єктів, відомо лише, що від 

перевезення постраждали здебільшого колекції порцеляни та 

меблів, а також книжки. Невідомим є той факт, які саме книжки 

і скільки їх вивезла княгиня. Новий власник Вишнівця 

Володимир Де Броель-Плятер (1831-1906) – колекціонер, 

бібліофіл, видавець історичних праць, дійсний член Київської 

археологічної комісії (1860 рік) [4,с43],[1,с.96]. Освіту граф 
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Плятер, очевидно отримував у Петербурзі. У листі до Юзефа 

Крашевського він писав, що під час перебування в столиці 

імперії «наукам час і сили присвячував»[2,с.691]. У 1860 році 

Плятер займав посаду куратора Волинської гімназії в Житомирі 

і виступав ініціатором першої публічної бібліотеки. В продовж 

1848-1849 років він видав чотиритомну працю «Zbior 

pamietnikow do dziejow Polskich», в якій були опубліковані 

документи XVI ст. ; головно з т.з. «Тек Адама Нарушевича» 

головного крайового архіву. Плятер також цікавився 

генеалогією і геральдикою, збирав матеріали для продовження 

гербовника К. Несєцького [2,с.691]. Історик і колекціонер В. 

Плятер вважав палац за культурний осередок, оберігав 

цілісність замкових колекцій, збільшуючи їх «Воробінськими» 

колекціями і частину власної книгозбірні і архів він перевіз до 

Вишнівця. [5,с.283]. За В. Плятера бібліотекарем книгозбірні у 

Вишнівецькому палаці став Францішек Радзішевський, який до 

того часу був бібліотекарем у Дубровицькому маєтку Плятерів. 

Францішек Родзішевський упорядкував бібліотеку і склав її 

інвентар.  

 Шанувальник мистецтва та старовини, граф Плятер 

прагнув відновити минулу славу Вишневецької резиденції, її 

колекції. У 1858 році В. Плятер склав інвентар вцілілих 

Вишнівецьких колекцій, близько 13 тис. томів. Пізніше вона 

збільшилася до 21 тис. томів, серед них було багато рідкісних 

видань, третину з яких складали твори польською мовою, 

історичний відділ містив 703 польськомовних праць в 1078 

томах, 915 праць іншими мовами, 2151 томах, а також майже 

350 описів, географічний відділ включав 700 томів, белетрист-

тика 3000 томів, теологічний відділ складався переважно з книг, 

що походили з ліквідованого кармелітського монастиря у 

Вишнівці – 300 томів. Найціннішими були кілька фоліантів 

закордонних архівів, матеріали з часів панування Станіслава 

Августа у восьми томах, 200 томів фамільних документів, 540 

панегіриків, повний комплект «Kronik Polskich» та першодруки 

перших правничих документів.  
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 На нещастя до палацу В. Плятер володів ним не довго. 

Зусиллям Плятера, що до порятунку Вишневецького палацу не 

судилося здійснитися. Утримувати такий великий маєток йому 

було важко. Політика російської влади після польського 

повстання 1863 року була скерована на позбавлення польської 

шляхти її землеволодінь. [5, с.350]. У 1866 році містечко 

Вишневець отримало статус волосного центру. [4,с.154]. Через 

борги Плятера в 1873 році Вишневецький маєток був виставле-

ний на аукціон. Перед продажем В. Плятер вивіз до Воробіна 

значну частину архівів Мнішеків і Вишневецьких, а також 

частину старих рукописів. В маєтку Плятерів, у Дубровиці, 

знаходилася чудова колекція найкращих літературних творів 

Європи, оскільки власники Дубровиці, а саме родина Плятерів, 

належали до кагорти вчених особистостей. Цю рідкісну колек-

цію праць, один із Плятерів 1860 році подарував Варшавській 

публічній бібліотеці.  

 Од же, Володимир Плятер є надзвичайно неоднозначною і 

цікавою історичною фігурою яка вплинула на історію Волині і 

Вишневецького краю зокрема.  
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Анотация. В статье представлены результаты оперативного 

лечения 30 пациентов с морбидным ожирением перенесших 

шунтирующую операцию по методике Ру-ен-уай и моноанасто-

мозное шунтирование желудка в модификации клиники. Работа 

проведена с целью сравнительной оценки результатов, 

эффективности и преимуществ разработанной методики, как в 

раннем, так и в отдаленном послеоперационном периоде.  
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Моноанастомозное шунтирование желудка на современном 

этапе - это группа операций при морбидном ожирении, объеди-

нённая идеей наложения одного анастомоза[Ошибка! Источник 

ссылки не найден.,Ошибка! Источник ссылки не найден.,0]. 

Исторически методика шунтирования желудка (mini gastric 

bypass, МГБ) возникла, как развитие классического 

шунтирования желудка под влиянием работ Роберта Рутледжа и 

других авторов [Ошибка! Источник ссылки не найден., 

Ошибка! Источник ссылки не найден., Ошибка! Источник 

ссылки не найден.]. Среди этих осложнений наиболее 

значимыми считаются: несостоятельность, непроходимость 

анастомоза, перекрут анастомоза [Ошибка! Источник ссылки не 

найден., Ошибка! Источник ссылки не найден., 4]. 
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На современном этапе существуют две основные тенденции 

в формировании культи желудка и анастомоза: «демпинговый» и 

анастомоз «рестриктивный».  Демпинг-синдром и рефлюкс желчи 

в желудок рассматриваются как абсолютно нормальные, 

прогнозируемые явления [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.,Ошибка! Источник ссылки не найден.,12]. 

Таким образом, остаются неизученными ряд важных 

вопросов, на которые планируется дать ответы в данной 

научной работе. 

Цель работы: Анализ результатов модифицированного 

моноанастомозного шунтирования желудка у пациентов с 

морбидным ожирением 

Материал и методы исследования. Изучены ближайшие и 

отдаленные результаты лечения 30 пациентов с морбидным 

ожирением, перенесших шунтирующие операции. Пациенты 

разделены на две группы. Модифицированное в клинике 

лапароскопическоое моноанастомозное шунтирование желудка 

(ЛМШЖ) было выполнено 19 больным (основная группа). Вторая 

группа  включает 11 больных после стандартной методики по 

Roux-en-Y (контрольная группа). Больные были прооперированы 

за период с 2011 по 2019 г. и были сравнимы по основным 

показателям. В основной группе женщин было 18 (94,7%), 

мужчин - 1 (5,3%). В контрольной группе женщин было 10 

(91,0%), мужчин - 1 (9.0%). Антропометрические и возрастные 

показатели пациентов 1, 2 групп приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 – Антропометрические и возрастные показатели пациентов 

1, 2 групп, (M ± m; Ме (Q25; Q75)) 
 

Показатели, 

единицы 

измерения 

1 группа 

(основная)  

(n = 19) 

2 группа 

(сравнения)  

(n = 11) 

P-level 

Вес, кг 115 (99; 130) 117 (107; 132) 0,56 

Рост, см 167,2 ± 2,1 167,4 ± 1,8 0,95 

ИМТ, кг/м2 
41,50 (38,05; 

44,19) 

40,97 (39,78; 

46,87) 
0,73 
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Возраст 39,42±2,58 37,36±3,65 0,64 

 

Все больные обследовались до операции, а также в сроки 

3, 6 и 12 месяцев после операции. Выполнялись стандартные 

обследования. 

Данные проверялись на нормальность распределения с 

помощью критерия Шапиро-Уилка, распределенные по 

нормальному закону представлялись в форме среднее ± ошибка 

среднего (M±m), при отклонении закона распределения от 

нормального использовалась форма представления в виде 

медианы и межквартильного размаха Ме (Q25; Q75). Различия 

считали статистически значимыми при р<0,05. 

Результаты исследования. 

Летальных исходов, случаев несостоятельности анасто-

моза, конверсий и интраоперационных осложнений не было.  

Нами были учтены позитивные качества классического 

двуханастомозного метода операции Ру-ен-уай. (рис.1). 
 

 
Рис.1 
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 Мы разработали модификацию моноанастомозного 

шунтирования (рис.2). («Спосіб хірургічного лапароскопічного 

лікування морбідного ожиріння» - патент № 141842).  

Длительность операции составляла от 120 до 290 минут.  

Послеоперационный период составил 5 (4; 6) суток в 

основной группе и 7 (5;8) суток в контрольной группе (p=0,13), 

то есть наблюдалась тенденция уменьшения послеоперацион-

ного периода, однако она не достигла уровня статистической 

значимости. 

 
Рис.2 

 

В обеих группах снижение массы тела в течение 6 месяцев 

составило от 12 до 52 кг. Антропометрические показатели 

пациентов 1, 2 групп через 6 и 12 месяцев приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2 – Антропометрические показатели пациентов 1, 2 

групп через 6 и 12 месяцев, (M ± m; Ме (Q25; Q75) 
Показатели, 

единицы 

измерения 

1 группа 

(основная)  

(n = 19) 

2 группа 

(сравнения)  

(n = 11) 

P-level 

Вес через 6 

месяцев, кг 
86 (81; 98) 90 (83; 93) 0,636 

ИМТ через 6 

месяцев, кг/м2 

31,28 (29,41; 

33,79) 

31,64 (29,37; 

29,95) 
0,846 
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Вес через 12 

месяцев, кг 
77 (72; 82) 73 (70; 79) 0,143 

ИМТ через 12 

месяцев, кг/м2 

27,70 (26,20; 

29,27) 

26,03 (25,22; 

26,95) 
0,016 

 

Выводы: 

1. Моноанастомозное шунтирование желудка в модифика-

ции клиники является эффективной и безопасной операцией 

для лечения морбидного ожирения, позволяющей эффективно 

и планомерно снизить массу тела. 

2. Моноанастомозное шунтирование желудка в модифи-

кации клиники обладает такими же позитивными свойствами, 

как и методика Ру-ен-уай при этом позволяет избежать рисков, 

связанных с межкишечным анастомозом и патологического 

рефлюкса желчи в пищевод. 

3. Необходимы дальнейшие исследования для оценки 

модифицированной методики моноанастомозного шунтиро-

вания желудка в отдаленном периоде. 
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гуном в класі нелінійних алгоритмів розривного керування, в якій 
за допомо-гою багатомірних ковзних режимів, реалізованих на 
основі концепції «еквівалентне керування», досягнуто необхідну 
для функціонування механізмів точного відтворення складних 
рухів високу якість фор-мування координат електропривода і 
необхідну високу динамічну точність відтворення завдань, низьку 
чутливість системи до дії де-стабілізуючих факторів.  
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Вступ. Інтенсивний розвиток сучасних технологій і 

устаткування висуває підвищені вимоги до електромеханічних 

систем точного відтворення складних рухів (ТВСР). До них 

належать системи керування циклічно працю-ючими рухомими 

об’єктами робототехніки, металообробки, спеціалізовані при-

строї військової техніки, що здійснюють пошук, наведення й 

автосупровід рух-ливих об'єктів та ін. Досягнення високої 

надійності, необхідного ресурсу три-валого функціонування 

без профілактичного обслуговування й оперативних ремонтних 

робіт в умовах агресивних, вибухонебезпечних середовищ, без-

людних технологій гнучких автоматизованих виробництв або 

рухомих неза-селених об'єктів дослідження світового океану і 

космосу ускладнене або взагалі неможливе при використанні 

традиційно застосовуваних у системах ТВСР електроприводів 

(ЕП) постійного струму. Із цієї причини останнім часом бур-

хливо розвивається напрямок створення і розробки безкон-

тактних глибоко-регульованих асинхронних електроприводів 

(АЕП) з векторним полеорієн-тованим керуванням (ВПК) і 

перетворювачем з силовими транзисторними мо-дулями, 
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(ПСТМ), працюючими в ключовому режимі.  

Традиційно систему керування (СК) АЕП з ВПК виконують 

на основі принципу підпорядкованого керування і синтезують 

алгоритми керу-вання (АК) в класі лінійних систем. Такі СК 

мають високу чутливість до точ-ності і стійкості орієнтації 

координатного базиса (ОКБ), до порушень роз-рахункових 

режимів синтезованих контурних регуляторів і ланцюгів компен-

сації внутрішніх перехресних зв’язків (ВПЗ). Ефективність 

компенсації ВПЗ при відхиленнях реальних значень параметрів 

КАД від розрахункових і при дії зовнішніх дестабілізуючих 

впливів дуже низька. Це призводить до погіршення роботи 

ланцюгів компенсації ВПЗ, порушення автономності контурів 

керуван-ня (КК) потокозчепленням (ККП) і механічним рухом 

(ККМР ), до різкого погіршення динамічних характеристик СК, а 

в деяких випадках і до втрати стійкості. При створенні АЕП з 

ВПК систем ТВСР, з високими вимогами до точності, глибини і 

плавності регулювання координат, перераховані недоліки 

лінійних систем під порядкованого регулювання таким 

багатозв'язним, неста-ціонарним і істотно нелінійним об’єктом 

керування (ОК), яким є корот-козамкнений асинхронний двигун 

(КАД), поряд з ключовим характером його взаємодії з ПСТМ, 

призвели до необхідності використання нелінійних АК з 

навмисно організованими в КК ковзними режимами (КР). 

Мета роботи - розробка, дослідження й практична реалізація 

глибоко-регулюємих АЕП, у яких необхідна динамічна точність 

відтворення заданих рухів, низька чутливість до дії дестабілізу-

ючих факторів досягаються засто-суванням принципів ВПК й 

синтезом СК в класі нелінійних систем з розрив-ними 

керуваннями (РК), організацією багатомірних ковзних режимів 

(БКР) в КК при замиканні останніх як по реально вимірюваним, 

так і по спостережу-ваним кординатам. 

Для досягнення мети роботи виконано cтруктурно-

алгоритмічний синтез АК АЕП з ВПК [1, c.94-104] в класі 

нелінійних систем, стійких при необме-женому збільшенні 

коефіцієнта підсилення. Виконаний синтез базується на основі 



 

47 

варіаційних методів [ 2, c.10-47] синтезу систем, на спільному 

засто-суванні теореми А.М.Ляпунова про асимптотичну 

стійкість, задачі аналі-тичного конструювання релейних 

регуляторів і організації в КК стійких КР, які забезпечують 

мінімум інтегральних квадратичних відхилень траєкторій руху 

від траєкторій, заданих програмно.  

В процесі виконання синтезу: ● визначено АК (1) [1, (3.45), 

с.103-104] напругами на виходах регуляторів КК потокозчеп-

лення – UP1 , швидкості - UP3, реактивного – UP2, і активного –UP4 

струмів:    
 

(1) 

 

 де  
o o
A A

* *

1 2 su suΨ Ψ

* *

3 4 sv sv

X Δm Δm ,X Δi Δi ,

  X Δω Δω , X Δi Δi ;

= − = −

= − = −
 - координати збуреного 

руху; 

 
o o
A AΨ Ψ

1 6 Z Z− - коефіцієнти, які визначаються згідно з 

вибраним  

варіантом ОКБ системи із таблиці [1, табл.3.2, с.104],  

наприклад, по вектору потокозчеплення ротора 
o o

A rΨ Ψ  = . 

 ● складено структур- рну схему регулюючої частини СК 

(рис.1) з регуляторами РП, РС, РРС, РАС [1, рис.3.6, с.105]  
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Рис.1 Структурна схема регуляторів з АК (1) 

 

● розроблено структурну схему АЕП з « прямими» РК в 

зовнішніх КК (рис. 2) [1, рис.3.8, с.108]  

На рис.3 представлені результати дослідження методом 

математичного моделювання (МММ) синтезованого АЕП з ВПК 

при «прямих» РК регу-ляторів РШ і РП. На рис. 3 наведено осци-

лограми зміни координат: ▪ швид-кості ω(t); ▪ електромагнітного 

моменту М(t); ▪ модуля орієнтуючого вектора потокозчеплення 

ротора mΨr(t); ▪ реактивного струму isu(t); ▪ модуля вектору струму 

статора mis(t); ▪ фазних струмів статора isABC(t); ▪ компонент векто-

ра потокозчеплення ротора Ψrα,β(t) в системі координат α0β; ▪ кута 

між векторами s òà I  r  - )t(r

Is

 . Осцилограми отримані при 

роботі АЕП з Мс=0 (0÷ t7) і Мс=Мном (t7 ÷ t).  
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Рис.2 Структурна схема АЕП з ВПК при «прямих» РК регуляторів 

РШ і РП 

 

При цьому в КК потокозчепленням і швидкістю здійснено 

моделювання режимів: ▪ відпрацювання завдань r
m* =0, 

0* = (0÷t1); ▪ збудження КАД до rном
m  при *ω =0  (t1÷ t2); 

▪ стабілізації rном
m = соnst (t2÷ t) при 0* =  (t2÷ t3); 

▪ розгону до ωном. (t3÷ t4); ▪ стабілізації швидкості на рівнях ωном. 

(t4÷ t5) і - ωном. (t6÷t); ▪ реверсу з ωном. до - ωном (t5÷ t6). 

Результати дослідження МММ синтезованої СК АЕП, 

виконаної за прин-ципом каскадно-підлеглого керування з 

глибокорегулюємих АЕП з високою якістю формування елек-

тромагнітного моменту. Причиною цих недоліків є особливості 

взаємодії ре-лейних регуляторів РШ, РП з регуляторами РАС і 

РРС. При входженні релейними регуляторами РШ і РП, при 

«прямих» РК на їх виходах, ілюструють її недоліки, які 

обмежують засто-сування її в в КР регуляторів РШ і РП вони під 

порядковують собі роботу РАС і РРС, руйнують високочастотний 
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КР в цих регуляторах, формуємий в процесі синтезу. Регуля-тори 

РАС і РРС переходять в режим з низькою частотою перемикань 

регу-ляторів РШ і РП, яка без форсування КР в них за допомогою 

похідних значно нижча частот перемикання регуляторів РАС, 

РРС. При цьому, як видно з результатів моделювання (рис.3), 

струми КАД та його електромагнітний момент формуються зі 

значними пульсаціями. В ККС порушуються досягнуті при роботі 

їх в КР: ▪ лінійні властивості КК; ▪ інваріантність до 

дестабілізуючих факторів; ▪ ефективність компенсації ВПЗ; ▪ 

здатність активного струмо-обмеження. Перелічені недоліки не 

дозволяють застосувати СК з ВПК з «пря-мими» РК в зовнішніх 

КК при побудові АЕП механізмів ТВСР. 

 

 

Рис.3 Результати дослідження МММ СК АЕП з ВПК при 

«прямих» РК в регуляторах РШ і РП 

В синтезованій СК підвищення якості керування коорди-

натами АЕП до рівня, який відповідає вимогам до ЕП механізмів 
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ТВСР здійснимо шляхом за-стосування схемотехнічних рішень, 

які дозволяють при синтезованих АК забезпечити оптимальну 

взаємодію регуляторів в КК шляхом поділу різнотем-пових рухів 

у зовнішніх і внутрішніх КК і організувати БКР в СК. 

Організацію БКР здійснимо шляхом поєднання «непрямих» і 

«прямих» РК в зовнішніх та внутрішніх КК, працюючих в КР, 

шляхом практичного використання формальної математичної 

процедури «еквівалентне керування» [3, с.37-38], яку 

використовують при формалізації і аналізі систем в теорії авто-

матичного керування. Теоретичне обґрунтування правомірності 

застосування методу еквівалентного керування виконаємо таким 

чином. Для систем загаль-ного виду з лінійним входженням 

керування [1, с.80]  

 

dχ /dt =A(χ,t) + Β(χ,t) U + f (χ,t)                        (2) 

 

рух в КР відбувається в деякій області множин S перетинань е 

поверхонь розривів Se= 0 (e= 1,…, m), де позначено Α(χ,t), 

B(χ,t) и f (χ,t) - матриці розмірностей (nxn), (nxm) и (nxn); 

f (χ,t) – матриця, яка враховує збурюючі впливи; 

U = Uе - "е" - мірне векторное керування, компоненты 

якого на вибраних в процесі синтезу поверхонь перемикання 

мають розриви 
 

+
ee

e -
ee

S (χ) 0U
U = ,  при  .

S (χ) < 0U





 

 

Згідно з цією процедурою для систем (2) на траєкторіях 

ковзання вздовж  

S(χ) = 0 прирівняємо нулю похідну за часом функції 

перемикання 

dS /dt = G(χ,t) f(χ,t) + G(χ,t) B(χ,t) U = 0 ,            (3) 

вирішимо рівняння (3) відносно U = Ueq, яке називають 

"еквівалентним" керуванням            
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         Ueq = - [G(χ,t) B(χ,t)] -1 G(χ,t) f(χ,t).                  (4) 

    Підставивши (4) в (2), одержимо рівняння руху в КР по 

S(χ) = 0  

dS / dt = f (χ,t) + B (χ,t) Ueq .                         (5) 

Керування Ueq в (5) [1, с.83] не містить розривного сигналу і 

являє собою безперервний сигнал в функції координат ОК, який 

забезпечує характер руху ОК по S(χ) = 0 і властивості СК, 

аналогічні властивостям під дією РК, по яких обчислено Ueq. 

На рис. 4 наведено структурну схему АЕП з ВПК і БКР, 

побудовану на основі структурної схеми синтезованої СК АЕП 

з ВПК при «прямих» РК регуляторів РШ і РП (рис.3) [ 4, c.172-

180]. Для реалізації БКР в неї введено додаткові елементи, 

виділені сірим кольором, які утворюють обчислювач 

еквівалентного керування ОЕК і контур формування фазних 

стумів статора КФФС.  
 

 
Рис.4 Структурна схема АЕП з ВПК і БКР 

 

ОЕК, виконаний у вигляді 2-х канальної, замкненої за 

сигналами на її виходах додаткову динамічну підсистему, 

працюючу в реальному масштабі часу моделі контуру струму 

(МКС). До складу МКС входять моделі обчис-лення струму з 

параметрами керованого КАД, моделі Р1, Р2 релейних регу-

ляторів з характеристиками РАС, РРС, і обмежувачі напруг 

ОН1,2. Вибір рівнів обмеження ОН1,2 визначає необхідні 
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динамічні та енергетичні характеристики АЕП відповідно до мети 

керування. ОЕК ввімкнено між ви-ходами регуляторів РШ, РП і 

входами Uрас, Uррп
 перетворювача координат ПК2-2. В системі з 

БКР стала можливою реалізація тривимірного контуру 

формування фазних струмів (КФФС), замкненого за струмами 

статора isABC і працюючого в КР. Зформовані фазні струми isABC 

сінусоїдальні і мають малий рівень вищих гармонік. Сигнали 

еквівалентного керування U i V на виходах ОЕК не мають 

розривів. Вони не руйнують роботу перетворювачів координат 

ПК2-2, ПК2-3 забезпечують синусоїдальні сигнали завдань на 

входах КФФС і властивості АЕП, як і розривні сигнали UP1, UP3 

на входах ОЕК. Завдяки цьому всі регулятори системи працюють 

автономно в БКР, забезпечуючи компенсацію ВПЗ і низку 

чутливість до дії дестабілізуючих факторів, високу якість 

формування координат М, isu, mis, .  

На рис. 5 представлені осцилограми координат, склад 

яких, режими роботи і часові інтервали функціонування при 

дослідженні МММ системи з  
 

 
Рис.5 Результати дослідження МММ СК АЕП з ВПК і БКР 

Результати МММ показали високу якість формування 

координат синтезованого АЕП з БКР , низьку чутливість до дії 
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дестабілізуючих факторів, високу енергетичну ефективність, 

обумовлену низькими пульсаціями регулюємих координат.  
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Анотація. У статті розкрита роль самооцінки в процесі само-

вдосконалення особистості. Доведено, що узагальнені результати 
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пізнання себе і емоційно-ціннісного ставлення до себе втілюються 

у відповідну самооцінку, яка включається у регуляцію поведінки 

особистості як один із визначальних аспектів. В результаті 

експериментального дослідження виокремлені рівні формування 

самооцінки підлітків і старшокласників, надана їх кількісна та 

якісна характеристика, яка доводить необхідність аналізу 

самооцінки у нерозривній єдності процесів самопізнання, емоційно-

ціннісного ставлення особистості до себе і саморегуляції. 

Ключові слова: самосвідомість, самооцінка, самовдосконалення, 

самопізнання, саморегуляція, поведінка, пізнання 

Анотація. У статті розкрита роль самооцінки в процесі само-

вдосконалення особистості. Доведено, що узагальнені результа-

ти пізнання себе і емоційно-ціннісного ставлення до себе втілю-

ються у відповідну самооцінку, яка включається у регуляцію пове-

дінки особистості як один із визначальних аспектів. В результаті 

експериментального дослідження виокремлені рівні формування 

самооцінки підлітків і старшокласників, надана їх кількісна та 

якісна характеристика, яка доводить необхідність аналізу само-

оцінки у нерозривній єдності процесів самопізнання, емоційно-цін-

нісного ставлення особистості до себе і саморегуляції. 

Ключові слова: самосвідомість, самооцінка, самовдосконалення, 

самопізнання, саморегуляція, поведінка, пізнання. 

Анотація. У статті особистісне самовдосконалення розгляда-

ється як найвища форма усвідомленого саморозвитку особисто-

сті, як мож ливість особистісного росту людини і її самостійне 

прагнення наблизитися до певного ідеалу з метою набуття рис 

особистості; визначається зміст та значення самовдоскона-

лення особистості.  

Ключові слова: розвиток особистості, саморозвиток, діяль-

ність, ідеал, самовдосконалення, особистісне самовдосконалення, 

самовиховання.  

Для кожної людини робота над собою сприймається по-

різному. Для когось це обтяжливе заняття, набір завчених дій, 

які потрібно виконувати невідомо для чого і з якою метою. 

Для інших це розвага: «Сьогодні мені нема чого робити, 

піду-но сходжу на курси японської мови». А хтось серйозно 

займається собою, причому з великим задоволенням, для них це 

як улюблена робота, якою потрібно займатися з дев’ятої години 
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ранку до восьмої години вечора, і яка в кінці приносить свої 

плоди [1, С. 37]. 

Нижче ми наведеио список рекомендацій, як працювати 

над собою, щоб це приносило задоволення та радість. 

1) Ставимо цілі. Найчастіше люди замислюються про 

самовдосконалення, лише тоді, коли життя їх дуже сильно вдаряє. 

Тоді людина починає вирішувати свої проблеми, але це шлях в 

нікуди. По-перше, тому що проблеми ніколи не закінчаться, а по-

друге, це занадто слабка мотивація, і після декількох занять стане 

простіше «забити», ніж намагатися щось виправити [2, С.11]. 

Тому необхідно відкинути всі свої труднощі в сторону і 

трішки помріяти. Чого ви хочете домогтися? Для чого і з якою 

метою? Яким би ви хотіли бачити себе через п’ять років? 

Подумайте, підніміть собі настрій і запишіть все, про що 

мрієте і хочете бачити в майбутньому. Тепер найскладніше – 

перетворити «хотілки» в реальні цілі. Пам’ятайте, що досяжні 

цілі відповідають наступним вимогам: 

• конкретність; 

• вимірність; 

• глобальність; 

Головне правило постановки цілей – правдиве ставлення 

до того, що у вас є і чого ви хочете досягти. Не применшуйте і 

не перебільшуйте свої переваги і недоліки, тверезо оцініть своє 

матеріальне і духовне становище. Тільки так ви поставите 

мету, якої хочете досягти. 

2) Складаємо план роботи. План роботи над собою – це 

конкретний напрямок, в якому ви збираєтесь рухатися. Він 

включає в себе декілька етапів, а також необхідні ресурси і 

помічників. Необов’язково мати один вектор руху, їх може 

бути кілька. Якщо ви будете розвиватися в декількох 

напрямках, ймовірність «зіскоку» з одного з них дуже мала. 

Розбиття на етапи допомагає нашій підсвідомості 

зрозуміти, що завдання, які ви ставите, зовсім не так велика і 

важка, як здається на перший погляд. Шлях у тисячу миль 

починається з одного кроку. 
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Необов’язково з першого разу сісти і заповнити увесь план 

дій, достатньо прописати найближчі кроки. Тоді паралельно з 

роботою над собою ви і будете дописувати продовження. Не 

потрібно соромитися питати поради у людей, яким ви довіря-

єте. Можливо, вони підкажуть, де потрібно змінити напрям і 

що ще ви не врахували у вашій ситуації. З боку видніше. 

Для визначення своїх слабких сторін потрібно написати 

список ваших переваг і недоліків. Він буде складатися з трьох 

колонок: у першій опишіть недоліки, у третій – гідності, а в 

середню запишіть свої особливості, які не підходить ні для 

однієї категорії. 

3) Починаємо працювати! Найскладніше – почати. А після 

першого успіху зробити наступний крок набагато простіше. 

Якщо ви написали чудовий план і розписали все необхідне для 

його реалізації, але не зробили перший крок протягом двох 

днів, можете сміливо його викидати – це не те, що вам 

насправді потрібно. Сідайте писати нову схему роботи. 

На початковому етапі людині потрібна підтримка і оцінка 

його дій. Добре, якщо працювати над собою ви почали в 

компанії однодумців. Тоді з’являється додатковий елемент – 

змагання – тобто, хто перший схуд на 5 кілограмів? Товариші 

допоможуть порадою і підтримають у скрутну хвилину, коли 

нічого не виходить, і опускаються руки. 

Щоб допомогти собі енергійно розпочати виконання плану 

і не кидати його на півдорозі, можна скористатися наступними 

методами: 

• розбивати кожну більш-менш складне завдання на 

маленькі етапи; 

• детально представляти, як і коли ви починаєте викону-

вати пункт плану (не «Помию посуд днем», а «Почну мити 

посуд в 15:00»); 

• будувати роботу по кожному пункту за схемою: дізнатися, 

як це -> відпрацювати дія -> зробити «фоном» для інших вправ. 
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Самовдосконалення – це серйозна робота, яку треба 

виконувати так, щоб самий прискіпливий начальник – ви самі, 

не змогли висловити своє несхвалення [3, С. 414 - 415].  

Візьміть на підмогу групу однодумців або насолоджуйтеся 

результатами в самоті, головне – не лінуйтеся і вірте в себе. 

Тоді ви зможете встати в один ряд з Наполеоном, Ломоно-

совим і Черчиллем і пишатися своїми успіхами. 

Але, на жаль, більшість людей не хоче само вдосконалю-

ватися. І на це є багато причин. Перша і на мою думку, 

головна-немає мотивації, тобто не розуміємо для чого ми 

маємо зробити ту чи іншу роботу. А без мотивації-не буде 

результату або той, який нам не сподобається. Друга-ми дуже 

часто вигадуємо собі багато дрібних справ, щоб уникнути 

роботи, яка справді важлива; шукаємо причини, щоб не 

виконувати її. Однак постійне зволікання — це не вихід. 

Кожен з нас інколи зволікає із виконанням певних справ. 

Зазвичай, це відбувається, коли ми втомлені або нам нудно. 

Проте для декого зволікання може стати справжньою згубною 

звичкою. Такі люди можуть цілий день уникати роботи, а 

потім повернутись додому і намагатись зробити все, що 

потрібно було, і що вони могли виконати ще до обіду [4, 

С. 87]. 

Ще одна причина, коли нічого не хочеться робити - це свята. 

Тому коли вони наближаються, а ви повинні сидіти в офісі, а не 

насолоджуватись компанією друзів та рідних, вам теж не 

хочеться нічого робити. Окрім цього, зволікання живиться 

відмовками. Однак, ми не перестанемо зволікати, якщо не 

подолаємо негативні звички, які призводять до цього [5, С. 124]. 

Отож, ми дослідили найпопулярніші виправдання, які 

використовуємо, щоб не виконувати те, що потрібно. А також — 

способи, як позбутись їх та стати продуктивними. 

1) Я не знаю, з чого почати. Як би це не було парадоксально, 

але ми часто зупиняємось, зіткнувшись із важким завданням, як 

тварина перед автомобілем. Але найкраще, що можемо зробити, 

це так, як і тварина, почати швидко рухатись в будь-якому 
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напрямку. Коли завдання важке, вам потрібен весь наданий час, 

щоб закінчити його. Головне в такій ситуації — не дозволити 

страху зупинити вас. Коли завдання виглядає складним, просто 

розбийте його на підпункти. Коли справа доходить до 

складностей, бездіяльність — страшний ворог. 

Існує багато відволікаючих чинників. Для більшості з нас, 

почати роботу над великим проектом стає справжнім випробуван-

ням. У нас одразу з’являються різні дрібні справи, неактуальні 

завдання, які відволікають від реальної роботи. Ми відповідаємо 

на електронні листи, телефонуємо кудись, перевіряємо новини в 

Інтернеті.. Одним словом, робимо все, щоб уникнути справжньої 

роботи. 

2) Це занадто легко. Завдання, які здаються занадто легкими, 

можуть бути небезпечними. Ви можете недооцінити їх, коли 

відкладаєте на потім, а коли візьметесь за їх виконання, то 

зрозумієте, що у вас занадто мало часу. Пам'ятайте, якщо 

завдання занадто просте, це ще не означає, що воно неважливе. 

Тому що на такій, на перший погляд, незначній роботі, базується 

щось більше і значніше, і якщо легкі завдання виконані погано, то 

це відіб’ється на всій роботі. 

3) Мені це не подобається. Зволікання не завжди стосується 

важкої або легкої роботи. Іноді вам просто не хочеться це робити, 

важко взятись за роботу, в якій ви незацікавлені. На жаль, немає 

правильного способу навчитись постійно знаходити щось цікаве, 

тому що деякі речі ніколи не привернуть вашу увагу. Замість 

того, щоб відкладати такого роду роботу, візьміть собі за правило 

не братись за інше завдання, поки не виконаєте попереднє. 

 4) Я не думаю, що можу зробити це. Маючи на руках 

новий проект, навіть той, який хотіли, ви можете почати думати 

про невдачі, що станеться, якщо ви не зможете його виконати? Як 

ви будете його виконувати? Чи будете ви звільнені, якщо 

провалите? І це може досягнути точки, коли ви зрозумієте, що 

уникнення виконання цієї роботи — найкращий із можливих 

варіантів. Тому, якщо ви ніколи не братимете участі в проектах, 

то ніколи й не зазнаєте невдачі. Правильно? Ні, неправильно! 
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Саме зволікання — це вже кінець, тому що ви не використовуєте 

свої таланти та можливості. Коли ви зволікаєте, то не в стані 

повірити в себе [6, С. 61 - 62]. 

Наприклад, пригадуєте, як ви вчились їздити на 

велосипеді і могли дивитись тільки вперед? Тому що, коли 

відволікались на щось на дорозі, то мимоволі намагались 

повернутися в тому ж напрямку. Хвилюючись за все, що може 

піти не так, якщо ви помилитесь, має такий ж результат. Це 

притягує невдачі, наче магнітом. Ви повинні змінити свої 

думки в напрямку позитивних речей, які відбудуться з вами, 

коли ви досягнете успіху. Коли ви вірите, що можете щось 

зробити і візуалізуєте те, що станеться з вами в цьому випадку, 

то налаштуєте себе на успіх. Таким чином ваші думки 

рухатимуться в правильному напрямку. Хвилюючись за все, 

що може піти не так, ви тільки зв’яжете собі руки. Розірвіть 

ланцюг та почніть діяти! 

В кінці, я хочу сказати, що не потрібно боятися робити 

помилок і самовдосконалюватися. Так, ми будемо падати і не раз, 

але це дає свої результати. Робить нас сильними, мудрими, 

тверезо розуміти свої можливості, без перебільшень та 

недооцінувань у свою сторону, а також аналізувати все те, що ми 

робили і будемо робити в майбутньому. Без цього, буде важко 

рухатися по життю. Також для вдосконалення потрібна 

мотивація. Це може бути будь-що, від справи, від якої отримуємо 

задоволення до людей, які у нас вірять до останнього, ми можемо 

сумніватися у свої сили та у себе, а вони будуть нас підтримувати 

і говорити, що все зможемо і все вміємо. Без мотивації, все 

руйнується, наче картковий будиночок. Це все вчить нас у повній 

мірі брати участь в роботі, ставати більш креативними і, в 

результаті, робити більше і менше хвилюватися. 
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вирощування та використання м’яса качки, як нової сировини 

для виготовлення реструктурованих виробів. 

Ключові слова: м’ясо качки, регіональна сировина,  хімічний 

склад,  м’ясні вироби, варені ковбаси. 

Найчастіше у всьому світі основною сировиною для виготов-

лення ковбасних виробів є свинина, яловичина та  курчата-

бройлери. Остання, на сучасному ринку виробництва сировини та 

м’ясопродуктів користується великим попитом у населення та 

виробників, за рахунок економічності під час вирощування та 

переробки, у порівнянні з традиційними видами сировини.  

Серед інших видів м’яса, м'ясо птиці, займає особливе 

місце, як джерело повноцінного білка, високоякісного жиру, а 

також вітамінів і мінеральних речовин, особливо – заліза і 

цинку. М'ясо птиці вважається дієтичним, і сьогодні воно 

доступне більшості громадян.  

Порівняльний аналіз хімічного складу різних видів м’яса 

птиці наведено у таблиці 1[1]. 

Найбільш розповсюдженим та вивченим серед видів м'яса 

птиці є курчата-бройлери.  

На кафедрі технології молока та м’яса ведеться розробка 

варених реструктурованих м’ясних продуктів на основі викорис-

тання сировини із м’яса птиці, а саме - із м’яса качки, яке з 

кожним роком набирає промислових обертів  у вирощуванні як в 

Україні, так і у Китаї.  

Таблиця 1. Хімічний склад та енергетична цінність м’яса птиці 

Вид птиці 

Їстівна 

частина, 

% 

Вміст, % 

Енергетична 

поживність, 

кДж 

Води Жиру Білка Золи  

Кури 52 65,5 13,7 19 1 200 

Курчата 46 67,5 11,5 19,8 1,2 185 

Індики 51 60 19,1 19,9 1 250 

Індиченята 47 68,4 8,2 22,5 0,9 176 
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Цесарки 43 61,1 21,1 16,9 0,9 254 

Качки 48 49,4 37 13 0,6 365 

Каченята 34 56,6 26,8 15,8 0,8 294 

Гуси 54 48,9 38,1 12,2 0,8 369 

Качківництво – важливий та науково не вивчений резерв 

збільшення виробництва м’яса птиці.  

З розвитком промислового птахівництва, як в Україні, так 

і за кордоном (Китай, Франція, Італія, Данія, Росія, Канада та 

ін.) спостерігається інтерес до промислового виробництва м'яса 

качок. Великий вміст жиру в тушках підштовхує птахівників 

до активної селекційної роботи. В результаті інтенсивної 

роботи селекціонерів виведені качки порід -  кольорова,  вміст 

жиру в тушках якої знижено на 4-6% [2]. Перевагу надають 

мускусним качкам з низьким вмістом жиру і дуже смачним 

м'ясом, що має характерний присмак дичини. 

Мускусні качки характеризуються високими м'ясними 

якостями: більш витривалі; майже не сприйнятливі до багатьох 

інфекційних захворювань; недолік - тривалий період відгодівлі 

до 12 тижнів, тривалий період інкубації 33-35 днів. 

 Ідеально підходить для відгодівлі на фуа-гра гібридна качка 

мулард, що володіє такими якостями: висока життєздатність, 

стійкість до хвороб; менш жирне м'ясо, соковитіше і смачніше; 

мало енергетичний раціон; прискорений набір живої маси. 

За габаритами порода качок мулард перевершує і 

мускусну і пекінську. Тулуб має збитий, міцну статуру. Шия 

довша, ніж у пекинців і тонше. Вага набирається дуже швидко 

- в 2 місяці вони важать близько 3,5 кг. Вага самців і самок 

практично ідентична. Дорослими вважають птахів, маса тушки 

яких становить 4-7 кг (в залежності від годування). Вага 

субпродукту -  печінки, з качки, досягає 500 грамів [2,3]. 

З літературних даних встановлено [4], що хімічний склад 

різних видів качок розрізняється (таблиця 2). 
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Слід зазначити, високий вміст вологи у м'язовій тканині 

качок мулардів - 70,65 % і незначний вміст жиру в порівнянні з 

пекінською і мускусною качками. 

Низький рівень жиру в м'ясі качок мулардів дозволяє 

розглядати його як дієтичне, і обумовлює можливість викорис-

тання в рецептурах м'ясних продуктів функціонального значення. 

Таблиця 2. Хімічний склад мʹязової тканини качок, % 

 Порода 

качок 

  

Хімічний склад 

Білок 

 

Жир 

 

Вода 

 

Мінеральні 

речовини 

Мускусна   

 

17,06 17,46 64,21 1,37 

Пекінська  

 

17,06 24,73 56,93 1,08 

Мулард  

 

21,51 5,26 70,65 1,23 

 

Таким чином, актуальним є застосування м'яса качок 

мулардів і обґрунтування його використання у сучасних 

технологіях м'ясопродуктів, які можуть бути цікавими та 

користуватися попитом не лише у межах України. 
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Myxomycetes often are referred to by mushroom hunters as 

“slime molds” or “slimes” when collected as plasmodia in the field, 

but are also known as acellular slime molds, plasmodial slime 

molds or true slime molds (Physarum polycephalum). There are 

different groups of the so-called “slime molds” that are sometimes 

confused with each other, for example, the endobiotic and parasitic 

slime molds (Plasmodiophora brassicae) a serious parasite of 

cabbage, the cellular slime molds (Dictyostelium discoideum) also 

referred to as the “social amoebae,” the acrasid cellular slime molds 

(Acrasis rosea), and the protostelid slime molds, a group more 

recently discovered in the late 1950s (Protostelium mycophaga). 

The latter three groups are microscopic and require laboratory 

culture for observation. Another unrelated group, the “net slime 

molds” (Labyrinthula zosterea), occurs in estuarine marine habitats 

associated as leaf parasites of sea grasses and marine algae. The 

phylogenetic relationships of all of these groups have changed over 

time as more evidence has accumulated on their life cycles, 

ultrastructure, and DNA analysis. [4, с.93] 

  Myxomycetes are no longer recognized as a formal taxon but 

remains a useful and more commonly recognized term. Despite 

formal classification as Amoebozoa, Myxomycetes will continue to 
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be studied by mycologists, and classification of species will likely 

continue to follow The International Code of Botanical 

Nomenclature due to the practicality of retaining the system and 

difficulty in transitioning to another nomenclatural system. 

   Myxomycetes (swarm cells, myxamoebae, and plasmodia) 

are phagotrophic bacteriovores and fungivores. The feeding 

behavior of myxamoebae/swarm cells indicates they will ingest 

only spores within a certain size range but there does not seem to be 

any specialization of the myxomycete species to appropriately sized 

spores. For this reason, it is thought that soil-dwelling myxamoebae 

and swarm cells play an important role as secondary saprotrophs. 

[6, с.82] 

   In the life cycle of the mucous membranes, two stages are 

distinguished: trophic (vegetative) and settlement (generative). 

   At the trophic stage, the organism grows, biomass 

accumulates and vegetative propagation occurs, mainly by binary 

cell division. At the settlement stage, asexual reproduction and 

distribution through spores is carried out.[2, с.39] 

  In the life cycle of the mucus trophic stage is represented by: 

• single cells; 

• supercellular structures. 

   Single cells represent the first stage of the trophic stage of 

the mucus. They are conditionally divided into three types: 

• amoeboid cells; 

• flagellate cells; 

• mastigameba. 

  The extracellular structures have a different structure and 

origin. They are formed from single cells, and make up the second 

stage of the trophic stage of the mucous membrane life cycle. Two 

main types of intercellular aggregates are known: 

• plasmodia; 

• pseudoplasmodia. 

Parasitic mucous membranes are combined in the class 

Plasmodiophoromycetes. 



 

67 

  Plasmodiophorids are obligate intracellular parasites of green 

plants (including green algae and vascular plants) and heterocont 

protists (oomycetes and yellow-green algae). The medium for the 

spread of plasmodiophore is water. 

 Therefore, they parasitize either on aquatic organisms or, 

using soil moisture, penetrate into the underground, and through 

them into the aboveground organs of higher plants. Affected 

tissues, as a rule, undergo hypertrophy, resulting in the formation of 

tumors and pustules. By attacking some cultivated plants (potatoes, 

tomatoes, cabbage), plasmodiophorids cause significant damage to 

agriculture.[3, с.59] 

 Plasmodiophora brassicae can be found worldwide in all 

temperate zones. It infects over 300 species in 64 genera of 

crucifers and can be found in both cultivated and wild crucifers. 

Economically important hosts include cabbage, collards, kale, 

mustard, brussel sprouts, radish, turnip, rutabaga, cauliflower, 

broccoli, rape, and kohlrabi. 

  Cysts are produced within the tissue of clubbed roots. Fresh 

or frozen club roots that have been infected for at least 5 weeks can 

be used for isolation of Plasmodiophora brassicae. These should be 

cleaned, chopped, mixed with water, and blended at high speed in a 

blender until a smooth pulpy consistency is achieved. Filter the 

solution through cheesecloth. Centrifuge the filtrate for 7 minutes, 

or until three distinct layers can be seen. The bottom most layer is 

debris, the middle white layer is mostly starch, and the top gray 

fluid contains cysts of P. brassicae. Pour off cysts and repeat 

centrifuge process to further purify the isolates. 

 Plasmodiophora brassicae is an obligate parasite. It survives 

in the soil only as dormant cysts. Cysts can survive for up to 6-8 

years without the presence of a host, and will germinate in response 

to the presence of crucifer root exudates. Primary zoospores 

released from germinating cysts infect host root hairs by encysting 

on the root surface and entering through developing epidermal cells 

in the form of an amoeba like cell. Older roots can also be infected 

if wounding is resent to provide an entrance to the pathogen. 
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 Plasmodium in all host cells eventually undergo meiosis and 

develop into resting cysts. These new cysts will be released into the 

soil as other soil microorganisms decompose the club root. [5, с.34] 

 Symptoms vary slightly from host to host. The first observable 

above ground symptom is day wilting. Otherwise healthy looking 

plants wilt on hot dry days, recovering once the sun sets or 

temperatures cool. As the disease progresses, leaves yellow and die. 

Diseased plants are obviously stunted compared to uninfected 

plants and will often be localized in low, wet areas of the field. 

When dug up, roots exhibit a variety of symptoms. New infections 

cause small knot like galls on roots, where as more developed 

infections display long spindle shaped clubs on primary and lateral 

roots. Some hosts, such as turnips and radishes, do not form clubs 

when infected. These hosts have black sunken lesions along the root 

surface. 

  The disease leads to a decrease in yield of 10-60% or more. 

Protective measures: seed dressing, strict adherence to crop rotation 

in crop rotation, control of cruciferous weeds, optimal planting and 

sowing times, the proper use of organic and mineral fertilizers, the 

use of resistant varieties, and liming the soil. 

  Spongospora subterranea is the causal agent of powdery 

scab on potato. Though this disease can reduce yield somewhat, the 

true economic effect is due to the unmarketable, scabbed 

appearance as well as rejection of tubers as seed to prevent 

infestation of clean fields. Though the blemishes can be cut away 

with no effect to the rest of the tuber, the appearance reduces the 

marketability as fresh product and processing centers often reject 

them on the basis of needing to remove more skin to remove the 

infected portions. Beyond the effects of powdery scab itself, 

infected tubers are also more susceptible to other diseases, such as 

secondary storage diseases or as a vector of the mop-top virus. 

  The multinucleated plasmodia of the parasite are located in 

the integumentary cells of the tuber, forming there spongy lumps of 

tightly welded spores. Affected cells are separated from the 

underlying tuber tissues by a layer of cork. Initially, the affected 
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area looks like a tubercle on the tuber. Then, at this point, the tuber 

peel star-like tears and a sore is formed with brown powdery 

contents consisting of clusters of spongy lumps of spores. 

 Spongospora subterranea can be found worldwide, wherever 

potatoes are consistently grown. Other than potato (Solanum 

tuberosum), few hosts have been reported. But it is assumed that 

solanaceous plants are susceptible including reports of tomato (Lyco-

persicon esculentum) and other Solanumsp. such as nightshade (S. 

demissum). Nasturtium sp. has also been reported as a host. [1, с.56] 

 Spongospora subterranea is an obligate biotroph and therefore 

requires a living host and cannot be cultured in vitro. Detection in 

the soil and on tubers is based on the presence of sporosori, the 

resting spores of the pathogen. These spores can be detected 

through bioassays, PCR, and antibody methods. Though the 

pathogen cannot be grown in culture, spore suspensions can be 

made for inoculation purposes. Infected tubers can be peeled and 

the skin dried and ground, then passed through a 53 µm sieve. The 

spores can be quantified using a hemocytometer. 

 The most notable symptom associated with Spongospora 

subterranea is the blemish formed on the tuber. Initial infections 

begin with small, purple lesions, described as “pimple-like”. With 

time, the lesion will expand and eventually burst, exposing the 

white spore balls, lending the name “powdery scab”. Infected roots 

can also produce gall symptoms. With galling, reduced yield can 

also be observed, though this is not a major symptom. 

The most effective method for disease control is to avoid the 

pathogen and use fields without infestations and prevent 

infestations through clean seed programs. Once the pathogen is 

present, resistant cultivars, pesticides, and cultural control may be 

necessary. Cultural control methods center around controlling the 

available water to prevent the zoospores from infecting; including 

irrigating appropriately, using appropriate soil types, and ensuring 

good drainage. Long rotations may reduce inoculum levels; 

however, due to the longevity of the sporosori in the soil, this may 

not be effective. Composting may also reduce inoculum, but since 
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temperatures would need to be extremely high, some spores will 

still remain. Some chemical control has been shown with zinc 

oxide, fluazinam, mancozeb, and metam sodium. [3, с.27] 

Slime molds will disappear if left alone, but their unsightly 

appearance may cause some homeowners to desire a more rapid 

method of removal. Individual colonies can be raked or turned 

under, or scoop up the colony and the mulch on which it is 

developing with a shovel, bag it, and place it in the garbage. Some 

slime molds can also be broken up or washed away with a forceful 

spray from a garden hose, but it is important to note that if 

conditions for the slime mold to develop are still present, and a food 

source is available, they may re-appear. 
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ТЕМАТИЧНІ ГРУПИ ІМЕННИКОВИХ КОМПОЗИТІВ ІЗ 

СОМАТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ У НІМЕЦЬКОМУ МАС-

МЕДІЙНОМУ СПОРТИВНОМУ ДИСКУРСІ 
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аспірант Інституту філології 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

м. Київ, Україна 

Анотація: У роботі представлено тематичні групи іменникових 

композитів із соматичним компонентом у німецькому спортив-

ному дискурсі, а також їх семантичні ознаки. Визначено їхню 

роль у стилістичному забарвленні спортивних коментарів, 

описано вплив, який ІКСК справляють на читача. 

Ключові слова: іменниковий композит, соматичний компонент, 

семантика, тематична група, мас-медійний дискурс.  

Незважаючи на проведенні дослідження іменникових 

композитів у німецькій мові [5; 7; 9; 10; 11], семантичне 

дослідження іменникових композитів із соматичним компонен-

том (також ІКСК) у німецькому мас-медійному спортивному 

дискурсі дотепер не проводилось, що обумовлює актуальність 

теми дослідження.  

Теоретичним підґрунтям дослідження становлять роботи 

німецьких і англійських лінгвістів С. Арнт-Лаппе [3], Е. Доналіс 

[5], П. Айзенберга [6], В. Флайшера і І. Барц [7], В. Моча [9], 

Х. Ортнер і Л. Ортнер [10], Л. Ортнер і Е. Мюллер-Больхагена [11], 

а також праці українських лінгвістів О.М. Крайняк[1], О.В. Ма-

туринської [2; 8]. Це дослідження базується також на аналітичних 

принципах мас-медійних текстів, які висвітлено у праці 

Х. Бургера і М. Лугінбюля [4]. 

Метою дослідження є дослідити семантику та визначити 

тематичні групи іменникових композитів із соматичним компо-

нентом у німецькій мові на матеріалі спортивних текстів мас-

медіа.  
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Матеріал дослідження складають 330 мікроконтексти 

(2016-2020 рр.) з німецьких мас-медійних текстів (газет нім. 

Berliner Zeitung, Berliner Morgenpost, Spiegel, Frankfurter 

Allgemeine, die Zeit тощо), присвячених спортивній тематиці, а 

також з корпусу текстів Інституту німецької мови (IDS) м. 

Мангейм COSMAS II (DeReKo-2018-II) [12]. 

Результати дослідження та їх обговорення. Згідно з дослід-

женими лексичними одиницями ІКСК у німецькому мас-медій-

ному спортивному дискурсі поділяються на такі тематичні групи 

за позначенням:  

1). ІКСК для позначення людей (гравців, тренерів, спонсорів, 

глядачів, вболівальників, коментаторів). Так, наприклад, нім. 

«Das obligatorische „Fußballgott“, das die Fans beim Verlesen der 

Mannschaftsaufstellung hinter die Spielernamen dranhängen, war bei 

ihm noch lauter als sonst.» [13] (укр. Обов’язковий коментар 

"футбольний бог", який  вболівальники додають до імен гравців, 

під час зачитування складу команди при шикуванні, був у його 

випадку ще гучнішим, ніж зазвичай). Позитивне за конотацією 

позначення гравця Міхаеля Паренсена виникло як згадка про 

численні перемоги професійного футболіста, який дебютував в 

Бундеслізі. Метафоричний перенос у цьому випадку використо-

вується для емоційно-оцінного опису гравця. Так, лексему ‘бог’ 

використовують для позначення людини, яка володіє 

неперевершеними навиками.  

2). ІКСК для позначення дії. При цьому зазначену дію 

може здійснювати як і  гравець нім. Beinarbeit ‘робота ніг’, нім. 

Beinbewegungen ‘рухи ніг’, нім. Brustschwimmen ‘брас’, так і всі 

решту учасників спорту нім. Händewaschen ‘миття рук’, нім. 

Mundabwischen ‘витирання рота’.  

3). ІКСК для позначення матеріальних речей. До цієї 

тематичної групи належать позначення предметів (нім. 

Goldringe ‘золоті кільця’, нім. Mundschutz ‘захисна маска’), 

обладнання спортсменів (нім. Boxhandschuhe ‘боксерські 

рукавички’, нім. Handtuch ‘рушник’), а також позначення 

винагород (нім. Kopfprämien ‘винагорода за гравця’).   
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4). ІКСК для позначення інтелектуальної діяльності: нім. 

Kopfzerbrechen ‘головоломка’, нім. Kopfrechnen ‘усний рахунок’. 

В результаті метонімічного зсуву лексема ‘голова’ використо-

вується для позначення інтелекту і розуму людини [8, с. 260]. 

5). ІКСК для позначення емоційної приналежності. Так, 

наприклад, ІКСК можуть позначати захопленість учасника 

спортивних ігор, нім. Herzblutsurferin ‘серфер з пристрастю’; 

для позначення емоційно зарядженої ситуації нім. Nervenkitzel 

‘лоскотання нервів; гострі відчуття’, а також для опису 

емоційного середовища нім. Gänsehaut-Atmosphäre ‘атмосфера 

мурашки по шкірі’. За допомогою таких ІКСК мовець досягає 

високого рівня креативності та емоційного забарвлення 

повідомлення.  

6). ІКСК для позначення місця і часу. Так, наприклад, нім. 

Fußboden ‘підлога’, нім. Fußballplatz ‘футбольне поле’, а нім. 

Atemzug ‘вдих; мить’, нім. Augenblick ‘мить’, нім. Fußballfest 

‘свято футболу’.  

Результатом дослідження є встановлення тематичних груп 

ІКСК у німецькому мас-медійному спортивному дискурсі, висвіт-

лення їх семантичних ознак.  Також за допомогою ІКСК у спор-

тивному дискурсі можна досягти яскравої образності, ком пакт-

ності, креативності та емоційного забарвлення повідомлення.  
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Анотація: тези доповіді присвячені дослідженню теоретико-

методичних оцінювання та забезпечення ефективного страте-

гічного позиціонування авіаційних підприємств України з 

використанням маркетингових стратегій. Запропонована відпо-

відна методику аналізу ефективності позиціонування по 

значущим складовим стратегічного позиціонування авіаційних 

підприємств країни. Зроблено висновок що таким чином можна 

провести оцінку ефективності стратегічного позиціонування 

авіапідприємства. 

Ключові слова: фінансово-економічна криза, стратегічне управ-

ління, експертна оцінка, цільовий сегмент, конкурентний аналіз. 

Досліджуючи сучасний стан ринку авіаперевезень України, 

відзначено гостру необхідність використання маркетингових 

стратегій, як основних факторів забезпечення її якісних зрушень. 

За сьогоднішніх умов функціонування авіаційної промисловості, 

інновації набули ознак рушійної сили економічного, технічного 

та технологічного розвитку як галузі в цілому, так і її учасників 

зокрема. Глобальна фінансово-економічна криза - це не стільки 

криза, скільки фінансово-економічна еволюція, викликана, в 

першу чергу, процесом глобалізації світової економіки. Як будь-

яка еволюція, вона має тенденції до революційного прискорення і 

природного відбору. 
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Проблемам дослідження маркетингових стратегій та 

конкурентоспроможності підприємств присвячені роботи 

багатьох зарубіжних та вітчизняних авторів, зокрема Портера 

М., Котлера Ф., Азоєва Г.Л., Арєф’євої О.В., Павлової В.А., 

Смоліна І.В., Фатхутдінова Р.А. та ін. 

Основною проблемою підприємств є проблема виживання й 

розвитку. поява нових можливостей здійснення бізнесу, розвиток 

технологічних й інформаційних мереж та ряд інших факторів 

призвели до зростання значення стратегічного маркетингу. Його 

призначення полягає у взаємоузгодженні маркетингових цілей 

підприємства з його можливостями, вимогами споживачів, вико-

ристанні слабких позицій конкурентів і власних конкурентних 

переваг. У зв’язку з цим, підприємствам необхідно приділяти 

значну увагу формуванню маркетингових стратегій. Стратегічне 

управління покликане забезпечити практичну реалізацію основ-

них переваг підприємницької діяльності за рахунок без перервно-

го пошуку нових вирішень, що у результаті повинне привести до 

позитивної зміни кількісних і якісних параметрів виробництва 

продукції, робіт і послуг та технології [1, с. 68]. 

Сучасна ринкова ситуація характеризується настільки 

загострилися рівнем конкуренції, що деколи стає проблематично 

виділити ті конкурентні переваги, які будуть здатні допомогти 

керівникам завоювати лідируючі позиції на ринку авіаперевезень. 

Саме в таких умовах зростає значущість пошуку нових шляхів 

виділення торгової марки з мас конкурентів. Одним з рішень цієї 

актуальної задачі є позиціонування, ефективність якого потрібно 

вміти правильно і вчасно оцінювати. 

У такій ситуації керівники можуть як мінімум нераціонально 

витрачати свої фінансові ресурси або навіть витрачати їх даремно, 

як максимум - вибрати і реалізовувати невідповідну для себе 

стратегію позиціонування, що більш ймовірно, буде мати згубні 

для них наслідки. Пропонуємо методику аналізу ефективності 

позиціонування по значущим складовим. Для проведення оцінки 

вибираємо групу експертів, в яку повинні входити фахівці з 

конкретної області (в нашому випадку це будуть аналітики 
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авіаційної галузі та відгуки клієнтів на сайтах авіакомпаній 

України). Вибір цих груп не випадковий, так як кожна з них 

представляє свій погляд на позиціонування авіакомпанії, тим 

самим утворюючи певну полярність думок. Для одержання 

підсумкової експертної оцінки по оцінюваному пункту необхідно 

визначити середнє значення оцінки. 

Наведемо етапи реалізації методики: 

1. Опис підприємства. При описі підприємства необхідно 

приділити увагу таким моментам: 

- коротка характеристика підприємства, в тому числі які 

послуги та маршрути надаються; 

- опис цінностей компанії, її місії, основних орієнтирів її 

діяльності; 

- опис наявних у компанії атрибутів позиціонування; 

- опис властивостей і вигоди, що мотивують поведінку 

споживачів. 

Тут експертним шляхом визначається у відсотках: 

а) Своєрідність, ексклюзивність позиціонування (а1 - 0,1 - 

копія конкурентів; 1,0 - ексклюзивно, незвично; 1,0 - якщо 

компанія на цьому параметрі не акцентується). 

б) Наявність послідовності і логіки в діях компанії – (а2 

(всі складові бізнесу повинні послідовно висловлювати обрану 

позицію) - 0,1 - відсутня логіка; 1,0 - логічні дії). 

в) Емоції по відношенню до атрибутів позиціонування 

компанії (а3 - 0,1 - негативні; 1,0 - позитивні.  

2. Опис цільового сегмента. Необхідно чітко обмежити групу 

споживачів, на задоволення потреб якої спрямована діяльність 

організації. Далі експертним шляхом визначається відповідність 

характеристик цільового сегменту, позиціонування компанії – (а4 

- 0,1 – абсолютно не відповідає; 1,0 – відповідає повністю).  

3. Конкурентний аналіз. Здійснення конкурентного аналізу в 

своїй структурі має наступні етапи. По-перше, вибрати 4-5 

авіакомпаній (конкурентів), що мають найбільші частки ринку в 

цьому ж цільовому сегменті. По-друге, вибрати 6-7 критеріїв, за 

якими будуть оцінюватися конкуренти. По-третє, за обраними 
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критеріями група експертів зважує і проставляє бали конку-

рентам. По-четверте, вибираються критерії, за якими оцінювана 

авіакомпанія-лідер, тобто вибираємо її конкурентні переваги.  

Далі оцінюємо вибрані конкурентні переваги на відповід-

ність обраним атрибутам позиціонування, його характеристиками 

(ставимо 0,1 – якщо не відповідає дійсності взагалі, 1 – якщо 

відповідає повністю. При цьому, 0,1 – 1,0 – проміжні значення 

відповідності. Якщо не згадується взагалі, то ставимо 1). За такою 

схемою оцінюється кожна з конкурентних переваг – аn. 

Оцінка ефективності (Е) здійснюється по наступній формулі: 

Е = а1ˑ а2 ˑ а3 ˑ а4 ˑ а5 ... аn ˑ 100% 

Таким чином, отримуємо ефективність позиціонування, 

виражену у відсотках. Ефективність позиціонування буде 

вважатись високою, якщо значення Е більше 80%, якщо Е 

менше 50% - стратегія позиціонування неефективна. 

Таким чином, можна провести оцінку ефективності страте-

гічного позиціонування авіапідприємства. В результаті одержання 

низької оцінки позиціонування можна стверджувати, що стратегія 

позиціонування компанії є не ефективною і обраний напрям 

представлення своїх послуг з перевезення пасажирів і вантажів їй 

відповідає мінімально. Якщо оцінка висока - стратегія 

позиціонування компанії є ефективною і динаміка є позитивною.  
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Міжкультурна комунікативна компетенція є однією із 

ключових для сучасного студента-туриста, що зумовлено 

зростанням об’єму міжкультурного спілкування в сучасному 

світі цифрових онлайн технологій та посилюється масовістю 

комунікації в мережах соціальних медіа у сферах особистого та 

професійного спілкування.  

Українське прислів'я «Скільки мов ти знаєш, стільки разів 

ти людина» вже давно стало крилатим та вдало підкреслює сут-

ність міжкультурної комунікативної компетенції. Пізнання куль-

тур світу у цьому разі відбувається засобом вивчення іноземних 

мов, коли під час занять та позаурочних культурно-виховних 

заходів студенти знайомляться з культурною ідентичністю етно-

сів [2, c. 15–18], опановують навики успішного ведення діалогу, 

виявляють повагу до культурних та соціальних норм поведінки 

народів світу. 

Вивчення іноземних мов у закладах вищої освіти сприяє 

формування міжкультурної комунікативної компетенції не лише 

на побутово-розважальному рівні, коли студенти контактують з 

іншомовним контентом (слухають музику, дивляться фільми, 

телебачення, обмінюються повідомленнями, публікують 

інформацію в соціальних мережах), але й на професійному, коли 

студенти галузі «туризм» навчаються будувати конструктивні 

бесіди по проводити переговори з представниками різних націй 

стосовно представлення власної країни та її визначних місць, 
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своєї туристичної компанії та послуг, які вона надає, ведення 

бізнес-листування та сприйняття культурологічної інформації від 

співрозмовника, яку він передає у розмові.  

Формування міжкультурної комунікативної компетенції на 

заняттях іноземних мов опирається на мовний (лінгвальні 

особливості мови, у яких закодовані історичні етапи розвитку 

суспільств, культурна ідентична та соціальні реалії) [1, c. 54] та 

позамовний матеріал (тематично складений навчальний план, 

із високим вмістом лінгво-культурологічних даних).  

Наше дослідження присвячене детальнішому розгляду 

сутності позамовного аспекту розвитку міжкультурної комуніка-

тивної компетенції та виявленню способів її формування на 

заняттях іноземних мов.   

Існує два вектори формування міжкультурної комуніка-

тивної компетенції студентів галузі «туризм», по-перше, пізнання 

себе, по-друге, розуміння інших. 

Самопізнання є ключем до випрацювання критеріїв культур-

ної ідентичності та сприяє розвитку самосвідомості, патріотизму, 

шани до своєї країни та співвітчизників. Розуміючи цінність влас-

них традицій, культурної спадщини, вагу історії та культури, 

необхідність шанобливого ставлення до представників своєї кра-

їни, які розмовляють різними мовами, мають діалектні особливос-

ті вимови, власні традиції та обряди святкування, студенти  змо-

жуть якнайкраще представити напрямки внутрішнього туризму, 

будуючи етнографічні, екологічні, історичні тури чи організовую-

чи культурні фестивалі. Встановлення культурної самоідентично-

сті як спосіб самопізнання та саморепрезентації, реалізується на 

заняттях іноземної мови під час підготовки та представлення діа-

логів, презентацій, доповідей про культурну та історичну спад-

щину України, екскурсій, турів містами та визначними місцями.  

Вивчення культур країн світу через призму їх культури на 

заняттях іноземних мов є способом пізнання інших етносів [3, 

c. 125] задля побудови тісних професійних відносин, ведення 

вдалих перемовин, врегулювання конфліктних ситуацій, 

пов’язаних з міжкультурною взаємодією, правильного реагування 
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на вияви культурної самобутності, національні, релігійні та 

етнічні особливості представників іноземних держав, організації 

міжкультурних заходів та візитів-турів до країн зарубіжжя. Серед 

численних засобів розвитку міжкультурної комунікативної 

компетенції в позамовному аспекті слід вирізнити аудиторні та 

поза аудиторні види діяльності. До перших належать підготовка 

студентами повідомлень, публікацій, презентацій, доповідей про 

культуру країн світу, включення в навчальні програми лінгво-

культурологічної тематики, проведення майстер-класів, дискусій, 

конференцій та круглих столів та ін. До других – екскурсії, 

подорожі, візити до музеїв та культурних центрів і посольств. 

Додаткові виховні заходи сприяють підвищенню мотивації 

студентів до вивчення специфіки світових культур, оскільки 

дозволяють побачити реальне втілення культурної взаємодії. 

Окрім того, важливо звертати увагу на розвінчення культурних 

стереотипів, та створення системи міжкультурних цінностей 

серед молоді у різних країнах світу.  

Отже, формування міжкультурної комунікативної компетен-

ції за допомогою позамовних засобів навчання під час вивчення 

іноземних мов сприяє підвищенню професійних комунікативних 

навичок студентів галузі «туризму». Самопізнання та обізнаність 

про культуру, традиції та соціальні норми народів світу створює 

компетентних спеціалістів, які зможуть вести успішну ділову 

комунікацію на міжнародному рівні.  
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Taking into account expansion of professional and cultural ties 

of Ukraine with the European Union member states, we are 

convinced that current generation of students that acquire their 

Bachelor’s and Master’s Degrees in Sports need profound 

command of foreign languages. Informational flow they face both 

in online and offline communication require speaking a foreign 

language fluently, i.e. being an independent user (B2 level of 

lingual skills) [3]. Thus, they can apply lingual skills in the 

framework of their scientific and practical activities. 

One of the priorities of students' academic studies is to conduct 

scientific research and defend a master's thesis. Graduating from 

university, they obtain their first academic title, Master’s Degree 

[4], which presupposes investigation in the international field of 

sport science and presentation of applied research data. Regarding 

the set goal, we suggest applying project approach in academic 

studying of languages.  

During foreign language classes, students develop their 

communication skills of reading, speaking, listening and writing, 

but also deepen their professional knowledge of the discipline. The 

combination of these two learning priorities requires the teacher to 

develop teaching methods that will contribute better comprehension 

of authentic scientific texts, but will not neglect communicative 

nature of the classes. 

According to the definition, project work is a type of work 

(group or individual) [7, p. 234], the purpose of which is to prepare 

a final product in English – either the report on the lesson topic or 

the master's thesis summary. The purpose of this type of work is to 
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give students the opportunity to work independently, in particular to 

study scientific English text or video resources, to identify relevant 

scientific findings for their dissertation research and apply them in 

their own project. Thus, they develop skills of structuring their 

thoughts and making conclusions based on professional skills, sport 

abilities and other skills acquired throughout the entire language 

learning period. Project work is learning through action, as it gives 

a full sense of achievement, the opportunity to make a final product, 

as a feedback on what they have already studied [6]. 

By the nature of the final product created, the types of projects, 

used for studying foreign languages in institutions of higher sports 

educational establishments may be as follows: 

• Construction and Practical Projects – diaries of sports 

observations, development of training strategy or game, its description; 

• Role and Games Projects – acting out a situation, a sports 

monologue (speech), staging of sports refereeing; process 

• Information and Research Projects – study of achievements in 

the field of master's research, rendering of the perceived information, 

presentation of reports on sports achievements of other countries; 

• Survey Projects – projects of specific sociological 

observation. These are projects on the topics: “Medical reform in 

Ukraine and the world” or “Adaptation of athletes in modern 

society after the end of their careers”, etc. 

• Production Projects – publishing projects, i.e. publication of 

a scientific article or abstract of a report at a sports conference; 

• Creative Works – are held in the form of individual project 

design aimed at developing the city's sports infrastructure [2]. 

Work on the project is gradual. However, project activities 

cannot be considered as a clear algorithm, as it is a process of 

creative thinking and decision making. Project work is perfect for 

multi-level groups in the classroom setting, as each task can be 

performed by students of different command of language. In the 

process of project activities, students actually communicate with 

each other in English. For example, a dialogue or conversation that 

represents live communication on scientific topics at conferences 
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helps to summarize the acquired knowledge in the field of sports, 

thus, students apply their English speaking skills to achieve a 

specific communicative goal. 

The spontaneous nature of dialogic speech motivates students 

with different skills and communicative levels to join the discussion 

in class. This characteristic of project work is very well suited for a 

group of students with different lingual abilities, because they can 

work according to their communicative level and succeed [4]. 

Capable people can contribute a lot regardless of the curriculum, 

while the weaker ones can achieve the result they can be proud of, 

compensating for the lower level of lingual skills, in particular, 

when they are involved in all the stages of project implementation. 

The advantages of the project method are obvious. It allows 

university teachers to engage students into discussion or research, 

etc., which solves interesting, practically significant social issues. It 

can be used both in classroom setting and in extracurricular time [5, 

p. 61]. It provides the development of students’ cognitive activities, 

actualises confrontation of known and unknown information, 

intensifies the process of learning and comprehending new 

vocabulary, as well as mastering application of specific professional 

lexical items, develops team spirit. 

An additional advantage of the design method is the 

involvement of technologies (various software, online platforms) to 

visualize the results of the study [6]. In particular, the classic 

PowerPoint presentation requires students to reveal not only speech 

competencies, but also develop the ability of stylistic text editing, 

its visual and technical design. 

Such features of the project method as reliance on personal 

experience, priority of independent activity, the predominance of 

group work and novelty all together allow us to assume the success 

of using this technology in foreign language classes. All in all, the 

project method allows individualizing the educational process, 

gives the student the opportunity to be independent in planning, 

organizing and controlling their activities. The application of 

project methodology in the classroom provides support for a lasting 
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interest in learning a foreign language, deepens and systematizes 

students' knowledge of the topic being studied. 
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Розбудова Української держави, інтеграція і глобалізація 

соціальних, економічних та культурних процесів вимагають 

кардинального оновлення національної освіти України. 

Пріоритетним напрямом державної політики в Україні стало 

розв'язання проблеми освіти і виховання молоді. 

Патріотичні почуття – це результат цілеспрямованого 

виховного впливу на дитину з наймолодшого віку. Патріотичне 

почуття за своєю природою – інтегральне, оскільки об’єднує в 

єдине ціле всі складники розвитку особистості – моральний, 

трудовий, розумовий, естетичний, фізичний. Воно формується 

поступово, під впливом навколишнього середовища та інших 

виховних чинників. Бути патріотом – означає любити 

материнську мову, свій дім, батьків і всіх людей, природу 

рідного краю, звичаї, шанувати традиції народу, людську 

працю, прагнути не лише зберігати духовні скарби народу, а й 

примножувати їх [1, с. 3].  

Виховання почуттів починається з ознайомлення дітей з 

близьким і доступним змістом; на основі цих знань виховують 

первинні почуття, які поступово перетворюються на осмислене 

й обґрунтоване ставлення дитини до навколишнього. Любов до 

Батьківщини для дитини дошкільного віку – це любов до того, 

що її оточує, і до тих, хто про неї піклується [2, с. 17]. 

В історії вітчизняної освіти, соціального виховання заслуго-

вує на увагу та вивчення доба Української революції (1917–1921) – 

період визвольної боротьби українського народу, коли 

короткочасна державна незалежність започаткувала нову націо-

нальну систему освіти, що базувалася на демократичних засадах. 

В 1917–1920 роках у житті українського суспільства 

відбулися докорінні зміни – після повалення російського 

самодержавства розпочалося будівництво власної держави. 

Українські уряди і свідоме громадянство розгорнули роботу зі 
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створення національної системи освіти, української школи. 

Проблема розвитку патріотичного виховання школярів стала 

предметом дискусії педагогів на сторінках часопису «Вільна 

українська школа», а проблема патріотичного виховання дітей 

дошкільного віку майже не вивчалась. 

У період національно-визвольних змагань 1917–1921 рр. 

дошкільна освіта інтенсивно розвивалася, набуваючи яскраво 

виражених національних рис. У квітні 1917 р. в Києві виникло 

товариство «Дитяча Хата», яке заснувало перший український 

дитячий садок у Києві, яким керувала С. Русова, а допомагали 

їй в цьому Л. Старицька-Черняхівська та інші громадські діячі. 

Педагогічну працю здійснювали здебільшого за системою 

Фребеля і Монтессорі та за вказівками «Порадника», що його 

видав 1919 р. відділ дитячого виховання Міністерства народної 

освіти, яким керувала С. Русова [3, с. 587].  

На початку серпня 1917 р. у ГСО заснувався департамент 

позашкільної освіти і дошкільного виховання, на чолі якого стала 

видатна українська освітянка та педагог С. Русова. При департа-

менті поступово організувалося три відділи, два з яких 

(позашкільної освіти і ширення освіти серед війська) займалися 

безпосередньо питанням поширення освіти серед дорослого 

населення. Основними завданнями департаменту були такі: стати 

на чолі потужного народного й громадського національного 

позашкільного руху; координувати й систематизувати діяльність 

усіх позашкільних установ, організацій, осіб; надати цій роботі 

всеукраїнського масштабу; спрямувати на це засоби всієї держави 

[4, с. 120-139].  

Поширення ідей трудового виховання дітей у педагогічній 

думці того часу було суголосним державному регулюванню 

питань навчання та виховання дітей. Вважаючи ручну працю 

основою цього процесу для дітей дошкільного та молодшого 

шкільного віку, Міністерство народної освіти УНР 

організувало Музей ручної праці, що мав стати установою 

розбудови національного виховання. При музеї мали бути 

організовані: класи праці, лабораторія для дослідження методів 
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трудового виховання дітей, педагогічна бібліотека. Також 

організовано курси для працівників усіх типів дитячих установ. 

Пріоритетними напрямами розбудови українського дошкілля 

за матеріалами загальних слухань (13 січня 1919 р.), були: 

забезпечення на наукових засадах «вироблення» національної 

системи дошкільного виховання [5, с. 63] та розроблення 

концепції щодо підготовки фахівців (передбачено створити 

комісію «щоб розглянути в деталях питання підготовки 

працівників по дошкільному вихованню…») [5, с. 94]. 

В радянській Україні досить широко пропагувалася ідея 

соціального, громадського виховання дітей. Так, 1 липня 1920 р. 

Наркомос УСРР схвалив «Декларацію про соціальне виховання 

дітей», яка започаткувала створення нової системи освіти в 

Україні. Теоретики соціального виховання стверджували, що 

сімейне виховання – пережиток буржуазного суспільства і 

вихованням дитини повинна займатися держава. Вважалося, що 

сім’я не здатна виховати дитину в дусі сповідування колективних 

цінностей та відданості радянській владі відповідно до завдань 

нової школи. 

Патріотичне виховання належить до найважливіших і 

найнеобхідніших функцій держави. У своєму змісті воно має 

містити цілісну систему діяльності, спрямовану на відрод-

ження в суспільстві почуття патріотизму та формування у 

молоді високих морально-вольових якостей. Патріотичне 

виховання як системний і взаємоузгоджений виховний вплив 

родини, закладів освіти, науки та культури, органів держави 

спрямоване на формування у дітей високої патріотичної 

свідомості, вірності Батьківщині, рішучості стати на захист 

української держави. 

Головним досягненням того часу було, по-перше, те, що 

суспільне дошкільне виховання фактично ввійшло в державну 

систему освіти і це мало неабияке значення для його розвитку 

у подальші роки, а, по-друге, те, що в основу цієї нової системи 

був покладений принцип патріотичного виховання, як наріж-

ний камінь усієї освітньої політики Української Центральної 
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Ради. Це привело до утвердження нової сутності всієї освітньої 

системи, нових підходів до її організаційної будови. 

На початку ХХ століття пожвавився український рух, 

зокрема було видано низку підручників. Ціла плеяда українських 

освітньо-культурних і громадських діячів порушувала питання 

національного (складником якого є патріотичне) виховання.  

Звертаючи увагу на творчість письменників, пронизану 

патріотичним змістом, слід звернути увагу на мову українську, 

мелодійну та милозвучну. Вона є (за К. Чорною) початковою 

стадією патріотизму (підсвідомим рівнем любові до оточення, 

в якому живе дитина, до Батьківщини), який можна за допомо-

гою відповідних позитивних умов розвинути, або навпаки 

деформувати у національну, громадянську апатію.  

Одним із головних елементів патріотизму є наявність 

державної мови, без неї не може бути народу, держави, 

нехтування якою може призвести до втрати коріння. Такими 

словами про мову висловлювалися педагоги та відомі діячі 

минулого (Б. Грінченко, І. Огієнко, С. Русова, Я. Чепіга та ін.).  

Отже, в період визвольних змагань 1917-1921 рр. в Україні 

ознаменувався якісно новим етапом, він полягав у тому, що були 

створені дитячі садки, які спеціалізувалися на національному 

вихованні (за С. Русовою), створювалися україномовні підручни-

ки, відкривалися українські університети. Особливої ваги надава-

лося вивченню історії рідного краю, мови, народних традицій, 

українського дитячого фольклору (пісень, легенд, ігор) та народ-

них свят. Унаслідок відомих історичних обставин, Україна опиня-

ється під владою Радянського Союзу та панівного впливу тоталі-

таризму. Вектор національно-патріотичного виховання зміщуєть-

ся в бік радянізації та комунікації усіх сфер життя і побуту. 
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Due to the rapid development of scientific and technological 

progress, new forms of civil law are emerging, one of which is the 

conclusion of an electronic contract.  

The Civil Code of Ukraine (CC) establishes legal requirements 

and mechanisms for remote contracting and execution of transactions 

with the use of electronic information and communication tools and 

technologies, which will guarantee the legality, transparency and 

reliability of such operations and, in turn, will accelerate integration 

processes in the global information space [1]. 

According to Article 626 of the CC: «A contract is an 

agreement of two or more parties aimed at the establishment, 

modification or termination of civil rights and obligations». An e-

contract is an agreement of two or more parties, designed to 
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establish, modify or terminate civil rights and obligations, and is 

made out electronically . 

According to Article 639 (2) of the CC, a contract concluded 

by information and telecommunication systems with the consen tof 

both parties shall be considered to be concluded in writing. An 

electronic contract must contain all the essential conditions for the 

relevant type of contract, otherwise it may be declared unspecified 

or invalid due to the failure to comply with the written form by 

direct instruction of the law. 

The purpose of signing the contract is the need to identify the 

signatory, to confirm the consent of the signatory to the terms of the 

contract, as well as to confirm the integrity of the data in electronic 

form.This means that if we have an electronic form of the contract, 

then we need to sign it by electronic signature. 

According to Article 12, paragraph 1 of the Law of Ukraine 

"On E-Commerce", the moment of signing the electronic contract is 

the use of: 

▪ electronic signature or electronic digital signature provided 

that all parties to the electronic legal agreement use electronic 

digital signature means; 

▪ electronic signature with a one-time identifier defined by 

this Law; 

▪ an analog of a handwritten signature (facsimile 

reproduction of a signature by means of mechanical or other 

copying, another analogue of a handwritten signature) with the 

written consent of the parties, which must contain samples of the 

corresponding analogues of handwritten signatures [2]. 

Creating a separate electronic contract as a separate electronic 

document does not require every electronic legal agreement.  That 

is, it means that the electronic contract can be concluded in a 

simplified form, but can be classically - as a separate document. 

An electronic contract, in addition to the essential conditions 

for an appropriate type of contract, defined by the CC, may contain 

information on: 

➢ technology (procedure) of signing the contract; 
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➢ the procedure for creation and imposition of electronic 

signatures by the parties to the contract; 

➢ possibility and procedure of making changes to the terms of 

the contract; 

➢ the manner and procedure of accepting the offer to 

conclude an electronic agreement (acceptance); 

➢ the procedure for exchanging emails and information 

between the parties in the course of their obligations; 

➢ technical means of identification of the party; 

➢ the procedure for making changes to a wrongly sent 

acceptance; 

➢ proposals to conclude an electronic contract (acceptance); 

➢ the way of storing and presenting electronic documents, 

messages, other information in electronic form and conditions of 

access to them; 

➢ conditions for making and receiving paper copies of 

electronic documents; 

➢ possibility of choosing the language used during the 

conclusion and execution of the contract. 

An electronic contract is concluded by offering it to be 

concluded (bid) by one party and its acceptance (acceptance) by the 

other party. 

Upon receipt by the person who submitted the proposal to 

conclude such contract, the electronic contractwill be considered to 

have been accepted. 

The offer to conclude an electronic contract (offer) can be 

made by sending a commercial electronic message, placing the 

offer (offer) on the Internet or other information and 

telecommunication systems.Such a proposal may include the terms 

contained in another electronic document by forwarding (sending) 

it.  The person to whom the offer is addressed to conclude an 

electronic contract (offer) must be given unimpeded access to 

electronic documents, including the terms of the contract, by 

forwarding (sending) them.The inclusion in the electronic 

agreement of the conditions contained in another electronic 
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document by redirection (sending) to such document, if the parties 

to the electronic agreement were able to read it, cannot be a ground 

for declaring the transaction void. 

The response of the person to whom the offer to conclude an 

electronic contract is accepted (acceptance) may be provided by: 

• sending an electronic message to the person who has made 

an offer to conclude an electronic contract; 

• filling in the application form on acceptance of such 

proposal in electronic form; 

• taking actions that are considered acceptance of the offer to 

enter into an electronic contract if the content of such actions is 

clearly explained in the information system in which the offer is 

placed, and these explanations are logically related to it. 

An offer to conclude an electronic contract (offer) or electronic 

contract must contain information about the possibility of the party 

receiving such an offer or contract in a form that makes it 

impossible to change the content. 

If the buyer (consumer, customer) enters into an electronic 

contract by placing an order using information and 

telecommunication systems, the seller (contractor, supplier) is 

obliged to promptly confirm receipt of such order.  An order or 

confirmation of placing an order is considered to have been 

received at the moment when the party to the e-contract accessed 

it.If the conclusion of the e-contract takes place in the information 

and telecommunication system of the e-commerce entity, in order 

to accept the offer, the person must identify himself in such system 

and answer the acceptance of the offer (acceptance) in the order 

specified in part six of this article.Such a document will be drawn 

up in an arbitrary form and will contain the essential conditions 

prescribed by law for the relevant contract. 

The e-commerce entity's information system proposing to 

conclude an e-contract must provide the technical capacity of the 

person to whom the proposal is addressed to modify the content of 

the information provided by the time the offer is accepted. 
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 The place of conclusion of the electronic contract is the 

location of the legal entity or the place of actual residence of the 

natural person who is the seller (contractor, supplier) of goods, 

works, services. 

The moment of fulfillment of the seller's obligation to pass 

on the goods to the buyer is determined in accordance with the 

provisions of the Civil Code of Ukraine on sale, unless otherwise 

provided by this Law.  If the subject matter of the e-contract is 

the provision of e-commerce services, the obligation of the 

supplier to the consumer shall be considered fulfilled at the 

moment when the service provided by the supplier complies with 

the properties defined by the contract or the legislation.  If the 

subject of the e-contract is the execution of works in the field of 

e-commerce, the obligation of the performer to the customer is 

considered fulfilled at the moment when the result of the 

completed work meets the requirements established by the 

contract or legislation. 

An electronic contract may specify a different time for the 

fulfillment of obligations between the parties.  The buyer 

(customer, consumer) must receive confirmation of the electronic 

transaction in the form of an electronic document, receipt, 

merchandise or cash receipt, ticket, coupon or other document at 

the time of the transaction or at the time of the seller's obligation to 

hand over the goods to the buyer. 

The confirmation of the electronic transaction must contain the 

following information: 

✓ the conditions and procedure for the exchange (return) of 

goods or refusal to perform work or provide services; 

✓ the name of the seller (contractor, supplier), its location and 

the procedure for claiming the goods, works, services; 

✓ warranties and information about other services related to 

the maintenance or repair of the product or the performance of the 

work or the provision of the service; 

✓ the procedure for termination of the contract, if its term is 

not determined. 
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This provision does not apply to electronic transactions 

related to the one-time provision of electronic information 

services or intermediary services in the information sphere, 

remotely paid for.The provider of such services should allow the 

consumer to familiarize himself with the name of the provider, 

its location and the procedure for accepting a claim for the 

service. An electronic contract concluded by means of electronic 

messaging, signed in accordance with the procedure established 

by Article 12 of the Law of Ukraine "On E-Commerce", is 

considered to be equivalent to a legal contract concluded in 

writing. Each copy of an electronic document signed with it is an 

original of such document. 

According to Article 1, paragraph 1, paragraph 1 of the Law of 

Ukraine "On Electronic Confidential Services" electronic signature 

- electronic data which is added by the signer to other electronic 

data or logically linked to and used as a signature [3]. 

 A qualified electronic signature has the same legal effect as a 

handwritten signature and has the presumption that it is consistent 

with a handwritten signature. 

Therefore, an electronic signature or seal cannot be invalidated 

and cannot be considered as evidence in court cases solely on the 

grounds that they have an electronic appearance or do not meet the 

requirements for a qualified electronic signature or seal. 
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У статті звернено увагу на  особливості відображення 

внутрішнього світу жінки в сучасному романі Н. Гурницької 

«Мелодія кави в тональності кардамону» з огляду процесу 

фемінізації та гендерних особливостей у  суспільстві.  

Ключові слова: фемінізм, гендер, внутрішній світ героїні, 

образ жінки.  

У сучасному світі активно обговорюється постановка та 

вирішення гендерного питання в суспільстві, адже спостеріг-

гається загострення певних проблем щодо феміністичних 

поглядів у зв’язку зі змінами в політичному, економічному, 

моральному, психологічному та інших рівнях. Ця проблема 

привернула увагу всю світову спільноту, варто зазначити, що 

представники інтелігенції, а саме письменники, відстоюють різні 

погляди щодо вирішення цього питання. Останні два десятиліття 

в українській літературі спостерігаються суттєві змінами в 

зображенні, розумінні або трактуванні образу жінки. Це 

спричинено появою багатьох письменниць, які позиціонують 

власну творчість як новий напрямок літератури – жіночий 

емансипований, феміністичний стиль. Вони представляють новий 

тип сучасної жінки, незалежної та вільної. Популярність такої 

літератури викликана передусім процесом фемінізації та 

черговим переосмисленням гендерних особливостей суспільства. 

Термін «жіноча проза» на сьогоднішній день викликає 

неабиякі дискусії серед літературознавців. Обговорюється 

доречність вживання такого терміну в літературі, адже поняття 
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«чоловіча проза» немає. Чи є синонімами до нього такі терміни, 

як «жіноче письмо», «жіноча література» або «дамська проза»? 

Чи можна ототожнювати жіночу прозу з феміністичною? На разі, 

літературознавці не прийшли до однієї думки щодо вирішення 

цих питань, і кожен відстоює власний погляд. Утім науковці, які 

досліджують феномен жіночої прози, говорять про новий тип 

героїні в літературі. Він з’являється разом зі стрімким розвитком 

жіночої літератури та появою низки письменниць, чию творчість 

зараховують до «жіночої прози». Дослідники дійшли висновку, 

що однією з головних причин виникнення нової героїні є потреба 

суспільства в новому образі жінки в письменництві, який би 

відповідав змінам сучасного світу в тлумаченні гендерного 

питання. 

У художній літературі до образу жінки неодноразово 

звертаються  українські письменники, підкреслюючи в ньому 

важливість як зовнішньої, так і внутрішньої краси. Митців 

цікавить доля жінки, ставлення до неї чоловіка, її місце в 

суспільстві. Героїня сучасної жіночої прози дуже неоднозначна, 

різнопланова, творча та незалежна. С. Філоненко зазначає, що 

ідеалом жінки для сучасних українських письменниць є не 

феміністка, а «абсурдна героїня», здатна до опору будь-яким 

обставинам. В їх творах жінка постає як чи не єдиний носій 

культурних та моральних цінностей у сучасному бездуховному 

світі. Різницю між  «патріархальною»  та  «новою»  жінкою 

дослідниця визначає  так:  «Вчорашня  жінка,  яка  не  знала  ще  

антагонізму  між  двома  життєвими  тенденціями,  не  знала  

роздвоєння  душі,  була  більш  гармонійна,  більш  зрівноважена  

від  нинішньої. Зате сьогодні жінка є багатша, «інтересніша». Її 

внутрішню боротьбу і несупокій, її шукання і блуканину, 

самоаналіз і сумніви можна би назвати проблематизмом нової 

жінки» [4, с.327]. Сучасна  героїня багатьох творів –  роздвоєна  

особистість,  яка  весь  час  розривається між емансипаційними 

прагненнями та жіночим призначенням, між прагненнями жіночої 

душі  та  прагненнями  жіночого  тіла,  між  бажанням  бути  

сильною  та  бажанням  дозволяти  собі  слабкість,  між  
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прагненнями реалізації у професії та бажанням знайти щастя з 

коханою людиною.   

Власне бачення образу та долі жінки висловила і Н. 

Гурницька в романі «Мелодія кави в тональності кардамону», 

де розповідається про драматичну та чутливу історію кохання 

одруженого польського шляхтича та значно молодшої доньки 

греко-католицького священика за часів Австро-Угорської 

імперії середини XIX століття.  Перед читачами постає жінка, 

яка прагне простого сімейного щастя та затишку. Н. Гурницька 

«малює» душу головної героїні зсередини, неквапно, без 

поспіху, ретельно добираючи кольори та відтінки, аби читач 

помітив найменші порухи і зрештою відчув її геть усю, красиву 

і схвильовану. За словами письменниці,  «якби потрібно було 

передати сутність цієї книжки в кількох словах, то «Мелодія 

кави у тональності кардамону» – це насамперед подорож до 

жіночого серця. А серце жінки в найголовнішому стале: воно 

вміє любити, – і байдуже, яке століття на календарі» [3, с.6]. В 

романі передається внутрішній світ головної героїні Анни 

через прості й буденні речі, показується, як вона росте над 

собою, як змінюються її численні, підготовані їй ролі коханки, 

матері, удови, компаньйонки, дружини. А влучно вибрана 

авторкою інтонація, неспішність розповіді, увага до деталей 

психології героїні лише надають цим ролям більшої образності. 

Як відомо, спершу Н. Гурницька планувала, що події в 

романі відбуватимуться у ХVІІ столітті, але таки вирішила 

писати про XIX століття. Вона пояснила, що за основу до 

книги взяла історію рідних діда та бабусі Шептицького: 

«Перейшовши до XIX століття, почала шукати матеріали – 

найбільше мемуарів було про бабцю та діда Шептицького – 

Александра Фредро та Софію Яблоновську-Скарбек» [2]. Втім, 

писати про них авторка не наважилася, і взяла цю історію як 

прототип. На думку Н. Гурницької, перед тим, як писати про 

щось, письменник має відчути це глибше в десятки разів, щоб 

передати читачу певні емоції: «Якщо говорити про пишні 

суконьки, я мала сама уявити, як жінка в ній рухалася, відтак 
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пошила собі довгу спідницю, а під неї – ще дві. Також одягала 

корсет, це просто неможлива річ – ні присісти, ні сісти»[2]. 

Усі події роману відбувалися в місті Львів, щоб передати 

атмосферу середньовічного Лева та життя героїв, Н. Гурницька 

ретельно вивчала побут львів’ян того часу, історію, звичаї, 

гуляючи вулицями цього міста, вона уявляла події, які відбува-

лись з її персонажами. Авторка настільки майстерно знайомить 

читача з старими назвами вулиць і районів невідомого Львова, 

що картини міста яскраво і швидко постають в уяві реципієнта: 

«Мало хто зараз знає, що вулиця святої Анни – це район церкви 

Св. Анни, в XIX столітті був забудований переважно 

дерев’яними будинками і мешкали там в основному українці. А 

на Гицлівській горі, навпроти теперішнього Краківського 

базару, до середини XIX століття відбувалися страти злочинців. 

Поряд стояли будинки, де мешкав міський кат» [2]. 

Головна героїня твору – це донька греко-католицького 

священика, Анна, яка втративши батьків, переїжджає до своїх 

родичів. Вона залишається наодинці зі своїми дівочими 

мріями: «Уже носила в собі таємницю жіночності, але ще не 

знала, що з нею робити. І коли дивилася на себе у дзеркало, то 

бачила там молоду вродливу дівчину, не могла повірити в те, 

що ці акуратні округлі уста, виразні карі очі, густе довге 

волосся, тоненький стан і аж виклична жіночність обрисів тіла 

належать їй» [1, с.32]. Майбутнє обіцяє їй звичайну перспек-

тиву: якнайшвидше вийти заміж (що доволі важко зробити без 

посагу), народити дітей і далі спокійно «плисти по річці часу». 

Втіленню цього плану завадило кохання до чоловіка, якого 

вона раптово побачила в сусідів: «Знаєте, а я щойно бачила 

біля будинку пана Вітольда якогось чоловіка. Звідкись його 

знаю, а звідки – пригадати не можу. Не знаєте, хто до нього 

приїхав?» [1, с.27]. Подальші події розвивалися стрімко. Анна, 

будучи зовсім молодою дівчиною, закохується в одруженого 

чоловіка Адама. Вона підростає, але почуття до нього не тільки 

не минають, а стають дедалі сильнішими. Увагу на дівчину 

звертає й Адам. Щоправда, передусім, як на об’єкт сексуальної 
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втіхи. Зрештою, він забирає її з собою до Львова, бо хоче мати 

«юну красуню при собі й для себе» [1, с.27]. 

Роман Н. Гурницької «Мелодія кави у тональності кардамо-

ну» є реалістичним, з елементами романтизму та символізму. 

Основні засобами створення образу героїні – це авторська 

характеристика, діалоги та монологи,  внутрішнє мовлення,  

портретні характеристики, використання психологізованих 

пейзажів, екстер’єрні описи. За допомогою всіх цих засобів 

авторка змогла точно передати психологічний стан героїні, 

емоційне напруження, почуття Анни до Адама. Концептуальне 

світобачення письменниці відображає глибини української 

ментальності загалом і жіночої зокрема. Нині жінки відіграють 

набагато помітнішу роль, ніж це було раніше, їх однак оцінюють 

більше за зовнішністю, як стать, а не за іншими якостями 

(професійними, особистісними тощо). Водночас чимало специ-

фічних проявів жіночої тілесності залишається ще поза 

осмисленням. Саме тому у принципово новому контексті 

особливо важлива роль жінки-автора, яка має зсередини віднайти 

й найадекватніше передати увесь спектр своєї суті. 

     Отже, образ жінки завжди привертав пильну увагу 

митців. Жінка чарувала, кохала, страждала, була щасливою чи 

знедоленою, пристрасною чи розсудливо-мудрою, але ніколи 

не полишала свого місця на п'єдесталі, який протягом століть 

воздвигли їй чоловіки. В українській літературі сучасні 

письменники  сформували образ сильної жінки, яка хоче 

знайти застосування своїм здібностям і можливостям в умовах 

нового життя, нових обставин. Жінка (в розумінні українських 

митців) є втіленням високої духовності, добра, краси, кохання  

–почуттів, які надихають її на прекрасні справи і вчинки. 
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Анотація: Дана стаття присвячена доступності інфрастру-

ктури для маломобільних людей у місті Черкаси. У нашій країні 

приділяється велика увага інтеграції людей з обмеженими 

можливостями до нормального життя. Створення безбар’єр-

ного середовища, спеціальних робочих місць та впровадження 

інклюзивної освіти спрямовано на вирішення цієї проблеми. Люди 

з особливими потребами є повноцінними членами нашого суспіль-

ства і потребують постійної уваги до своїх проблем.  

Маломобільні групи населення – це не лише люди з інвалідністю. 

До цієї категорії громадян також належать особи похилого віку, 

вагітні жінки, особи з дитячими колясками та ті, хто мають 

тимчасові проблеми зі здоров’ям.  

Створення безбар’єрного середовища для маломобільних груп 

населення є надзвичайно необхідним. Ми зобов'язані створити 

гідну інфраструктуру для всіх без винятку. Суспільство буде 

здоровим тільки тоді, коли в ньому не буде дискримінації за будь-

якими ознаками. Ми повинні створити однакові умови для всіх і 
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тому місто та громада Черкас мають працювати над тим, щоб 

зробити гідну інфраструктуру для маломобільних груп населення. 

Ключові слова: доступність, інфраструктура, маломобільність, 

універсальність, інклюзія, безбар'єрність. 

Вважається, що в будь-якому суспільстві людей з інвалідніс-

тю в середньому 10%.  За даними Міністерства соціальної політи-

ки, в Україні – 2,6 млн людей з інвалідністю. Це 6% усього 

населення. Із них – 168 280 дітей. Дані Всесвітньої організації 

охорони здоров’я вказують, що у нас 6,7 млн (15%) таких грома-

дян. 0,9 – 1,8 млн людей інвалідність суттєво заважає в житті. 

Якщо почати обговорювати тему інклюзії, то перший її 

символ, який спадає на думку, – пандус. У нас у Черкасах часто 

відкривають нові кафе і завжди встановлюють пандус. Але, 

забуваючи про людську гідність, забувають його призначення. 

Вони роблять пандус заради пандуса, а не для того, щоб людина з 

інвалідністю змогла комфортно ним скористатися. Повага до 

людської гідності – це коли дві людини самостійно змогли 

прийти до столика, не кличучи на допомогу персонал. Якщо б 

власники ресторанів пам’ятали, що у людей з інвалідністю є 

гідність, вони б робили пандуси для людей, а не щоб поставити 

галочку в аркуші вимог до закладу харчування [1]. 

У Черкасах діє програма, спрямована на створення 

безперешкодного доступу людей з інвалідністю до житлових 

будинків та об’єктів громадського призначення. Її недоліки 

полягають, в першу чергу, у недофінансованості та вибірковості 

впровадження. Представники громадської організації “Центр UA” 

спільно з місцевою владою, активістами та мешканцями міста 

обговорювали причини відсутності доступної інфраструктури для 

маломобільних груп та можливі шляхи впровадження соціальної 

програми із безбар’єрності в Черкасах.   

Із безбар’єрностю в Черкасах не все так погано, однак все ж є 

чимало зауважень, зокрема, до підходів у вирішенні наявних 

проблем. 

Серед головних проблем наразі — відсутність без перешкод-

ного доступу маломобільних груп населення до тих чи інших 
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установ. Приміром, потрапити в поліклініку для незрячої людини 

в Черкасах і досі є проблемою, а встановлені на світлофорах 

звукові підказки постійно дають збої і динаміки, часто направля-

ючи людей зовсім в іншу сторону. В першу чергу, це пов’язано з 

недотриманням вимог державних будівельних норм при облашту-

ванні споруд і пристосувань для забезпечення безперешкодного 

доступу маломобільних груп населення, в т. ч. людей з інвалідніс-

тю. При цьому, мова тут іде не лише про людей, які мають ті чи 

інші захворювання, а й, для прикладу, батьків із колясками тощо. 

Нові, прийняті нещодавно будівельні норми є досконалими, таких 

немає навіть у деяких європейський країнах чи у штатах. Однак 

проблема в тому, що цих норм не дотримуються[2].  

Також в місті Черкаси відсутні дитячі майданчики для дітей з 

обмеженими можливостями. І це при тому, що облаштуванню 

дворових, прибудинкових територій, ігрових зон дитячих установ 

усілякими дитячими майданчиками та обладнанням для дитячих 

ігор останні роки приділяється значна увага. На них є і буди-

ночки, і гойдалки з каруселями, різні атракціони та пісочниці, але 

всі вони створені без урахування антропометричних і біомеханік-

них параметрів для дітей на візках. Дитячий майданчик для 

інвалідів повинен бути влаштований з дотриманням принципу 

доступного середовища і забезпечення додаткової безпеки дітей з 

обмеженими можливостями.  

Малюк з обмеженими можливостями повинен мати змогу 

гратися, веселитися, спілкуватися зі своїми однолітками. Ця 

можливість життєво важлива для нього, адже гра і спілкування з 

однолітками –– необхідне і невід'ємне право кожної дитини. А 

здорові діти в такому спілкуванні набувають неоціненний життє-

вий і духовний досвід. Люди з фізичними обмеженнями тільки 

тоді неповноцінні, коли вони зіштовхуються з недоступним для 

них оточенням. 

 Неможливість брати участь у суспільному житті –– це 

гнітюче відчуття для кожного, незалежно від віку. 
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Ми просто зобов’язані робити все для того, щоб місті 

Черкаси зробили гідну інфраструктуру для маломобільних груп 

населення. 
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Етномстецтво – важливий продукт людської діяльності. 

Символіка етномистецтва здавна цікавила багатьох дослідників, 

адже воно творить сучасність. Але що було єдиним ремеслом тих 

далеких часів? Правильно – хендмейд. Шитво, кераміка і мабуть 

ще щось. Вочевидь кераміка ставить найбільше запитань ніж 

шитво, оскільки є єдиним практично вічним матеріалом і буцімто 

обмежується видобуванням глини. Нам ще в школі розказували: 

посуд Трипільців, стародавня Греція і її амфори та глиняні 
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горщики Праслов’ян. Проте сутність кераміки до сьогодні 

залишається суперечливою, хоча би те, що вона активно розпов-

сюджена в сучасному дизайні, а смисловий зв’язок не втрачається 

із єгиптянами, які жити в 4 тисячолітті до. н. е. (рис. 1). (єгиптяни 

ще тоді прикрашали свої будинки синьою мальованою 

керамікою). 

 

 

Рис.1 Етапи, які пройшла кераміка:від етніки до сучасного дизайну 

Етносегмент – невід’ємна складова керамічного вироб-

ництва. Кераміка є продуктом культури і її надбанням. Але якої 

культури? Я розділив цей процес на чотири абсолютно різні 

періоди: первісне мистецтво, етнічне мистецтво, синтетичне 

та сучасне мистецтво. Усі чотири пояснюються часовими 

проміжками, на яких кераміка розвивалася, зберігаючи поперед-

ній стан. Причім термін сучасного мистецтва стосується саме 

сьогоднішнього періоду, а назва нової епохи стає на його місце 

(рис. 2). 

 

 

Рис.2 Періоди становлення кераміки в середовищі 
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На етапі первісного мистецтва людина залежала від сил 

природи та своїх фізичних параметрів. Немає ніякої філософії. 

Правда? Філософія втілюється значно пізніше, або не так 

активна у цей час. Чому? Вочевидь людині тоді було не до 

філософії, або щоб з’явилися духовне, себто культурне  – 

потрібні матеріальні речі. Людина  винайшла кераміку. Перший 

етап пояснюється абсолютним утилітарним значенням. Другий - 

формується на базі етносів, маючи на собі велику матеріальну 

культуру. Етноси надихаються глиною і формують  мистецтво; 

те, яке ми звикли бачити в музеях історії. Тут станеться 

парадокс, але саме цей етап є найважливішим, оскільки дає 

початок культурним витокам етномистецтва як такого. Причім 

зовсім різного. Етномистецтво – широка категорія, яка не 

залучує лише один етнос (як це хтось звик думати). Тут задіяні 

абсолютно всі групи людей. Але при чім тут дизайн вашого 

інтер’єру? Справа в тому, що ви стикалися з цим поняттям 

мільйони разів. Ми можемо побачити це відкривши ілюстрації з 

етнографії і народного мистецтва або ж зустріти у кожній 

рекламі стилю етно. У будь-якому разі сучасний дизайн, який 

фокусується  на етнічній культурі безперервно черпає цю інфор-

мацію, а його продуктом є те, що ми бачимо чи можемо відчути. 

Всі звикли бачити класичну кераміку у себе в домі: 

санвузол, вестибюль чи все що завгодно – і це прекрасно, але 

не новітньо. Вочевидь тут задіяний третій етап - синтетичний 

і він охоплює великий проміжок часу. Майже такий, що 

розділяє Вікторіанську епоху та функціоналізм XX століття 

(саме під час правління королеви Вікторії плитка почала 

масово використовуватись. Щож, можна сказати, що кераміка 

досягла свого утилітарного значення і навіть естетичного в 

якійсь мірі. Синтетичний період, на мою думку, дав досить 

значний поштовх для цього, проте етномистецтво залишалося 

в тіні синтетичної культури. Сьогодні ми маємо більше, ніж 

синтетичну культуру. Архаїчна естетика прекрасна, але не 

витримує тиску сучасних вимог з точки зору архітектора. 

Пасивність архітектури пояснюється її рентабельністю, оскільки 
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в цьому випадку виграють обидві сторони. Людина повинна 

шукати комфорту в своїй оселі та підтримувати природу, а не 

підкорювати її. 

Етномистецтво підтримує природу та шукає контактів із нею. 

Етномистецькі форми в кераміці стали втіленням світобачениня 

людини. В сучасну добу ми як ніколи більше відчуваємо 

мінливість цьго світу. Виникає бажання вернутись до традицій-

ного життя наших предків: тоді, коли ми і середовище були 

одним цілим. Щож, етномистецька кераміка залишається спорід-

нена з природою, маючи при собі усі аргономічні вподобання 

людини (зберігає тепло та стійка до дії хімічих та механічних 

подразників) та диктує ваш стиль. Кундаль, сграфітто, ритування, 

агнобування, цировка, арабески  та будь що інше є прекрасною 

альтернативою сухому ітер’єру та монотипній застарілій кераміці 

машинного виробництва (рис 3). Етнічна форма не обов’язково 

повинна бути відтворена автентично. Ми живемо в швидко-

плинному світі. Головне, зберегти їхню сутність. 

 

 

Рис. 3 Етномотиви, які вдало застосовуються в кераміці 

 

Так – це сучасний етап або ж етап сучасного мистецтва, який 

відбувається сьгодні (рис 1). Полікультура чи монокультура 

наближають нас до первинного середовища. Строга композиція 

форм і ліній дозволяє урізноманітнити Ваш інтер’єр та зробити 

його сучасним з аргономічної точки зору і не тільки в кераміці. 
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Наявність військового конфлікту, тривале проведення на 

території Луганської області антитерористичної операції, сьогодні 

це Операція об’єднаних сил, призвело до втрати майже  30 

відсотків її території. 

Згідно територіального устрою Луганська область склада-

ється з 18 районів та 14 міст обласного значення.  

На сьогодні область поділена на підконтрольну та непід-

контрольну Україні території.  

До Переліку населених пунктів, на території яких органи 

державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження 

[1] з 14 міст обласного значення входить 11 (у тому числі всі 

населені пункти, які адміністративно підпорядковані міським 

радам цих міст): Луганськ, Алчевськ, Антрацит, Брянка, Голу-

бівка, Довжанськ, Кадіївка, Первомайськ, Ровеньки, Сорокине, 

Хрустальний. Населені пункти 6 районів з 18: Антрацитівського, 

Довжанського, Лутугинського, Перевальського,  Слов’яносерб-

ського, Сорокинського. 
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Розрахунки чисельності населення по Україні в цілому, 

областях, районах, міськрадах, міських населених пунктах здійс-

нює Держстат відповідно до Методики проведення розрахунків 

(оцінок) чисельності населення [2] та Методики оцінки 

(розрахунку) загальної чисельності наявного населення по 

сільських населених пунктах [3]. 

Держстат не виділяє окремо населення підконтрольної 

території та непідконтрольної. Отримані відповідно до вищенаве-

дених Методик результати по кожній адміністративно-територі-

альній одиниці дозволяють оцінити чисельність населення будь-

якої частини регіону, виходячи з переліку населених пунктів, які 

розташовані на зазначеній території. 

Проведені власні розрахунки по містам обласного значення 

та районам з розбивкою на підконтрольну та непідконтрольну 

територію України, згідно Переліку населених пунктів, на 

території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють 

свої повноваження, які наведені в табл.1. 

 
Таблиця 1 

Чисельність населення (за оцінкою) по містах обласного значення та 

районах на 1 січня 2020 року1   

  

  
Наявне 

населення на 1 

січня 2020 року 

джерело [4] 

Власні розрахунки 

в т.ч. 

підконтрольна 

територія 

непідконт-

рольна 

територія 

Луганська область 2 135 913   675 654   1 460 259   

міста       

м.Луганськ 427111 - 427111 

м.Алчевськ 106941 - 106941 

м.Антрацит 75185 - 75185 

м.Брянка 51091 - 51091 

м.Голубівка 32117 - 32117 

м.Довжанськ 95465 - 95465 

м.Кадіївка 87619 - 87619 

м.Лисичанськ 109913 109913 - 

м.Первомайськ 36529 - 36529 

м.Ровеньки 81314 - 81314 

м.Рубіжне 56785 56785 - 
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м.Сєвєродонецьк 112413 112413 - 

м.Сорокине 100643 - 100643 

м.Хрустальний 119423 - 119423 

райони       

Антрацитівський  30007 - 30007 

Біловодський  22856 22856 - 

Білокуракинський 18307 18307 - 

Довжанський 11644 - 11644 

Кремінський  37753 37753 - 

Лутугинський  65071 - 65071 

Марківський  14242 14242 - 

Міловський  14885 14885 - 

Новоайдарський  39700 39700 - 

Новопсковський  33173 33173 - 

Перевальський  63054 - 63054 

Попаснянський  74028 74028 - 

Сватівський  33302 33302 - 

Слов’яносербський  48102 - 48102 

Сорокинський 28943 - 28943 

Станично-

Луганський  46672 46672 - 

Старобільський  42693 42693 - 

Троїцький  18932 18932 - 
 

1 Розрахунки (оцінки) чисельності населення здійснено на основі наявних 

адміністративних даних щодо державної реєстрації народження і смерті та 

зміни реєстрації.  
 

Такий облік населення не є коректним та унеможливлює 

об’єктивну оцінку ситуації соціально-економічного розвитку 

регіону. Впливає на планування та прогнозування основних 

економічних показників області, прийняття ефективних 

управлінських рішень.  

На сьогодні залишається невирішеним питання обліку 

внутрішньо-перемішених осіб (далі - ВПО), загальна кількість 

яких станом на 13.04.2020 складає 280437 осіб, на тих, які 

постійно мешкають на підконтрольній території і тих які 

постійно мешкають на непідконтрольній території і лише 

виїжджають для проходження процедури ідентифікації та 

оформлення пенсій, інших виплат (але мають статус ВПО).  

Одним з основних завдань органів державної статистики є: 

забезпечення надійності та об'єктивності статистичної інформації 
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[6]. Для цього необхідно на державному рівні затвердити 

Методику обліку населення на підконтрольній та непідконтроль-

ній територіях України та віднесення до цих територій населення 

зі статусом ВПО. 

Таблиця 2 

Інформація про кількість облікованих внутрішньо переміщених 

осіб на території  Луганської області станом на 13.04.2020 [5] 

 

№

з/

п 

 
Обліко

вано 

осіб 

Обліко

вано 

сімей 

Особи 

працезд

атного 

віку 

Діти 

особи з 

інвалід

ністю 

Пенсіо

нери 

  Всього: 280 437 250 022 33 980 21 722 8 234 200 799 

  міста             

1 Лисичанськ 16 223 14 168 3 632 1 549 314 10 196 

2 
Сєвєро-

донецьк 

50 252 44 813 12 488 3 066 1 489 31 191 

3 Рубіжне 5 302 4 197 735 507 162 3 071 

 райони             

1 
Біловодсь-

кий 

38 033 35 099 1 916 2 638 972 30 866 

2 
Білокура-

кинський  

9 216 8 501 942 599 226 6 745 

3 
Кремінсь-

кий  

19 364 18 150 1 483 823 407 15 997 

4 
Марківсь-

кий  

29 320 27 473 839 1 633 421 25 128 

5 Міловський  15 827 14 903 930 862 471 13 107 

6 
Новоайдар-

ський  

14 868 12 961 2 016 1 335 831 10 306 

7 
Новопсков-

ський  

10 579 9 622 1 234 732 197 8 184 

8 
Попаснянсь

кий  

10 382 9 065 981 678 308 6 902 

9 Сватівський  7 989 7 060 1 188 609 468 5 537 

10 
Станично-

Луганський  
18 644 16 637 1 374 1 543 967 13 001 

11 
Старобільсь

кий  

30 880 24 648 3 588 4 577 816 18 760 

12 Троїцький 3 558 2 725 634 571 185 1 808 
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Етнографічний туризм в Україні сьогодні має всі умови 

для того, щоб стати одним із пріоритетних напрямків розвитку 

туризму в країні. Насамперед наша держава багата на 

етнографічні ресурси, які відображають культуру та історію 

українського народу, і які є основними елементами показу під 

час етнографічних турів. 

Щодо самого поняття «етнографічний туризм», то О.М. Ми-

сяк визначає цей вид туризму, як «різновид туристичних 

подорожей, що здійснюються туристами до місць свого 

історичного проживання» [1]. Згідно до С. Болника «етнографіч-

ний туризм – це особливий різновид культурного туризму, що під 

собою розуміє будь-яку екскурсію, яка фокусується в більшій мірі 

на людях, а не на природі, а також розкриває спосіб життя 

місцевого населення» [2]. Є.Н. Трофимов дає наступне визна-

чення – «напрямок культурно-пізнавального туризму, заснований 

на  відвідуванні існуючих поселень, які зберегли особливості 

традиційної культури і побуту різних народів, у тому числі 

знайомство з музеями народного побуту» [3]. Таким чином, 

етнографічний туризм – це насамперед пізнання культурної 

спадщини певного народу, який проживає на певній території. 

Як вже зазначалося вище, етнографічні ресурси є головною 

умовою для розвитку етнографічного туризму. Вони діляться на 

дві категорії: матеріальні (житла, виконані в традиційному стилі і 

пов'язані з певним періодом в культурному житті етносу, 

поселення етнічного типу в місцях найбільш компактного 

проживання представників етносу, культові місця та споруди, 

етнографічні музеї, скансени або музеї національної архітектури 

та побуту тощо) та нематеріальні (фольклор, традиції, обряди, 

звичаї, фестивалі, свята, національна кухня тощо). 

Особливу зацікавленість викликають скансени або музеї 

національної архітектури та побуту, як їх називають в Україні. 

Скансени ведуть свою історію з 1891 року, коли на острові 

Юргорден, що в Стокгольмі, Швеція, був створений перший 

музей під відкритим небом (як ще називають скансени), який і 

дав назву цьому типу етнографічних музеїв [4]. 
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Також скансенами називають так звані живі музеї, які 

приваблюють відвідувачів не тільки спорудами чи предметами 

старовини, а й анімаційною програмою, де аніматори відтворю-

ють побут і культуру народу певної епохи, використовуючи 

характерні для них традиції, звичаї, традиційні ремесла та кухню, 

фольклор, традиційні свята та інше. Особливістю таких музеїв 

просто неба є залучення туристів до анімаційної програми, де 

кожен може спробувати себе у ремісничій справі, у приготуванні 

традиційних страв тощо [5]. 

 В Україні ж перший скансен з’явився в 1964 році в 

Переяславі-Хмельницькому на Київщині. На даний час кількість 

музеїв національної архітектури та побуту  кількість зросла до 15. 

Вони діляться на три категорії: один національний – Державний 

музей народної архітектури та побуту України НАНУ, два 

регіональних – Львівський музей народної архітектури та побуту 

“Шевченківський гай” та Переяслав-Хмельницький музей 

народної архітектури та побуту, інші дванадцять мають статус 

обласних [6]. 

Крім того, скансени в Україні беруть участь у створенні 

національного туристичного продукту. Так, наприклад, у 

Державному музеї народної архітектури та побуту України в селі 

Пирогове Київської області проводяться найрізноманітніші свята: 

Різдво, Водохреща, Масляниця, Великдень, Зелена неділя, Івана 

Купала; ярмарка-виставка «Українське село запрошує». У 

Львівському музеї народної архітектури та побуту 

«Шевченківський Гай» проводяться такі свята й фестивалі: Свято 

матері, День міста, Спалах різдвяної зірки, Великодня гаївка, 

фестиваль «Казка у гаю». 

Є в нашій державі й унікальний для України скансен – 

Музей історії сільського господарства Волині в селі Рокині 

поблизу Луцька. А унікальний він тим, що працівники музею 

проживуть на його території, ведуть господарство, зберігають 

усі традиції і надають можливість відвідувачам побачити усі 

особливості культури та господарства цього регіону на власні 

очі [4]. 
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Таким чином, скансени в Україні є осередками етнографії 

українського народу, де відвідувачі мають змогу не тільки 

познайомитися з культурою, а й самим спробувати себе в 

народних ремеслах. Саме тому, музеї національної архітектури та 

побуту можуть стати одним із основних ресурсів етнографічного 

туризму, які включають в себе комплекс інших етнографічних 

ресурсів, і головною метою яких є популяризація та збереження 

української культурної спадщини. 
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ВІТЧИЗНЯНОЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ НА 

ГЛОБАЛЬНОМУ РИНКУ  
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Анотація: ідентифіковано комплекс заходів щодо імплементації 

у вітчизняному фармацевтичному бізнесі визнаних у світовій 

практиці корпоративних моделей комерціалізації інновацій, 

зокрема на основі формування офісів трансферу технологій з 

метою забезпечення повного замкненого циклу науково-дослідної 

роботи з винаходами, розбудовою тісних коопераційних зв’язків, 

імплементації у вітчизняну суспільно-господарську практику 

діючих у Європейському Союзі механізмів трансферу технологій, 

згенерованих за кошти державного бюджету; створення на базі 

вітчизняних академічних інститутів і медичних університетів 

спільних науково-дослідних центрів. 

Ключові слова: фармацевтична індустрія, трансфер технологій, 

фармвиробники, комерціалізація інновацій, транснаціоналізація 

бізнес-діяльності. 

Сучасні тенденції розвитку вітчизняної фармацевтичної 

індустрії значною мірою детерміновані у глобальних умовах 

активним проникненням на український ринок зарубіжних фар-

мацевтичних корпорацій, що лежить в основі суттєвого загост-

рення конкуренції за найбільш важливі, з погляду корпоративних 

інтересів, ринкові сегменти. Подібна постановка питання актуалі-

зує ключове питання – постійний моніторинг конкурентних 

позицій вітчизняних фармвиробників та розроблення на цій 

основі ефективних корпоративних стратегій та результативних 

управлінських рішень з метою як неухильного розширення 

українського сегменту фармацевтичної продукції на вітчизняному 

і міжнародному ринках, так і забезпечення українських громадян 
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якісними, терапевтично ефективними і доступними за ціновими 

параметрами лікарськими засобами. 

Нарощування є неможливим без реалізації комплексної стра-

тегії інноваційного розвитку, спрямованої на розроблення і 

впровадження у масове виробництво імпортозамінних лікарських 

засобів і товарів медичного призначення (включаючи біотехно-

логічні препарати та вакцини), повне забезпечення українського 

населення необхідними медичними препаратами та підвищення їх 

доступності для соціально вразливих верств громадян. Отже, 

безальтернативною вважаємо реалізацію комплексу заходів щодо 

імплементації у вітчизняному фармацевтичному бізнесі визнаних 

у світовій практиці корпоративних моделей комерціалізації 

інновацій на основі:  

- формування офісів трансферу технологій з метою забез-

печення повного замкненого циклу науково-дослідної роботи з 

винаходами, розбудовою тісних коопераційних зв’язків з дослід-

никами, венчурними фондами й індивідуальними інвесторами, а 

також доведенням кожної наукової розробки чи винаходу до 

етапу його комерціалізації й ринкового збуту способом засну-

вання нового бізнесу чи ліцензування технології виробництва 

лікарського засобу; 

- створення на базі закладів вищої освіти і науково-дос-

лідних інститутів фармацевтичного профілю відкритих баз даних 

з повною інформацією щодо патентоспроможних інноваційних 

розробок та їх неконфіденційної частини, що включає такі еле-

менти як: резюме про якість, узагальнені результати доклінічних і 

клінічних випробувань; перелік наукових публікацій з даної тема-

тики; відомості про ступінь правового захисту об’єктів інтелекту-

альної власності; конкурентні переваги розробки порівняно з її 

аналогами; рецензії на інноваційні розробки авторитетних фахів-

ців у даній галузі з їх розміщенням у вільному Інтернет-доступі 

для ознайомлення усіма зацікавленими особами та ін. [1, c.  61]; 

- розбудови ефективного партнерського співробітництва 

вітчизняних закладів вищої освіти фармацевтичного профілю, 

державних дослідницьких лабораторій й інноваційних підрозділів 



 

118 

фармкомпаній за моделлю «потрійної спіралі» з удосконаленням 

діючої системи виплати авторських винагород за використання 

об’єктів інтелектуальної власності [2]; 

- розбудови у вітчизняному фармацевтичному секторі 

загальнонаціональної мережі інститутів «посівної» підтримки 

інноваційних розробок фармкомпаній (іннолабів, стартап-шкіл, 

небанківських фінансово-кредитних фондів, страхових компаній, 

венчурних фондів, центрів інтелектуальної власності, іннова-

ційних акселераторів, бізнес-інкубаторів) із запровадженням 

стосовно їх діяльності спеціальних режимів оподаткування; 

- імплементації у вітчизняну суспільно-господарську 

практику діючих у Європейському Союзі механізмів трансферу 

технологій, згенерованих за кошти державного бюджету [3, c. 18-

20], із наданням права науково-дослідним інститутам й організа-

ціям державної форми власності на укладення з фармацевтич-

ними компаніями угод про кооперування у сфері досліджень і 

розробок, а також передбачивши при цьому можливості щодо 

передачі вітчизняним фармвиробникам права власності на 

інноваційні розробки, що є результатом спільних ДіР. 

Системна транснаціоналізація бізнес-діяльності відкриває 

перед вітчизняними фармвиробниками не бачені дотепер перспе-

ктиви повномасштабної інтеграції у європейську фармацевтичну 

мережу та фармацевтичні ланцюги постачання. Досягнення цієї 

стратегічної мети передбачає: поглиблення співробітництва укра-

їнських фармацевтичних компаній із зарубіжними партнерами у 

формі реалізації спільних з іноземними партнерами наукових 

досліджень фармацевтичного профілю; вирощування й експортні 

поставки лікарської екологічно чистої сировини; створення на 

базі вітчизняних академічних інститутів і медичних університетів 

спільних науково-дослідних центрів; а також налагодження спіль-

них виробництв лікарських засобів і товарів медичного призна-

чення, орієнтованих на європейський фармацевтичний ринок. 

Література: 

1. Літвінова О. В., Посилкіна О. В. Діагностування основних 

проблем у сфері управління інтелектуальними ресурсами в 



 

119 

фармації. Управління, економіка та забезпечення якості у 

фармації. 2018. №1 (53). С. 61 (с. 54-62). 

2.   Максимова Л. В. Международный опыт государствен-

ного стимулирования инноваций в фарма¬цевтической и 

медицинской отраслях промышленности. Медицинские 

технологии. Оценка и выбор. 2011. №1. С. 83-90.  

3.   Собкевич О. В., Шевченко А. В. Перспективи розвитку 

науково-технічного і виробничого співробітництва України з 

країнами ЄС. Аналітична записка. Інститут стратегічних 

досліджень. Травень 2015 р. № 49, Серія «Економіка». С. 18-20. 

______________________________________________________ 

Соціологічні науки 
 

СТЕРЕОТИПІЗАЦІЯ ГЕНДЕРНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В 

МУЛЬТИПЛІКАЦІЇ (НА ПРИКЛАДІ КЕЙС-СТАДІ 

МУЛЬТФІЛЬМУ "КОРОЛЬ ЛЕВ"). 
 

Стаднік Оксана Феліксівна 

професор,  

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв / 

 Інститут практичної культурології та арт-менеджменту 

Анотація. Гендерне конструювання в сюжеті дослідженого 

мультфільму здійснюється в напрямку створення образів 

агресивних, наполегливих, владних, розсудливих, обережних, 

прагматичних та кмітливих жінок та добрих, мрійливих, 

поблажливих, домашніх, поступливих чоловіків, образи яких є 

спроекованими на тварин. Констатовано, що дослідник має 

підстави вести мову про певний гендерний реванш та руйнування 

гендерних стереотипів патріархату шляхом використання 

технік відігравання в дії.  

Наголошено на тому, що жінки в сюжеті відіграють в дії свої 

переваги щодо чоловіків як ті, хто краще пристосовується до 

умов мінливого життя, непередбачуваності, жорстокості. 

Чоловіки постають радше як фемінізовані та істотним чином 

трансфігуровані з урахуванням очікувань гендерної рівності і 

навіть гендерних асиметрій на користь жіноцтва. 
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Ключові слова: гендер, гендерне конструювання, мультипліка-

ція, фемінізм, гендерні стереотипи.  

Тематика гендерних стереотипів є однією з найактуальніших 

проблем в сучасній відеопродукції взагалі та мультиплікації - 

зокрема. Розв’язання зазначеної проблеми має велике значення, 

крім іншого, і для сфери гендерного конструювання, в якій 

гендерні стереотипи виявляються у вигляді гендерної асиметрії як 

для жінок, так і для чоловіків, а також безпосередніх диск риміна-

ційних проявів. 

Виходячи з того, що гендерна стереотипізація в мультсю-

жетах є доволі складним явищем, дослідження з концептуалізації 

ключового поняття доцільно розпочинати з поняття «гендерного 

стереотипу». 

На інституціональному рівні найактивнішими соціальними 

агентами конструювання гендерних стереотипів виступають ЗМІ, 

які використовують і узагальнюють дискурс інших агентів 

конструювання: політичних діячів/інститутів, наукових това-

риств, інституцій цензури тощо. Індивідуальний рівень є 

дотичним до саморефлексивних  конструкціоністських практик 

індивідів, які, рефлексуючи з приводу різних соціальних практик, 

не тільки визначають власну ідентичність, а й включаються в 

процес відтворення соціальної реальності (через адаптацію до 

соціальних норм, трансляцію їх щодо інших тощо) 

На індивідуальному рівні саморефлексивне гендерне конст-

руювання пояснюється, по-перше, через концепт рефлексуючого 

агента в теорії структураціі Е. Гідденса, згідно якої індивіди 

здійснюють моніторинг і рефлексію власної діяльності і можуть її 

пояснити. Конструювання ж соціальної реальності відбувається, в 

тому числі, тому, що навмисні дії індивідів призводять до 

ненавмисним наслідків, а ті, в свою чергу, впливають на майбутні 

дії індивіда [1]. По-друге, через конструювання перфектної 

ідентичності, в дослідженнях М. Лаузена, Ф. Лі, П. Лінвілла про 

те, що будь-які моделі створення сюжетів та образів мультфільмів 

як способів смислопродукування є взаємопов'язаними з іншими 

практиками і можуть мати з ними спільне історичне походження 
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[3; 4; 5]. І, нарешті, ще одним інструментом для аналізу гендер-

ного конструювання на індивідуальному рівні є теорія гендерного 

дисплея І. Гоффмана, яка постулює, що при взаємодіях «віч-на-

віч» гендерний дисплей (формалізовані і спрощені правила 

поведінки статей) є основним механізмом створення і реіфікації 

гендера і відповідно - гендерних стереотипів [2]. 

Сюжет фільму Король Лев побудовано на основі історії 

життя левеняти Сімби, який втрачає батька через необачність. 

До цієї необачності та дитячої легковажності додається зрада 

його дядька Шрама, який сам мріє стати королем левів і гієн, і 

шляхом обману стає їм. 

Нас, проте, цікавить складова яка стосується конструювання 

гендерних ідентичностей в сюжеті мультфільму, Воно здійсню-

ється в напрямках створення образів чоловіків та жінок. 

Гендерне портретування чоловіків-левів виглядає наступним 

чином. Вони постають як мрійливі максималісти, інфантильні, 

схильні до того, щоб необачно ризикувати власним життям, до 

того ж, є хвалькуватими і схильними до прожектерства. Цей 

ризик на початку сюжету демонструється в сценах мультфільму, 

в яких Сімба пропонує своїй подружці-левиці піти на кладовище 

слонів, але бреше своєму батькові, що йде прогулятися до 

джерела. 

Від початку сам Муфаса (батько Сімби) виявляє наївність 

щодо злих намірів свого брата Шрама, чим також окреслюється 

брак у чоловіків прагматичної раціональності та емоційного 

інтелекту. Отже, другою ознакою чоловіків в сюжеті мультфільму 

стає легковірність і легковажність.  

Сам Сімба, трохи не ставши жертвою гієн, не отримує від 

Муфаса прочухана, а сцена «подання уроку» перетворюється 

на гру з забавами, в якій Сімба сприймає батька не як 

наставника, авторитета, а як рівного собі друга. Це спонукає 

його до того, щоб виявитися в ситуації, де величезна отара 

антилоп трохи не вбиває його, і призводить до смерті Муфаса. 

Врешті-решт, модератори сюжети створюють образ 

наївного, легковірного та мрійливого чоловіка, якому бракує 
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прозорливості, інтуїції та далекоглядності, що зумовлює його 

поразку з боку низемного в моральному відношенні брата. 

Прикметною рисою Сімби стає його втеча від відповідаль-

ності. Майбутній Король-Лев знаходить собі вірних безтурботних 

друзів (Тимон і Пумба), завдяки яким він просто забуває про своє 

минуле і приймає рішення «пожити для себе» на основі філософії 

«хакуна матата» (живи без турбот). Власне, безтурботне життя на 

основі філософії гедонізму продовжувалося б, допоки Сімбу не 

повернула до пам’яті його подружка, яка одного дня вирішила 

вполювати його друга кабанця.  

Найцікавішим в сюжеті зустрічі Сімби і подруги стає своє-

рідне повернення до родової пам’яті. При цьому жінки самому 

сюжеті мультфільму є зображеними як носії цієї самої родової 

пам’яті на противагу чоловікам, які можуть «відключатися» від 

виконання своїх обов’язків та виявляти політичну амнезію. 

Гендерні нюанси в сюжеті фільму є представленими також 

в сценах, де подружка Сімби пробує читати йому мораль щодо 

необхідності повернення до влади. При цьому сам Сімба не 

виявляє ініціативи щодо здобуття престолу, який шляхом 

обману отримав його дядько Шрам, перетворивши левиць на 

прислужників гієн. 

В гендерному позиціюванні двох статей є представленими 

чітко спрофільовані образи: чоловіків – як владних, легковажних 

пафосних, схильних до прожектерства, безрозсудних вчинків, 

інфантильних, схильних до безвідповідальності та забудькува-

тості; жінок – як прагматичних, обережних, зберігальниць 

традицій спільноти та її історичної пам’яті. Король-втікач стає 

королем-бранцем через жіноче натхнення, але не в останню 

чергу, через «перезавантаження цензури» – родової пам’яті та 

ідентичності, що створює Сімбі образ служника матріархату.   

Висновки. В цілому гендерне конструювання в досліджува-

ному сюжеті здійснюється в напрямку створення образів агресив-

них, наполегливих, владних, розсудливих, обережних, прагматич-

них та кмітливих жінок та добрих, мрійливих, поблажливих, 

домашніх, поступливих чоловіків, образи яких є спроектованими 
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на тварин. Дослідник має підстави вести мову про певний гендер-

ний реванш та руйнування гендерних стереотипів патріархату 

шляхом використання технік відігравання в дії. Жінки в сюжеті 

відіграють в дії  свої переваги щодо чоловіків як ті, хто краще 

пристосовується до умов мінливого життя, непередбачуваності, 

жорстокості. Чоловіки постають як фемінізовані та істотним 

чином трансфігуровані з урахуванням очікувань гендерної 

рівності і навіть гендерних асиметрій на користь жіноцтва. 
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Аннотация. В статье рассмотрена пути оптимизации учебно-

тренировочного процесса в сложнокоординационных видах спор-

та, где весьма важно применять тренажерные устройства, как 

средства повышения эффективности развития двигательных 

способностей, совершенствование технического мастерства и 

т.д. Обосновано применение использования специальных трена-

жеров для формирования устойчивых навыков в спортивной аэро-

бике и фитнесе спортсменов разного возраста и квалификации.  

Ключевые слова: спортивная аэробика, фитнес, техническое 

мастерство 

Анализ подходов в современной теории и практики показал 

отсутствие научнообоснованных средств и тренажёрных 

устройств, отвечающих специфике вида спорта, и направленных 

на формирование начальной технической подготовленности в 

спортивной аэробике и фитнесе. Хотя по мнению многих ученых 

для повышения учебно-тренировочного процесса весьма важно 

применять тренажерные устройства, как средства повышения 

эффективности развития двигательных способностей, соверен-

ствование технического мастерства и т.д. 

Известны платформы совершенствования технического 

мастерства различной модификации, использующиеся в спортив-
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ной аэробике для тренировки мышц ног и регулируемых нагрузок 

для развития выносливости мышц ног, подвижности их суставов. 

В частности, известна платформа совершенствования техничес-

кого мастерства (патент Украины на полезную модель № 30604, 

МПК (2006) A61B 5/103, A63B 22/00, A63B 26/00, A63B 23/04), 

состоящая из опорной плиты, оснащенной демпфирующие 

элементы и содержащей датчик качания и ускорения. Однако 

основной задачей этой платформы является колебательные 

движения, делающие конструкцию идеальной для тренировок по 

сноубордингу, однако сужающие рамки применения для таких 

видов спорта, как фитнес и аэробика. 

Также существуют степ-платформы совершенствования 

технического мастерства, где как усилия нагрузки используют 

чисто механические силы гравитационного происхождения. К 

сожалению, чаще всего они слишком громоздкие и малофункцио-

нальные, так как предназначены исключительно для тренировки 

отдельных групп мышц или для выполнения ограниченного 

количества упражнений. 

С целью устранения этого принципиального недостатка 

известных прототипов, мы предложили принципиально новую 

конструкцию тренажера, позволяющую достичь значительной 

экономии производственных площадей закрытых спортивных 

сооружений (залов и павильонов), и соответственно увеличить 

относительный показатель количества спортсменов на единицу 

полезной площади. 

Наиболее близким к предложенному тренажеру является 

олимпийская платформа совершенствования технического мас-

терства – ламинированная поверхность (платформа) с трехслой-

ной фанеры с деревянной вставкой толщиной 2 см с тисненым 

логотипом «TuffStuff». На платформу нанесено защитное резино-

вое покрытие толщиной 5 см. Недостатком является то, что эта 

платформа предназначена прежде всего для дополнения тренаже-

ров. Кроме того, важно учитывать легкость и мобильность трена-

жерных устройств, дешевизну и легкость массового производства. 

Для возможности тренировки проблемных в плане отработки 
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упражнений в спортивной аэробике и фитнесе была создана 

полезная модель (тренажер «Световая платформа совершенство-

вания технического мастерства в спортивной аэробике и фитне-

се» (СПВТМСАФ)) [3] – усовершенствованная платформа – 

удобная, мобильная и экономная в изготовлении. Это достигалось 

благодаря тому, что в световой платформе соверенствования 

технического мастерства в спортивной аэробике и фитнесе, 

содержащей ламинированную поверхность с вставками, есть 

прозрачная защитная основа. Под ней размещены светодиоды во 

вставках, имеющие форму круга. Сама же платформа разделена 

тиснением на 4 равных квадрата. В каждом из них, с помощью 

светодиодов, которые загораются последовательно в заданном 

направлении и ритме (по часовой стрелке или против), за покры-

тием, идентичным поверхности для выступлений, размечены 

круги диаметром 100 мм. Ламинированная поверхность (платфор-

ма) имеет размер 500 на 400 мм. Расстояние между кругами – 200 

мм в длину и 100 мм в ширину. Такое решение этой платформы 

дает возможность отрабатывать сложные упражнения в спортив-

ной аэробике и фитнесе, в соответствии с имеющимся классифи-

катора плементов сложности. 
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Анотація. У жіночому гандболі для оцінки змагальної діяльності 
спортсменок використовують загальноприйняті комплекси 
тестових вправ. Водночас відсутнє обґрунтування комплексного 
контролю підготовленості кваліфікованих гандболісток, що 
дозволяє оцінити рівень розвитку спеціальних фізичних якостей, 
технічної майстерності, функціональних можливостей спортс-
менок у змагальному періоді макроциклу. У теорії спортивних 
ігор використовують різні підходи та критерії для оцінки чинни-
ків, які впливають на ефективність змагальної діяльності квалі-
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фікованих гандболісток. При цьому у реальних умовах змагальної 
діяльності кваліфікованих гандболісток за відносної рівноваги в 
різних аспектах підготовленості успіху досягає команда із вищим 
рівнем ефективної реалізації техніко-тактичних дій. 
Ключевые слова: гандбол, підготовленість, змагальна діяльність 

Аналіз та оцінка змагальної діяльності у гандболі 

досліджувались такими  вченими, як Ігнатьєва В. [1], Тхорєв В. 

[4], Шестаков [7], Кашкаров [1] та ін. Показники та методика 

обстеження змагальної діяльності кваліфікованих гандболісток, 

шляхи її підвищення розглядались в багатьох працях. Однак, 

зазначені наукові дослідження та способи оцінки та аналізу 

змагальної діяльності гандболісток визначають, в основному, 

лише кількісні показники, які не завжди є достатньо інформатив-

ними. Окрім цього, більшість із зазначених наукових робіт  не 

враховують змін, що відбулися у структурі та змісті змагальної 

діяльності кваліфікованих гандболісток під впливом змін правил 

змагань та всезростаючого рівня підготовленості спортсменок.   

Виходячи з проведеного нами аналізу теоретичного доробку 

фахівців галузі [1, 3, 7 та ін.] та жіночого гандболу зокрема [4, 6 та 

ін.], основними напрямами дослідження результатів змагальної 

діяльності варто вважати наступні: визначення загальної кількості 

та результативності техніко-тактичних дій; визначення ефектив-

ності та стійкості спортивної техніки; контроль за спортивною 

тактикою; вимірювання фізіологічних і біохімічних реакцій 

організму спортсменів під час змагань та безпосередньо після їх 

закінчення; контроль психічних станів спортсменів.  

У практиці спортивної діяльності для тренерів та інших фа-

хівців у гандболі необхідно постійно оновлювати інформацію про 

структуру та зміст змагальної діяльності. Зазначено, що досить 

часто виникають труднощі з об'єктивною оцінкою ефективності 

змагальної діяльності спортсменок або окремих ланок гри коман-

ди на основі загальної кількості та результативності техніко-так-

тичних дій. Важливим є якісний показник – результат матчу чи 

турніру, однак це не завжди перемога чи поразка. У цьому випад-

ку значущості набувають показники техніко-тактичних дій, 

особливо тих, які мають суттєвий вплив на результативність гри.  
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Надійність техніки спортсменок у змагальній діяльності 

жіночого гандболу є результатом впливу значної кількості чинни-

ків. По-перше, це показники стабільності технічних дій за віднос-

но стійкого впливу чинників, які перешкоджають правильному 

виконанню технічних ігрових прийомів та їх поєднань [4]. По-

друге, показники визначеної варіативності –  в умовах постійної 

зміни ігрової ситуації навик ігрової дії під час змагальної діяль-

ності повинен залишатися відносно стійким та забезпечувати 

позитивний результат у мінливих умовах гри [6]. Показники 

варіативності та стабільності, на перший погляд, є несумісними, 

але за сутністю вони є невід'ємною характеристиккою рухових 

навичок –  «динамічного стереотипу», які виражають різні боки 

процесу [44, 46]. Обсяг та різноманітність комплексу навичок із 

техніки змагальних прийомів –  це показники кількості таких 

навичок у гандболістки і ступеня їхньої різнобічності. 

Тактика змагальної діяльності у жіночому гандболі охоплює 

як розумові операції та стереотипні моделі, які визначають 

стрижневі лінії поведінки спортсменок у грі, так і практичні 

форми змагальної діяльності, які спрямовані на реалізацію цих 

форм у поєдинку. Розумовими засадами спортивної тактики є 

здібності спеціалізованого спортивного мислення, яке розвива-

ється у гравця під час навчально-тренувального процесу і 

практики змагальної діяльності, та конкретний тактичний план 

(модель) на кожен матч. Прийняття раціональних (оптимальних) 

тактичних рішень гравцем під час гри також є невід'ємним 

компонентом розумових засад спортивної тактики. Тому конт-

роль за дотриманням кваліфікованими гандболістками спортивної 

тактики є тією характерною особливістю в жіночому гандболі, 

яка потребує пильної і постійної уваги з боку тренерів та інших 

фахівців [4]. 

Вимірювання фізіологічних і біохімічних реакцій організму 

гандболістів під час змагань та безпосередньо після їх закінчення, 

а також контроль психічних станів спортсменів – теж надзвичайно 

важливий аспект змагальної діяльності. Йому присвячено чимало 

наукових праць у галузі спортивних досліджень [2, 5]. Однак, на 
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наш погляд, цьому напряму змагальної діяльності в теоретичному 

плані приділено ще недостатньо уваги, що пов’язано зі складністю 

безносереднього визначення цих показників під час гри. 

Проведений аналіз науково-методичної літератури дає нам 

підстави виділити наступні практичні аспекти змагальної 

діяльності у жіночому гандболі:  

1) форми поєднань і перетворень техніко-тактичних дій під 

час змагальної діяльності, які обумовлені логікою спортивної 

боротьби і динамікою змагальних ситуацій (комбінування та 

варіювання атакуючих і контратакуючих дій); 

2) способи раціонального розподілу фізичних зусиль та їх 

відтворення в процесі розгортання змагальної діяльності на 

різних її етапах (відбіркові та фінальні турніри); 

3) способи тактико-психологічного впливу на суперниць, які 

можуть ефективно подіяти на форми змагальної діяльності грав-

ців команди суперника (демонстрація високого ступеня готовнос-

ті до двобою та психологічної впевненості у його позитивному 

результаті).  
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Анотація: В статті розкрито загальні умови та особливості 
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ліцензіата. Визначено переваги кожної сторони договору. 

Ключові слова: ліцензійний договір, ліцензіар, ліцензіат. 

Сьогодні актуальною є тема розпоряджання майновими 

правами інтелектуальної власності. Розпоряджання майновими 

правами інтелектуальної власності згідно українського законо-

давства здійснюється на підставі наступних договорів: ліцензія на 

використання об’єкта права інтелектуальної власності; 

ліцензійний договір; договір про створення за замовленням і 

використання об’єкта права інтелектуальної власності; договір 

про передання виключних майнових прав інтелектуальної 

власності. Є також інші види договорів, які регулюють ці 

питання, але перелічені вище договори є найпоширенішими. 

Умови цих договорів викладені у Цивільному кодексі Украї-

ни. Зупинимося більш детально на умовах ліцензійного договору. 
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За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій 

стороні (ліцензіату) дозвіл на використання об’єкта права інтелек-

туальної власності (ліцензію) на умовах, визначених за взаємною 

згодою сторін з урахуванням вимог цивільного законодавства 

України [1, ст. 1109]. Окрім цього, може бути укладений субліцен-

зійний договір, за яким ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) 

субліцензію на використання об’єкта права інтелектуальної влас-

ності. Важливо, що в цьому разі відповідальність перед ліцензіаром 

за дії субліцензіата несе ліцензіат, якщо інше не встановлено ліцен-

зійним договором. У ліцензійному договорі зазвичай визначаються: 

- вид ліцензії,  

- сфера використання об’єкта права інтелектуальної 

власності, 

- конкретні права, що надаються за договором,  

- способи використання зазначеного об’єкта,  

- територія та строк, на які надаються права, 

- розмір, порядок і строки виплати винагороди за викорис-

тання об’єкта права інтелектуальної власності. 

Сторони можуть додати у договір інші умови на власний 

розсуд. 

За ліцензійним договором надається невиключна ліцензія, 

яка не виключає можливості використання ліцензіаром об’єкта 

права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією 

ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на викорис-

тання цього об’єкта у зазначеній сфері [1, ст. 1108]. Якщо 

сторони бажають укласти договір з використанням виключної 

ліцензії, це слід зазначити у ліцензійному договорі. 

Предметом ліцензійного договору можуть бути лише ті 

права на використання об’єкта права інтелектуальної 

власності, які на момент укладення договору є чинними. Права 

на використання об’єкта права інтелектуальної власності та 

способи його використання, які не визначені у ліцензійному 

договорі, вважаються такими, що не надані ліцензіату. 

У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про 

територію, на яку поширюються надані права на використання 
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об’єкта права інтелектуальної власності, дія ліцензії 

поширюється на територію України. 

Щодо строку дії договору – ліцензійний договір 

укладається на строк, встановлений договором, який повинен 

спливати не пізніше спливу строку чинності виключного 

майнового права на визначений у договорі об’єкт права 

інтелектуальної власності. 

Ліцензія на використання об’єкта права інтелектуальної 

власності не підлягає обов’язковій державній реєстрації. 

Державна реєстрація ліцензійного договору здійснюється на 

вимогу ліцензіара або ліцензіата у порядку, встановленому 

законом. Важливо пам’ятати, що відсутність державної 

реєстрації не впливає на чинність прав, наданих за ліцензією 

або іншим договором, та інших прав на відповідний об’єкт 

права інтелектуальної власності, зокрема на право ліцензіата 

на звернення до суду за захистом свого права. 

Специфічний характер суспільних відносин в сфері 

розпорядження майновими правами інтелектуальної власності 

вимагає посиленої правової охорони та досконалого 

державного регулювання процедури укладання та виконання 

ліцензійних договорів [2]. 

Ліцензійний договір є справедливим механізмом отримання 

винагороди за створення або придбання об’єкта інтелектуальної 

власності. Укладання такого договору є однаково вигідним як для 

ліцензіара, так і для особи, яка під час здійснення своєї діяльності 

бажає легально використовувати об’єкт інтелектуальної 

власності. Спробуємо сформулювати переваги укладання 

ліцензійного договору для кожної сторони. 

Переваги ліцензіара: 

- право власності на об’єкт інтелектуальної власності 

залишається у ліцензіара, згідно договору надається можливість 

використовувати цей об’єкт; 

- ліцензіар може обмежити сферу використання такого 

об’єкта територією, часом або передати не всі права на об’єкт; 

- можливість видавати необмежену кількість ліцензій, 

якщо інше не передбачено у договорі; 
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- можливість одночасно з ліцензіатами самому викорис-

товувати власний об’єкт інтелектуальної власності, якщо інше 

не передбачено договором; 

- отримання винагороди згідно договору. 

Переваги ліцензіата: 

- економія фінансових ресурсів на створення власного 

об’єкта інтелектуальної власності; 

- можливість виготовлення продукції, надання послуг з 

використанням вже зареєстрованого об’єкта інтелектуальної 

власності; 

- можливість видавати субліцензії (у випадку виключної 

ліцензії). 

Ліцензійний договір є необхідною складовою під час 

створення будь-якого сервісу. Однією з головних умов договору є 

обов’язок ліцензіата своєчасно та в повному обсязі перерахову-

вати ліцензіару плату за використання об’єкта інтелектуальної 

власності [3]. 

Ви можете користуватися типовими ліцензійними 

договорами, які затверджують уповноважені відомства або 

творчі спілки, або вносити у договір власні складові, не 

передбачені типовими договорами, в будь якому разі умови 

ліцензійного договору не повинні суперечити положенням 

Цивільного кодексу України. 
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УДК 371.3  Інклюзивна освіта 

 

 ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ В 

ІНКЛЮЗИВНОМУ КЛАСІ 

 

Усатюк М.В. 

асистент вчителя 

Берізкобершадська філія 

Джулинської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Інтеграція освітнього простору, відкритість, що призводить 

до спільного існування різноманітних моделей і технологій освіти 

– все це досить різко змінює уявлення про те, які професійні 

характеристики сучасного педагога є важливими. У цьому ракурсі 

актуальною є проблема вдосконалення підготовки кваліфіко-

ваного вчителя початкової школи до здійснення інклюзивної 

освіти дітей молодшого шкільного віку [3, с.133-136].  В Україні 

практика впровадження інклюзивних форм освіти в систему 

загальноосвітніх навчальних закладів є складною, що пов’язано з 

наявністю бар’єрів загальної освіти, а саме: недостатній рівень 

компетентності в межах цієї проблеми педагогічного корпусу 

вищих педагогічних навчальних закладів; відсутність системного 

бачення проблеми інклюзії і шляхів її вирішення в різних освітніх 

структурах; пріоритети і цінності сучасної загальноосвітньої 

школи орієнтовані на результат, а не на особистість. Соціальне 

партнерство, як обов’язковий атрибут інклюзії, підмінений в 

загальній освіті конкуренцією, де цінуються тільки розумні, 

красиві і сильні 

Інклюзивна освіта є однією з тих концепцій, яка вимагає 

зміни усталених уявлень, що формувалися протягом багатьох 

десятиліть в усіх учасників системи освіти. Розгляд освіти 

через призму інклюзивності означає зміну уявлень про те, що 

проблемою є дитина, і перехід до розуміння того, що змін 

потребує сама система освіти. Варто наголосити на тому 

аспекті, що інклюзивна освіта не буде побудована швидко, це 

довгостроковий проект, який передбачає, насамперед, форму-
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вання професійно-особистісної готовності усіх учасників 

педагогічного процесу, і зокрема вчителів початкової школи до 

роботи в інклюзивних умовах[4]. 

На думку вчителів, найбільш суттєвими перепонами у 

навчальному процесі та середовищі загальноосвітніх шкіл для 

дітей з особливими потребами є навчальні (відсутність індивіду-

альних програм) та матеріально-технічні (відсутність в школі 

спеціальної літератури та обладнання). Педагоги серед головних 

проблем визначають психологічне навантаження, брак спеціаль-

них знань, нестачу методичних матеріалів (особливо для 

початкової школи) [1, с 15]. Однак досвід доводить, що вчителі 

спроможні подолати всі внутрішні бар’єри, якщо буде 

забезпечено науково обґрунтовану та скоординовану психоло-

гічну та методичну підготовку освітян до впровадження інклюзії. 

Мотивація вчителя щодо інклюзії і переконаність у її 

правильності як засобу та мети навчання дітей з особливими 

освітніми потребами, а також рефлексія власного досвіду буде 

сприяти підвищенню його компетентності. Це свідчить про 

необхідність спеціальної підготовки педагогів з метою форму-

вання в них високого рівня професійної готовності. Аналіз літе-

ратурних джерел і власні наукові дослідження дали можливість 

визначити такі компоненти професійно-особистісної підготовки 

майбутнього педагога до роботи в умовах інклюзивної освіти: 

1. особистісний – рефлексивна установка, мотиваційна спрямо-

ваність свідомості, волі і відчуттів педагога на інклюзивну 

освіту дітей; 2. мотиваційний – сукупність стійких мотивів до 

роботи в умовах інклюзивної освіти, спрямованість на визнання 

кожної дитини суб’єктом навчально-вихованої діяльності; 

3. Креативний – творча активність і особистісні якості педагога, 

які дозволяють створювати нові матеріальні і духовні цінності, а 

також розвивати творчий потенціал дітей з особливостями пси-

хофізичного розвитку, враховуючи їхні можливості; 4. Діяльніс-

ний – система професійно-педагогічних знань про проблему. 

Основними умовами становлення професійно-особистісної 

підготовки педагога до роботи з дітьми з особливостями психо-
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фізичного розвитку є: рефлексія вчителя та внутрішня мотивація 

до здійснення інклюзивної освіти; орієнтація на особистісну 

індивідуальність кожного вихованця, забезпечення диференцій-

ного та індивідуальнотворчого підходу; інформаційне забезпе-

чення підготовки педагога у вузі, застосування комунікаційних 

технологій, інтернет-ресурсів, модульна побудова процесу фор-

мування підготовки, що передбачає переведення студентів з 

пасивного виконавця в активного суб’єкта саморозвитку; вклю-

чення студентів в науково-дослідну роботу через залучення до 

проектної діяльності і участі в міжвузівських студентських 

олімпіадах; використання проблемних, інтерактивних, дискусій-

них, інноваційних методів. Важливими аспектом у процесі 

підготовки педагогів до роботи в інклюзивних умовах є форму-

вання у них професійно-ціннісних орієнтацій, професійно-осо-

бистісних якостей, умінь та компетенцій[2, c 39-42]. Професій-

но-ціннісні орієнтації педагога, який працює з дітьми з особли-

вими освітніми потребами – це спрямованість на розвиток 

особистості в цілому, а не тільки на отримання освітнього 

результату; усвідомлення своєї відповідальності за дітей. 

Професійно-особистісними уміннями педагога є: креатинність, 

творчий підхід до вирішення проблем; уміння дотримуватися 

конфіденційності службової інформації та особистісних таєм-

ниць вихованця. Щоб навчання в інклюзивних класах відбува-

лося успішно, педагог повинен оволодіти спеціальними знання-

ми і навичками: ознайомитися з анамнезом, мати уявлення про 

основні види порушень психофізичного розвитку дитини; 

вивчати стан уваги, стомлюваності, темп роботи кожної дитини; 

враховувати стан слуху, зору, загальної та дрібної моторики 

дитини; навчатися спостерігати за дітьми та оцінювати їх розви-

ток під час занять; навчитися адаптувати навчальні плани, 

методики, наочний матеріал та середовище до спеціальних пот-

реб дітей; формувати у дітей досвід відносин у соціумі, навичок 

адаптації до середовища; ставитися з повагою до дітей.  

Таким чином, ефективне інклюзивне навчання можливе 

лише за умови спеціальної підготовки і перепідготовки 
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педагогічних кадрів. Метою такої підготовки є оволодіння 

педагогами загальноосвітніх шкіл основними методиками, 

засобами та прийомами навчання, які використовуються в 

інклюзивному середовищі. 
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УДК 37:316.356.2 – 056.26  Педагогічні науки 

 

РОЛЬ СІМ'Ї В СИСТЕМІ РАННЬОЇ КОРЕКЦІЙНОЇ 

ДОПОМОГИ ДІТЯМ З ПОРУШЕННЯМИ 

ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ 

 

Хоменко С.О., 

старший викладач кафедри  

педагогіки та спеціальної освіти  

Дніпровського національного 

 університету імені Олеся Гончара, 

 м. Дніпро, Україна. 

Анотація: у статті проведено аналіз психолого-педагогічної 

літератури, присвяченої питанням участі батьків, які 

виховують дітей з порушеннями психофізичного розвитку, в 

корекційно-педагогічному процесі; охарактеризовані особливості 
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ранньої допомоги сім'ям, які мають дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку або ризик їх виникнення; розглянута 

роль і функції сім'ї, які виховують дітей раннього віку з 

порушеннями психофізичного розвитку або ризиком їх виникнення 

в реалізації ранньої допомоги дітям даної категорії. 
Ключові слова: рання допомога, діти з порушеннями 
психофізичного розвитку, ранній вік, сім'я. 

За даними державної служби статистики [1] кількість дітей з 

порушеннями психофізичного розвитку залишається стабільно 

високою, тому питання надання допомоги дітям, починаючи вже 

з раннього віку, є надважливим на сьогоднішній день. Раннє 

втручання в нашій країні покликано створити умови для розвитку 

і корекції дитини раннього віку з метою підготовки входження її в 

освітній простір і є фундаментом інклюзивної освіти.  

Одним з першочергових завдань державної політики щодо 

впровадження системи ранньої допомоги є створення умов для 

раннього розвитку дітей у віці до трьох років, реалізація програми 

психолого-педагогічної, методичної та консультативної допомоги 

батькам дітей, які отримують дошкільну освіту в сім'ї. Поста-

новка такого завдання обумовлена тим, що розвиток в ранньому 

дошкільному віці (особливо від 0 до 3 років) в істотному ступені 

визначає досягнення в шкільному навчанні, що, в свою чергу, має 

вирішальне значення для життєвого успіху. 

Визначальну роль в ранньому розвитку відіграє родина. В 

останні десятиліття у багатьох країнах шикуються потужні 

системи підтримки раннього розвитку і батьківської освіти, щоб 

відповісти на два глобальних виклики (які зачіпають і Україну): 

зміна структури сім'ї (розвиток сім’ї в умовах демографічної 

кризи) і зростання кількості дітей з порушеннями психо-

фізичного розвитку. 

Тим часом в різних країнах світу вже давно розроблені та 

апробовані на рівні державних програм і при державній 

підтримці системи ранньої допомоги сім'ям, які мають дітей 

до 3-х років і дітей з порушеннями психофізичного розвитку. 

Це такі країни як Австралія, Фінляндія, Туреччина та інші. 

Як свідчить практика, ефективність корекційно-педагогічної 
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роботи з дітьми раннього віку з порушеннями психофізичного 

розвитку або ризиком їх виникнення, як правило, залежить від 

співпраці батьків з усіма учасниками процесу. Кожен з учасників 

системи корекційно-педагогічної допомоги вносить важливий 

внесок в розвиток дитини. Та все ж головна роль в цьому процесі 

належить родині [2].  

Найбільша частка участі батьків у вихованні дітей відбу-

вається в ранньому віці, коли основною провідною діяльністю 

є емоційне спілкування з дитиною. У цей період активно 

розвиваються психомоторні функції, формуються передумови 

для оволодіння мовленням, наслідувальної здатності. Головне 

завдання батьків в цей важливий період - стимулювати всі 

функції розвитку. Необхідно проводити заходи, які сприяють 

корекції розвитку в тій чи іншій системі організму дитини. 

Корекційно-розвивальна програма повинна розроблятися 

спільно з педагогами, психологом і лікарем. Зміст може 

включати: режимні моменти, вправи, ігри з дітьми і багато 

іншого [3, с. 363]. 

У спеціальній літературі досить багато робіт присвячено 

питанню участі батьків, що мають дітей з різними порушеннями 

психофізичного розвитку, в корекційно-педагогічному процесі. 

Зокрема, проблемам сімейного виховання і навчання дітей дитини 

з мовленнєвою патологією (Н. Жукова, Т. Філічева, О. Усанова, 

С. Шаховська, М. Фомічова та ін.); глухих і слабочуючих дітей 

(Н. Морєва, Є. Рау, Е. Леонгард, Н. Шматко, Б. Корсунська та ін.); 

дітей з інтелектуальними порушеннями (М. Певзнер, В. Петрова, 

С. Забрамна та ін.); дітей з дитячим церебральним паралічем (ДЦП) 

(О. Мастюкова, М. Іполітова, Р. Бабенкова та ін.); дітей з порушен-

нями зору (М. Земцова, Л. Солнцева, С. Хорош та ін.) [3, с. 362]. 

Дослідники в галузі спеціальної освіти виділяють наступні 

функції сімей, які виховують дітей раннього віку з порушеннями 

психофізичного розвитку або ризиком їх виникнення: 

 - абілітаційно-реабілітаційна діяльність, суть якої полягає у 

відновленні психофізичного та соціального статусу дитини з 

порушеннями психофізичного розвитку або ризиком їх виник-
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нення, включення її в соціальне середовище, в ознайомленні з 

нормальним життям і роботою в рамках її можливостей; 

- коригуюча, спрямована на виправлення, ослаблення або 

згладжування вад психофізичного розвитку дітей з обмеженими 

можливостями здоров'я або ризиком їх виникнення;  

- компенсуюча, спрямована на компенсацію, відновлення 

порушених або несформованих функцій організму, на адаптацію 

його до умов життя і спробу замінити пошкоджені, або непро-

дуктивно діючі структури відносно збережених компенсаторних 

механізмів [3, с. 363]. 

Таким чином, батьки - основні учасники корекційно-

розвиваючого процесу допомоги дітям з різними порушеннями 

психофізичного розвитку, особливо, якщо дитина не відвідує 

навчально-виховний заклад. Для створення сприятливих умов 

виховання в сім'ї необхідно знати особливості розвитку 

дитини, її можливості та перспективи розвитку, дотримувати 

правильний розпорядок дня, організувати цілеспрямовані 

корекційні заняття, сформувати адекватну самооцінку - 

правильне ставлення до себе, до своїх можливостей і 

здібностей.  

Література: 

1. Державна служба статистики України. Режим доступу: 

http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 07.09.2020). 

2. Лукьянова Г. Е. Роль семьи в системе коррекционно-

педагогической помощи детям с комплексными нарушениями 

развития // Проблемы Науки. 2015. №8 (38). Режим доступу: 

https://cyberleninka.ru/article/n/rol-semi-v-sisteme-korrektsionno-pe-

dagogicheskoy-pomoschi-detyam-s-kompleksnymi-narusheniyami-ra-

zvitiya (дата звернення: 08.09.2020). 

3. Филатова Н. Ю., Ермолова В. М. Роль коррекционно-

развивающего потенциала семьи в реализации ранней помощи 

детям с ОВЗ или с риском их возникновения в возрасте от 0 до 3х 

лет. Материалы Всероссийской научно-практической конферен-

ции. Под ред.. М.В. Шакуровой. Изд.: Воронежский государст-

венный педагогический университет (Воронеж) 2020.Ст.: 361-365. 



 

142 

4. Сяба М. О. Роль сім’ї у вихованні дітей з особливими по-

требами. Духовність особистості: методологія, теорія і практика. 

2013. Вип. 3. С. 163-168. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ 

domtp_2013_3_21 (дата звернення: 08.09.2020). 

5. Московкина А. Г. Ребенок с ограниченными возмож-

ностями здоровья в семье : учебное пособие. Москва : Прометей, 

2015. 252 с.  

6. Разенкова, Ю. А. Приоритетные научные исследования 

ИКП РАО в области ранней помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья и их семьям. Воспитание и обучение 

детей с нарушениями развития. 2016. № 1.  С. 7-12. 

______________________________________________________ 

УДК 811.111            Філологічні науки 

 

ПОНЯТТЯ СКРОМНІСТЬ У ГУМАНІТАРНИХ НАУКАХ 

 

Шастало В.О.,  

канд. філол. наук, доцент 

Герман Л.В., 

 канд. філол. наук, доцент 

Харківський національний аграрний  

університет ім. В.В. Докучаєва 

м. Харків, Україна 

В роботі розглядається поняття СКРОМНІСТЬ як кардинальна 

доброчесність, що слугуює регулятивом людського буття. В 

європейській етиці і психології це поняття бере свій початок від 

античних кардинальних доброчесностей і доповнюється  у 

християнстві аспектами чистоти і покірливості.  

Ключові слова: скромність, доброчесність, чеснота, гумані-

тарні науки. 

Осягнення культури через мову є однією з цілей сучасної 

антропологічної парадигми лінгвістики, що досліджує мову в 

єдності з культурою, [2, с. 5]. Для вивчення концепту етики 

СКРОМНІСТЬ релевантними є ідеї лінгвокультурології про 

взаємодію і взаємовплив мови й культури в найрізноманіт-
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ніших формах. Це обумовлює багатогранність концептів етики, 

які характеризуються через історію, суспільство, його мораль, 

культурний код і т.ін, а також мовні засоби реалізації 

концепту. Відповідно пошук відомостей про поняття скром-

ності зумовлює необхідність звернення до наук соціально-

гуманітарного циклу – філософії (етиці), психології, історії, 

соціології, теології тощо, так і власне до лінгвістики. 

СКРОМНІСТЬ, що належить до кардинальних доброчес-

ностей, які слугують регулятивами людського буття, завжди 

привертала увагу дослідників, починаючи з античних часів. У 

соціальних науках поняття скромності відносять до етики – 

дисципліни, яка визначається як «практична філософія; наука 

про мораль [11, c. 573–581], як філософське дослідження 

сутності, цілей і причин моралі і моральності, проблеми 

критеріїв добра і зла тощо. Основною метою етики, за 

Арістотелем, є щастя – діяльність душі в повноті чеснот, тобто 

самореалізація людини – розумні вчинки, в яких вона уникає 

крайнощів і тримається золотої середини, саме тому 

основними чеснотами є помірність і розсудливість. 

В європейській етиці визначення доброчесності спирається 

на аналіз семи чеснот, серед яких чотири основних, описаних в 

античній філософії, і три теологічних, привнесених у середні віки 

Отцями Церкви. Початки античних кардинальних доброчес-

ностей пов’язані з філософією Сократа, Платона й Арістотеля. Це 

мудрість (розсудливість), справедливість, мужність (сила) і 

скромність (помірність). За Платоном, ці чесноти відповідають 

устрою людської душі, в якій вирізняють три здібності: 

інтелектуальну, вольову й афективну. З погляду античної етики 

помірність визначає правильну мету, мудрість – правильні засоби 

її досягнення. Цінності мудрості, мужності, сили, які можуть бути 

неврівноваженими, гордовитими, високомірними, врівноважу-

ються скромністю (смиренністю) – окремою групою цінностей, 

що становлять самоцінність [3, c. 442].  

Аналіз сучасного набору традиційних християнських 

чеснот свідчить, що скромність здобуває загальноетичну оцінку 
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як форма помірності – чесноти, спрямованої у дусі аскетичної 

повчальної традиції [11, с. 26–29] на підпорядкування 

благочинному розуму усіх п’яти видів людських почуттів [11, с. 

544–545]. Помірність виражається у здатності людини бути 

хазяїном власних почуттів, бажань, спокус і пристрастей як 

необхідній умові досягнення морально обґрунтованої мети [11, 

с. 503–505]. Отже, в основі поняття скромність лежить МІРА, 

що пізнають через операцію оцінювання, і саме помірність 

виявляється провідною когнітивною ознакою скромності, 

починаючи з античних часів. 

Не менш важливою ознакою є те, що скромність виявляється 

лише у ставленні однієї людини до іншої. В античній філософії і 

теології – це вертикаль людина → БОГ, у світській етиці Нового 

часу – горизонталь людина → людина. У християнській етиці 

помірність, відповідно до вищої мети самовідданого служіння 

Богу, трактують як доброчесність – даровану Богом умову 

можливості для людини, яка живе у мирі, бути причетною до 

Бога [11, с. 504]. У світській філософії Нового часу помірність 

трактують як вміння людини контролювати тваринні схильності 

(прожерливість, пияцтво, похіть тощо) згідно з вимогами 

скромності і благопристойності, спрямоване на збереження 

людської природи у досконалості [11, с. 505]: 

Riddell, who was a modest man, not given to cakes or 

ale <…> (BNC). 

Відмінним від властивого всім іншим формам помірності 

й історично незмінним є розуміння скромності як зовнішнього 

вияву внутрішніх чистоти і покірливості [3, с. 443–444], за 

словами Ф. Аквінського, саме зовнішня поведінка є знаком 

внутрішньої диспозиції людини [6]. Аспекти скромності – 

чистоту і покірливість – визначають відповідно як моральну 

охайність у сексуальному житті [1, с. 21; 12] та моральну 

якість, протилежну погордливості і зарозумілості [3, с. 503–

505] : 

..his uncharacteristic modesty is aimed at avoiding the 

complacency trap (BNC) 
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У теологічній традиції чистоту визначають як «ритуальну 

чистоту перед Богом» та конкретизують у сексуальному сенсі як 

«непорочність, цнотливість, незайманість» головним чином 

стосовно до жінок [1, с. 185; 12]. Покірливість відображує 

релігійно-моральне прагнення людини до досконалості [6]: що 

вище піднімається людина морально, то більше усвідомлює 

свою гріховність [3, с. 443–445]. Джерелом покірливості є 

істинна любов до Бога, віра і сподівання на Нього [3]. У цьому 

сенсі покірливість є фундаментом і зв’язком усіх благ, основою 

християнського світобачення [4]. Протиставлену амбіційності, 

честолюбству, марнославству і  самовпевненості, покірливість 

тісно пов’язують з довготерпінням, полегшенням і прощенням : 

I'm a very modest woman; hate self-praise (BNC) 

У релігійній картині світу покірливість – «викорінювач 

пристрастей» – здатна вивести душу людини із безодні гріхів до 

неба. Досягненню покірливості сприяють «некористолюбство», 

простота мовлення, жебракування, уникання світу, приховування 

власної мудрості  тощо [5]: 

Despite his lineage and academic qualifications, 

Denholm was modest and retiring to a fault (BNC). 

Cучасна психологія синтезує досягнення у розумінні 

СКРОМНОСТІ як моральної якості характеру, що можна 

вимірювати у кількісних термінах, як вважали психологи-

біхевіористи Е. Лі Торндайк та ін., і водночас як такої 

доброчесності, що розвивається у процесі зіткнення людини з 

різними викликами протягом усього її життя згідно з 

психосоціальною теорією стадій розвитку Е. Ериксона. 

Скромність і повага до інших входить і до ієрархії людських 

потреб за А. Маслоу, бо разом з іншими чеснотами слугує 

домінантним цілям самореалізації індивіда . 

Психологія ХХІ ст. розглядає скромність у межах новітньої 

теорії VIA (Values in Action) як один з різновидів помірності, що 

входить до системи шести провідних доброчесностей поряд із 

мудрістю й знанням, мужністю, любов’ю та гуманізмом, 

духовністю й трансцендентністю  [7]. Класифікація достоїнств і 
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доброчесностей лідерів позитивної психології К. Петерсона і М. 

Селігмана (VIA Classification of Strengths and Virtues) заснована 

на ідеї важливості правильного визначення й використання 

індивідуальних достоїнств людини для досягнення нею успіху в 

різних сферах життя. Згідно з їхньою теорією, помірність –це 

доброчесність, що за родо-видовими відношеннями охоплює 

такі сильні сторони або достоїнства людини: скромність, 

покірність і смиренність; прощення й милосердя; розсудливість і 

обережність; самоконтроль і саморегуляцію. Ця доброчесність 

слугує запобіжним фактором щодо соціальних конфліктів, бо 

вимагає від людини прощення, зниження негативних емоцій 

тощо, які Д. Тангні деталізує у вигляді провідних рис скромності 

[9]: адекватна оцінка власних здібностей і досягнень; здатність 

визнавати свої помилки, вади, прогалини в знаннях, обмеження; 

відкритість до нових ідей та порад; збереження перспективи 

нових досягнень;  відносно низький фокус на собі або здатність 

«забути себе»; розуміння цінності будь-якого людського внеску 

до нашого світу. 

За даними культурної психології, припускають, що на 

підставі типу культури такі сучасні суспільства індивідуаліс-

тичного типу, як Велика Британія, США та ін. схильні цінувати 

СКРОМНІСТЬ нижче, ніж суспільства колективістського типу 

(Японія) [8]. 

Таким чином, дослідження в гуманітарній сфері дозволя-

ють уважати відповідність моральним нормам і помірність 

провідними ознаками скромності у християнській картині 

світу.  
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previously developed approaches to the consideration of strategies, 

the report considers the application of this classification to the 

specifics of cinema chains. 

Keywords: marketing, marketing strategies, cinema chains 

Many scientific works are dedicated to the problem of 

definition the essence of formation marketing strategies. There are 

world famous and Ukrainian authors like: Igor Ansoff [1], L. 

Balabanova [2], V. Gerasymchuk [3], V Heetz, [4], Jean-Jacques 

Lambin [5], Jack Trout [6], F. Kotler [7], N. Kudenko [8], M. 

Porter [9] , M. Yanevych [10], L. Yatsishina [11]. 

We propose to update the view of strategic marketing in the 

discourse of making a business of cinemas chains, as this area has 

its own special aspects. The main directions of marketing strategies 

were proposed by F. Kotler and M. Porter. In their opinion, 

companies build their models on the basis of two concepts of 

marketing planning - the choice of target market (within their 

industry or individual segments) and strategic advantage (product 

uniqueness or price). According to these two principles, the 

following classifications of enterprise strategies were introduced: 

The strategy of undifferentiated (mass or standardized) 

marketing is that the seller neglects the differences in segments and 

addresses the entire market with the same product, massive 

production and sale of the same product to all buyers at once []. For 

a cinema chain, such a strategy carries risks, because even for two 

cinemas of the same chain in a more or less identical repertoire, 

forming an identical schedule, each of the cinemas may suffer 

losses, because in this case the tastes of the audience will not be 

taken into account. On the other hand, if we consider the service 

itself as a product as the arrangement of halls and the work of staff - 

such a strategy may well be acceptable for this area. 

Consider the stages of formation of marketing strategy, which 

are presented in Fig. 1.2.1 [] 

1. Determination of situation 

Market Consumer Product 

Competitors Distribution Promotion 
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2. SWOT- analysis 

3. Formation the aims 

 

 

 

 

 

4. Development of marketing strategies 

 

 

 

 

5. Development of an action plan 

 

 

 

 

6. Control of the marketing plan 

 

 

 

 

Fig. 1.2.1 Stages of making a marketing strategy [] 

 

J. Trout considered strategies for the behavior of the enterprise 

depending on competitors. He identified four types of strategies: 

1. Defensive war - is inherent in market leaders, who must 

constantly improve and "attack" even themselves in the struggle to 

defend their positions. Looking at the networks of cinemas, in the 

quadrant of defensive war are the market leaders - "Planeta Kino" 

and "Multiplex", which are constantly improving and expanding, 

and expanding to gain new competitors and beat them. 

2. Attack strategy - suitable for the second and third largest 

companies. The most important thing for them is to stand out 

against the strengths of the leader, but on the contrary to find their 
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weaknesses and "beat" them. For example, the Wizoria Cinema in 

Kyiv competes with the Multiplex Cinema for the audience on the 

left bank, with Wizoria emphasizing the proximity of the location 

for the Darnytsia audience and delicious popcorn, while for many 

Mutiplex visitors the Prospekt shopping mall tastes like pop. not 

satisfactory. 

3. Flanking strategy is chosen by smaller and novice 

companies, they find areas where there are no competitors or find 

such approaches and ideas that are new to the market. For example, 

many years ago, when the first Planeta Kino cinema opened in 

Kyiv, it had only two halls, but showed the only until recently the 

latest IMAX technology in Ukraine, which determined its 

uniqueness. And helped win a significant market share of visitors 

from all over Ukraine. 

4. Guerrilla warfare is waged mostly by small cinema 

networks. For example, the Odessa kino chain places its cinemas in 

small towns of Ukraine, where they are the only film demonstrator. 

[]Trout Power of Simplicity 

It follows that depending on the purpose, goals, timing, stage 

of the life cycle of the enterprise, market and product, there are 

many classifications of strategies to consider when choosing a 

business for each firm at any given time, taking into account micro- 

and macro- environment. 

Thus, a marketing strategy is a long-term action plan. Domestic 

and foreign scientists distinguish classification features in marketing 

strategies by such factors as price, degree of differentiation, 

competition, globalization, tasks, resources, products and more. 

Depending on these factors, the formulation of definitions of marketing 

strategy by scientists, its tasks, goals and main directions also differs. 

The importance of the decision of the company's management to move 

the company to strategic-oriented management has a serious impact on 

the financial success of the enterprise. 

It is important that the goals meet the SMART criteria, they are 

specific, urgent, achievable, measurable and have performers. Then 

the goals are adjusted in terms of the tasks that can solve marketing. 
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Development of an action plan and adjustment of these actions in 

the course of its implementation. 
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Анотація: Дана доповідь розглядає концепт «сім’я»  як один із 

найважливіших орієнтирів людської поведінки. У ході досліджен-

ня виявлено національно-лінгвістичну своєрідність фразеологізмів, 

прислів’їв, приказок; зроблено характеристику даного концепту з 

аналогічними характеристиками цього ж концепту в німецькій 

мові, що дозволяє чіткіше уявити систему ціннісних пріоритетів 

німецької мовної спільноти на матеріалі фразеологічних одиниць 

«родинні стосунки». 

Концепт «родина» знаходить своє вираження в німецькій 

фразеології, що складається з термінів спорідненості, а також 

найменувань, що відносяться до колективних уявлень про дім, 

сім’ю, кровноспоріднених відносинах і спорідненість по шлюбу. 

Ключові слова: фразеологія, концепт «сім’я».   

Виділення тих чи інших мовних одиниць зазвичай 

здійснюється носіями мови на підставі їх мовного досвіду, 

інтуїції. Завдяки цьому можна в більшості випадків майже 

безпомилково визначити кількість знаменних слів у реченні, 

виділити пропозиції в мові, але вже при розбитті слів на 

морфеми, а морфеми на фонеми рядовими носіями мови, що не 

мають спеціальної лінгвістичної освіти, будуть досить часто 

коливатися і сумніватися, а в багатьох випадках допускати 

помилки. Сумніви і коливання виникнуть також при виділенні 

зі складу мови фразеологізмів [1, c. 78-79]. 

Концепт «родина» представлений в різних художніх, 

наукових та публіцистичних текстах, що ще раз доводить його 

безсумнівну цінність для будь-якої культури та мовної 

свідомості: «Концептом стають тільки ті явища дійсності, які 

актуальні та цінні для даної культури, мають велику кількість 
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мовних одиниць для своєї фіксації та є темою для приказок та 

прислів’їв, поетичних та прозаїчних текстів» [2, с. 28]. 

Концепт «родина» займає особливе місце в німецькій 

фразеології, де родина розглядається як духовна цінність. У 

німецькій фразеології існує різноманіття фразеологізмів, в яких 

концепт «родина» розуміється з різних точок зору. 

Що й українська, німецька мова багата й різноманітна 

фразеологічними зворотами, які відображають родинні стосунки, 

статусні позиції в родині, взаємовідносини, матеріальне  стано-

вище родини та т.п. У ході нашого дослідження, було 

проаналізовано 57 фразеологічних одиниць на німецькій мові. Ми 

виділили чотири семантичні групи, які пов’язані с концептом 

«родина».  

У першій групі нами розглядаються взаємовідносини між 

членами родини. До неї ми віднесли 7 фразеологічних оди-

ниць. Наступна семантична група налічує 12 фразеологічних 

єдностей. В ній йде мова про відносини між чоловіком та 

дружиною. В третій групі аналізується роль дитини в родині, 

ставлення, відношення батьків до неї.  Даний пункт нашого 

дослідження включає в себе 17 фразеологізмів. Найбільш важ-

ливим аспектом сімейного життя німців виявилися фразеоло-

гізми, які пов’язані з вибором нареченого та нареченої. З 57 

фразеологічних зворотів 21 належить саме цій групі. 

Але, для того, щоб детальніше ознайомитися з тим, яке ж 

ставлення мають німці до родини, ми вирішили проаналізувати 

всі дані фразеологічні єдності.  

Перша семантична група фразеологізмів пов’язана з 

відносинами в родині, що показує як позитивний бік сімейного 

життя, так і негативний. Адже сім’я справляє величезний вплив 

на людину. Ми бачимо, як живуть наші батьки, і в залежності 

від того, подобається нам це чи ні, ми хочемо перенести цю 

модель відносин у майбутньому на свою власну сім'ю. Родини 

бувають різні. У когось батьки розлучені, але при цьому мають 

хороші стосунки. А хтось живе разом і постійно лається, не 

приділяючи уваги дітям. Хтось постійно приймає гостей, а 
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хтось намагається відгородитися від сторонніх в домі. Родина – 

це насамперед відносини між людьми, якщо вони сповнені 

розуміння та взаємоповагою, то будь-яка модель  спрацює, і 

кожен член родини буде відчувати себе потрібним та коханим. 

Тому саме цьому аспекту ми присвячуємо аналіз фразеологіз-

мів у німецькій мові. 

Найчастіше, такі фразеологічні одиниці широко використо-

вуються в щоденному житті сімейної пари, акцентуючи увагу на 

родинні чвари, неполадки, традиції та звички й т.п. Наприклад:  

«Wie die Henne, so die Eier» або «Wo die Frau wirtschaftet, 

wächst der Speck am Balken» – рано встала, та мало напряла, 

тобто, яка жінка, така й сім’я. Перекладаючи дослівно: де 

жінка займається хазяйством, росте сало на балконі. Прислів’я 

характеризує охайність, працелюбність та чепурність жінки; як 

вона доглядає за родиною, як відноситься до своїх обов’язків, 

адже від цього всього залежить стан сім’ї. Жінка, яка прагне 

досягти того, щоб родина була щаслива, зробить із нічого – 

все, а та, що має все, може перетворити на нічого. 

«Die Ehe ist Himmel und Hölle» – родина – це рай та пекло. 

Тобто, в сім’ї відбуваються різні події та ситуації: сьогодні 

може щастя вирувати, а завтра горе трапиться. 

«Keine Schenke ohne Trank, keine Ehe ohne Zank» – 

дослівно перекладаючи: немає шинку без напоїв, немає сім'ї 

без сварок. Фразеологізм говорить про те, що в будь-якій сім’ї 

бувають чвари, сварки і це нормально, адже саме в незгодах 

проявляється справжнє кохання та турбота, незлагоди ще 

більше скріплюють родину.  

«Die Frau kann mit der Schürze mehr aus dem Hause tragen, als 

der Mann mit dem Erntewagen einfährt» – без хазяїна двір, а без 

хазяйки хата, плаче. Дослівно: жінка на фартухові більше винесе з 

хати, ніж чоловік вивезе на возі. Значення цього стійкого виразу 

говорить про те, що без дружини, без жінки все пропаде. Саме 

вона повинна оберігати сімейне вогнище, бути прикладом для 

своїх дітей, підтримувати їх та чоловіка. Все залежить від неї: 

затишок, родинна атмосфера та взаємовідносини. 



 

155 

«In einer guten Ehe fügen sich Himmel und Erde zusammen» – 

дослівно перекладається як в гарній родині небеса з’єднуються із 

землею. Такий вираз можна трактувати так: якщо відносини між 

членами сім’ї гарні, коли панує позитивна атмосфера стосунків, 

то всі біди та нещастя швидко вирішуються. 

Таким чином, ми можемо зробити висновок, що для 

німецького народу родина – це соціальний інститут, де можуть 

бути і сварки, неполадки, кохання та взаєморозуміння. Такі 

характеристики має кожна сім’я, адже не може бути так, щоб все 

було ідеально. Жінка відіграє особливу роль у німецькій сім’ї: 

вона є берегинею сімейного щастя, добробуту та затишку. 

Наступна семантична група, яка була виявлена нами у ході 

аналізу фразеологічних одиниць, стосується відносин між 

чоловіком та дружиною. Адже, саме від їхніх стосунків 

залежить не тільки їхні майбутнє, а й майбутнє дітей. Маємо 

навести декілька прикладів: 

«Was sich liebt, das neckt sich» або «Die sich bei Tage 

zanken, lecken sich bei Nacht» –  милі посваряться – ще краще 

помиряться. Коли сваряться ті, хто насправді любить один 

одного, їх сварки швидко закінчуються примиренням і тому не 

сприймаються всерйоз. Такий вираз використовують, коли не 

надають значення сварці між близькими людьми.  

«Zwist unter Liebesleuten hat nicht viel zu bedeuten» – сварка 

між коханими людьми не означає особливо багато.  

«Die Frau prügelt ihren Mann nicht, hält ihn aber unter dem 

Pantoffel» - бути під пантофлею (під п’ятою) у дружини. 

Говорять таке про чоловіка, який знаходиться у насильному 

підпорядкуванні у дружини. Цей стійкий вираз говорить про 

жінку, яка верховодить у родині, вказує, що робити своєму 

чоловікові, не прислуховуючись до його думки, який, в свою 

чергу, виконує всі забаганки коханої.  

 «Wenn die Frau nichts hat und der Mann nichts tut, wird die 

Ehe selten gut» – коли дружина нічого не має, а чоловік нічого 

не робить, то родина не складеться. Адже, не може існувати 

сім’я, в якій немає обов’язків. Якщо чоловік байдикує, 
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дружина нічим не займається, все стоїть на місці без роботи, 

родина не розвивається. 

 «Der Mann ist das Haupt der Familie und die Frau ist der Hut 

darauf» – чоловік голова, а жінка – шия. Говорячи так, ми 

розуміємо, в першу чергу те, що шия повертає голову туди, 

куди забажає, голова тримається на шиї і без неї не може 

виконувати будь-які функції. 

 «Was sich liebt, das neckt sich» або «Liebe muss Zank 

haben» – чоловік із жінкою сваряться, але під одну ковдру 

лягають. Як зазначалося, у кожній родині бувають незгоди, але 

все потрібно вирішувати разом, лише вдвох можна подолати 

всі проблеми, а чуже слово тільки нашкодить.  

«Mann und Weib sind ein Leib» – чоловік та жінка — одне 

діло, одне тіло, один дух.  Мається на увазі дружні і люблячі один 

одного чоловік і дружина, які залежать один від одного, їхні 

поведінка та звички, бажання та цілі стають однаковими – тому 

говорять «їхні душі злилися в одну». Але в сучасній німецькій 

мові слово «Weib» означає неприємна жіноча персона, стара 

жінка. Тобто, сьогодні воно має негативний відтінок, хоча і 

означає позитивне – чоловік та жінка – одне ціле. Але фразеоло-

гізм – стійке словосполучення, тому ми не можемо його змінити. 

«Ein Mann ohne Frau ist ein Baum ohne Laub und Zweige» – 

без жінки, як без води – ні сюди, ні туди. Як вже зазначалося 

вище, жінка – берегиня домашнього затишку, саме від неї 

залежить стосунки та добробут у родині. 

«Mann ohne Weib, Haupt ohne Leib» – чоловік без жінки – 

голова без тіла. 

 «Junge Frau und aller Mann ist ein trauriges Gespann» – 

молода дружина і старий чоловік – сумна упряж.  

Провівши аналіз даних фразеологічних одиниць, ми 

дійшли висновку, що сварка для коханих людей нічого не 

значить, навіть, будучи ображеними один на одного, пара 

разом лягає спати та не скаржиться іншим людям на незгоди. 

Також вони вказують нам на те, що без добросовісної жінки, 

дружини не може бути побудована родина, без неї, як без води, 
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адже вона керує всіма «процесами» в сім’ї, тримає чоловіка в 

руках.    

Третя семантична група, яка є не менш важливою при 

створенні родини та у відносинах між її членами – це стосунки 

між батьками та дітьми. Ці взаємовідношення показані нам у 

фразеологічних зворотах, таких як: 

 «Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm» або «Wie der Baum, 

so die Frucht», або «Wie die Alten sungen, so zwitschern die 

Jungen», «Wie die Katze, so das Kätzchen» – яблуко від яблуні не 

далеко падає. Сенс простий – які батьки, такі й діти. В дітях 

повторюються недоліки, пороки їхніх батьків. Діти, як 

правило, дуже схожі на своїх батьків. Говориться цей вираз із 

жалем, коли хочуть підкреслити, що діти мають ті ж недоліки, 

що і їх батьки.  

«In jeder Herde findet sich mal ein schwarzes Schaf» або «Der 

beste Baum bringt wohl auch eine krüppelige Frucht», «Unkraut 

wächst in jedermanns Garten» – нема роду без вироду,  має 

негативний відтінок. Так зазвичай називають людину, у якої 

фізичні вади, але ця фраза підкреслює більше моральні чи 

етичні недоліки. З цим членом сім'ї ніхто не може домовитися, 

переконати його в неправильності вчинків чи рішень і т.п. 

 «Eine Ehe ohne Kinder ist wie ein Tag ohne Sonne» – шлюб 

без дітей, як день без сонця. Фразеологічна єдність зазначає, 

що у подружжя немає нічого яскравого, світлого, адже у них 

немає дітей, це як похмурий день, який не несе ніякої радості.  

«Wie die Alten sungen, so zwitschern die Jungen» або «Wie 

die Hühner gackern, so die Kücklein», що переводиться як: від 

лося – лосенята, від порося – поросята. Тобто, які звички у 

батьків, такі і у дітей, адже вони наслідують їхню поведінку.  

«Von böser Kuh kommt kein gutes Kalb» – від злої корови 

добре телятко не народиться.  

«Was die Kinder hören im Haus, plaudern sie auf der Gasse 

aus» – що діти почують вдома, те й говорять на вулиці.  

«Wie der Vater, so der Sohn» – який батько, такий і син.  
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«Kleine Kinder drücken die Knie, grosse das Herz» – 

маленькі діти тиснуть на коліна, а великі – на серце.  

«Kleine Kinder, kleine Sorgen, grosse Kinder, grosse Sorgen» 

- маленькі діти – малі турботи, великі діти – великі турботи.  

«Mutterliebe altert nicht» – материнська любов не старіє.  

«Vater werden ist nicht schwer, Vater sein dagegen sehr» – 

стати батьком – не важко, тяжко ним бути.  

За допомогою фразеологізмів ми змогли визначити, які ж 

відносини між батьками та дітьми у німецькій родині. Отже, діти 

є цінним, важливим та найдорожчим багатством для батьків. 

Любов матері – це невичерпне джерело, яке ніколи не згасне. 

Велика кількість проаналізованих фразеологічних єдностей 

говорять про те, що  більшість звичок, особливості характеру 

молодшого покоління мають вплив від звичок батька та матері. 

Також слід зазначити, що турбуючись про дітей, виховуючи їх 

батьки не раз роблять акцент на тому, що чим старші діти, тим 

більше проблем вони мають із своїми потомками.  

Аналізуючи фразеологічні одиниці, ми звернули увагу на 

такий життєвий аспект, як одруження, вибір нареченої та 

нареченого, що є найважливішим для подружнього щасливого 

життя, для створення міцної родини. Німці приділяють цьому 

достатньо уваги, тому, що стосується стійких виразів у 

німецькій мові, які пов’язані з даною темою, то це – велике 

різноманіття, яке підлягає нашому дослідженню. Для 

прикладу, можемо розглянути декілька із них: 

«Ehestand – Wehestand» – одружитися легко, але вжитися 

важко. Фразеологічна єдність зазначає, що зустрічатися, гуляти 

– легко, але, залишившись вдвох, дуже важко нести 

відповідальність один за одного. Бувають різні події та ситуації 

в родині, які потребують підтримки та взаєморозуміння, чого 

інколи не вистачає в подружньому житті. 

«Heiraten ist kein Wettlauf – man kommt immer noch früh 

genug an» – одруження це не змагання, кожен все рівно 

устигне. В українській мові існує така приказка – перше чим 

одружитись, треба роздивитись.  Сенс цього фразеологізму 
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зрозумілий – не потрібно поспішати, якщо кохання існує, то 

воно буде завжди, незалежно, чи ви одружені чи ні. А 

поспішивши одружитись, можна зробити багато помилок. 

Німці до цього питання ставляться з особливою відповідаль-

ністю, адже це на все життя. 

«Heiraten in Eile bereut man mit Weile»,  «Heiraten in Eile 

bereut man mit Weile» – поспішився – оженився і в біду 

ввалився. Дана приказка має негативний присмак, адже, як ми 

бачимо, німецький народ асоціює поспішне одруження з 

чимось поганим, недобрим.  

«Heirate ein schönes Weib und du hast Verdruss» – дослівний 

переклад – одружишся на гарній, будеш мати неприємності. 

Схоже прислів’я в українській мові – з красивого лиця води не 

пити.  

«Ehen werden im Himmel geschlossen» – судженого ні обійти , 

ні об’їхати або дослівно – шлюби укладаються на небесах. Якщо 

доля вирішила, що саме ви повинні бути разом, то свого коханого 

чи кохану, щоб не трапилося, нам не оминути.  

«Man kann nicht auf zwei Hochzeiten zugleich tanzen» – на 

двох весіллях одночасно не танцюють. Фразеологізм вказує на 

те, що не одружуються ті, які не визначились чітко, чи з тими 

вони хочуть прожити все життя, чи з іншими.   

«Suche dir deine Frau nicht beim Tanzen, sondern bei der 

Erntearbeit im Feld» або «Eine Frau sucht man sich am Samstag, 

nicht am Sonntag aus» – бери жінку не в хороводі, а в огороді. 

Фразеологічна одиниця говорить про те, що потрібно звертати 

увагу не та танці, розваги дівчини, а на її працелюбність, те, як 

вона доводить все до ладу. Адже в родині головне – затишок, 

приємна атмосфера, що на сто відсотків залежить від жінки. А 

те, як вона розважається – не має ніякого позитивного значення 

для чоловіка та дітей, тому, перед тим як одружуватись, 

німецька приказка застерігає чоловіків, і ще раз вказує, як 

потрібно обирати кохану. 

«Frühe Hochzeit, lange Liebe» – раннє одруження – довге 

кохання. Фразеологізм, який навпаки, заперечує всі негативні 
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боки поспішного весілля. У даному виразі мається на увазі, те, 

що чим раніше ти одружився, тим щасливіше буде життя і 

довга любов. Адже, в молодості, вирують романтичні 

стосунки, переживання, які залишаються і після одруження, 

тому взаємоповага, взаєморозуміння та кохання будуть 

тривати все життя.  

«Wer seiner Frau alles erzählt, ist erst jung verheiratet» – хто 

своїй дружині все розповідає, той дуже рано одружився.  

«Gezwungene Ehe – Herzens Wehe» – шлюб за примусом – 

серцевий біль. Так, адже, коли твоє серце кохає іншого, душа 

прагне до нього, а ти мусиш виходити заміж за нелюба, то все 

на світі здається сірим, безрадісним і тобі нічого і ніхто не 

потрібний, крім коханого.   

 «Wer ehrlich ist, heiratet früh, wer klug ist, aber nie» – хто 

чесний – одружується рано, хто розумний – ніколи.  

«Heiraten ist kein Pferdekauf» – одруження – це не купівля 

коня. До цього моменту свого життя потрібно ставитися 

відповідально, адже це – назавжди.  

 «Heiraten ist gut, aber nicht heiraten ist besser» – 

одружитись – добре, а не одружитись – ще краще.  

 «Der Ehestand ist eine Prozession, wo immer das Kreuz 

vorangeht» – шлюб – це процес, в якому хрест завжди 

попереду.  

 «Gehst du in den Krieg, so bete einmal; gehst du zur See, 

zweimal, gehst aber in die Ehe – dreimal» - якщо йдеш на війну – 

молися, якщо йдеш в море – молися двічі, а якщо збираєшся 

одружуватися – тричі.  

 «Wer aus Liebe heiratet, hat gute Nächte und üble Tage» – у 

того, хто одружився по коханню – гарні ночі та погані дні.  

«Ein alter Mann, der freit, ist nicht gescheit» – старець, який 

надумав одружуватись – нерозумний.  

Німецький народ ставиться до одруження дуже 

відповідально, адже це – на все життя. Фразеологічні одиниці 

говорять про те, що, перед тим як одружитися потрібно добре 

подумати, і, все рівно, від свого кохання, як зазначають 
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фразеологізми, нікуди не дінешся. Слід зауважити, що з 

весіллям німці мають здебільшого негативні асоціації. 

Таким чином, проаналізувавши всі фразеологічні єдності, ми 

можемо визначити, що є найбільш важливим для німців у 

відсотковому відношенні. Отже, ми маємо 12,3% усіх фразеоло-

гізмів належать фразеологізмам, які пов’язані з відношенням в 

родині; 21% – фразеологізмам, які зазначають відношення між 

чоловіком та дружиною; 29,8% – фразеологізмам, які показують 

ставлення батьків до дітей та 36,9% – фразеологізмам, які 

стосуються одруження. 

Таким чином, ми маємо підкреслити те, що діти та вибір 

нареченої чи нареченого є найбільш важливими аспектами в 

житті німця. Це не дивно, адже одруження – це назавжди, тому 

потрібно ретельно вибирати другу половинку, про що й 

говорять нам дані фразеологізми. А діти – це наше майбутнє, 

тому важливо зараз про них піклуватися та старанно 

виховувати, щоб не було прикрих ситуацій. Фразеологічні 

одиниці допомогли нам зрозуміти роль сім’ї для кожного 

громадянина Німеччини.  
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