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UDC 80   Philological sciences 

 

COMMUNICATIVE FEATURES OF ENGLISH FOLK TALKES 

 

 Bilocerkovska A.P., 

 student of law faculty 

 Kashyrina I.O, 

 senior lecturer 

 Dnepropetrovsk State University of Internal Affairs 

 Dnipro, Ukraine 

Literary genre is a type of literary work (artistic, journalistic, 

etc.), which is formed and developed in the historical aspect. [1, p. 

379]. The difficulty of determining the genre features of the work 

due to such genre properties as dynamism, variability of its 

boundaries, as well as the presence of a large number intermediate 

forms. V.A. Tyrigina emphasizes the need for a synthesizing 

approach to interpretation of the genre, taking into account all its 

formative bases: 

o formal and structural; 

o functional; 

o cognitive; 

o communicative. [2, p. 17]. 

A fairy tale is the most popular type of children's literature. A 

long story formation and development of fairy tales has led to many 

changes in this genre, instability of its borders. A fairy tale can take 

the form of a novel: “The Jungle Book”, epic work: “ The 

Nightingale and the Rose”, poems: The Shadow on the Stone ”and 

so on. English fairy tales are author's and folk. 

Author's tales are works written by one person who tries to 

create an original unique work. In literary tales the ending is often 

tragic, where the heroes die before reaching their goal, for example: 

But the Nightingale made no answer, for she was lying dead in the 

long grass, with the thorn in her heart (Wilde O. The Nightingale 

and the Rose). In a folk tale there is a canonical observance of all 

elements: there is a beginning, tie, climax, denouement and ending. 

Despite such diversity forms, the fairy tale is perceived as a 
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separate genre with its own characteristics. IN a folk tale always 

has a happy ending, for example: And finally she saved us (English 

folk tale. What They Say in New England). In order to distinguish 

fairy tales from other literary genres, should pay attention to the 

following characteristics: a story with strange plots and events 

aimed at entertaining the reader. Poetics of a folk tale is traditional; 

it uses a limited set of pictorial means of expression. In English, the 

Ukrainian term "fairy tale" corresponds to the term "Fairytale". The 

main characteristic of the tale is its improbability. IN works of this 

genre do not always have fantastic characters, but in a fairy tale 

always there is an element of emergency that is fictional. There are 

the following features of the tale: 

1) the presence of a story; 

2) installation on entertaining effect; 

3) a special form of construction; 

4) stable poetics: certain compositional techniques - beginning, 

ending, the presence of paremiological units, etc. [3, p. 64]. 

The English fairy tale is based on the folk traditions of the 

country, the desire of authors to adhere to the canons and formulas 

of the work, at the same time creating their own authorial traditions 

of writing, make the work original and unique in its kind makes it 

possible to combine the author's and folk tale in one literary genre 

"fairytale". Thus, the fairy tale as a separate literary genre helps to 

get acquainted with England in historical terms and also serves as 

an appropriate tool for study of disciplines related to linguistics. 

Linguists and scholars consider fairy tales, their commentaries and 

develop their own methodological tales. It is through the prism of 

imagery, logical plot and differentiation of scientific approaches to 

study, such tales acquire the status of popular sources for study 

foreign language, linguistics and translation studies. 

Literature: 

1. Бабенко Л. Г., Лингвистический анализ художествен-

ного текста. Теория и практика: учебник; практикум / Л. Г. Ба-

бенко, Казарин Ю. В. – Москва : Изд-во «Наука», 2005. – 496 с. 
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2. Варій, М. Й. Основи психології і педагогіки [Текст] : 

навчальний посібник / М. Й. Варій, В. Л. Ортинський ; Мін-во 

освіти і науки України, Львівський ДУ внутрішніх справ. – К. : 

ЦНЛ, 2007. – 376 с.  

3. Венкель Т. В. Синтагматичні, парадигматичні та епідиг-

матичні характеристики прикметників на позначення кольору в 

англійській мові : дис. канд. філол. наук : 10. 02. 04 / Венкель 

Тетяна Василівна. – Чернівці : вид. «Чернівецький державний 

університет», 2004. – 285 с. 
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IMPACT OF CHANGES IN KININ-KALLIKREIN SYSTEM 

THAT ARE CAUSED BY XEROSTOMIA 
 

Volosheniuk Yurii, 
Student of dentistry faculty 

Donetsk national medical university 
Kramatorsk, Ukraine 

Physiology and Pathophysiology department 

Science advisor: Azarov A.A. 
Annotation: This work is highlighting the points of changes in 

kinin-kallikrein system that caused by xerostomia. The novelty of 

this research lies in more detailed publicity of this question and 

interdisciplinary approach. 

Keywords: Xerostomia, kinin-kallikrein system. 

Relevance: The number of people suffering from xerostomia has 

been increasing in recent years. The phenomenon of xerostomia can 

be especially evident after thyroidectomy. And in the light of 

confirmation the incretory function of major salivary glands 

hypothesis, this theme becomes really urgent. 

Research goals: Reveal the impact of changes in kinin-kallikrein 

system against xerostomia. Evaluate the significance of this changes. 

Materials and methods: There was literary analysis for past 10 years. 
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Results: As is well known, salivary glands performs secretory and 

incretory functions. This gives them place in the range of regulatory 

organs. In addition to the digestive function there are protective and 

trophic functions for tooth and mucus membrane of oral cavity. 

Amongst other enzymes of saliva, there are kallikreins that requires 

special attention to them. Physiologically, this enzymes are regulating 

microcirculation in tissues of salivary glands and mucus membrane of 

oral cavity. Due to the fact that one of the place of the synthesis of 

tissue kallikreins are major salivary glands there will be reducing 

amount of saliva and kallikreins due to xerostomia. This will cause: 

- Skin desquamation disorders; 

- Tissues remodeling problems; 

- Apoptosis disorders in cancerogenic cases and in normal 

cases; 

- Differentiation and proliferation disorders. 

All that changes will mostly affect on physiological reparation of 

epithelium of mucus membrane of the oral cavity.  If xerostomia is 

caused by embolism of salivary glands, then there will possibly be 

such kind of pathological changes as inflammation and 

degeneration. This will be caused by increased amount of 

kallikreins because with the excess of these enzymes they can act 

like pathological agent. 

Above all, through the actions of kallikreins there are produced 

primary components of kinin-kallikrein system, such as bradykinin 

and kallidin. This polypeptides are acting on receptors and making 

possible for all kinin-kallikrein system to work. However, with no 

kallikreins there will be no generating processes of said 

polypeptides. This will cause:  

- Microcirculation disorders in the tissues of mucus 

membrane; 

- Problems of prostaglandins functioning; 

- Reduction of sensitivity; 

- Reduced migration of the neutrophils and lymphocytes; 

- Problems with glucose utilization; 

- Reduced blood supply to organs of the oral cavity; 
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- Tissue reparation disorders. 

Reduced migration of neutrophils and lymphocytes needs special 

attention. With decreasing of their amount the organism immunity 

will be decreased. This will leads to rising amount of carious and 

other diseases. This will exacerbate the situation with xerostomia. 

Conclusions: There were revealed the impact of changes in kinin-

kallikrein system. Xerostomia provides serious changes at the oral 

cavity and kinin-kallikrein system. This tasking new goals and 

challenges for modern medicine.  

______________________________________________________ 
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DIGITAL TECHNOLOGIES IN TEACHING PHONETICS  
 

Iryna Dzividzinska, 

Associate Professor of Philology and Translation 

Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas 

Ivano-Frankivsk, Ukraine 

The article is devoted to the problems of overcoming difficulties in 

studying practical phonetics by students-translators. Computer 

games make it possible to solve the problem of learning sounds, 

prosody (melodies, intonations, etc.) in the course of studying 

Practical Phonetics. 

Key words: practical phonetics, articulation of sounds, auditing 

work, interactive learning, communication. 

Modern universities are to provide a modern specialist with 

language training that is adequate to the requirements of a 

modern economically developed society [1, с. 592]. 

The entry of the world community into the era of information 

civilization determines the need to bridge the communication gap, 

which are, in particular, foreign languages. It is this most important 

quality of a specialist in the process of professional foreign 

language communication that ensures the full psychological 

interaction of communication partners [2, с. 307]. 

We are witnessing a global trend in the development of 
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computer technologies and creation of integrated materials for 

teaching English Phonetics. 

Many researchers and practical teachers agree that a combination 

of auditory and visual feedback is effective in teaching sound 

segmental and suprasegmental, and other aspects of pronunciation. 

Computer programs provide language learners with real-time 

information about the salient acoustic properties of their pronunciation 

[3, с. 6-8]. Many people like playing different computer games and get 

access to the Internet educational programs. Games in virtual reality 

are very popular with them. 

Thus we have to discuss the peculiarities of student-computer 

interaction as a communication of a real life person with an 

imaginary partner in virtual reality. The communication with the 

imaginary partner looks like a conversation (either a monologue 

or a dialogue). In the virtual reality a student imagines himself an 

unusual person, who can solve any problem, which seems 

impossible to solve in real life. From this kind of communication 

the students get a lot of information. Their attitude to the message 

from the imaginary partner/s is, in reality, communication itself 

that stimulate them to some kind of mutual creative activities. 

But still it is quasi communication because the author is 

very active and the recipient is only able to react in his 

imaginary communication in virtual reality. We must take into 

consideration the fact that creators of the teaching Phonetics 

programs are linguistically-minded people. They are mainly 

interested in teaching communication with correct pronunciation. 

The system of teaching is based on the two subsystems: 

segmental and suprasegmental. 

 Robert Crustein and Robert Sperry discovered that each 

side of the brain has different functions. The left side of the 

brain controls language and numbers, analysis and reasons. The 

right side controls our imagination, our understanding of space 

and color, our appreciation of music and our sense of rhythm. It 

is right side of our brain that day dreams. Leonardo da Vinci 

used both sides in his creative activity [4, с 512]. 
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Education in universities encourages the students’ left-hand 

side. We all need both sides of our brain. So in the future 

programs will be created in such a way that our students will be 

able to use their imagination to think of the problems and to 

enjoy emotional and artistic experience. The pronunciation 

activities in virtual reality will give the user the opportunity to 

master linguistic terms, playing computer games and then pass 

over to real-life communication in the classroom. 

The imaginary communication in virtual reality helps to 

develop student’s imagination, teaches to pronounce the terms 

correctly and forms correct articulation, stress, rhythm and 

intonation. The quasi communication in virtual reality turns later 

on into real-life communication.  
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Abstract: In modern conditions, it is necessary to systematize the 

knowledge of navigation, accumulated by scientists for many 

years, and create new empirical formulas for solving navigational 

and mathematical problems. The elaboration of such formulas 

will make it possible to train a navigator-engineer who can 

quickly calculate the parameters of the vessel's movement, the 

geographical coordinates of the vessel center of gravity and will 

have a three-dimensional representation of the movement of the 

vessel as a control object. In addition, the developed empirical 

formulas can be used to create an autonomous ship control 

system, mathematical modeling of devices and processes. 

Keywords: vessel center of gravity, turning circle, geographical 

coordinates 

Introductions. Currently, it is extremely important to create 

empirical formulas, the accuracy of which will allow their use by 

navigators in routine work and in the designing of electronic 

control devices or designing of port terminals. 

The aim of this work: Elaboration of empirical formulas for 

navigation and ship electronic control devices. 

Materials and methods of elaboration. 

         In [1-4] formulas for calculating the projection of the 

traveled distance to the equator without taking into account the 

narrowing of the Mercator projection and formulas for 

calculating the coordinates of the point of arrival are presented. 

        When elaboration empirical formulas, a computational-

experimental method for deriving formulas was used. 
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1. Elaboration of formulas for constructing the turning 

circle of a vessel at the equator. 

In [1-4] they are the basis for creating empirical formulas for 

constructing a ship's turning circle at the equator. In the 

calculations, the turning circle parameters of the selected vessel 

are used: advance and turning circle radius (tactical and steady-

state). Known formula for the projection of the movement of the 

ship on the equator parallel without compression: ΔW = D × 

sin(COG). Near the equator, ΔW = Δλ, − on the basis of this and 

the parameters of the vessel's turning circle, the author proposed 

empirical formulas for calculating the trajectory of turning 

circle, where longitude λ is  x, and latitude φ is y. In this case, 

the coordinates must be recorded in cables.  

         Turning circle center coordinates and formulas for 

calculating trajectory     
 
 

Table 1. 

xδ = 0 

yδ = RT − L1 

yТ  = yU  = 0 

through starboard side 

xТ  = RТ  

xU  = xТ  – RU  + xТ  = RТ − 

RU  + xТ 

through port side 

xT = −RT 

xU = xT + RU  + xT  = − RТ + 

RU  + xТ 

Turning circle coordinates (in cables):            

Before turn to 180 degrees: 

LATi = Υi = yT+RT×cos(PL×π/180) 

LONGi = Xi = xT+RТ×sin(PL×π/180)  

After turn to 180 degrees: 

LATi = Yi = yU+RU×cos(PL×π/180) 

LONGi = Xi = xU+RU×sin(PL×π/180) 

 

 

Therefore, formulas can be represented in such form: 

through starboard side 

xU = DT – RU 

through port side 

xU = –DT + RU 
 

DT  – tactical turning circle diameter 

RT – tactical turning circle radius 
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RU  – steady-state turning circle radius 

xδ  – coordinates of the place of the rudder shift along the axis x 

yδ  – coordinates of the place of the rudder shift along the axis y 

xТ; yТ  – coordinates of the center of tactical circle 

xU; yU – coordinates of the center of steady-state turning circle 

COG – COURSE OVER the GROUND 

PL – bearing to one of the points of a turning circle 

Figure 1 shows the turning circle when the rudder is shifted to 15 and 

35 degrees, in which 𝑅𝑇
15 =6,835; 𝑅𝑈

15 =5,91; а 𝑅𝑇
35 =3,34; 𝑅𝑈

35 

=2,705; 𝐿1
15 = 10,12; 𝐿1

35 = 6,04 respectively. (Example 1.) Turning 

circle as a chain of points. 

             Turning circles of vessel in load condition 

 
Fig. 1. 

 

1. Elaboration of formulas for calculating the center of gravity 

of a vessel when turning.                                                                                                                                                

From sources [1-4] are known formulas for calculating the 

coordinates of the point of arrival of the vessel:    

 

𝜑2=𝜑1 + D × cos( PL × π/180)/60 

𝜆2=𝜆1−(7915,70447×lg[tg((45+𝜑1/2)×π/180)×((1−ε×sin(𝜑1×π/180)

/(1+ε×sin(𝜑1×π/180)))]− 
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−7915,70447×lg[tg((45+𝜑2/2)×π/180)×((1−ε×sin(𝜑2×π/180)/(1+ε×

sin(𝜑2×π/180)))])× ×tg(PL×π/180)/60, 

 

where ε eccentricity; ε = √2𝑓 − 𝑓2,  f –  inverse polar flattening. 

          ε =  0,08182   

If there is a GPS antenna with some geographical 

coordinates, and the antenna itself is located on the center plane of 

the vessel, then the difference between the coordinates of the 

antenna and the center of gravity of the vessel along the axis y   

𝜟𝒀 𝑨−𝑮=0 , and the difference between the coordinates of the 

antenna and the center of gravity of the vessel along the x axis can 

be written 𝜟𝑿 𝑨−𝑮. 𝜟𝑿 𝑨−𝑮 is given in meters. 

Distance to / from the top of the turn HM/MK taken from 

ECDIS or from radar. When calculating the geographical 

coordinates of the center of gravity of the vessel when passing the 

point H, the correction 𝜟𝑿𝑨−𝑮  is added, and when calculating the 

geographical coordinates of the center of gravity of the vessel when 

passing a point K correction 𝜟𝑿 𝑨−𝑮  is taken away, because the 

ship starts to move away from the top М (Fig. 2.). Based on what 

was said above, the author proposed empirical formulas by which 

the geographical coordinates of the center of gravity of the vessel 

are calculated. 

 

 
Fig. 2. 

 

𝜑𝛨𝐺 = 𝜑𝑀 + (MH+𝛥𝑋 𝐴−𝐺/1852)×cos(PL×π/180)/60 

𝜆𝐻𝐺 = 𝜆𝑀−(7915,70447×lg[tg((45+𝜑𝑀/2)×π/180)×((1-

ε×sin(𝜑𝑀×π/180))/ 



 

18 

/(1+ε×sin(𝜑𝑀×π/180)))]−7915,70447×lg[tg((45+𝜑𝐻𝐺/2)×π/180)×((

1− 

−ε×sin(𝜑𝐻𝐺×π/180))/(1+ε×sin(𝜑𝐻𝐺×π/180)))])×tg((PL×π/180))/60 

𝜑𝐾𝐺 = 𝜑𝛭 + (MK−𝛥𝑋 𝐴−𝐺/1852)×cos(TC×π/180)/60 

 

𝜆𝐾𝐺 = 𝜆𝛭 − (7915,70447×lg[tg((45+𝜑𝑀/2)×π/180)×((1-

ε×SIN(𝜑𝑀×π/180))/(1+ 

+ε×sin(𝜑𝑀×π/180)))]−7915,70447×lg[tg((45+𝜑𝐾𝐺/2)×π/180)×((1−

ε×sin(𝜑𝐾𝐺×π/180))/ /(1+ε×sin(𝜑𝐾𝐺×π/180)))])×tg((TC×π/180))/60, 

 

 

 

                                                                                               𝜟𝑿 𝑨−𝑮 > 𝟎 

 

 

                                                                                               𝜟𝑿 𝑨−𝑮 < 𝟎 

                     Fig. 3. 

 

 

Fig. 3. 

Example 2. 

Given: 

The coordinates of the top of  the vessel turn М 

41,20500000 ° N   

029,11250000 ° E   

 

Back bearing to p. H (start turning) ‒ 14,3° 

Bearing to p. К (finish turning) ‒ 223,6° 

Distance from point H to  vertex M 0,20' (radar data/GPS 

antenna)  

Distance from vertex M to point K 0,22' (radar data/GPS antenna) 

Calculate the coordinates of the ship's center of gravity, if it is 

known that 𝜟𝑿 𝑨−𝑮 is equal (- 5,0 м). 

Calculation 

A         G 

G           A 
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𝜑𝛨𝐺 = 𝜑𝑀 + (MH+𝜟𝑿 𝑨−𝑮/1852)×cos(PL×π/180)/60 

𝜑𝛨𝐺 = 41,20500000 + (0,20' + (-5)/1852)×cos(14,3×π/180)/60 = 

41,20798756 

𝜆𝐻𝐺 =

𝜆𝑀−(7915,70447×lg[tg((45+𝜑𝑀/2)×π/180)×((1−ε×sin(𝜑𝑀×π/180))/ 

/(1+ε×sin(𝜑𝑀×π/180)))]−7915,70447×lg[tg((45+𝜑𝐻𝐺/2)×π/180)×((

1− 

−ε×sin(𝜑𝐻𝐺×π/180))/(1+ε×sin(𝜑𝐻𝐺×π/180)))])×tg((PL×π/180))/60 

 𝜆𝐻𝐺 =  29,11250000 − 

(7915,70447×lg[tg((45+41,20500000/2)×π/180) 

×((1−ε×sin(41,20500000×π/180)) /(1+ε×sin(41,20500000 

×π/180)))]− 

−7915,70447×lg[tg((45+41,20798756/2)×π/180)×((1−ε×sin(

41,20798756×π/180))/ 

/(1+ε×sin(41,20798756×π/180)))])×tg((14,3×π/180))/60 = 

29,11421695 

𝜑𝐾𝐺 = 𝜑𝛭 + (MK−𝜟𝑿 𝑨−𝑮/1852)×cos(TC×π/180)/60 

𝜑𝛫𝐺 = 41,20500000 + (0,22' ‒ (-5)/1852)×cos(223,6×π/180)/60 = 

41,20235676 

𝜆𝐾𝐺 = 𝜆𝛭 − (7915,70447×lg[tg((45+𝜑𝑀/2)×π/180)×((1-

ε×SIN(𝜑𝑀×π/180))/                                  

/(1+ε×sin(𝜑𝑀×π/180)))]−7915,70447×lg[tg((45+𝜑𝐾𝐺/2)×π/180)×((

1−ε×sin(𝜑𝐾𝐺×π/180))/ 

/(1+ε×sin(𝜑𝐾𝐺×π/180)))])×tg((TC×π/180))/60 

𝜆𝐾𝐺 = 29,11250000 −(7915,70447×lg[tg((45+41,20500000/2)×π/

180)×((1−ε×sin(41,20500×π/180))/(1+ε×sin(41,20500000×π/180)))

]−7915,70447×lg[tg((45+41,20235676/2)×π/180)× 

×((1−ε×sin(41,20235676 

×π/180))/(1+ε×sin(41,20235676×π/180)))])×tg((223,6×π/180))/60 

= = 29,10930194,                                                                                                                                                  

where PL – back bearing,  and TC – true course (course over the 

ground).  

𝜑𝛨𝐺 = 41,20798756° N = 41° 12,47' N 

𝜆𝐻𝐺 = 029,11421695° E = 029° 06,85' E 
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𝜑𝛫𝐺 = 41,20235676° N = 41° 12,14' N 

𝜆𝐾𝐺 = 029,10930194° E = 029° 06,56' E 

The vertex of the turn can be a buoy that is used for sensory 

localization of the vessel. The exact coordinates of such a buoy are 

known, which makes it possible to see the bearing and distance to 

this buoy and calculate corrected geographical position of GPS 

antenna in automatic mode. 

If the bearing to the buoy does not correspond to the position 

of the vessel’s center line, then the latitude formula takes the 

following form: 

𝜑𝛨𝐺 = 𝜑𝑀 + 

MH×cos(PL×π/180)/60+(𝛥𝑋 𝐴−𝐺/1852)×cos(TC1×π/180)/60 

𝜑𝐾𝐺 = 𝜑𝛭 + 

MK×cos(TC×π/180)/60+(𝛥𝑋 𝐴−𝐺/1852)×cos(TC1×π/180)/60, 

where TC1 – position of the vessel's center line relative to the true 

meridian.     

And if the ship is not in a turn and there is no correcting reference 

point (landmark, waymark), then the formula for calculating the 

geographical latitude of the ship's center of gravity is simplified to 

the following form: 

 

𝜑𝐺 = 𝜑𝐴 + (𝛥𝑋 𝐴−𝐺/1852)×cos(TC1×π/180)/60, 

 

where 𝝋𝑨  geographical latitude of the vessel’s GPS antenna. 

Results and discussion. 

The empirical formulas proposed by the author for 

constructing the turning circle trajectory can be used in practice, 

and their correctness is confirmed by example 1. Turning circle is 

presented as a set of points, the coordinates of which are calculated 

using new empirical formulas (Table 1). Example 1 is an 

illustration of the construction of the vessel's turning circle 

trajectory, which shows how the turning circle trajectory changes 

when the rudder is shifted by 15 ° and 35 °. 

The empirical formulas proposed by the author for calculating 

the geographical coordinates of the vessel’s center of gravity can be 
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used in practice, and their correctness is confirmed by example 2. 

When calculating the geographical coordinates of the vessel’s 

center of gravity at the moment of shifting the rudder to the 

segment MH, add the correction 𝜟𝑿 𝑨−𝑮 , and when calculating the 

geographical coordinates of the vessel’s center of gravity at the end 

of the turn from the segment MK, subtract the correction 𝜟𝑿 𝑨−𝑮. 

The reason of this is shown on figure 3. 

Conclusions. 

The proposed empirical formulas for calculating vessel’s 

turning circle trajectory as a set of points have acceptable level of 

accuracy and can be used by navigators or for designing of port 

terminals, or designing of ship electronic control devices. 

The proposed empirical formulas for calculating vessel’s 

center of gravity have acceptable level of accuracy and can be used 

by navigators or for designing of port terminals, or designing of 

ship electronic control devices. 
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The global pandemic has affected all spheres of public life, 

especially in terms of economic processes. The global economic 

outlook is a significant reduction in world GDP (by more than 

5.2%), the bankruptcy of a large number of businesses, the global 

recession, job losses, trade problems, declining investment and 

more [1]. To mitigate the negative effects of the pandemic in 

Ukraine on April 13, 2020, amendments were made to the Law of 

Ukraine «On the State Budget of Ukraine» for 2020, which 

established the Fund for Combating Acute Respiratory Disease 

COVID-19 Caused by SARS-CoV-2 and its consequences. The 

filling of the Fund was carried out by cutting the funding of state 

bodies, local governments, reducing the funding of certain budget 

programs and Funds [2]. 

The International Monetary Fund has implemented additional 

financial support instruments for countries affected by the negative 

impact of the COVID-19 pandemic, namely a program to support such 

countries. In order to receive funds within the program, it is necessary 

to fulfill certain conditions prescribed in official documents. One of the 

conditions for receiving financial assistance from the IMF for Ukraine 
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is confirmation of the characteristics of transparency and efficiency of 

the Fund's use. The State Audit Office with the participation of 

external / independent auditors will perform an actual audit of 

procurement under the COVID-19 program, all transactions at the time 

of closing the fund, but not later than 12 months after its establishment 

(approximately the end of March 2021) [3]. Also, on March 20, 2020, 

the government approved the «Procedure for procurement of goods, 

works and services necessary to implement measures aimed at 

preventing the occurrence and spread, localization and elimination of 

outbreaks, epidemics and pandemics of acute respiratory disease 

COVID-19 caused by coronavirus SARS 2, on the territory of 

Ukraine» [4], which determines the rules of procurement by the 

customer of goods, works and services necessary for the 

implementation of measures for COVID-19. A government agency 

(organization) that has decided to purchase goods to combat COVID-

19 must disclose the specifications of what it plans to purchase and 

publish the procurement contract in the Prozorro system. Thus, the 

system of financing measures to combat COVID-19 created in Ukraine 

allows public fund managers to use available financial resources 

economically, but in some cases fund managers do not take advantage 

of the existing system, which leads to significant financial 

irregularities. Losses and inefficient use of public funds are allowed 

during public procurement. Not all customers adhere to the targeted 

use of funds and often use them for goods or services that are not 

related to the fight against COVID-19. For example, they buy 

expensive upholstered furniture, security equipment, make repairs and 

more. The funds are also used as surcharges to hospital staff who are 

not involved in the treatment of patients with COVID-19. 

Such isolated cases indicate the need to strengthen control over 

the use of state funds and the Fund for the Control of Acute 

Respiratory Disease COVID-19, through the timely implementation 

of preventive and ongoing control measures. 
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The auditor's execution of tasks to provide confidence to users 

of information involves the formation and justification of a number 

of professional judgments. These judgments are the basis of the 

auditor's opinion on the verified information, in particular - on its 

compliance with a set of certain criteria. 

Such criteria, depending on the applied framework for the 

preparation and disclosure of information, may include reliability 

and relevance. 

Depending on this, the purpose of the audit is determined as: 

- evaluation of the reliability of information that is verified; 

- assessment of the compliance of the information with the set 

of criteria set out in the framework. 

To our mind, the assessment of reliability is more subjective. 

This is due to the following circumstances: 

1) lack of universal understanding of the content of the term 

"reliability" by auditors and users of information; 

2) the subjective nature of the criteria for assessing of 

reliability; 

3) differences in the application and interpretation of the 

results of the receipt and evaluation procedures. 

The lack of universal approaches to understanding the 

reliability of information by auditors and users of information is a 

consequence of the application of various theoretical justifications 

for this characteristic, based on the information needs of auditors 

and users and a variety of ways to use information both. 

In particular, the same information is measured by auditor as a 

combination of evidences, and users - as a tool for decision-making 

process. However, the auditor  examines the information as a result 

of certain actions of persons responsible for its formation and 

presentation. Such persons have their own interests, which can be 

determined by both professional skills and personal interest in the 

content of the data. 

Instead, the vast majority of users define information as an 

integral part of the decision-making system. This ensures some 

disregard for information preparation procedures, but contributes to 
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the growing role in assessing the reliability of factors such as trust 

in the source of receipt, clarity and accessibility. 

Accordingly, different evaluation criteria are formulated for 

each of the factors taken into account by the auditor and the users of 

the information. The process of determining the criteria involves 

taking into account such factors as the importance of individual 

circumstances of information formation, sources of its receipt, 

methods of data processing and their purpose. 

At the same time, the content of the criteria for assessing the 

reliability of information by the auditor is influenced by his 

professional focus on compliance with technical auditing standards, 

which do not preclude a subjective understanding of both the 

standards themselves and the process of their application. Instead, 

the criteria for the reliability of information generated by its users is 

significantly influenced by the possibility of its use in the 

management decision-making process, which is also subjective. 

The procedures for information obtaining and assessing 

performed by auditors and users of information also have 

differences that depend on their information needs. 

Obtaining information that is formalized in the form of audit 

evidence requires its fragmentation by quantitative (sufficiency) and 

qualitative (compliance) characteristics. In this case, the information is 

considered as a set of statements of the person who prepared it. 

At the same time, obtaining information by the user is a 

process of obtaining a "finished product", which can be used for its 

intended purpose at a convenient time, and in the case of an audit - 

even "with a guarantee".  

Thus, the understanding, appropriateness, content and volume 

of the procedures used by the auditor and users for obtaining and 

evaluating of information are subjective.  

Characterizing the relevance of information as a criterion for 

its evaluation, it should be noted that its basis is the presence of 

certain formalized and systematized parameters. Such parameters 

are formed mainly according to requirements of regulatory 

documents of different levels (international, national, professional). 
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Therefore, information assessing for compliance with such criteria 

may be useful in cases where auditors and users prefer to assume 

that the information must meet a set of regulated characteristics. In 

this case, there are no differences in the understanding of auditors 

and users of the content of the evaluation criterion itself, which 

increases the degree of its objectivity, as the rules set out in the 

documents are universal. 

As a result, the level of subjectivity in determining of assess 

criteria decreases. This is due to the limitation of the number and 

the maximum possible formalization of the norms themselves, 

which are disclosed in the requirements for the formation of 

information. However, the choice of procedures for information 

obtaining and assessing is based on the subjective attitude of its 

participants to this process. 

Thus, the assessment of information by the auditor and the 

user, both in terms of reliability and in terms of compliance, has 

common features, characterized by a subjective attitude to the 

choice and application of procedures, but on other grounds differs. 
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Abstract: Scholars have used mainly the concepts of "public 

administration" and "public regulation", thus emphasizing the leading 

role of the state (public administration) in influencing this segment of 

the national economy, but mostly without even articulating the need for 

its development. Based on the results of the study of the essential 

characteristics of the used conceptual apparatus, the interpretation of 

the concept of "public administration of healthcare development" was 

further developed, which should be understood as an open (within its 

own and delegated powers) influence on the interaction in the chain 

"public administration bodies - medical institutions and their staff - 

patients and their relatives - suppliers of necessary resources" in order 

to reconcile their interests and maximize benefits. 
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Health and well-being are the most important conditions for the 

comprehensive development of each person [9, p. 14]. As an objective 

condition of human existence, health provides people with the 

opportunity to meet objective needs as well as facilitates with their 

integration into the structure of society, without radically deforming it 

[10, p. 140]. In contrast, the lack of health generates large-scale forms 

of exclusion of people from the traditional social reality, thus leading 

to social incompetence [11, p. 123], the destruction of the social 

environment and hence the deformation of the people’s inner world, 

and the inability to counteract the social environment [10, p. 140]. 

Everyone has the natural, inalienable, and inviolable right to 

healthcare, and thus to receive free medical care in state and municipal 

healthcare facilities, which includes the following: emergency medical 

care, primary medical care, secondary (specialized) medical care, 

tertiary (highly specialized) medical care, palliative care [5]. And if 

before the state had a monopolistic influence on the development of 

healthcare, now it (both forced and consciously which is to be the 

subject of a separate study) is gradually but increasingly shifting the 

"burden of responsibility" in this area to the municipal governments, 

population, employers, charitable foundations, insurance companies, 

etc. Under such conditions, the development of healthcare becomes an 

object of public administration. Usually (primarily in terms of 

methodology), the study of any phenomenon and/or process must be 

preceded by an understanding of its essence. However, to date, the 

scientific community has not formulated an established interpretation 

of the concept of "public administration of healthcare development", 

which, in the end, determines the relevance of this study. 

So, what is "public administration of healthcare development"? 

The generalizations of publications on this topic and the results of 

our own research allow us to assert the appropriateness of the 

review of the related concepts. 

Thus, in particular, V. Karlash interprets "public administration of 

the field of healthcare" as a set of organizational and legal norms and 

mechanisms of the national and municipal governments, which are 

aimed at coordinating activities that contribute to political, economic, 
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legal, social, cultural, medical, sanitary, and hygienic nature, the main 

purpose of which is to preserve and strengthen the physical and mental 

health of the population, support long-term active life, and provide 

medical care in case of loss of health [2, p. 14]. It is important to bear 

in mind the following: "organizational and legal norms" are a means 

and constituent of the mechanism of regulatory influence of the state, 

and therefore it is incorrect to "equate" them; the lack of separation of 

delegated and own functions of municipal governments in this area 

requires additional explanations of their role in this process; while 

focusing on the "preservation and strengthening of the health of the 

population", for unknown reasons, there is no mentioning of the 

development of medical institutions as a key component of this area. 

V. Pashkov under "public administration of healthcare" implies 

the activities of the state as executed by its bodies, aimed at ensuring 

the public interest through the use of mainly administrative means of 

influencing the relations and behavior of economic and non-economic 

entities [6]. But the emphasis on administrative means of influence 

actually undermines the importance of other (economic, legal, 

organizational, socio-psychological) methods of public administration. 

L. Buravlyov believes that public administration of the private 

healthcare sector is a set of measures and mechanisms of direct and 

indirect influence of the state on the privately-owned treatment and 

preventative facilities as well as medical activities which take place 

there to promote the implementation of state policy in the field of 

healthcare [ 1, p. 5]. Similar interpretations are offered by N. 

Mezentseva [4, p. 14] and J. Radish [7, p. 17], emphasizing the 

systematic organizing influence of the state on public relations in 

this area. With this in mind, these scientists [1; 4; 7] have focused 

on the need to implement state policy in the field of healthcare and 

the impact on medical activities, thereby limiting themselves to the 

"general provisions" and only virtually articulating with respect to 

the health of the population. 

V. Shevtsov by emphasizing that "public administration of the 

healthcare system" is a collection of purposeful actions to increase the 

state's influence on strengthening the health of citizens, implemented 
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through organizing, regulating, controlling measures and carried out by 

public authorities to provide quality medical care to the population [8, p. 

8], stresses the importance of the use of basic management functions but 

without specifying the object of such influence (medical institutions). To 

some extent, the above-mentioned shortcomings are avoided by the 

interpretation according to which "public administration of healthcare 

development" is the activity of public authorities to develop, implement, 

and improve regulatory impact on the relationship between health pro-

fessionals and patients as well as the development of healthcare as well 

as other related industries and spheres of the national economy [3,p.260]. 

With the abovementioned, the following conclusions can be 

drawn. Scholars mainly used the concepts of "public administration" 

and "public regulation", thus emphasizing the leading role of the state 

(public administration bodies) in influencing this area of the national 

economy, but mostly without even articulating the need for its 

development. Based on the results of the study of the essential 

characteristics of the used conceptual apparatus, the interpretation of 

the concept of "public administration of healthcare development" was 

further developed which should be interpreted as an open (within one's 

own and delegated powers) influence on the interaction in the chain 

"public administration bodies - medical institutions and their staff - 

patients and their relatives - suppliers of necessary resources" in order 

to reconcile their interests and maximize benefits. Continuation of 

scientific research in this field will further improve the methodological 

support of public administration of healthcare development. 
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The discussion method is an integral part of forming and 

developing pre-service teachers' speaking skills which is of great 

importance for students' professional development.  

To provide students with a successful learning environment 

while  implementing the discussion method into practical classes, it 

is important to take the following recommendations into account: 

1. The goal of discussion in general and the purpose of every 

discussion-based class should be explained to students. Otherwise, 

student teachers may consider discussions to be of no significance. 

Moreover, students should be aware of the advantages of 

incorporating the method into practice. This approach maintains 

students’  learning focus and interest.  

2. Avoid beginning discussions with a tough question. 

Students are not warmed up and may have trouble getting started. 

Instead, start with activities or easier exercises designed to warm up 

the class and get students’ brains working so discussion can be 

productive [1]. 

3. Before the class, students can be recommended to post 

reactions to the problem discussed, assigned readings, topics under 

discussion on the classroom blackboard or on the computer screen. 

At online classes, students can use reaction/emoji icons to start the 
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class with. This approach allows everyone to see what every student 

thinks about the issue.  

4.  Ask students to respond to their reading assignments 

writing about an insight, curiosity, or connection that they have 

made with the material. This open-ended approach offers more 

freedom of expression than specific questions and is perhaps a more 

natural way of responding to the reading material. 

5. The class could be started with a review of the last 

discussion to refresh students’ memories and lay the groundwork 

for the current class session. 

6. Students could also discuss a problem in small groups and 

then report back to the whole class. When students begin by 

working well in a small group, they will  definitely continue 

working  effectively for the rest of the class.  

Students can start working in smaller groups inside the 

classroom as well as while learning online using the option of 

breakout rooms.  

 7. Assigning pair and small-group work is beneficial for 

developing fluent communication skills. Collaborating in small 

groups facilitates the process of discussion leading. Students start 

discussing problematic issues, quotations, texts for reading and 

even their own experience in pairs or small groups.  

 8. Giving topics beforehand to be thought over as home 

assignment provides a basis for opening comments and questions at 

the next session. 

   9. Assigning roles within a group of students can benefit in 

having a successful discussion. Group work can be facilitated when 

every group member has some responsibilities within the group.  

One member of the group could be charged with breaking the 

task down into steps and posing questions to the group; another 

could be charged with managing time and keeping the group on 

task; another could have the job of recording the group’s thoughts 

or recommendations and reporting back to the full class [1]. 

10. Organizing peer work is also of advantage in both: having 

discussions online and offline. Students can review each other’s 
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essays and make comments which makes the learning process even 

more ingaging and motivating.  Peer teaching can be an effective 

learning strategy. 

If the activities requiring students to teach material to their 

fellow students are structured properly, students will learn the 

material better. An activity that helps students become acquainted 

should be provided first.  Instructors should also provide written 

directions for how classmates may provide feedback as well as 

expectations for how the peer teaching should be accomplished. 

Peer teaching opportunities should not pose a threat to the more 

bashful or intimated students [2].  

If the learning environment for online and in-class discussions 

is organized and structured properly, all learners will be engaged in 

the learning process and succeed in forming and developing their 

speaking skills. The effective use of discussion method results in 

students' successful communication.   
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The paper deals with theoretical investigation of different 

contemporary scientific approaches to the notion ‘educational space” 

and its importance in education.  

The purpose of the paper is to analyze the essence of the notion 

“educational space”; to highlight the peculiarities of educational 

space and educational environment in comparison.  
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analyzed phenomenon have been revealed.  

Key-words: educational space, educational environment, educational 

establishments, institutional approach, substantial approach. 

In contemporary conflictology there is a considerable 

confusion in terminology as for the notions “educational space” and 

“educational environment”, thus it is a matter of theoretical interest 

to find out to what extent and in what ways the above mentioned 

notions manifest themselves in conflictological studies. To 

differentiate between these notions after having analyzed academic 

publications in the psychological pedagogical field we will 

summarize the following: educational environment is viewed as the 

system of influences and conditions for the formation of personality 

following the model, and also possibilities for his development in 

social surrounding [1, с. 14]; educational environment of higher 
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educational establishment is a multysubject systemic entity having 

the opportunities to influence the professional and personal 

development of future teacher supplying his readiness to 

professional activity and/or continuation of education, successful 

fulfillment of social roles and self-realization [2, с. 14-15]. 

Above mentioned definitions consider educational 

environment as systemic integral whole that is the total of 

possibilities and resources for all subjects of educational process 

directed on realization of certain functions of modern high school. 

By its nature it is a complex of conditions/possibilities and 

resources (material, financial, technological, organizational) for 

education of a person created in establishment which fulfils 

educational functions supplying the possibilities for cultural and 

personal development of those involved in educational process 

In the scope of our investigation, educational environment is 

considered as the system of influences and conditions of formation 

of personality with the help of different means, technologies and 

content of education; the entity of demands and modes of behavior 

studied in higher educational establishments with an aim of 

professional and personal development of future specialist. 

The material clearly demonstrates that mentioned above notion 

is closely connected with the definition ‘educational space’ which is 

the subject of scientific research of native and foreign authors: 

S.Ivanova, for instance, considers educational space to be an 

objective reality, the entity concerning the objects that create and 

cram this space and at the same time the object of subjective 

activity with the main emphasis on perception, action and influence 

of the objects on this space  [3, с. 25]; N.Kasyarum claims that 

educational space is space-temporal field of functioning and 

development of the system of education as an open and active 

social sphere where the ideology of formation of personality is 

important taking into consideration the conditions of surrounding 

world (climate, demographic, ecological, socio-economic, political 

etc.), the needs of personality and where the educational services 
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are realized by educational establishments and organizations 

possessing educational and developing potential  [4, с. 108]». 

Two approaches are important: institutional (educational space 

is characterized as a certain part of socium where conditions for 

person’s development are created; global educational space; 

international educational space, European educational space; 

educational space of the region, school, school class.) and the 

substantial (or individual) – educational space is defined as the 

possibility and availability of formation of personal space of the 

object of educational process [5, с. 42-45]. Thus, the notion 

“educational space” is viewed by scientists from institutional and 

substantial approaches. 

Despite of many similarities, now we are going to dwell on the 

difference between “educational environment” and “educational 

space”. For instance, O.Kernitsky highlights the following: 

educational environment is characterized by time so it is changeable 

in time; the notion of space attracts the attention of the author by 

the ordered amount of people-creating system where as educational 

environment is described as diversity of neutral and non-neutral 

factors to the object. In this respect environment is more individual 

for the person. In well-organized space of higher educational 

establishment each students finds his environment [6, с. 6]. 

We fully agree with N.Lobach: “Space is the construction of 

higher level than environment because several environments may 

be included in it. The construction ‘environment’ reflects the 

interconnection of conditions having an impact on person’s 

development. In this case, the presence of a person is supposed, 

while the space can exist without a person [7, с. 43]. 

In summary, educational environment is characterized by 

being static and is formed in a certain educational establishment; 

educational space is characterized by being dynamic, structured; co-

existence and cooperation of elements disclosing the system of 

social links and relationships in educational sphere. Educational 

space is much broader notion including many educational 

environments. We consider these notions to be closely connected: 
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educational space is a special sphere of sociocultural practice 

including educational environment as a whole of social and 

educational conditions that influence the development of the 

personality of a student and his professional preparation. The 

proportion of educational space, educational environment and 

subjective sphere of personality we consider as total entity where 

the elements exist in interpenetration and cooperation. 
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Стартапи - новий напрямок в економіці і, в зв'язку з цим, як 

показує аналіз наукових літературних джерел, проведений 

автором дослідження, існує вкрай мало теоретичної інформації 

 та практичних рекомендацій щодо розвитку стартапів.. При 

цьому наукові праці фрагментарно торкаються розвитку 

 стартапів, напрямок щодо використання стартапами систем 

штучного інтелекту нерозвинений Це вказує на актуальність 

обраної автором наукової роботи темидослідження. 

Мета роботи – удосконалення існуючої схеми розвитку 

стартапів. 

У роботі був проведений аналіз статистичної та теоретичної 

інформації щодо розвитку стартапів із використанням систем 

штучного інтелекту.  

Було надано загальні характеристики стартапів та штучного 

інтелекту. На підставі проведеного аналізу, можна зробити 

висновок, що у розробці стартапів доцільно використання 

методів та систем штучного інтелекту. 

Автором було проведено опитування стартапів різних галузей 

щодо використання методів та систем штучного інтелекту у 

своїй діяльності. На основі цього анкетування, автором було 

розроблено статистику використання методів на систем 

штучного інтелекту стартапами. 

Автором роботи була запропоновано удосконалення існуючої 

моделі розвитку стартапів, яка була орієнтована на сучасні 

технології.  

Ключові слова: стартап, штучний інтелект, розвиток 

стартапів, сучасні технології, причини загибелі стартапів. 
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Стартапы - новое направление в экономике и, в связи с этим, как 

показывает анализ научных литературных источников, прове-

денный автором исследования, существует крайне мало 

теоретической информации и практических рекомендаций по 

развитию стартапов.. При этом научные работы фрагментар-

но касаются развития стартапов, направление использования 

стартапами систем искусственного интеллекта не развито. 

Универсального подхода к развитию стартапов не существует. 

Это указывает на актуальность выбранной автором научной 

работы темы исследования. 

Цель работы - совершенствование существующей схемы разви-

тия стартапов.  

В работе был проведен анализ статистической и теоретической 

информации по развитию стартапов с использованием систем 

искусственного интеллекта.  

Было предоставлено общие характеристики стартапов и 

искусственного интеллекта. На основании проведенного анализа, 

можно сделать вывод, что в разработке стартапов целесооб-

разно использование методов и систем искусственного 

интеллекта. 

Автором был проведен опрос стартапов различных отраслей по 

использованию методов и систем искусственного интеллекта в 

своей деятельности. На основе этого анкетирования, автором 

был разработан статистику использования методов на систем 

искусственного интеллекта стартапами. 

Автором работы была предложено усовершенствование 

существующей модели развития стартапов, которая была 

ориентирована на современные технологии.  

Ключевые слова: стартап, искусственный интеллект, развитие 

стартапов, современные технологии, причины гибели стартапов.  
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Startups are a new direction in the economy and, that’s why, 

there is very little theoretical information and practical 

recommendations for the development of startups. At the same time, 

scientific works fragmentarily affect the development of startups, 

the direction regarding the use of artificial intelligence startups is 

underdeveloped. There is no universal approach to startup 

development. This indicates the relevance of the research topic 

chosen by the author. 

The purpose of the work is to improve the existing scheme for 

the development of startups. 

This work analyzes statistical and theoretical information on 

the development of startups using artificial intelligence systems.  

          General characteristics of startups and artificial 

intelligence were provided. Based on the analysis, it can be 

concluded that in the development of startups it is advisable to use 

methods and systems of artificial intelligence. 

The author surveyed startups of different industries on the use 

of artificial intelligence methods and systems in their activities. 

Based on this questionnaire, the author has developed statistics on 

the use of methods on artificial intelligence systems by startups. 

The author of the work suggested improvement of the existing 

model of development of startups, which was oriented on modern 

technologies.  

Keywords: startup, artificial intelligence, development of 

startups, modern technologies, causes of death of startups. 

A startup is a temporary structure that looks for a scalable, 

reproducible, cost-effective business model [1, p.12; 2, p.17]. 

Initially, a startup business model template is made up of ideas and 
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assumptions, and the company itself has no customers and knows 

almost nothing about them. 

 One of the possible ways  to intensify startup development is 

to use artificial intelligence. Today, there is quite a bit of work on 

developing startups, but there is no work on using artificial 

intelligence systems for startups. 

Today, researchers identify the following areas of artificial 

intelligence that affect the largest number of enterprises [3, p.35; 4, 

p.15]: expert systems, machine learning methods, genetic 

algorithms, semantic modeling. 

To find out the realities of startups in conditions of the limited 

availability of statistical information and the absence of mandatory 

statistical reporting for startups, the author developed a 

questionnaire that was distributed to more than 30 startups across 

industries. 

There have been surveys of startups of different industries and 

ages on the reasons why startups use artificial intelligence and 

artificial intelligence methods that are most commonly used by 

startups. 

Answers were received, statistics were accumulated, which are 

shown in fig. 1.  

 

Fig. 1. Using artificial intelligence methods by startups. 

From the obtained data, we see that 9 out of 10 startups that 

have existed for over a year use artificial intelligence. 
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Mostly these are expert systems, machine learning, natural 

language understanding, and semantic modeling. According to the 

obtained data, these methods of artificial intelligence are mostly 

used for optimization of external and internal operations, pursuit of 

new technologies, obtaining and applying new knowledge, making 

better decisions and for creating new and improving current 

products, which we see in fig. 2. 
 

 
Fig.2. Reasons to use artificial intelligence for startups 

 

All of the above artificial intelligence systems significantly 

help startup owners save time; in today's society, artificial 

intelligence is an integral part of successful business. 

Concluding all over the above, statistics of the using of 

artificial intelligence were collected and analyzed. A survey of 

startups was conducted and the data obtained was analyzed. 
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Annotation: Technological progress and constant development of 

IT area enhances different approaches for teaching and studying 

foreign languages. To be on the move, any present teacher should 

use these technologies during classes. Such studies can vary routine 

studying, motivate students to learn English while watching 

interesting videos, listening to different audio records, making 

game exercises in the Internet and be engaged in the enormous 

world of information technologies. 
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Information technology (IT) is a requirement of the present, 

which makes it possible to create a knowledge-based society. IT 

rapidly broke into all areas of our life, became as real as a phone 

call or a plane trip and facilitated communication and collaboration. 

A society that cares for its future must be aware of the enormous 

opportunities brought by the new information technology and learn 

how to apply them first and foremost in education. Introduction of 

information and communication technologies in education, except 

everything else is a prerequisite for the formation of information 

society in the broad sense. [1, p.4]. 
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Thus, education in Ukraine is built on new features: compu-

terization of the educational process encourages the revision of 

traditional forms and methods of teaching a foreign language, the 

emergence of new forms of lessons. Unlike traditional techniques, 

when the teacher is accustomed to provide certain knowledge and 

requires mastering it, when using interactive forms of learning, the 

student himself becomes the main figure and opens the path to 

learning for himself. The teacher is an active assistant in this 

situation, and its main function is to organize and stimulate the 

learning process. 

Practical experience in teaching English indicates that at the 

present stage of learning foreign languages, considerable attention 

must be paid to the use of multimedia technologies in which they 

are simultaneously used texts, graphics, videos, sound effects, 

animation. All this is a collection of audio and visual effects along 

with interactive software that affect emotional and conceptual 

spheres, promote more effective absorption language material. [3]. 

The combination of visuals, text and audio renders opportunity for 

complex development of language skills of the student during 

learning a foreign language. It is well known that learning 

efficiency is increasing when visuals are used, and multimedia 

combines video, audio, illustrations, spreadsheets, etc. Computer 

lessons can be performed using a computer and a number of 

didactic tasks, in particular: 

✓ to develop reading skills using materials directly Internet 

networks of varying complexity; 

✓ to improve listening skills based on authentic audio texts, 

songs, movie episodes; 

✓ to improve writing skills, replenish vocabulary (both active 

and passive), vocabulary of modern foreign language that reflects a 

certain stage of development of the culture of the people, social and 

political system society; 

✓ to enrich the students with cultural knowledge that they 

include speech etiquette, peculiarities of behavior of different 
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peoples in the context of communication, features of the culture and 

traditions of the language being taught; 

✓ to improve grammar skills through online tests; 

✓ to form a stable motivation of cognitive activity of students 

in lessons. [2].  

During English classes it is important to provide clear support 

for the learning process for the most part, to apply the educational 

potential of multimedia presentations. They differ in types of 

speech activity (teaching reading, writing), by aspects of language 

(vocabulary, grammar, phonetics), and by type supports (semantic, 

semantic, verbal, illustrative). Multimedia presentations are used 

when typing and pinning lexical, grammatical, country study 

material, as supports in learning monologue and dialogue speech. 

The use of presentations is conducive  better learning of the 

material through the use of animation you can highlight the most 

relevant elements with colors, fonts, adding photos, diagrams, 

tables. [4]. 

Therefore, speaking about the benefits of learning English 

using ICT, it should be noted that they are a testament to the 

successful completion of basic educational tasks: 

➢ general cultural development of students; 

➢ improvement of computer skills; 

➢ increase of the English level; 

➢ creation of a favorable psychological climate; 

➢ increase of motivation and interest in the study of the 

subject; 

➢ possibility of realization of individual training; 

➢ enhancement of the aesthetic and emotional level of the 

lesson at the expense 

➢ use of music, animation; 

➢ raise of amount of work done in the lesson; 

➢ saving of materials by the teacher; 

➢ strengthening the authority of the teacher. 
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To conclude, it is essential to emphasize that currently owing 

to technological process and constant development of IT area, 

different approaches for teaching and studying foreign languages 

are proposed. To be on the move, any present teacher should use 

these technologies during classes. Such studies can vary routine 

studying, motivate students to learn English while watching 

interesting videos, listening to different audio records, making 

game exercises in the Internet and be engaged in the enormous 

world of information technologies. 
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Introductions. One of the current issues today is the problem of 

multiple pregnancy. The most unfavorable option is monochorionic 

pregnancy, because its severe complication can be safely considered 

the syndrome of feto-fetal transfusion (FFTS). This syndrome 

complicates about 15% of pregnancies with monochorionic-diamniotic 

twins. FFTS is the result of unbalanced blood flow through placental 

anastomoses, leading to oliguria, dehydration, and restricted growth in 

donor twins, heart failure, and hydrocephalus in severe cases in 

recipient twins. Late diagnosis and lack of timely treatment of this 

complication is associated with an extremely high risk of prenatal 

mortality. In many cases, pregnancies end in miscarriage or premature 

birth due to severe cardiovascular disorders, so children born with 

FFTS need special attention and medical attention. 

Aim. Assess and analyze the features of the development of 

newborns from multiple pregnancies with feto-fetal transfusion 

syndrome. 

Materials and methods. In the course of our study, a number 

of articles and studies were analyzed. Some authors describe the 

features of the course and development of the neonatal period in 

newborns with this syndrome [1], studied the effect of FFTS on 

blood pressure in newborns [2], described clinical cases and 
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features of diagnosis and development of FFTS in newborns [3], 

other scientists studied the function of cardiac vascular system in 

newborns with FFTS [4] and evaluated the epidemiology, early 

diagnosis and treatment of FFTS to assess the relevance of the 

problem in reducing perinatal mortality of monochorionic twins [5]. 

Results. The neonatal period of newborns is characterized by a 

certain clinical picture, which will be manifested by hypervolemia 

in the recipient fetus and hypovolemia in the donor fetus with the 

subsequent possible accession of secondary cardiovascular changes. 

The study of blood pressure (BP) revealed a constant and steady 

increase in blood pressure during the first hours or days after birth 

for all newborns. In twin recipients, blood pressure was elevated at 

birth and had an unusual initial decrease during the first 12 hours of 

life. This is confirmed by the role of molecules such as angiotensin 

II in the pathophysiology of cardiovascular manifestations of FFTS, 

both in the early neonatal period and later, with a higher incidence 

of hypertension among recipients. Other vasoactive or circulating 

peptides with a short half-life (such as atrial natriuretic peptide, 

cerebral natriuretic peptide, and endothelin-1) were found to be 

elevated in recipient twins (compared to donors and twins, 

hypertonia, and hypertonia). cardiac hypertrophy and dysfunction. 

In the study of cardiovascular pathology, it was found that in 

infants there is an imbalance of blood circulation, which is 

manifested by accelerated blood flow in the aorta and lungs of the 

recipient fetus compared to the donor. This reflects the active 

Frank-Starling mechanism in the recipient in response to increased 

preload. Further responses to chronic volume load in the recipient 

heart were ventricular hypertrophy in 57% and significant right 

ventricular valve regurgitation in 24%. There is also evidence of 

intrauterine calcification of the aorta and pulmonary artery of a 

recipient with intimal and middle layer hyperplasia in the absence 

of heart valve disease, which probably reflects the response of the 

arterial wall to chronic pressure overload and increased overt stress 

associated with FFTS. When comparing twins from pregnancies 

with intrauterine selective laser photocoagulation of vascular 
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anastomoses of the placenta and without it, the difference in the 

frequency of persistent pulmonary hypertension was revealed, it 

more often developed in recipient twins. 

It should be noted that newborns with FFTS have a high risk of 

developing hypoxic intestinal damage and, as a result, the 

development of necrotizing enterocolitis (NEC), and in severe 

cases, intestinal perforation. However, the pathogenesis of NEC in 

the donor and recipient is different. In the twin-donor, hypoxia is 

caused by severe anemia, while in the recipient due to increased 

blood viscosity and high risk of thrombosis, which results in 

impaired intestinal wall perfusion, the development of NEC and 

perforation of the wall. 

Both fetuses have a high risk of neurological disorders. At 

tomography, up to 38% of newborns who have undergone FFTS 

have various cerebral changes: dilated ventricles, intraventricular 

hemorrhage, cerebral cysts. A special risk is antenatal death of one 

of the fetuses. Regardless of whether the dead fetus is an acceptor 

or a donor, the continued functioning of anastomoses can lead to 

serious multiorgan pathology or the death of the second fetus. 

Conclusion. Thus, data on the features of the neonatal period 

of newborns from multiple pregnancies with feto-fetal transfusion 

syndrome indicate the need for expanded diagnosis and monitoring 

of such pregnant women. Given the complex pathogenesis of 

perinatal complications and their early implementation, the 

approach to the treatment of each newborn should be strictly 

individual and aimed at improving the patient's condition. 
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Анотація: Менінгомієлоцеле – одна з найтяжчих вроджених 

патологій, є одним із видів spina bifida. Ця патологія потребує 

максимально раннього оперативного втручання для запобі-

гання її впливу на подальшу якість життя, що призводить до 

розробки нових оперативних методів не тільки у пост-, а 

також і у пренатальному періоді. 

Ключові слова: менінгомієдлцеле, spina bifida, пренатальна 

операція. 

Менінгомієлоцеле - одна з форм spina bifida, на яку 

страждає 1 з 1500 новонароджених [1]. При цій патології 

спостерігається кістоподібне випинання частини спинного 

мозку та його оболонок поза рівня шкіри через розрив 
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хребцевої дуги. Завдяки прямому контакту з амніотичною 

рідиною сіра та біла речовина, а також самі оболонки, 

дегенерують ще внутрішньоутробно та призводять до 

формування нервового дефіциту у залежності від ділянки 

ураження. У деяких випадках може навіть спостерігатись 

витікання ліквору та розвиток інфекції завдяки контакту з 

навколишнім середовищем. [1, 2] 

Через великий вплив цієї патології на якість життя у 

дитячому, підлітковому та дорослому житті залишається 

актуальним розробка та використання хірургічних методів 

закриття дефекту не тільки у постнатальному , а також у 

пренатальному періоді. [2] 

На сьогодні встановлено взаємозв’язок з результатами 

операції та часом її проведення: найбільш ефективним до 

останнього часу вважалися операції у перші місяці життя дитини. 

Такі рекомендації пов’язані з тим, що для дітей старшого віку 

існує ризик повного перерізу нервових структур, що призводить 

до необоротних рухових порушень нижніх кінцівок. Результати 

проспективного дослідження, опублікованого у 2010 р у “Pediatric 

Neurosurgery” продемонстрували, що пацієнти, прооперовані 

після 72 год після народження, були госпіталізовані на більш 

тривалий час, довше отримували антибіотикотерапію і мали 

більш високі показники загального рівня ускладнень, на відміну 

від прооперованих раніше 72 год. [3] 

Згідно останніх досліджень, при наявності ліквореї 

рекомендовано оперативне втручання у перші 48 год після 

народження дитини з обов’язковою антибіотикотерапією. [3] 

До останнього часу операції у пренатальному періоді 

піддавалися критиці, не дивлячись на ранню постановку 

діагнозу менінгомієлоцеле за допомогою УЗД. Головною 

проблемою залишався значний ризик передчасних пологів, які 

могли погіршити стан дитини. 

Переваги пренатального втручання були оцінені у 

рандомізованому дослідженні американського національного 

інституту здоров’я дитини та людського розвитку. Відповідно 
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до нього, дітям віком від 6 до 10 років доводилося робити 

менше подальших операцій та вони частіше обходилися без 

допоміжних засобів для ходіння, ніж діти, які перенесли 

операцію після народження (93% до 80%). Не дивлячись на те, 

що 79% пренатально прооперованих дітей було народжено до 

37 тиж., вони потребували протягом першого року життя 

шунту для лікування гідроцефалії майже у 2 рази рідше, ніж 

постанатально прооперовані (40% до 82%), та шунти 

доводилося змінювати рідше (47% до 70%). При оцінювання 

моторних функцій спостерігалася схожа картина: 42% 

пренатально на відміну від 21% постнатально прооперованих 

дітей могли ходити у віці 30 міс, так само, як і позитивна 

динаміка за шкалою FRESNO (92 бал. до 85 бал.) [3] 

Таким чином, можна зробити висновок, що не дивлячись на 

ризики передчасних пологів та потребу у висококваліфікованих 

спеціалістах для проведення пренатальних операцій, цей метод 

набуває все більшої актуальності та доводить свою ефективність 

у порівнянні з технічно більш простими та поширеними 

методиками постнатальної хірургії.  
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Анотація. У статті проаналізовано суть медіації процедури 

та її застосовність до трудових спорів, розкрито переваги 

цього методу вирішення трудових спорів та визначено деякі 

проблеми при його здійсненні. 

Ключові слова. Процедура медіації, врегулювання суперечок, 

трудове законодавство, трудові конфлікти, індивідуальні та 

колективні суперечки. 

Розвиток інституту медіації є одним із пріоритетних напрям-

ків вдосконалення існуючих у нашій країні засобів вирішення 

суперечок щодо закону або суперечок щодо інтересів. 

Процедура медіації - це засіб врегулювання суперечок за 

допомогою посередника на основі добровільної згоди сторін для 

досягнення взаємоприйнятного рішення. Медіатор - це незалежна 

фізична особа, яка залучена сторонами як посередник до врегулю-

вання спору, щоб допомогти сторонам прийняти рішення по суті 

спору. 

Трудові спори це неврегульовані внаслідок безпосередніх 

переговорів розбіжності між працівником (колективом праців-

ників) і роботодавцем з приводу застосування норм трудового 

законодавства, а також встановлення нових або зміни існуючих 

умов праці. 

Що стосується змісту цієї процедури, то існує безліч прийо-

мів та методів медіації, вибір яких робить медіатор з урахуванням 

стадії конфлікту між сторонами та індивідуальних особливостей 

кожної із сторін. 

Медіатор організовує переговори, допомагає сторонам 
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визначити свою позицію і чує позицію іншої сторони, він 

направляє сторони знайти взаємовигідну угоду рішення, але 

ніколи не примушуйте рішення. 

Питання про придатність медіації до трудових спорів зараз 

є досить актуальним. Порушення трудового законодавства 

працівниками та роботодавцями є досить поширеним явищем. 

Для багатьох роботодавців було б вигідніше звернутися до 

посередників, ніж до суду, з кількох причин: 

1) Конфіденційність. Оскільки українське законодавство, на 

відміну від багатьох інших юрисдикцій, не передбачає способу 

вирішення трудових спорів, таких як трудовий арбітраж, 

посередництво залишається єдиним засобом конфіденційного 

вирішення спору (суперечки) між працівником, роботодавцем та 

іншими трудовими питаннями; 

2) добровільний характер. Процедура медіації проводиться з 

обопільної волі сторін, що означає, що обидві сторони зацікавлені 

в мирному врегулюванні конфлікту, що виник, і сприятливо впли-

ває на майбутні відносини між працівником та роботодавцем; 

3) короткий час прийняття рішення. У робочих відносинах 

важливо, щоб усі питання швидко вирішувались. І оскільки 

судовий процес може зайняти багато часу, медіація найкраще 

підходить для цих цілей; 

4) можливість прийняття спільного рішення, зручного для 

обох сторін, а не зіпсувати стосунки з командою[3]. 

Вищезазначене спонукає роботодавця шукати мирний 

(дружній) спосіб вирішення трудових спорів - медіацію. 

На практиці може бути потенційний або фактичний 

конфлікт інтересів медіатора. 

Безперечно, процедура медіації має багато інших переваг, 

але, згідно з українською статистикою, медіація використовується 

рідко. Для цього існує ряд причин, серед яких незнання існування 

цього типу вирішення спорів, юридична неграмотність. 

У сучасних умовах робота часто пов’язана з великим 

психологічним стресом, епоха інформаційного суспільства, що 

вступила в людство, сприяє збільшенню цих обтяжень. 
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Конфлікти, що виникають між окремими працівниками, часто 

призводять до сумних і навіть трагічних наслідків, врахування 

такого конфлікту в суді не усуне причину, а участь посередника 

може допомогти вирішити проблему. конфлікт, що дозволяє 

співробітникам продовжувати працювати в команді. 

Існують загальні характеристики трудового посередництва, а 

також ті, що проявляються на його окремих етапах. 

Специфіка трудових відносин визначає певні характерис-

тики трудової медіації, включаючи, зокрема, таке: 

- медіація в основному ініціюється роботодавцем; 

- часто зовнішній юрист радить роботодавцю викорис-

товувати медіацію для вирішення трудових спорів; 

- незважаючи на те, що роботодавець є силою у трудових 

відносинах, під час трудового спору (пов’язаного, зокрема, із 

звільненням працівника), співвідношення сил часто змінюється 

на користь працівника. 

Це пов’язано з тим, що підстави для звільнення з ініціативи 

роботодавця за умови, що статті 40 та 41 КЗпП України майже не 

залишають роботодавцю варіантів звільнення, це що мінімізувало 

б ризик звернення працівника до суду щодо припинення. 

Дуже часто роботодавці звертаються до юридичної фірми, 

щоб проконсультувати їх щодо мирного вирішення трудового 

спору. У цьому випадку, навіть якщо адвокат-посередник не 

бере участі у наданні послуг цьому роботодавцю (тобто немає 

реального конфлікту інтересів), він може мати доступ до 

конфіденційної інформації по суті суперечки, схилятися до 

роботодавця через бажання догодити йому як клієнту компанії 

(тобто існує потенційний конфлікт інтересів). 

Розглянемо види медіації у вирішенні трудових спорів: 

1. Багатостороння медіація (наприклад, працівник, проф.-

спілка та роботодавець). 

2. Оціночна медіація, яка: 

- спрямована на досягнення результату - домовленість про 

врегулювання суперечки (наприклад, укладення угоди про 

звільнення), на відміну від сприяння медіації; 
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- на чолі з медіаторами - спеціалістами в галузі трудового 

права, які можуть надати обом сторонам юридичну консуль-

тацію під час процесу медіації; 

- з оціночним підходом до медіації, медіатор-юрист: 

контролює процес, обмежує емоції сторін, задає конкретні 

питання, концентрується менше на інтересах сторін, ніж на 

юридичних позиціях, робить більше декларацій, ніж питань , 

направляє сторони певного напрямку як експерт, оцінює 

суперечки щодо відповідних судових рішень, мирові угоди, 

власний досвід вирішення таких суперечок. 

- ґрунтується на припущенні, що на основі своєї підго-

товки, досвіду та об’єктивності медіатор має право направляти 

сторони на підставі існуючого законодавства або практики, і 

що такий медіатор є обов’язковим сторонами[2]. 

Однією з характеристик медіації є гнучка процедура, яка 

визначає певну свободу дій медіатора при плануванні та 

управлінні процесом для задоволення потреб сторін після 

консультацій з ними. 

Медіація у трудовому праві, особливо стосовно звільнення 

працівника, який вчинив корупцію або інше серйозне порушення 

вимог, характеризується плутаниною, перестановкою традицій-

них етапів (фаз, етапів) медіації, включення елементів різних фаз 

до однієї. Можливо, саме тому квазі-медіація є поширеним 

явищем при вирішенні трудових спорів (конфліктів). 

Квазі-медіація – це вирішення спору шляхом перегово-

рів за допомогою особи, яка володіє медіаційними компе-

тенціями, шляхом застосування певних технік і навичок 

медіатора. 

Медіаторам, які проводять медіацію праці (принаймні на 

початку стажування), рекомендується проводити квазімедіацію, а 

не традиційну медіацію. Це забезпечить медіатору більшу свобо-

ду, психологічний комфорт, керованість, процедурну гнучкість і 

швидкість реакції медіатора на несподівану поведінку сторони, а 

також захист від звинувачень у дискредитації медіації як 

послуги[4]. 
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Ефективно вдаватися до медіації на самих ранніх стадіях 

трудового спору, що дозволяє швидше врегулювати конфлікт, 

не дозволяє йому стати непримиренним і закріпитися в 

міжособистісних відносинах між роботодавцем і працівником. 

Звичайно, якщо сторони звертаються до посередника на 

початку конфлікту, це призводить до значної економії ресурсів 

- моральних та матеріальних. Зокрема, не потрібно нести 

судових витрат. Однак, якщо конфлікт перейшов до плану 

"позивач-відповідач", втручання посередника також можливе 

на стадії судового розгляду[5]. 

Незважаючи на певні прогалини в законодавстві, проце-

дура медіації як засіб вирішення трудових спорів видається 

нам дуже перспективною, особливо в ситуаціях, які не 

регулюються законодавством. 

Це, наприклад, суперечки щодо зміни умов праці, а також 

суперечки неюридичного характеру. У випадку медіації ви не 

можете думати про репутаційні ризики, оскільки медіація є 

конфіденційною. Немає сумнівів, що такий спосіб вирішення 

суперечок повинен бути розроблений, зроблений доступнішим 

та зрозумілішим для громадян. Слід також згадати досвід 

зарубіжних країн у цій галузі, адже для нас посередництво є 

новим явищем. Запровадження медіації у сфері врегулювання 

трудових спорів в Україні перешкоджає відсутність інформації 

про медіацію конфліктів та її можливості. 

Таким чином, включення медіації до системи врегулюван-

ня трудових спорів відповідає меті підвищення стабільності 

трудових відносин та спонукає працівників та роботодавців до 

пошуку балансу інтересів. 
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Чортківський державний медичний коледж 

У статті розглянуто сучасний стан підготовки майбутніх 

медиків. Зроблено аналіз переваг та недоліків дистанційного 

навчання. Визначено актуальність, необхідність та доцільність 

застосування технологій дистанційного навчання. Розглянуто 

модель «змішаного навчання» . 

Ключові слова: фахова підготовка медичних працівників, заочна 

форма навчання, дистанційні методи навчання, «змішане нав-

чання». 

Японська мудрість говорить: "Один день спілкування з 

чудовим вчителем вартує більше, ніж 1000 днів роботи з 

підручником".  

Але чи працює це твердження в умовах тотальної 

комп’ютеризації, де будь-який студент здатний знайти відповіді 
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лише "загугливши" все, що його цікавить? Карантинний досвід 

показав, що так. 

Дистанційна освіта стала справжньою новацією ХХІ 

століття. Дистанційне навчання - це індивідуалізований процес 

набуття знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності 

людини, який відбувається в основному за опосередкованої 

взаємодії віддалених один від одного учасників навчального 

процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі 

сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комуніка-

ційних технологій. 

Дистанційне навчання – це логічне продовження досвіду 

заочного навчання, але вже на якісно іншому, більш високому 

рівні. Та практика показала: єдине, що поєднує традиційне 

заочне навчання й класичну форму дистанційного навчання на 

основі Інтернет-технологій, – відсутність очного спілкування 

між викладачами й студентами.  

Дистанційне навчання має цілу низку переваг: 

 – можливість займатися у будь-якому місці, де є комп’ютер; 

 – можливість виконувати завдання у зручний для студента 

час; 

 – віртуальний асинхронний курс лекцій уможливлює 

скоротити або розтягти час навчання на свій розсуд; 

 – можливість самостійно обирати дисципліни для 

вивчення і працювати в своєму темпі, у найбільш зручний час; 

 – можливість вибору місця навчання незалежно від 

поточного місця проживання (включаючи навчання за кордоном). 

Але існують і негативні сторони дистанційного навчання: 

 – відсутність очного спілкування викладача й студента, а 

значить, немає індивідуального підходу в навчанні й вихованні; 

 – необхідність самостійного опанування, навіть 

найскладніших для розуміння, тем;  

– студенти не завжди свідомі і самостійні, як необхідно 

при дистанційному навчанні; 

 – для постійного доступу до джерел інформації потрібна 

гарна технічна оснащеність;  
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– нестача практичних занять – відсутність постійного конт-

ролю.  

– і головне – неможливість використання дистанційного 

навчання при вивченні дисциплін, які потребують 

обов’язкового засвоєння практичних навичок. 

Як свідчать практика й низка досліджень, тенденція 

навчання чітко розвивається у напрямі заочно-дистанційного 

або змішаного навчання. Змішане навчання  є відносно новим 

підходом у світі вищої освіти з нашої країни. Цей формат 

забезпечує гнучкість у порівнянні з традиційним навчанням, а 

також надає можливість освітнім закладам пропонувати 

навчання у різних умовах доставки навчального матеріалу. 

Формат змішаного навчання – це різні варіанти поєднання 

методів електронного і очного навчання. До складу програм 

змішаного навчання може входить величезна різноманітність 

навчальних технік і підходів, наприклад, електронні курси, 

практичне навчання, робота над конкретними проектами, 

службова ротація, електронні книги, мобільне навчання, коучинг, 

очні курси, виїзне навчання, навчальні ігри та симуляції, 

формальне навчання з сертифікаціями, і багато іншого. Змішане 

навчання поєднує різні види навчальних заходів, включаючи очне 

навчання, онлайн електронне навчання і самонавчання на 

робочому місці. Це використання двох або більше різних методів 

навчання. Наприклад, чергування очних занять з онлайн-

навчанням, мікс онлайн-навчання з періодичним виходом на 

тренера або викладача для консультацій, комбінація навчання на 

робочому місці з неофіційними консультаціями у колег або 

тренера. 

Отже, як навчаються студенти під час карантину? Дуже по-

різному, як свідчить аналіз внутрішньоколеджних документів та 

спілкування з викладачами. З одного боку,  у Чортківському 

державному медичному коледжі система дистанційної освіти 

працює не перший рік. Наприклад, Moodle -  платформа для 

дистанційного навчання, де відбуваються онлайн засідання 

кафедр, адміністрація ж моніторить і координує роботу 
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підрозділів. Але, що важливіше, викладачі мають як ніколи 

активно розуміти місце своїх курсів у межах усієї освітньої 

програми, співвідносити завдання цих курсів із завданнями інших 

та координувати навантаження на студентів. 

Але є й інший підхід: деякі навчальні заклади просто видали 

накази про організацію дистанційного навчання і відправили 

викладачів та студентів у вільне плавання, не цікавлячись 

деталями. Чи достатньо цього, щоб система дистанційної освіти 

запрацювала? Досвід показує, що ні. Чому так виходить? 

Питань безліч. Як краще подавати матеріал? Чи варто 

лишати ту саму тривалість занять і наповнення груп? Які 

форми контролю найкраще застосовувати? 

У результаті, викладачам залишається покладатися на себе 

та своїх колег. І деякі направду блискуче справляються з цими 

викликами. Проте частина викладачів пішла іншим шляхом і 

де-факто замість дистанційного навчання просто перевела 

навчання у формат самостійної роботи студентів. Найчастіше 

на практиці це означає, що студентів просять писати 

"реферати" чи "відпрацювання" кожної з тем, які вони мають 

вивчити самостійно. Як наслідок, студенти вимушені писати 

величезну кількість письмових робіт.  

Безперечно, такий підхід дуже неефективний. Окрім того, 

я як викладачка не можу його пояснити: написання письмових 

робіт не замінить роботу в аудиторії. Не кажучи вже про те, що 

чесна перевірка всіх письмових робіт на практиці займе значно 

більше викладацького часу, ніж проведення заняття онлайн. 

Тому є питання і щодо того, чи справді всі викладачі читають 

усі ті письмові роботи, які масово продукують на їхній запит 

студенти. За відгуками самих студентів, вони не отримують 

ніякого змістовного фідбеку щодо написаних робіт, і це, 

безперечно, демотивує їх у виконанні поставлених завдань. 

Як наслідок, вал письмових робіт посилює стрес і 

психологічне навантаження, в якому студенти вже перебувають у 

зв'язку з карантином та відсутністю звичної соціальної 

активності. А такий стан, своєю чергою, прямо корелює з рівнем 
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засвоєння навчального матеріалу. Крім того, якщо заняття онлайн 

замінити додатковим домашнім завданням, студенти втрачають 

можливість взаємодіяти. Тому якість навчання і цікавість до 

нього істотно падають. 

Безперечно, проблеми з якістю були й до карантину. Поточна 

кризова ситуація проявила їх, зробила більш очевидними. Скільки 

вже говорилося про те, що читання лекцій за підручником і 

перевірка конспекту - зовсім не є сучасним методом 

викладання!.. І частина викладачів справді перейшла на інший 

формат подачі матеріалу, намагалася зробити заняття зі 

студентами більш інтерактивними, цікавішими. Але не всі. 

За умов дистанційного навчання під час карантину викладачі 

Чортківського державного медичного коледжу процес викла-

дання втілюють за допомогою групової роботи у Viber, відео 

конференціях ZOOM, а також  зручного сервісу Google Meet, 

який дозволяє викладачам здійснювати зворотній зв’язок зі 

студентами. Через використання платформи Moodle можливий і 

контроль засвоєння знань та оцінювання майбутніх медичних 

працівників. Завдання з тестами дозволяє викладачу створити 

власну базу тестових завдань відповідно до викладеного 

матеріалу та вимог програми. Задаючи критерії перевірки, 

система в автоматичному режимі здійснює перевірку виконаного 

завдання, а результати оформляються у спеціальні таблиці. 

 Інше важливе питання - контроль за організацією дистан-

ційного навчання. І цей процес відбувається по-різному. 

Деякі заклади вимагають від викладачів докладних звітів про 

перебіг дистанційного навчання - з кількістю студентів, які 

виходять на зв'язок, тривалістю відеоконференцій, скріншотами 

або електронними копіями надісланих завдань та отриманих від 

студентів робіт. А дехто навіть наміряється щодня контролювати, 

чи розпущені по домівках курсанти справді вдома, й контак-

тувати з їхніми батьками "з метою їх впливу на недопущення 

фактів порушення дисципліни та законності". 

Звісно, ми не можемо судити про ефективність дистанцій-

ного навчання лише за нормативними документами. Багато вик-
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ладачів, представників адміністрацій, студентів щиро прагнуть 

адаптуватися до нових умов, і їм це вдається, за що всі ми маємо 

бути вдячними. Але проблеми, однозначно, є, вони істотно впли-

нуть на якість навчання під час карантину, і про це слід відверто 

говорити. У певному сенсі, це є помилками, які треба виправляти. 

Так, на помилках ми теж учимося, і ситуація з карантином 

буде уроком для багатьох із нас, але лише в тому разі, якщо ми 

захочемо зробити з цього уроку висновок і скористатися ним в 

майбутньому. 

Незалежно від того, як закінчиться карантин, освіта в 

Україні (і світі) вже не буде такою, як до карантину. І нам 

треба бути готовими йти в ногу з часом, щоб не повторювати 

помилок, на яких ми мали б навчитися. Дистанційне навчання 

робить освіту більш доступною, але, обираючи його, ми не 

повинні обирати між доступністю і якістю. 

Карантин - це кризовий стан для суспільства, зокрема й для 

освіти. Як відомо, під час кризи люди не піднімаються до вершин 

своїх очікувань, а опускаються до рівня своїх компетенцій. Досвід 

дистанційної освіти в навчальних закладах довів, що рівень цих 

компетенцій дуже різний, і якщо ми як суспільство прагнемо 

кращої вищої освіти - то повинні бути готовими до подібних 

викликів і визнанням наявних проблем. 
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Мета створення індивідуального авторського міфу Ігора 

Калинця – абсолютне утвердження людини, тобто утвердження її 

у вічності.  

Митець, продовжуючи традиції Г. Сковороди,  П. Тичини, 

які висвітлювали універсальні властивості душі, відкрив здатність 

духовного начала забезпечити невмирущість індивіда. Поет 

доводить, що фізична обмеженість людини «тісними гранями 

тіла» [1, с. 394] обмежує вияв особистості в часі і просторі, а 

ідеальне, духовне начало, навпаки, створює для цього безмежну 

перспективу. 

У Калинцевій міфічній реальності ідеї безсмертя втілює Бог 

як духовний Абсолют, ідеал любові, оскільки саме любов – 

вершина розвитку людської духовної сфери. 

 Осмислення поетом життя як руху до цього недосяжного 

ідеалу має амбівалентний характер. Рух до ідеалу – смисл 

людського існування, але з його завершенням вичерпується 

людина. Піднявшись на вершину, особистість втрачає можливість 

подальшого прогресивного розвитку, тому «солодка наука про 
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вічне» [1, с. 396] – це водночас і «трунок амріти» [1, с. 396]. Але 

вершина ідеалу ніколи не буде підкорена: вона росте разом з 

особистістю, тут – витоки оптимістично-драматичного звучання 

Калинцевої поезії, якій властива   глибинна напруга, що відрізняє 

її від творів, сповнених елегійного барокового суму «за 

втраченою ілюзією досконалості» [2, с. 36]. 

В індивідуальному авторському міфі І. Калинця відновлення 

втраченої людської цілісності можливе шляхом реставрації її 

Божественного начала, досягнення людиною своєї ідеальної 

заданості. Поет ніби апробує думку висловлену Е. Фроммом: «... 

людина відчужена від себе. Лише через посередництво бога вона 

має доступ до себе» [3, с. 176].  

Перспектива розвитку ліричного героя визначається 

спрямованістю в небо – місце знаходження Бога: «але суть Твоя 

звернена в небо Людино [1, с. 201]», «дай неба бо навіщо 

обкрадати обкрадених» [1, с. 201]. 

Пересічна людина приречена бути рабом часу і простору:  

і подолати простір 

це камінь гризти 

а подолати час 

це помірятися 

із закам’янілими  

вітряками [1, с. 140]. 

Осягнення здатності самовдосконалюватися шляхом 

любові робить людину впевненою в собі, наближає її до 

всемогутнього Бога, а значить, до «блакитних дверей» вічності 

[1, с. 57]:  

часе часе я знаю лицаря 

варто йому списом поцілити 

каміння твоє загуркоче [1, с. 142]. 

Часовий і просторовий еквіваленти людського Я співмірні 

любові, яку випромінює особистість. Рух до безсмертя, набли-

ження до ідеалу самозреченої любові супроводжується зміною 

субстанціонального стану ліричного героя, що сприймається ним 

як визволення від видимої тілесності:   
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           я прозорий 

від любові 

як ангел над тобою [1, с. 183]. 

Тілесні метаморфози відбуваються в унісон з духовним 

децентруванням Я, тіло не зникає, а набуває нового 

субстанціонального стану – невидимої плоті, адже збереження 

тілесності – необхідна умова збереження людської ідентичності. 

Розширення духовної сфери Я, супроводжуване змінами тілесної 

оболонки, забезпечує всюдиприсутність особистості подібну до 

Божої всепроникності. У такий спосіб відбувається наближення 

ліричного героя до ідеалу любові, який відкриває двері у вічність:  

я упізнав 

я в себе увібрав 

святі від ясності обличчя. 

І сам від того ніби скло 

розсипався прозорим і барвистим 

рясним незліченим числом 

маленьких та яскравих зблисків... 

Я був усім на всіх і вся: 

величчям, вірою і болем... 

 

Я вийшов з церкви –  

і засяв 

тисячолітнім ореолом [1, с. 33]. 

Любов спроможна увічнити свій об’єкт – так виявляється 

її божественна природа:  

      …існує можливість неможливого 

що можна продовжити своє тривання 

в куточку засмученого ока 

і як ув’язнена в бурштині мушка 

випасти у вічність замурованим у сльозі  

[1, с. 174–175]. 

 Рух ліричного героя до ідеалу саможертовної любові 

зображується Калинцем як процес самоідентифікації 

особистості. Глобальне розширення сфери Я, що відбувається 
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під час осягнення людиною себе органічною частиною єства 

народу, перейняте гострим драматизмом, адже духовно-тілесна 

сутність індивіда зазнає болісних метаморфоз. Тіло стає 

невидимим і невагомим, набуває унікальних властивостей, 

притаманних раніше лише душі, – здатності розширюватися до 

безкінечності, безперешкодно рухатися в часі й просторі, 

перебувати одномоментно в різних часопросторових локаціях. 

Таким чином духовно-тілесна цілісність особистості не 

руйнується, а вдосконалюється шляхом зняття опозиційності її 

складових.  

«Гравітація болю» – драматична іпостась любові прирікає 

особистість на муки, породжені кардинальною зміною її 

буттєвого стану, який торує шлях у вічність. Через випробування 

людина йде до осягнення своєї нової максимально широкої сфери 

Я. Осмисливши власну нескінченність і безмежність, ліричний 

герой Калинця переживає катарсис: 

І наші плоті невагомі 

уперше розпізнають гін. 

Лиш звіється за нами гомін, 

але не гнів, а світлий гімн.  

 

Щоб на етеру оболонях, 

де сяє благодаті зблиск,  

ввійти до матірнього лона 

і знов початися колись [1, с. 157–158]. 

Отже, Ігор Калинець приходить до парадоксального 

висновку: людина приречена шукати шлях у вічність у житті, 

адже саме це її єдиний спосіб існування. 

Поет відкриває шлях до безсмертя через любов – 

визначальну й універсальну духовну властивість індивіда.  

Втіленням ідеалу любові є Бог, до якого прагне наблизитися 

ліричний герой, вступаючи в боротьбу з темною частиною свого 

єства. Митець розширює через любов духовну сферу 

особистості, в результаті чого її цілісність гармонізується, а 

іманентні риси не деформуються, а навпаки, увиразнюються. 
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Таким чином особливо переконливо звучить ідея любові як 

самотворчості в руслі концептуальної ідеї утвердження 

особистості у вічності. 
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І ЗНОВУ ПОГОВОРИМО ПРО КРЕАТИВНІСТЬ 
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учитель української мови та літератури 

                       загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 15 
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Анотація: стаття дає визначення креативності як  однієї з 

основних характеристик  індивіда; допомагає з’ясувати, чому 

треба розвивати творчі здібності саме в дитячому та 

підлітковому віці; знайомить із нестандартними формами  та 

методами роботи на уроках; пояснює, що головна мета сучасної 

школи та школярів, – створення власного оригінального 

продукту. 

Ключові слова: креативність, творчість, нестандартність, 

обдарованість, самостійність. 

Стрімко розвиваючись, сучасне суспільство надає перевагу 

творчим особистостям, фахівцям вищого творчого потенціалу, 

здатним нешаблонно мислити, проникати в суть ідеї й втілювати 

її в життя, приймати нестандартні рішення в будь-якій ситуації. 

При цьому українська система навчання, на жаль, майже 
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позбавляє дитину здатності створювати власні оригінальні 

продукти, подаючи матеріал у вигляді вже існуючих правил, 

формул, прикладів. 

С. Торп зазначав: «Правила – це не завжди погано. Їх можна 

порівняти із залізницею. Якщо ви хочете потрапити туди, куди 

ведуть рейки, краще їхати потягом. А якщо потрібно до невідо-

мих країв, куди не доходить залізниця, чимало чудових рішень 

залишаються поза досяжністю людей, що діють за правилами. 

Єдиний спосіб дістатися до них – зійти з рейок» [2, с.11].  

Саме тому на допомогу вчителю прийдуть такі форми 

роботи, які нададуть учням можливість приймати нестандартні 

рішення, творчо думати, самостійно створювати новий освітній 

продукт. А уроки, побудова яких має  логічну опору на нестан-

дартні форми взаємодії вчителя та учнів, підвищать  зацікавле-

ність школярів не тільки до освіти, а також до самоосвіти. 

До таких методів роботи  можна віднести  саме креативні 

методи,  а саме поняття « креативність» розглядати як систему 

керування процесами творчого пошуку, створення ситуацій, що 

сприяють активності та спрямованості школярів, забезпечують 

розвиток уяви, асоціативного мислення, комунікативної компе-

тентності, здатності мати власну точку зору та вміння її 

захищати,  прагнення постійно вдосконалюватися, розв'язувати 

дедалі складніші творчі вправи з метою всебічного розвитку 

здобувачів освіти.  

Що ж мають робити вчителі, щоб дитина не втратила тієї 

творчої природи, закладеної підсвідомо на генетичному рівні? 

Найефективнішим шляхом розвитку здібностей є залучення дітей 

до продуктивної творчої діяльності, бо розвинути здібності – це 

озброїти дитину найсучаснішими знаннями, пояснити принцип 

виконання роботи, створити умови для планування свого 

майбутнього й розквіту обдарованості. А розвинуті навички 

креативного мислення дозволяють юному громадянинові 

грамотно ставити власну мету й досягати її. 

   У вітчизняній і зарубіжній педагогіці розроблені різні теорії 

навчання, що порушують проблему креативного розвитку 
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школярів. Проте у обраній галузі  залишається ще багато 

невивчених аспектів. І пов’язано це насамперед з тим, що поняття 

«креативність» з’явилося відносно нещодавно й у багатьох 

ототожнюється з поняттям «творчість». 

Креативність  — (лат. creatio — створення)  — творча, 

новаторська  діяльність; новітній термін, яким окреслюються 

творчі здібності індивіда, що характеризуються здатністю до 

продукування принципово нових ідей, що входять у структуру 

обдарованості як незалежний фактор [4]. «Це здатність створю-

вати продукт, що є новим і при цьому відповідає контексту, в 

якому він знаходиться… Ступінь нового може бути різним: від 

мінімального відхилення створеного раніше до важливих 

нововведень» [1, с.16].  

   У кожну дитину природою було закладено певний 

творчий потенціал. Завдання вчителя — допомогти учневі 

віднайти свій шлях у житті; пробудити фантазію, зробити все 

можливе, щоб посаджені «зернятка» дали багаті паростки.  

Саме для цього використовують низку прийомів та методів, які 

допомагають створити атмосферу постійного пошуку, знайти 

можливість заохочення нових думок та ідей, надати учням 

максимальну свободу в процесі творчості, підтримати та 

надихнути у розширенні інформаційно-комунікативних каналів 

для отримання необхідних даних і знань. 

  Креативні методи навчання можна з впевненістю назвати 

нестандартними, бо  процес пізнання при цьому відбувається 

саме під час та за рахунок творчої діяльності учня,  на уроках 

реалізується принцип «зацікавився сам-зацікав іншого!» ,просте-

жується  усвідомлення  того, що навчання дійсно може бути 

цікавим.  

Креативні прийоми дають дитині змогу цілком покла-

датися на власну інтуїцію. До них належать вже відомі методи 

інтерактивного навчання та критичного мислення: «мозковий 

штурм», методи емпатії, синектики, гіперболіцазії, аг лютина-

ції, інверсії, «морфологічного аналізу», «Якби…», евристики, 6 

капелюхів Едварда Боно, кейсовий метод тощо. Але існують і 
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менш відомі, які розглянемо більш докладно. 

Одними з найцікавіших методів цього циклу є методи 

латерального мислення. Цей термін вперше було застосовано 

британським лікарем Едвардом де Боно в книзі «Думати по-

новому»,  й  позначає він  непрямий та творчий підхід до 

розв’язання проблем. Увага фокусується на інноваційних ідеях, 

що надають оригінальні способи вирішення певних ситуацій. 

До них належать PMI та 6 капелюхів. 

Метод PMI (від англ. plus - minus - interesting — плюс-

мінус-цікаво) використовується для аналізу проблемних 

ситуацій та прийняття рішень. Проблема розглядається з трьох 

точок зору — позитивної, негативної та цікавої, на презентацію 

яких виділяється однакова кількість часу. 

Метод 6 капелюхів дозволяє дістатися істини, вивчаючи 

предмет чи ситуацію за шістьма різними напрямками, яким 

надано окремий колір: блакитний — керування, білий — 

інформація, червоний — емоції, чорний — проникливість, 

жовтий — оптимістична реакція, зелений творчість. Саме 

такий підхід до вивчення теми, героя, поняття дає учням 

можливість не помилитися, роблячи висновки. 

Відомий фізик Рене Декарт створив унікальну методику 

вирішення питань, що отримала назву «Квадрат Декарта». 

Розглядаючи ситуацію чи проблему з одного боку, забуваємо 

про те, що не завжди єдиний варіант є правильним. Цей метод 

допомагає вивчити проблему, давши відповідь на чотири 

запитання: 

1. Що буде, якщо це станеться? 

2. Що буде, якщо цього не станеться? 

3. Чого не станеться, якщо це відбудеться? 

4. Чого не станеться, якщо це не відбудеться? [3] 

Застосовувати цей метод можна як на уроках мови, так на 

уроках літератури, що дозволить учням не просто критично 

мислити, а й висловлювати й відстоювати власні судження. 

Заслуговує на увагу й метод Кіплінга (інша назва 5W1H, 

що відповідає англійським питанням: What?  When?  Why?  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Who?  Where?  How?) [5].  Полягає він у послідовній 

постановці запитань (Хто? Що? Коли? Де? Як? Чому?) та 

докладних відповідей на них. Спектр цих питань є настільки 

широким, що дозволяє використовувати цей метод під час 

вивчення будь-якої шкільної дисципліни. 

Отже, коли стереотипні методи виявляються марними, 

застосовуються принципово протилежні альтернативні 

рішення, покликані навчити учнів працювати творчо та 

здобувати знання самостійно. 

Саме креативні методи є інструментом для розвитку 

мовленнєвих знань, умінь і навичок учнів. Розумова діяльність 

школярів активізується через виконання творчих завдань:  

переказу чи «усного малюнку», створення художніх образів, 

тощо. У старших класах можна використовувати завдання, що 

містять елементи творчого пошуку, порівняння. Адже уроки, 

побудовані нетрадиційно, більш запам’ятовуються. 

 Розглянута тема дала змогу підійти до питання 

креативності в освітньому процесі як системи керування 

творчими здібностями учнів, уявою, образним мисленням, 

мовленням, пошуком, створенням ситуацій, що сприяють 

активності та спрямованості школярів, розвивають здатність 

розуміти закономірності, прагнення постійно 

вдосконалюватися, розв'язувати дедалі складніші  вправи, 

створювати щось нове. Разом з тим неабияку роль відведено 

вчителю. Адже саме під його  чітким керівництвом діти 

вчаться самостійно робити висновки, знаходити нестандартні 

рішення розв’язання завдань, формулювати власну точку зору, 

навіть якщо вона відрізняється від суспільної. 

Сучасність потребує від підростаючого покоління 

здатності мислити по-новому, творчо, яскраво, образно. Не 

погоджуватися із багаторічними стереотипами, а виробляти 

власні стандарти якості – ось головне завдання нової 

української школи.  

Розвиток креативності в умовах українського суспільства 

має й стратегічне значення. Адже майбутнє будь-якої країни 
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залежить від наявності в суспільстві талановитих людей. 

Творчу молодь може виховати лише вчитель, що прагне 

працювати, виходячи за межі вже існуючих стереотипів. Тому 

й має сучасний педагог використовувати у своїй роботі 

нестандартні форми та методи навчання, щоб не загубили  діти 

упродовж шкільного життя бажання вчитися та навчатися 

новому. 
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Анотація. У пропонованій науковій студії висвітлено основні 

погляди на потрактування парцеляції як явища експресивного 

синтаксису, указано відмінності між парцеляцією та приєдну-

ванням, витлумачено теоретичну сутність парцеляції, що є 

ознакою писемного, а не усного мовлення; визначено основні 

функції парцельованих компонентів у сучасному українському 

синтаксисі, що полягають в привертанні уваги читача до 

висловлення, винесеного в парцелят, експресивізації художніх і 

газетних текстів, наданні контекстам розмовного колориту й 

емоційної виразності.  

Ключові слова: синтаксис, парцеляція, приєднування, 

парцельована конструкція, функція парцельованого компонента. 

У сучасному українському мовознавстві загалом, та й у 

синтаксисі української літературної мови зокрема, існує ряд не 

витлумачених одностайно лінгвістичних понять. Розбіжності в 

поглядах мовознавців на окреслення того чи іншого мовного 

явища полягають насамперед у відсутності чітких критеріїв, за 

якими варто розмежовувати термінолексеми. Особливий інтерес 

для наукових розвідок сьогодні становлять явища експресивного 

синтаксису, що пов’язано передусім із намаганням авторів 

увиразнити власне висловлення, експресивізувати його, виділити 

головне та в такий спосіб популяризувати думку.  

Дослідженням парцеляції як одного з понять експресивного 

синтаксису присвячені численні наукові студії. Серед тих, хто 
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описував парцельовані структури та вивчав їх в українському та 

зарубіжному мовознавстві, слід виокремити прізвища М. Авласе-

вича, Ш. Балі, В. Бєлошапкової, С. Крючкова, А. Сковородникова 

та ін. Мало висвітленими й проаналізованими в сучасній лінгвіс-

тичній науці все ще залишаються питання теоретичного потрак-

тування сутності парцеляції, що призводить до сплутування її з 

іншими лінгвістичними поняттями, зокрема приєднуванням. 

Метою наукової статті є спроба узагальнити попередні 

напрацювання у визначенні теоретичного аспекту парцеляції 

як явища експресивного синтаксису.  

У 60–70-ті роки паралельно використовують обидва терміни 

– приєднування і парцеляцію, причому часто на позначення 

одного й того ж феномена. Це сприяло тому, що вони стали 

певною мірою синонімічними й не достатньо визначеними. 

Термін «приєднування» поширили в науковому синтаксичному 

обігу завдяки дослідженням В. Виноградова, Л. Щерби, С. Крюч-

кова, у яких було сформульовано основні ознаки приєднування як 

особливого виду синтаксичного зв’язку. 

На переконання декого з лінгвістів, ознаки приєднування, 

висунуті Л. Щербою та В. Виноградовим, узагальнили деякі 

явища мовної дійсності, але вони не змогли стати основою для 

виділення в синтаксисі чітко окресленої категорії приєднуваль-

ного зв’язку [5, с. 126]. 

Уперше на приєднування як особливе синтаксичне явище 

вказав Л. Щерба, увівши в науковий обіг термін «принднувальні 

сполучники». Сутність приєднування, на його думку, полягає в 

тому, що приєднувальна частина виникає у свідомості тільки 

після того, як була висловлена основна думка. Л. Щерба брав до 

уваги насамперед живе усне мовлення [83].  

В. Виноградов розглядає синтаксичні особливості російсько-

го мовлення й намагається встановити зв’язок між композицій-

ним «монтажем» і «монтажем» мовленнєвих одиниць у тексті, а 

не визначити ознаки синтаксичної категорії приєднування [4]. 

Незважаючи на значну кількість досліджень, присвячених 

проблемі приєднування, вона залишається суперечливою. 



 

78 

Природно, що сформоване і традиційно широке розуміння 

приєднування не сприяло виділенню в самостійний об’єкт 

синтаксису і стилістики дослідження того кола явищ, що сьогодні 

часто називають парцеляцією. Звідси нерозрізнення приєдну-

вальних і парцельованих конструкцій у багатьох дослідженнях, у 

тому числі й наукових доробках останнього часу. 

У русистиці на парцеляцію як явище синтаксису вперше 

звернув увагу Ю. Ванников. Він дав визначення парцеляції, 

схарактеризував деякі структурні типи парцельованих конструкт-

цій і позначив критерії розмежування парцеляції і приєднування. 

Повністю заперечуючи існування приєднувального зв’язку, 

Ю. Ванников наголошував: «Поняття приєднувального зв’язку 

виведено дослідниками з низки різнорідних ознак, жодна з яких 

не є достатньо сильною або структурною, а тому повинно бути 

виключене з синтаксичного використання» [3, с. 82]. Причини 

стійкого закріплення в синтаксисі поняття приєднувального 

зв’язку він убачав у тому, що «до приєднання відносили всі ті 

випадки, які не можна було пояснити поняттями сурядності чи 

підрядності, і, незалежно від загальної теорії речення, без 

урахування його формальних ознак, за речення як одиницю 

синтаксичного аналізу приймали частину тексту, що розміщена 

між двома розділовими знаками (крапками, знаками питання, 

окличними знаками, трикрапкою)» [3, с. 83]. За Ю. Ванниковим, 

приєднування не відрізняється від всіх інших семантико-

синтаксичних відношень сурядності, воно «є не що інше, як 

особливість мовного оформлення інваріантної структури, спосіб 

побудови висловлювань» [3, с. 92].  

Розмежування парцеляції і приєднування стало можливим 

після виділення в синтаксичній структурі речення двох аспектів: 

конструктивного (статичного) і функціонального (динамічного). 

В. Бєлошапкова пропонує виокремити два типи приєднування: 

приєднування як явища динамічного аспекту, для якого 

характерне те, що межі речення як статичної і  динамічної 

структури не збігаються, і приєднування як тип змістових значень 

– значень доповнення. Оскільки приєднування як відношення 
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додавання виражають із допомогою певних сполучників і 

поєднанням сполучників із різними лексичними елементами, то, 

на думку В. Бєлошапкової, воно передбачає певні схеми речення, 

тобто є явищем статичного аспекту й не вимагає комунікативного 

відділення частини статичної структури [2, с. 27].  

Концепція В. Бєлошапкової знайшла підтримку й у сучасних 

дослідженнях парцеляції на матеріалі різних мов, зокрема в 

працях А. Загнітка, Л. Конюхової,  Є. Кромер, О. Звєрєвої та ін. 

Критерієм розмежування цих явищ називають можливість 

об’єднання парцелята з основним реченням, чого не можна 

зробити з приєднувальними конструкціями. 

А. Сковородников вважає: «Приєднування – це в принципі 

явище статичного аспекту речення. Це граматична категорія…», 

«парцеляція – явище динамічного аспекту речення. Це стилістич-

ний прийом…» [10, с. 128–129]. Він виділяє «центральну зону» і 

«периферійну зону» парцеляції та приєднування. Приєднувальни-

ми можна вважати ті синтаксичні конструкції, у яких специфічне 

значення приєднування – значення додавання (уточнення, 

пояснення і розвитку раніше висловленої думки) виражено 

специфічними приєднувальними сполучниками та сполученнями: 

та й, та ще, причому, притому, до того ж, а між тим, при 

цьому, при тому, крім того, більше того та ін. У випадках такого 

«центрального» приєднування на рівні речення (простого або 

складного) розрізняють парцеляцію та приєднування, але можли-

ва ситуація поєднання цих явищ, накладання парцеляції на 

приєднування, коли парцеляція висловлення є для письменника 

засобом створення ефекту невимушеного усно-розмовного додат-

кового повідомлення [10, с. 122–125]. Таким чином, парцеляція 

відрізняється від приєднування тим, що при парцеляції відбува-

ється відрив фрагменту від базового речення, а при приєднуванні 

– додавання, приєднування його до базової частини. 

Білоруський лінгвіст М. Авласевич підкреслює, що поняття 

приєднування, приєднувальні зв’язки, приєднувальні відношення 

дуже перевантажені й розпливчаті [1, с. 52–58]. Аналізуючи 

наукові праці, присвячені цій проблемі, дослідник зауважує, що 
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межі цього зв’язку дуже нечіткі, бо останній знаходять між 

членами простого ускладненого речення, між частинами 

складносурядного, складнопідрядного, безсполучникового 

утворення, між самостійними одиницями в межах складного 

синтаксичного цілого, а також між вставними компонентами та 

іншими елементами речення [Там само]. 

У роботах кінця ХХ–початку ХХІ ст. явища приєднування і 

парцеляції розмежовують послідовно (П. Дудик, Л. Кадомцева, 

Н. Плющ, С. Марич, Л. Конюхова, А. Загнітко, К. Шульжук та 

ін.). 

П. Дудик, аналізуючи структуру простих речень та їхніх 

еквівалентів, зазначає, що подекуди парцеляцію вживають на 

позначення стилістично вмотивованого розчленування ширших 

відрізків мовлення на дрібніші, але він сам не використовує цю 

термінологію й називає подібні розчленовані структури 

приєднувальними [6, с. 210]. 

Л. Кадомцева зауважує, що парцеляція є явищем тексту, бо 

це  один із тих прийомів текстової організації, що «підтверд-

жують тезу про автономність формально-граматичної структури 

речення та його інтонаційно-текстового і суб’єктивно-смислового 

оформлення, що постає похідним від ситуативно-прагматичних 

завдань» [8, с. 110].  

Приєднування, на думку А. Загнітка, це послідовне допов-

нення інформативного тла речення відповідними кваліфікаційно-

характеризуючими величинами, що полягає у вираженні певних 

смислових відношень типу додавання, уточнення і характеризації 

попереднього компонента [7, с. 10] 

А. Загнітко вважає, що парцеляція належить до поверхневих 

процесів синтаксису, які посилюють значущість окремих частин 

речення, водночас глибинна суть реченнєвої структури є 

системно відтворюваною. На думку мовознавця, це явище являє 

собою соціальний мовленнєвий стандарт, закріплений як певний 

мовний звичай, проміжний між мовою і мовленням, тобто він є 

своєрідною другорядною мовною нормою, що існує поряд із 

головними нормами [7]. 
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Т. Сербіна, розглядаючи питання про сутність явищ 

приєднування та парцеляції в історичному екскурсі, акцентує 

увагу на тому, що з синтаксичного погляду приєднувальний 

компонент є переважно самостійним реченням, він 

автосемантичний, не залежить від основної частини висловлення, 

тоді як парцельована конструкція є синсемантичною [9, с. 130]. 

Ми погоджуємося з думкою дослідниці про те, що приєднування 

не пов’язане з навмисним комунікативним завданням, а 

з’являється в процесі мовлення-думки і пов’язане з прагненням 

доповнити вже зроблене повідомлення.  

Отже, приєднування – це додаткове повідомлення, що допов-

нює зміст базового висловлення новою, логічно підібраною 

інформацією, а парцеляція – це навмисне комунікативне розчле-

нування єдиної статичної структури речення на частини для 

актуалізації й виділення необхідної інформації, експресивізації 

змісту висловлення та збереження авторської манери викладу. 
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Анотація. В роботі розглянуті актуальні питання дистанцій-

ного навчання за умов карантину, спричиненого пандемією 

коронавірусу COVID -19, наведено можливості використання 

основних сервісів для забезпечення віддаленого зв’язку між 

студентами і викладачами, налагодження ефективної комуніка-

ції в режимі он-лайн, розглянуто проблему дотримання академіч-

ної доброчесності, необхідність формування в усіх учасників 

освітнього процесу нових методик,  вмінь та навичок для 

дистанційного навчання. 

Ключові слова: учасники освітнього процесу, дистанційне 

навчання, карантин, відеозв’язок, відеоконференції. 

Актуальність питання дистанційної освіти різко зросла в час 

пандемії коронавірусу. Необхідність навчання на відстані стала 

стимулом для активного оволодіння сучасними цифровими 

технологіями з боку усіх учасників освітнього процесу. Серед 

навчальних платформ позитивно зарекомендувала себе платфор-

ма Moodle, що дозволяє ефективно об’єднувати викладачів, 

студентів, представників адміністрації у динамічне навчальне 

середовище. Сервіс Moodle робить можливим доступ до великих 

обсягів інформації у вигляді електронних навчально-методичних 

комплексів з кожної дисципліни, він достатньо мобільний, що 

дозволяє викладачам швидко оновлювати навчальні матеріали. 

Дистанційне навчання потребує якісного відеозв’язку в онлайн 

режимі. В цьому контексті варто відзначити послуги сервісів 

Zoom і Teams, що надають можливість дистанційного 



 

84 

відеозв’язку і проведення відеоконференцій на основі хмарних 

сервісів. За допомогою Zoom і Teams можна проводити лекції 

інтерактивно. Особливістю платформи Teams є зручна 

можливість зберігати файли та здійснювати обмін текстовими 

повідомленнями, саме продукт Microsoft Teams особливо 

відповідає усім необхідним цільовим критеріям, оскільки має 

хороше технологічне рішення в питаннях безпеки, функціональні 

можливості цього сервісу оптимально підходять для узгодженої 

командної роботи під час дистанційного навчання [1]. 

Ефективним і надійним засобом комунікації між викладача-

ми і студентами стала електронна пошта, яку зручно викорис-

товувати для отримання відповідей на відкриті питання і розгор-

нуті індивідуальні завдання, а також для поточного спілкування. 

Збереження електронних листів, фіксація дати і часу їх отримання 

істотно допомагає контролювати дистанційне навчання. 

Окремо слід згадати про непросте питання, що виникло 

перед викладачами університетів – як забезпечити якісне оціню-

вання за умов карантинної ізоляції. Дистанційне оцінювання 

особливо гостро поставило завдання дотримання академічної 

доброчесності. Практичний досвід показав, що ефективним 

засобом досягнення цієї мети є не лише чітко визначений і 

обмежений час для відповіді на завдання, що обмежує викорис-

тання студентами недоброчесних практик, але й підготовка 

максимально індивідуальних завдань для кожного з них. Крім 

того, виконання завдання повинне вимагати від студента не 

простого відтворення інформації, а творчого мислення. При 

викладанні дисциплін біологічного профілю доречним є викорис-

тання в опитування ситуаційних задач, вирішення яких 

вимагатиме від студента самостійного творчого мислення. 

Окремо слід сказати про потребу підтримання постійного 

особистого дистанційного зв’язку з студентами, а також спілку-

вання з групою. Для вирішення цього питання зручно використо-

вувати сервіс Viber. Це полегшує спілкування, дає можливість 

викладачу ефективніше координувати роботу студентів он-лайн і 

загалом на відстані. З іншого боку – студенти отримують 
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можливість зручного зв’язку з викладачем для особистих 

консультацій чи вирішення організаційних питань.  

Загалом, дистанційне навчання підняло ряд питань, що 

потребують вирішення. Це стосується формування нових 

методик, вмінь та навичок роботи на відстані, зростання об’єму 

навантаження викладачів і вчителів, а також питання академічної 

доброчесності [2]. У якій формі не здійснювалося б навчання, слід 

пам’ятати про головну його мету: навчання повинно бути 

збалансованим і давати результат, необхідний його здобувачу, що 

передбачає використання методик, адекватних для досягнення 

необхідного ефекту, дистанційне навчання лише підкреслило цю 

потребу [3]. 

Вагомою відмінністю дистанційної освіти від очної форми є 

відсутність безпосереднього спілкування між викладачем і 

студентами, що певним чином позитивно, бо зменшує психоло-

гічну напругу студента. Однак це може стати також недоліком і 

призвести до зниження якості формування професійних компе-

тентностей. Тому, серед інших завдань розвитку дистанційної 

освіти є формування механізмів удосконалення і оптимізації 

набуття особистого практичного професійного досвіду майбутніх 

фахівців. 
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Анотація: Стаття « Теоретичні аспекти процесу формування 

соціокультурної компетенції » спрямована  на  визначення 

поняття соціокультурної компетенції , у ній розглянуто  

структуру соціокультурної компетенції, лінгвістичні маркери 

соціальних стосунків, правила ввічливості. 

Також обгрунтовано необхідність формувати позитивне 

ставлення до іншомовної культури, навчити їх бачити спільне і 

різне у своїй і чужій культурах, поважати традиції, культуру, 

звичаї країн мов, що вивчаються, сприймати їх як рівноправно 

існуючі поняття поряд з їхньою рідною культурою.  

  Ключові слова : соціокультурна компетеність, лінгвістичні 

маркери соціальних стосунків, правила ввічливості, термін 

«регістр», вирази народної мудрості. 

Міжкультурна комунікація як особливий вид комунікації 

передбачає спілкування між носіями різних мов і культур. При 

вступі у комунікацію носіїв різних культур є цілком вірогідною 

поява певних проблем. Проблемами такого роду можуть бути: 

труднощі в порозумінні між співрозмовниками; нерозуміння 

ідіом, крилатих виразів, які не мають відповідників в інших 

мовах, переклад та тлумачення яких вимагає широкої 

лінгвістичної ерудиції, виникнення окремих упереджень. 

Саме тому велике значення надається вивченню іноземної 

мови на соціолінгвістичному рівні. 

У Рекомендаціях Ради Європи зазначено, що соціолінгвіс-

тична компетенція пов’язана зі знаннями та вміннями, 

http://www.bestreferat.ru/referat-278952.html#_Toc258941692
http://www.bestreferat.ru/referat-278952.html#_Toc258941692
http://www.bestreferat.ru/referat-278952.html#_Toc258941693
http://www.bestreferat.ru/referat-278952.html#_Toc258941693
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необхідними для здійснення соціального аспекту використання 

мови та включає в себе лінгвістичні маркери соціальних 

стосунків, правила ввічливості, вирази народної мудрості, 

відмінності у реєстрах мовлення, діалекти та акценти [4,с. 211]. 

Соціолінгвістична компетенція припускає розширення знань 

соціокультурної специфіки країни, мова якої вивчається,обсягу 

лінгвокраїнознавчих і країнознавчих знань, навичок і умінь, 

адекватне використанням мовних засобів і правил мовного і 

немовного поводження у відповідності з сферою спілкування, 

місцем, цілями, соціальним статусом партнера. [1,с. 233]. 

Структура соціокультурної компетенції 

1) дискурсивна компетенція – здатність поєднувати 

окремі речення у зв’язне усне або письмове повідомлення, 

дискурс; 

2) соціолінгвістична компетенція – здатність 

розуміти і продукувати словосполучення та речення з 

такою формою та таким значенням, які відповідають 

певному соціолінгвістичному контексту. 

3) стратегічна компетенція – здатність ефективно 

брати участь у спілкуванні, обираючи для цього правильну 

стратегію дискурсу. 

4) лінгвістична компетенція – здатність розуміти та 

продукувати вивчені або аналогічні їм висловлення, а 

також потенційна здатність розуміти нові, невивчені 

висловлення.  

Усі показані компетенції формуються й удосконалюються 

паралельно, творяться усім  життям людини [2, 15]. 

Лінгвістичні маркери соціальних стосунків відрізня-

ються в різних мовах та культурах залежно від таких чинників: 

відповідний статус, близькість стосунків, реєстр мовлення і 

т.ін. Наведімо кілька прикладів із англійської мови. 

1. Вживання та вибір привітань: 

- при зустрічі, англ. It is nice to see you! How are things? 

- при знайомстві,  англ.  May I introduce..., Нow do you do? 

Pleased to meet you!  
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- при прощанні, англ. Take care ! Cheerio! See you later! 

2. Вживання та вибір форм звертання: 

- офіційна, англ. Your Mightiness! Everything you say may be 

used against you! The judge is in! I object your Honour! 

- формальна, англ. Sir; Madam; Miss; Dr, Professor 

+прізвище 

- неформальна форма без звертання, англ. лише ім’я: John! 

Susan! 

- фамільярна, англ. Dear, darling, mate, pal, love; 

- образлива, англ. you stupid idiot! (sometimes with love). 

3. Правила вступу до розмови:  англ. I am so sorry ; Could I 

help you.....; Might I ask you...... Sorry to trouble you! 

4. Вживання та вибір вигуків, англ. Dear, dear! My God! 

Bloody Hell! 

Правила ввічливості зумовлюють одну з найважливіших 

причин відмови від прямого застосування «кооперативного 

принципу». Ці правила різні й варіюються від однієї культури 

до іншої і часто є джерелом міжкультурних непорозумінь, 

особливо під час літературної інтерпретації виразів 

ввічливості. 

1. «Позитивна» ввічливість: 

- виявлення інтересу про стан здоров’я:  англ. How is your 

sister like? 

- обмін враженнями, інтересами, «бесіда про проблеми»: 

англ. What is your point on this problem? to my mind; in my 

judgment; in my view; to my thinking; in my opinion; 

- вираження захоплення, милування, вдячності: Fantastic! I 

am fully of joy! I am delighted! 

- при врученні подарунків, побажаннях, висловленні 

гостинності: англ. My heartiest congratulations to you on…..; 

Holiday greetings; Many happy returns of the day! I wish you all 

the best! 

2. «Негативна» ввічливість: - уникнення загрозливого 

ставлення (догматизму, прямих наказів тощо): англ. May I…..; 

Will you….. I would like to… 
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- вираження жалю, вибачення за авторитарну поведінку 

(виправлення, 

протиріччя, заборони тощо): англ. How unpleasant! Please 

accept my deepest sympathy! It could be worse; It is not the end of 

the world! 

- застосування етикетних обмежень:англ. disjunctive questions. 

3. Неввічливість (навмисне ігнорування правил ввічливості): 

- різкість, надмірна відвертість; 

- вираження зневаги, відрази; 

- неприхований гнів, нетерпіння; 

- демонстрація зверхності. 

Вирази народної мудрості - це стійкі формули, які втілюють 

та одночасно підсилюють загальні значення, є важливим 

складником народної культури. Вони часто вживаються, на них 

ще частіше посилаються або використовують, наприклад, у 

газетних заголовках. Прислів’я: англ. A stitch in time saves nine; A 

bad workman blames his tools. Ідіоматичні звороти: англ. cold feet ; 

green with envy; big cheese. Вираження вірувань,передбачення 

погоди: англ. Fine before seven, rain by eleven. Відношення, як у 

кліше: англ. It takes all sorts to make a world. Сьогодні важливим 

складником культури виступають: графіті, написи на одязі, 

висловлювання-кліше по телебаченню, таблички на робочих 

місцях та постери[8,с. 65]. 

Термін «регістр» використовується для позначення 

систематичних відмінностей між різними варіантами мови при 

вживанні її у різних контекстах. 

Розгляньмо відмінності у рівнях формальності: 

- офіційний, англ. Pray silence for His Worship the Mayor! 

- формальний, англ. May we now come to order, please! 

- нейтральний, англ.Shall we begin? 

- неформальний, англ. Right What about making a start? 

- фамільярний, англ. O.K. Let’s get going. 

- інтимний, англ. Ready dear? 

Соціолінгвістична компетенція містить також здатність 

розпізнавати лінгвістичні маркери, наприклад: соціальних 
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класів; регіонального походження; національного походження; 

етнічної належності; професійної групи, наприклад: 

- лексичні одиниці; англ. a Scotch word “wee” in stead of 

“small”; 

- граматичні структури; англ. “I ain’t seen nothing” in stead 

of “I haven’t seen anything”; 

- фонетичні особливості (фонеми й інтонеми, наголос, 

темп мовлення…); англ. New-York “boid” in stead of “bird”; 

- вокальні характеристики (ритм, гучність тощо); 

- паралінгвістичні засоби і мова тіла (жести, рухи, міміка). 

Жодна європейська спільнота не є однорідною. Різні регіони 

мають свої особливості у мові та культурі. Найбільш це помітно у 

тих, хто живе суто локальним життям і, отже, взаємодіє здебіль-

шого з відповідним соціальним класом, професією та освітнім 

рівнем. Оскільки формування соціолінгвістичної компетенції є 

новим і складним завданням, воно потребує розробки 

інноваційних технологій, форм, методів і режимів роботи.  
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Одна з найважчих наук, математика, вимагає систематичного 

навчання, повторення, закріплення під час освітнього процесу. 

Математичний матеріал, створений народом полегшує життя 

українського народу, вплітаючись в традиції та звичаї, стаючи 

важливим елементом казок, пісень та інших видів усної народної 

творчості.  

Вивчаючи особливості елементів народної математики 

Т. Павлюк звертає увагу на те, що «елементи педагогічної 

спадщини минулого українського народу роблять заняття ще 

цікавішими та підвищують інтерес до них. Зокрема, це народна 

математика з стародавніми способами вимірювання ,казки, 

прислів’я, приказки, лічилки, загадки» [1, с. 187]. 

Особливості ознайомлення з термінами народної марематики 

передбачає пояснення понять, відображення його у різних жанрах 

усної народної творчості, ознайомлення з ними у бесіді, розповіді, 

дидактичній грі. Головним завданням вихователів є здійснення 

поступового переходу від їх сприйняття дитиною під час гри, 

спостережень, в побуті. 
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Український педагог, А. Богуш підкреслює, що існує чотири 

складових народних математичних знань: способи лічби та 

обчислення; старовинне письмо та його носії, одиниці вимірю-

вання, прилади вимірювання. Зокрема, народні способи лічби та 

обчислення включають лічбу, обчислення за допомогою пальців, 

вузликів, встановлення однозначної відповідності за допомогою 

предметів [2, с. 305].  

Серед основних напрямів роботи з дітьми, Л. Плетеницька 

та К. Крутій  виокремлюють тематичні бесіди, такі як:  

- знайомство з історією математики в доступній формі; 

- розкриття зв’язків математики з дійсністю, 

- походження математичних понять; 

- місце практичної роботи в розвитку математики; 

- використання відомостей з народної математики під час 

діяльності дітей передшкільного віку [3, с. 56]. 

Вищезазначені напрями мають бути взаємопов’язані та 

доповнювати один одного, бути відображеними в різноманітних 

формах роботи, під час освітньої та у повсякденній діяльності. 

Підкреслимо, що математична культура українського народу 

є важливою частиною становлення еволюції математичних знань. 

Загалом, народна математика є сукупністю знань та навичок з 

математики, в основі чого лежать потреби практичної діяльності, 

тому відбувався процес вдосконалення елементарних прийомів 

лічби, вимірювання, способів зображення чисел тощо. Розглянемо 

детальніше особливості її використання в ЗДО. 

Так, для вимірювання, відповідно досліджень Н. Баглаєвої, 

«використовуються частини тіла, тому назви одиниць мір звучали 

відповідно: палець, долоня, стопа, лікоть, крок, розмах рук Інші 

міри теж потребували для вимірювання частини тіла: дюйм – ши-

рина великого пальця; п’ядь – відстань між великим і вказівним 

пальцями; вся рука – аршин; сажень – 6 ліктів, це відстань між кін-

цями витягнутих у сторони рук» [4, с. 10]. Проте на даний час ці 

поняття дуже рідко використовуються в дошкільних закладах, але 

часто може почути в домашніх умовах, особливо в процесі ведення 

господарства, будівництва, у столярному та ткацькому мистецтві.  
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Вивчаючи особливості використання українського народо-

знавства, А. Богуш зазначає, що «найтоншими засобами 

впливу на психологію дітей є залучення до духовної скарбниці 

народного фольклору: колядок, приказок, прислів’їв тощо. 

Адже цілеспрямоване ознайомлення дітей дошкільного віку з 

малими жанрами фольклору збагачує пізнавальну та розумову 

діяльність, формує здатність відгукуватися на яскраву образну 

мову. Завдяки прислів’ям дошкільники дізнаються про 

образність, конкретність, влучність» [2, с. 309]. 

І. Бабій також звертає увагу на те, що «для збагачення 

елементарних математичних уявлень дошкільників доцільно 

використовувати український народний фольклор в якому 

використані логіко-математичні поняття, зокрема в: народні 

казки, народні пісні та малі фольклорні жанри (забавлянки, 

лічилки, дражнилки, потішки, мирилки, примовки, загадки, 

прислів’я, приказки, побажання, чистомовки). У багатьох з них 

використано математичні поняття. У народній математиці багато 

задач-жартів, задач-загадок, використання яких покращує інтерес 

до математики, дає змогу внести елементи змагання, створити 

добрий настрій. Український фольклор є доцільним дидактичним 

матеріалом у навчанні дітей лічби, формуванні поняття числа, 

форми, розміру, часу і простору, сприяє активізації марема-

тичного словника дітей) [5, с. 124]. 

Цікавим є вимірювання сипких продуктів, зерна, муки, 

крупів, що зберігалося в кадобах, вагою 8 ц., різного об’єму бочок 

– від 200 до 100 кг. Рідини вимірювали відрами, 100 г порціями, 

михайликами до 900 г.. Мірами врожаю бути вози ,сани, снопи 

,бабки, хрести. Ці та інші міри довжини та маси не використо-

вуються сучасними жителями України, проте часто зустрічаються 

в прислів’ях та приказках, наприклад: «Від горшка два вершка», 

«Коса сажень в плечах», «Міряє на свій аршин». Щодо 

вимірювання об’єму сипучих тіл та рідини, то це були: пуд 16 кг, 

корчак – 2 відра, бочка – 40 відер, цебер – 3 відра, пляшка – 0,77 

л, кварта – 1 л тощо. У літню пору, коли були жнива, то селяни 

користувалися снопами, копами, китицями, скиртами [6]. 



 

94 

Певна частина понять народної математики застосовуються 

не лише у повсякденному житті, а й під час різноманітних занять, 

серед яких зображувальна діяльність (малювання, ліплення, 

аплікація), ознайомлення з навколишнім, художня література, 

розвиток мовлення тощо. Сучасні діти передшкільного віку 

зазвичай не розуміють значення давніх мір довжини (сажень, ярд, 

п’ядь), полів (ділець, лан, прут), площі (десятина, аршин, верста), 

маси та рідини (півлітра, чвертка, снопи, гелетки), сипких тіл та 

рідин (пуд, бочка, цебер, пляшка, кварта, відро), грошових мір 

(шаг, гривня, золотий, копа), тому що люди на даний момент їх не 

використовують. Проте, беззаперечним є той факт, що ці поняття 

діти чують в українських народних творах, наприклад, в казках. 

Тому варто пояснювати терміни, які зустрічаються в творах. 

Зокрема, найчастіше це поняття вимірювання величини, які є 

незрозумілими. Так, це є дюйм в казці «Дюймовочка», копа в 

«Козі-дерезі», аршин – «Казка про царя Салтана». Пояснення 

походження та виникнення математичних понять покращить 

інтерес до вивчення математичного матеріалу, сприяти й 

розвитку патріотичних почуттів.  

Узагальнюючи досліджений матеріал, підкреслимо, що 

використання народної математики є цінним та важливим 

засобом процесу усвідомленого засвоєння дітьми передшкільного 

віку логіко-математичних знань. Педагогу необхідно правильно 

та в необхідний момент використовувати під час освітньої та 

повсякденної діяльності. 

Отже, для успішного засвоєння логіко-математичних понять 

дітей перед шкільного віку варто використовувати елементи 

народної математики. Проаналізувавши дослідження педагогів, 

психологів та практиків дошкільної освіти, відзначимо, що 

логіко-математичний розвиток є одним із важливих напрямів 

роботи з дітьми старшого передшкільного віку для всебічного та 

гармонійного розвитку особистості.  
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СУЧАСНІ ХУДОЖНІ ТЕХНІКИ ОБРОБКИ ДЕРЕВИНИ НА 
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м. Кременець, Україна 

Анотація. У статті проведено аналіз навчальної програми з 

трудового навчання і запропоновано перелік інноваційних 

художніх технік обробки деревини, які можливі для вивчення 

на уроках трудового навчання і технологій у школі. Наведено 

коротку характеристику сучасних художніх технік та 

приклади вивчення в умовах загальної середньої школи. 

Ключові слова: художня обробка деревини, трудове навчання, 

художні техніки.  

Художня обробка деревини є одним із найдавніших видів 

декоративно-прикладного мистецтва. Вона не втратила своєї 

вагомості в наш час. Вміння працювати з деревиною не тільки 

пробуджує історичну та культурну пам’ять, поєднує з традиціями 
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наших пращурів і також відображує сучасні тенденції в мистецтві 

та захоплює митців різного віку. 

Кожного дня з’являються все нові та нові техніки обробки 

матеріалів, що пов’язані із використання інноваційних 

технологій. І саме трудове навчання як навчальний предмет 

покликаний готувати дітей до майбутнього життя. Сучасний світ 

потребує нових ключових компетентностей, які можу бути 

здобуті тільки від уміння володіти модернізованими техніками, 

що так необхідні на уроках трудового навчання та технологій.  

Проблему пошуку нових художніх технік досліджували 

мистецтвознавці Антонович Є. А., Захарчук-Чугаи Р. В., Станке-

вич М. Є., вчитель трудового навчання Руднік С. І. Любешівської 

школи, професор УДПУ імені Павла Тичини Терещук А. І. 

Метою статті є розглянути інноваційні художні техніки 

обробки деревини, що можна застосувати на уроках трудового 

навчання. 

Розглянувши програму можемо підсумувати, що усі 

запропоновані технології обробки деревини викладено у вигляді 

переліку процесів обробки, з якого учитель і учні спільно 

обирають найбільш доцільні для виготовлення виробу, що буде 

проєктуватися. При виготовленні виробів застосовуються основні 

й додаткові технології чи техніки обробки матеріалів[6].  

У програмі простежується, що у 5-6 класах було виділено 

такі техніки, як: технологія обробки деревинних матеріалів (ДВП, 

фанера), технологія обробки деревини, технологія оздоблення 

виробів художнім випалюванням (пірографія) та технологія 

ажурного випилювання. А у 7-9 відповідно навчання приділене - 

технології ручної обробки деревини, технології механічної 

обробки деревини, технології оздоблення різьбленням, а також 

технології оздоблення мозаїкою[4]. 

Розглянемо для відповідних технологій - інноваційну 

художню техніку, яка б змогла стати чудовим аналогом для 

застарілих та нерентабельних технік. 

Технологія обробки деревинних матеріалів (ДВП, фанера) 

яка у більшості шкіл представлена прости випилюванням 
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лобзиком може бути доповнена новою технікою - декупаж. Це 

техніка, що являє собою мистецтвом прикрашення предметів 

шляхом наклеювання вирізок кольорового паперу в поєднанні зі 

спеціальними ефектами, такими як розфарбовування, вирізання, 

покриття сусальним золотом та іншими. Вона найкраще 

підходить для тих, хто не вміє малювати, але хоче створювати 

щось своїми руками. Перевагою такої техніки є те, що вона не 

висуває особливих вимог до оснащення майстерень спеціальним 

устаткуванням та обладнанням[5]. 

Технологія оздоблення виробів художнім випалюванням 

(пірографія), що представлена в ознайомленні із фігурами 

Ліхтенберга, може стати цікавинкою на ваших уроках трудового 

навчання. Це особливі фрактальні форми, які утворюються в 

діелектричних матеріалах при проходженні через них електрик-

ного розряду. Фігури Ліхтенберга можуть бути отримані в 

практично будь-якому діелектрику, але найбільш ефектним 

варіантом є утворення в дереві. Кожна з фігур унікальна, оскільки 

шлях розвитку вугільного шару формується випадковим чином і 

ніколи не повторюється[8].  

В іншому випадку технологію оздоблення художнім випалю-

ванням можна використати модернізовану техніку - дудлінг. Дана 

техніка - це створення композицій з геометричних фігур, або 

просто безладно переплетених між собою прямих і вигнутих лі-

ній. Малюнок в даному стилі не завжди починається з чітких 

опрацьованих планів, строго кажучи, ви може і не знати, у що ви-

ллється ваше творіння в результаті. Але в цьому і є вся суть дуд-

лінга. Початок красивої картини може бути покладено з простого 

овалу в центрі листа. А далі - вам на допомогу прийде уява[2]! 

Японське мистецтво йосегі можуть стати аналогом техноло-

гії оздоблення мозаїкою. Йосегі - унікальний вид декоративного 

мистецтва, що виник у XVIII столітті в містечку Хаконе, 

розташованому між Осакою й Едо (Токіо). Брусочки з різних 

сортів дерева, що відрізняється в цій місцевості великої колірною 

гамою вирізають стрижні необхідної довжини, які потім 

склеюються разом, утворюючи геометричний візерунок. В кінці 
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процесу їх нарізають на тонкі дерев'яні пластини, які потім 

приклеюють на шкатулки та інші дерев'яні штучки ручної 

роботи[7]. Існує два виконання цієї техніки: Хайки-моно — коли 

готові композиції з брусків використовуються для виготовлення 

предметів декору, посуду і меблів, і Саши-моно — коли 

застосовується тільки тонкий — не товще паперового листа шар 

мозаїки для декорування різних поверхонь.  

Технологія обробки деревини зможе проявити себе у 

східному мистецтві куміко. Технологія створення дерев'яного 

полотна, що складається з сотень, тисяч маленьких елементів, 

з’єднаних між собою. Це набір геометричних малюнків, 

осередків, які постійно повторюються. Цей вид декоративно-

прикладного мистецтва зародився в Китаї, а японські майстри 

запозичили ідею і довели до досконалості. Всі деталі вирізаються 

з дерева і збираються вручну. Сфера використання куміко не 

обмежена: це та окремо розташовані вироби (лампи, меблі, 

шкатулки, підставки), так і картини за індивідуальним проєктом і 

звичайні елементи інтер'єру[1]. 

Плетіння берести – одна із цікавих технік ручної обробки 

деревини, яка полягає в плетінні виробів з верхнього еластичного 

шару березової кори. Знімають бересту з загиблих беріз: впалих 

або сухостійних. Серед зруйнованих потрібно вибирають такі, у 

яких деревина ще міцна, а шар камбію, що знаходиться між 

стовбуром і берестом, вже зруйнувався, а значить, і кора легко 

відокремиться від стовбура. Зробивши на березі, що недавно 

впала або сухостійній надріз, під берестом ви виявите темно-

коричневий пухкий шар камбію. Потягніть бересту ножем, і вона 

легко відокремиться від стовбура. У берести, знятої з загиблих 

беріз, є свої особливі декоративні переваги - внутрішній шар її 

забарвлений в червоно-коричневий колір з різними відтінками. 

Якщо бересту пропарити в гарячій воді і потерти жорсткою 

щіткою, то вона набуде рожевого або зеленувато-жовтого 

кольору[8]. 

Підвищення якості технологічної освіти, яка залежить не від 

обсягу засвоєних знань, умінь і навичок учня, а від опановування 
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ключовими компетентностями, ознайомлення з загальними осно-

вами сучасного виробництва в процесі залучення до посильної 

творчої трудової діяльності, конструювання, художньої, сільсько-

господарської праці, оволодіння загальнотрудовими уміннями, 

вивчення елементів технічного креслення, дизайну головне 

завдання освітньої галузі «Технологія»[3]. 

Використання інноваційних художніх технік обробки дере-

вини у поєднанні з уже давно відомими способами роботи 

утворюють цілісну систему, що сприяє формуванню в учнів 

позитивних компетентностей та утворення модернізованого 

суспільства. Одвічний пошук чогось нового не ставить крапки в 

аналізі даної проблеми та дає поштовх для роботи усіх дотичних 

до неї. 
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 У двозв’язній криволінійній області (0, )zG G=   , де zG  

( z x iy= + ) – обмежена двома замкненими контурами 

 * *:  ( , ) 0L z f x y= =  та * { :L z=  *( , ) 0}f x y =   (рис. 1 а), 

розглядається модельна задача конвективної дифузії із 

урахуванням масообмінних процесів [1]: 
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*

,i L iС С M t= , ( )*

* ,i iL
С С M t= , ( )0

0( ,0)i iС M С M= , 

( )
*

,i L iU U M t= , ( )*

* ,i iL
U U M t= , ( )0

0( ,0)i iU M U M= , 1,2i = ,   (3) 

( , ) ( , )x yv v grad x y= , 0 = , 
*L = , *L

 = . (4) 

 

Тут ( , , )iС x y t  ( 1,2)i =  – відповідно концентрації двох сортів 

умовно шкідливих для середовища розчинних у фільтраційній 

течії речовин в точці ( , )x y  в момент часу t , ( , , )iU x y t  ( 1,2)i =  – 

концентрації розчинних не шкідливих для середовища речовин 

в точці ( , )x y  у момент часу t , які утворюються в наслідок 

хімічної взаємодії речовин 
1С  та 

2С , 
1 2( , , )H x y t С С=  , M – 

біжуча точка відповідної кривої, iD , *

iD  – коефіцієнти дифузії, 

i iD a=  , 
* *

i iD a=  , 
*

i i=    , 
*

i i=    , де *

i , *

i , ia , *

ia  

– задані додатні дійсні числа,   ( 0  )– малий параметр, який 

характеризує переваги одних складових процесу над іншими, 

, ,x yv v  – потенціал та компоненти його швидкості фільтрації в 

пористому середовищі zG , 2 2

*( , ) ( , )x yv x y v x y v +  , ( ),iС M t , 

( )* ,iС M t , ( )0

0iС M , ( ),iU M t , ( )* ,iU M t , ( )0

0iU M , 1,2i = – 

достатньо гладкі функції, узгоджені між собою на ребрах 

області G , 1 2( , , ) ( , , ) ( , , )H x y t С x y t C x y t=  . 
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а)  б) 

Рис. 1. Фізична двозв’язна область
zG  та область комплексного 

потенціалу 
wG . 

 

Розв’язок 
1 2 1 2( , , , )С С U U  задачі (1) - (3) знаходимо у вигляді 

асимптотичних рядів [2] з точністю 2( )O  , в відповідній zG  

області комплексного потенціалу 
wG  (рис. 1 б), (задачу 

фільтрації (4) вважаємо розв’язаною; попередньо здійснюємо 

заміну змінних ( ),x x  = , ( ),y y  = ): 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2

2

0 1

0

, , , , , , , , , , ,i i
i i i il

l

С t С t С t П t R t
=

  =   +    +    +    , 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
2

2
*

0 1

0

, , , , , , , , , , ,i i
i i i il

l

U t U t U t P t R t
=

  =   +    +    +     

де 2

iR , *

2

iR  – залишкові члени, ( ), ,ijС t  , ( ), ,ijU t   ( 0,1j = ) – 

члени відповідних регулярних частин асимптотики, ( ), ,iqÏ t  , 

( ), ,iqP t   ( 0,2q = ) – функції типу пограншару в околі  =  . 

 

У перспективі є розв’язання задач типу „конвекція-

дифузія-масообмін” у просторових областях.  
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1.Опис ракети-носія Falcon 9. 

Falcon 9 - це багаторазова двоступенева ракета, розроблена і 

виготовлена компанією SpaceX для надійного і безпечного 

транспортування людей і вантажів на орбіту Землі та за її межі. 

Вона є першою у світі ракетою багаторазового використання 

орбітального класу.  

Перший ступінь Falcon 9 включає в себе дев'ять двигунів 

Merlin і резервуари з алюмінієво-літієвий сплаву, що містять 

рідкий кисень і ракетний гас. Falcon 9  генерує більше 1,7 

мільйона фунтів тяги на рівні моря. 

Другий ступінь, що приводиться в дію одним вакуумним 

двигуном Merlin, доставляє корисне навантаження Falcon 9 на 

потрібну орбіту. Двигун другого ступеня запалюється через 

кілька секунд після поділу ступенів і може бути перезапущений 
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кілька разів для розміщення декількох корисних навантажень на 

різних орбітах. 

Міжступенева конструкція  з'єднує перший та другий ступінь 

і містить пневматичні штовхачі, які дозволяють розділити їх під 

час польоту. 

Обтічник Dragon зроблений з вуглецевого композиційного 

матеріалу. Він захищає від зіткнень з супутниками на шляху до 

орбіти.  

2.Місії Falcon 9. 

   Ракета-носій Falcon 9  пройшла багато випробовувань, 

більшість з яких були успішними. 

Вперше ракета-носій Falcon 9 була запущена 4 червня 2010 

року - демонстраційний політ.  Цей запуск здійснився з другої 

спроби, адже, перша спроба запуску була скасована за кілька 

секунд до старту через технічні неполадки. У ході цього польоту 

у ракети відокремився другий ступінь і макет корисного 

навантаження успішно вийшов на орбіту.  

 22 грудня 2015 року  була проведена перша успішна 

вертикальна посадка першого ступеня ракети-носія Falcon 9 на 

майданчик посадкової зони 1 на мисі Канаверал.  

8 квітня 2016 року ступінь Falcon 9 вперше в світі здійснив 

успішну посадку на плаваючу платформу «Of Course I Still Love 

You», в 300 км від місця запуску та за 8,5 хвилин після запуску. 

У 2018 році SpaceX провела рекордний для американської 

космонавтики запуск, відправивши на орбіту 64 апарата на одній 

ракеті Falcon 9, організацією якого займався Spaceflight Industries. 

Світовим рекордом по запуску супутників є індійська місія 

2017 року - тоді ракета PSLV запустила одночасно 104 супутника. 

2 квітня 2018 відбувся запуск вантажного космічного 

корабля Dragon C110 в рамках 14-ї місії по комерційній програмі 

постачання, яка раніше брала участь в місії постачання SpaceX 

CRS-8. Корабель доставив на МКС вантаж та прилад для 

дослідження гамма-спалахів в атмосфері Землі (ASIM), 

джерелами яких є  грозові розряди- спрайти. Посадка першого 

ступеня не проводилася. 
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2 березня 2019  відбувся перший тестовий запуск 

пілотованого корабля Crew Dragon до МКС. Замість екіпажу в 

герметичному відсіку корабля перебував манікен, обладнаний 

вимірювальною апаратурою і одягнений в розроблений SpaceX 

герметичний скафандр. Перший ступінь успішно здійснив 

посадку на платформу «Of Course I Still Love You», в 492 км від 

стартового майданчика. Корабель автоматично зістикувався з 

МКС 3 березня 2019, доставивши до МКС 204 кг обладнання та 

продовольства для екіпажу. Повна маса корабля склала 12 055 кг. 

У 2019 SpaceX анонсувала власну програму по спільному 

запуску десятків супутників на сонячно-синхронну орбіту за 

допомогою ракети-носія Falcon 9. SpaceX розробила спеціальний 

адаптер корисного навантаження, що встановлюється на другу 

сходинку. У його конфігурацію входять шість 15-дюймових 

ESPA-адаптерів, вісім 24-дюймових ESPA-адаптерів і окреме 

кріплення для одного великого супутника. 

3.Запуск астронавтів на МКС. 

     30 травня 2020 року, о 15:22 за східним поясним часом, 

відбулася приголомшлива подія.  Компанія SpaceX на чолі з  

Ілоном Маском вперше серед приватних компаній запустила на 

Міжнародну космічну станцію (МКС) ракету з астронавтами. 

Попередня спроба запуску, яка була запланована на 27 травня, 

була скасована незадовго до старту через погодні умови. 

Пряму трансляцію запуску вели американське космічне 

агентство NASA і SpaceX. Запуск проведений з історичного 

стартового комплексу на мисі Канаверал у Флориді. До речі,  з 

нього в минулому на Місяць відправлялися кораблі «Аполон». 

Ця місія, відома як SpaceX Demo-2 NASA,  являє собою 

наскрізний тестовий політ для перевірки системи 

транспортування екіпажу SpaceX, включаючи запуск на орбіту, 

стиковку і посадку. Це друге космічне випробування космічного 

польоту  Crew Dragon і перше випробування з космонавтами на 

борту, яке прокладе шлях до його сертифікації для регулярних 

польотів екіпажу на станцію в рамках програми NASA по 

комерційному екіпажу. 
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На мис Канаверал, щоб  спостерігати за запуском, прибув, 

навіть, президент США Дональд Трамп. 

Запуск проходив по плану. Компанія Маска  успішно 

повернула на Землю перший ступінь запущеної ракети Falcon 9. 

Вона приземлилася на плавуючу платформу в Атлантичному 

океані - Of Course I Still Love You - через 10 хв. після старту, а 

після відділення другого ступеня корабель з астронавтами 

вийшов на орбіту. 

Після розділення ступенів,  SpaceX приземлився на перший 

етап Falcon 9 на кораблі «Just Read the Instructions», який 

знаходився в Атлантичному океані. Космічний корабель ANASIS-

II розвернувся приблизно через 32 хвилини після старту. 

Ракета Falcon 9 доставила на орбіту корабель Crew Dragon з 

астронавтами NASA: Бобом Бенкеном і Дагом Херлі.  

Космічний корабель SpaceX Crew Dragon пристикувався до 

космічної станції в 10:29 в неділю, 31 травня. Бенкен і Херлі 

слідкували за керуванням польоту  SpaceX: тестування системи 

контролю навколишнього середовища, дисплеїв , системи 

управління та маневрування двигунів. Перший стикувальний 

маневр почався в суботу, 30 травня, о 16:09, і космічний корабель 

почав наближення до станції приблизно о 8:27 у неділю, 31 

травня. 

Ветерани космічної програми США  проведуть на орбіті до 

110 днів і повернуться на Crew Dragon на Землю. 

Це перша за десятиліття американська пілотована місія, 

запущена з території США. 

Crew Dragon - модифікація вантажного корабля Dragon, який 

вже доставляє вантажі на МКС. В автоматичному режимі Crew 

Dragon був доставлений до космічної станції за допомогою 

ракети-носія Falcon 9 на початку березня і пристикувався до неї 

на наступний день. 

4.Висновок. 

Ракета-носій Falcon 9 зробила великий внесок для розвитку 

космонавтики та дослідженні навколишнього середовища. 

Розробники не зупиняється на досягненому та планують провести  



 

107 

багато корисних, цікавих та наукових місій для розвитку 

майбутнього. 

Література. 

1.Офіційний сайт компанії SpaceX https://www.spacex.com/ 

2.Офіційна сторінка Falcon 9 на сайті SpaceX 

3.Офіційний сайт компанії NASA www.nasa.gov. 

4. Telstar 19V communications satellite orbited by SpaceX 

Falcon 9  

5.Falcon User’s Guide // Space Exploration Technologies 

Corporation, January 2019  
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УДК 372   Педагогічні науки 

 

ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ – ЗАПОРУКА УСПІХУ 

ВИХОВАТЕЛЯ 
 

Дячук М. М. 

студентка факультету  

соціально-педагогічної освіти та мистецтв 

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна  

академія ім. Тараса Шевченка 

Кременець, Україна 

Аннотація. У даній статті розглядається поняття творчості 

вихователя. Зазначається, що серед важливих пріоритетних 

якостей творчої особистості педагога вчені виокремлюють: 

прагнення до самореалізації, захоплення справою як 

покликанням, автентичність особистості, незалежність щодо 

суджень, упевненість у власних силах, індивідуальність і 

гнучкість, критичність і високий ступінь рефлексії. 

Ключові слова: творчість, вихователь, педагогічна творчість. 

Постановка проблеми. Сьогодення ставить нові вимоги до 

дошкільної освіти в цілому й до кожного вихователя окремо. 

Педагоги мають бути творчими особистостями, новаторами ідей, 

постійно підвищувати свою професійну майстерність. Тільки 

творчий педагог може виховати творчу особистість. Тому на 

https://web.archive.org/web/20190118132500/https:/www.spacex.com/sites/spacex/files/falconusersguide.pdf
https://ru.wikipedia.org/wiki/Space_Exploration_Technologies_Corporation
https://ru.wikipedia.org/wiki/Space_Exploration_Technologies_Corporation
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сучасному етапі найбільш актуальним завданням методичної 

служби є розвиток творчого потенціалу педагогів. Реалізувати це 

завдання можна за умови якісно нових підходів до роботи з 

педагогічними кадрами. Час примушує нас шукати нові шляхи і 

форми роботи, які б допомогли педагогам піднятися на більш 

високий професійний рівень, спонукали їх діяти, творити, 

шукати, пізнавати, відкривати. 

Аналіз останніх публікацій. Проблема творчого розвитку 

особистості ніколи не втрачала актуальності. Вітчизняною та 

зарубіжною наукою накопичено певний досвід у розробці 

основних теоретичних передумов проблеми формування творчої 

особистості педагога. Її досліджували такі філософи, педагоги, 

психологи як Б. Ананьєв, В. Андрєєва, М. Бердяєв, В. Кан-Калик, 

О. Леонтьєв, Б. Ломов, С. Рубінштейн, О. Савченко. Здібності 

творчої особистості вивчались Л. Виготським, В. Дружиніним, В. 

Кліменком та ін. Сутність творчості як специфічного виду 

діяльності розглядалася В. Давидовим, М. Валлахом, Дж. 

Гілфордом, Л. Коганом, О. Матюшкіним, Я. Пономарьовим та ін. 

Проблеми дошкільного виховання в історикопедагогічних 

аспектах розглядалися С. Дудковською, С. Попиченко, В. 

Сергеєвою, Т. Слободянюк та ін. 

Мета статті. Теоретично обґрунтувати педагогічні умови і 

механізми, що забезпечують формування та стимулювання 

активності і творчості вихователя. 

Виклад основного матеріалу. Творчість є необхідною 

складовою праці вихователя і умовою його самопізнання і 

розвитку, становлення як особистості майбутнього педагогічного 

фахівця. Більшість учених уважають, що творча особистість 

педагога характеризується спрямованістю на творчість та 

інтелектуальною активністю і виокремлюють такі найважливіші 

риси педагогічної креативності (здатності до творчості): 

пошуково-проблемний стиль мислення, проблемне бачення, 

розвинена творча уява, фантазія, специфічні особисті якості 

(допитливість, самостійність, цілеспрямованість, готовність до 

ризику), а також специфічні провідні мотиви (творчий інтерес, 
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захопленість творчим процесом, прагнення досягти результату, 

необхідність реалізувати себе).      

Серед важливих пріоритетних якостей творчої особистості 

педагога вчені виокремлюють: прагнення до самореалізації, 

захоплення справою як покликанням, автентичність особистості, 

незалежність щодо суджень, упевненість у власних силах, 

індивідуальність і гнучкість, критичність і високий ступінь 

рефлексії.   

Отже, творчий педагог – це особистість, яка характеризу-

ється високим рівнем педагогічної креативності, відповідним 

рівнем професійних знань, набутими психологопедагогічними 

знаннями, уміннями та навичками, які, за сприятливих для 

педагогічної творчості умов, забезпечують його ефективну 

педагогічну діяльність. 

У психологічному словнику творчість подається як 

діяльність, результатом якої є створення нових матеріальних і 

духовних цінностей .  

У «Великій сучасній енциклопедії з педагогіки» творчість 

визначається як «діяльність, результатом якої є створення нових, 

оригінальних і більш досконалих матеріальних і духовних 

цінностей, які мають об’єктивну або суб’єктивну значущість» [1, 

571]. Синонім до слова «творчість» – слово «креативність». 

«Креативність» – «творча, новаторська діяльність»; «здатність 

породжувати надзвичайні ідеї, відхилятися від традиційних схем 

мислення, швидко вирішувати проблемні ситуації. Тотожність 

слів «творчість» та «креативність» підтверджує етимологія: слово 

«креативність» походить від латинського «creatura» – «твір».   

«Творчість є діяльністю людини, що створює нові матері-

альні і духовні цінності, які мають суспільну значущість. 

Характерною ознакою творчості є її належність до будь-якого 

виду діяльності людини. Завдяки цій властивості творчість 

розглядають як вищу форму оволодіння діяльністю, якість будь-

якої праці» [2, 53].   

У психологічній літературі існують різні підходи до 

визначення та трактування творчості, засновані на таких 
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теоріях: психоаналітичній (З. Фрейд, К. Юнг), в основу якої 

покладено два аспекти – мотивація та несвідомі компоненти 

творчості.  На думку З. Фрейда, джерелом творчості є 

підсвідомі психічні процеси, а К. Юнг стверджував, що 

безсвідоме містить велику кількість майбутніх психічних 

ситуацій, нових думок, творчих процесів. Когнітивна теорія Д. 

Келлі розглядає творчість як щось абсолютно відмінне від 

банального, буденного. У мінливому світі, люди висувають 

гіпотези, перевіряють їх; їхня діяльність схожа на діяльність 

ученого під час наукового пошуку, тобто життя кожної людини 

є творчим науковим процесом. 

 «У педагогічній науці творчість, насамперед, визначається у 

контексті категорії педагогіки творчості і стосується 

навчальновиховного процесу. Поняття «педагогічна творчість» (у 

педагогічному словнику) трактується як «оригінальний і 

високоефективний підхід учителя до навчально-виховних 

завдань, збагачення теорії і практики виховання й навчання. 

Досягнення творчого результату забезпечується систематичними 

цілеспрямованими спостереженнями, застосуванням педагогіч-

ного експерименту, критичним використанням передового 

педагогічного досвіду. Педагогічна творчість торкається різних 

видів діяльності вчителя – від проведення навчальних занять, 

роботи над організацією колективу учнів відповідно до їхніх 

вікових та індивідуальних особливостей, проектування особис-

тості учня, до вироблення стратегії і тактики педагогічної 

діяльності з метою всебічного розвитку особистості» [3, 326].  

На думку С. Сисоєвої та Т. Поясок, педагогічна творчість – 

«...це особистісно-орієнтована розвивальна взаємодія суб’єктів 

навчально-виховного процесу, зумовлена специфікою психолого-

педагогічних взаємовідносин між ними і спрямована на 

формування творчої особистості учня і підвищення рівня творчої 

педагогічної діяльності вчителя» [5, 360].   

Педагогічна творчість (за І. Фещенко) – «…оригінальне та 

високоефективне вирішення вчителем навчально-виховних зав-

дань, збагачення теорії та практики виховання й навчання» [4, 2].  
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До педагогічних ознак творчості вчені відносять такі: 

об’єктом і результатом є людина (учень); постійний розвиток 

дитини; важкопрогнозований, часом непередбачуваний результат 

педагогічної творчості; наявність професіональних здібностей; 

особистісні якості педагога тощо. 

Незважаючи на велику кількість праць, присвячену проблемі 

творчості, проблема розвитку творчого потенціалу майбутніх 

вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі 

професійної підготовки є актуальною. Це зумовлено недостат-

ньою розробленістю теоретичних засад творчості, її структури, 

педагогічних умов і технік розвитку творчих здібностей, критеріїв 

визначення творчого потенціалу особистості тощо. 

Висновки. Творча педагогічна діяльність педагога – склад-

ний безперервний процес його професійної само реалізації. Тому 

важливе завдання методичної служби дошкільного навчального 

закладу – всебічно сприяти розвитку творчого потенціалу педаго-

гів, ефективність якого значно підвищиться, якщо використову-

вати активні та інтерактивні форми методичної роботи, залучати 

вихователів до вивчення і впровадження в навчально-виховну 

роботу з дошкільниками елементів інноваційних технологій. 

Кожен педагог, який прагне до вдосконалення навчально-

виховного процесу, повинен перебувати у постійному творчому 

пошуку, у постійному експериментальному дослідженні. Важли-

вим для вихователів є усвідомлення перспектив свого професій-

ного розвитку у процесі інноваційної педагогічної діяльності, 

готовність до творчого, новаторського пошуку в педагогічній 

діяльності, адже педагог-практик – самостійний конструктор 

своєї діяльності. 

Практика показує, що для розвитку творчого потенціалу 

педагогів дошкільного навчального закладу необхідно: 

- Здійснювати моніторинг  розвитку  творчого потенціа-

лу педагогів; 

- Широко використовувати активні та інтерактивні 

форми методичної роботи; 

- Активно залучати всіх педагогів до різноманітних форм 

методичної роботи; 
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- Зацікавлювати  педагогів інноваційними технологіями; 

- Створювати  умови  для самоосвіти; 

- Створювати сприятливий психологічний клімат в колек-

тиві для здійснення інноваційної, експериментальної діяльності. 

Література: 
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Відкритий міжнародний університет  

розвитку людини «Україна» 

м. Київ, Україна 

Фармацевтика та біотехнології є сучасними високотехноло-

гічними сферами промисловості різних країн світу та одними із 

ключових факторів створення сучасної інноваційної економічної 

системи багатьох країн, у тому числі країн ЄС, забезпечуючи 

основу для значних конкурентних переваг, стимулюючи 

економічне зростання та створення нових робочих місць. 

Розробки в галузі біотехнології застосовуються в медицині, 

виробництві харчових продуктів, сільському господарстві. 

Приєднання України до Угоди про асоціацію з ЄС у сферах 

фармацевтики та біотехнологій створило б умови для співробіт-

ництва українських фармацевтичних та біологічних компаній з 

компаніями країн ЄС, що забезпечило б взаємодію у сфері 

досліджень і розробок інноваційної продукції з використанням 

біотехнологій.  

Це сприяло б розширенню асортименту продукції, підвищен-

ню якості, залученню інвестицій для оновлення власних 

інноваційних патентних портфелів і конкурентоспроможності 

українських виробників у довгостроковій перспективі на 

зовнішньому та внутрішньому ринках.  
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Для цього необхідно продовжувати уніфікувати законодавст-

во України, що регулює виробництво, продаж, обіг продукції, 

створеної за допомогою біотехнологій, із законодавством ЄС та 

рекомендаціями ВОЗ. 

Слід зазначити, що у 2011 р. Україна стала першою країною 

серед СНД, яка набула членства в міжнародній Системі 

співробітництва фармацевтичних інспекцій (Pharmaceutical 

Inspection Cooperation Scheme – РIC/S). Основними позитивними 

сторонами є вільний обмін інформацією в сфері лікарських 

засобів з країнами – членами РIC/S (це стосується усунення 

бар'єрів у міжнародній торгівлі, що стимулює експорт та імпорт, 

полегшує підписання контрактів на виробництво фармпродукції 

між підприємствами України та іншими країнами) та оптимізує 

видачу сертифікату GMP. Відповідно, з 2013 р. в Україні введено 

ліцензування імпорту лікарських засобів, що й передбачено 

стандартами РIC/S.  

У 2013 р. Україна стала 38-м членом Європейської конвенції 

з розробки Європейської фармакопеї. У зв'язку із цим у державі 

були введені жорсткі стандарти якості відповідно до вимог 

Європейської фармакопеї. Результатом такої діяльності стало 

приєднання Центральної лабораторії з контролю якості 

лікарських засобів до Загальноєвропейської мережі офіційних 

медичних контрольних лабораторій. Впровадження в законодавчу 

базу України гармонізованих з європейськими положень 

належної виробничої практики GMP сприяло підвищенню якості 

продукції українських виробників та їх конкурентоспроможності 

на внутрішньому і зовнішньому ринках. 

Україна була однією з перших країн, що підписали 

Конвенцію MEDICRIME і ратифікували її, а також ввела та 

посилила у 2012 р. кримінальну відповідальність за злочини, 

пов'язані з фальсифікацією препаратів. Завдяки підписанню у 

2013 р. меморандуму з Європейським директоратом з якості 

лікарських засобів у рамках реалізації проекту Ради Європи 

“eTACT” автоматизованою системою стеження розпочато 

відстеження лікарських засобів в обігу.     
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Ці зміни забезпечили позитивний вплив на теперішній роз-

виток галузі та зростання інвестиційної привабливості України.  

Подальша імплементація в нормативно-правову базу України 

норм ЄС справляє позитивний вплив і сприятиме розвитку 

фармацевтики та біотехнологій. Так, у сфері фармацевтики на 

законодавчому рівні посилено державне регулювання, контроль 

за обігом та якістю фармацевтичної продукції тощо.  

Завдяки приєднанню України до угоди СОТ і угоди ТРІПС, 

вона значно зміцнила нормативно-правову базу у сфері захисту 

прав інтелектуальної власності. 

Проте потрібно зазначити, що для подальшого перспектив-

ного розвитку фармацевтичної та біологічної галузей в Україні 

необхідні: 

– проведення досліджень, що забезпечать симбіоз фунда-

ментальних досліджень і прикладних розробок; 

– підтримка співробітництва між країнами через створення 

координаційних науково-дослідних центрів; 

– усунення бар'єрів для налагодження співробітництва між 

підприємствами; 

– запровадження курсів, програм за напрямом біотехно-

логії; 

– заохочення мобільності дослідників; 

– більш широке запровадження он-лайн-конференцій та 

наукових дискусій через сучасні соціальні медіа. 

Біотехнології є одним з найбільш пріоритетних напрямів 

науково-технічного прогресу і яскравим прикладом «високих 

технологій», з якими пов'язують перспективи розвитку багатьох 

виробництв.  

Найбільший внесок сучасної біотехнології спостерігається у 

галузі охорони здоров'я.  

Основним напрямом медичної біотехнології сучасності є 

створення лікарських препаратів і вакцин для лікування і запобі-

гання більш ніж 40 різним формам раку, хворобі Альцгеймера, 

захворюванням серця, діабету, інфекційних, аутоімунних та 

безлічі інших захворювань.  
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При цьому значну частину складають препарати, отримані за 

допомогою генетичної й білкової інженерії: інсулін; гормон 

росту; гормон, що стимулює утворення еритроцитів; фактори 

згортання крові тощо.  

Також біотехнологічні методи широко використовуються під 

час трансплантації органів, діагностики вірусних інфекцій (ВІЛ, 

гепатиту В і С), для тестування різних патологічних змін (тести на 

вагітність, діагностика генетичних спадкових захворювань).  

Розроблені за допомогою біотехнології препарати, діагнос-

тичні тести і вакцини покращують якість медичного обслугову-

вання, підвищують рівень діагностики захворювань, а також 

сприяють зниженню вартості діагностики та лікування. 
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Постановка проблеми. Сучасні реалії розвитку та станов-

лення майбутнього народу України як єдиної міцної нації 

зумовлюють важливість постійної роботи щодо здійснення їх 
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розумового розвитку з періоду дошкільного дитинства.  

На важливості задоволення пізнавальних потреб дитини, її 

розвитку та виховання наголошують державні документи у сфері 

дошкільної освіти, зокрема Закон України «Про дошкільну 

освіту», Базовий компонент дошкільної освіти в Україні, діючі 

програми розвитку, навчання та виховання. Відповідно до даних 

документів вихователі повинні спрямовувати свою роботу на 

формування всебічно та гармонійно розвиненої особистості, що 

включає і формування елементів логічного мислення. 

Аналіз останніх публікацій.Проаналізувавши публікації 

вчених на задану тему, можна сказати, що вплив комп’ютерних 

ігор на інтелектуальний розвиток дітей дошкільного віку 

досліджує багато вчених, зокрема С. Дяченко, Г. Лаврентьєва, 

О. Ночвінова, Т. Павлюк та ін.. Їх напрацювання доводять, що 

ефективне використання комп’ютерних ігор вимагає багато 

зусиль та підготовки, зокрема створення комп’ютерно-ігрового 

комплексу, врахування психологічних особливостей розвитку 

дітей, добір ефективних форм, методів та прийомів під час 

навчання тощо. 

Аналіз науково-педагогічних джерел дає нам підстави 

стверджувати, що проблема формування елементів логічного 

мислення дітей старшого дошкільного віку є актуальною та 

вартою дослідження, адже змінюються діти і їх ставлення до 

навчання. 

Мета статті. Теоретично обґрунтувати вплив комп’ютерних 

ігор на процес формування елементів логічного мислення дітей 

старшого дошкільного віку. 

Виклад основного матеріалу.Дошкільна освіта є самостій-

ною системою, обов’язковою складовою освіти в Україні, яка 

гармонійно поєднує сімейне та суспільне виховання. Найпер-

шимсуспільним середовищем для дитини стає заклад дошкільної 

освіти, метою якого є забезпечення гармонійного розвитку 

особистості дитини, її фізичного і психічного здоров’я, виховання 

ціннісного ставлення до природного й соціального довкілля, до 

самої себе, формування механізмів соціальної адаптації та 
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творчого втілення в умовах життя в товаристві незнайомих дітей і 

дорослих [1, с. 3].  

Відповідно до вимог Державного стандарту дошкільної 

освіти України, БКДО, на кінець дошкільного віку дитина 

повинна «вміти міркувати, оволодіти способами пізнання 

дійсності, наочно-дієвим, наочно-образним, основами словесно-

логічного мислення» [1, с. 7]. 

На важливій ролі розвитку та формування логічного 

мислення звертається увага в діючих програмах навчання, 

розвитку та виховання дітей дошкільного віку. Про це пишуть в 

багатьох методичних посібниках та наукових статтях. Проте 

парціальної програми, яка була рекомендована МОН України в 

цьому навчальному році, яка спрямовувалася б на розвиток 

логічного мислення немає. Тому робота, яка проводиться без 

знань конкретної системи методів та прийомів щодо змісту його 

формування. Причиною даної проблеми є відсутність оволодіння 

початковими прийомами мислення у випускників ЗДО. 

Проте, як показує М. Подд’яков, «у віці 4-6 років відбува-

ється інтенсивне формування і розвиток навичок і умінь, що 

сприяють вивченню дітьми зовнішнього середовища, аналізу 

властивостей предметів, впливу на них з метою зміни. Цей рівень 

розумового розвитку – наочно-дійове мислення – є підготовчим, 

він сприяє нагромадженню фактів, відомостей про навколишній 

світ, створення основи для формування уявлень і понять, тобто 

передує розвиткові абстрактного, логічного мислення» [2, с. 72]. 

Головною умовою формування логiчного мислення є розу-

міння дошкільником змiсту та значення навчального матеріалу. 

Для цього вихователь має поставити перед собою педагогiчно 

чiтку мету: у чому він повинен сьогоднi переконати дітей, як 

розкрити їм значення даного питання у наш час та у майбутньо-

му.На думку Ю.Гільбуха, важливим моментом, який визначає 

успішне формування елементів логічного мислення у дітей є нав-

чання їх операцій логічного мислення: аналіз, синтез, порівняння, 

узагальнення, класифікація, систематизація, серіація [3, с. 108]. 

Тому розглянемо детальніше трактування даних операцій. 
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Вивчаючи розвиток логічного мислення в період дошкіль-

ного дитинства І. Любченко зауважує, що заняття, під час яких 

діти отримують певні систематичні знання та уміння є основною 

формою навчання дітей старшого дошкільного віку. На заняттях 

дитина чуттями сприймає слова рідної мови, які зливаються у її 

свідомості з яскравими, незабутніми картинами, що хвилюють 

душу, а тому й стають особистими, своїми. Мислення дітей 

потрібно розвивати під час дидактичних, рухливих, словесних, 

сюжетно-рольових ігор, спостережень, трудової діяльності, під 

час самостійної ігрової діяльності, свят та розваг, екскурсій, 

пішохідних переходів, індивідуальної роботи. Для педагога 

важливо вміти так поставити перед дошкільниками мету заняття, 

щоб їм були зрозумілі всі завдання з даної теми. Мають 

враховуватися набуті знання дітей, їхні здатності до здійснення 

певних розумових операцій. [4, с. 124]. 

Характерною ознакою нашого часу став стрімкий розвиток 

комп’ютерних технологій, які суттєво перебудовують практику 

повсякденного життя людини. Сучасна дитина виростає у світі, 

що кардинально різниться від того, у якому проходили дитячі 

роки її батьків. Зміни захоплюють навіть таку традиційну сферу, 

як ігри та іграшки [5, с. 5]. 

Серед освітніх ліній варіативної складової є «Комп’ютерна 

грамота». Зміст освіти даної лінії складає інформативна компе-

тенція. Результатом освітньої роботи є «обізнаність із комп’юте-

ром, способами керування комп’ютером за допомогою клавіату-

ри, «миші», здатність розуміти і використовувати спеціальну 

термінологію (клавіатура, екран, програма, диск, клавіша, 

комп’ютерні ігри тощо) та елементарні прийоми роботи з 

комп’ютером у процесі виконання ігрових та навчально-

розвивальних програм, створених для дітей дошкільного віку; 

вміння дотримуватись правил безпечної поведінки під час роботи 

з комп’ютером» [1, с. 19]. 

Комп’ютерні ігри, за словами С. Семчук доповнюють усі 

традиційні форми ігор і занять в освітньому процесі ЗДО. Вчена 

звертає увагу на те, що «дітей залучають до набуття початкових 
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навичок роботи з комп’ютерними технологіями та оперуванням 

знаковими формами мислення, якщо вони органічно включені у 

гру. Навчальної комп’ютерна гра- це програмний засіб, що надає 

можливість спрямувати діяльність дитини на досягнення певної 

дидактичної мети у ігровій формі. Особливістю комп’ютерних 

ігор є те, що в якості одного із гравців виступає комп’ютерна 

програма. Мета навчальної гри має подвійний зміст:  

• ігровий – одержання дитиною винагороди;  

• навчальний – придбання знань, умінь і навичок за допо-

могою діяльності за заданими правилами» [6, с. 45]. 

Щоб отримати максимальну користь від комп’ютера в 

дитячому садку, необхідно спеціальне програмне забезпечення, а 

саме – навчальні ігрові програми, що дозволять підготувати 

дошкільника до подальшого навчання в школі. На даний момент 

створено досить багато подібних програмних продуктів, але при 

більш детальному ознайомленні з деякими з них можна знайти 

недоліки, що у сукупності роблять недоцільним їхнє викорис-

тання для підготовки дітей до школи. Ці недоліки констатував у 

своєму виступі І. Бех: «… наразі більшість комп’ютерних ігор та 

програм для дітей створені без підтримки методистів, психологів 

та педагогів. Тож не враховують особливостей дитячого сприй-

мання та засвоєння інформації… » [7, с. 22]. Він під креслює, що 

не слід пропонувати дітям ігри з нереалістичними умовами (пер-

сонаж помирає і оживає), надмірною кількістю об’єктів (дошкіль-

ник сприймає в середньому до 5 одиниць), агресивними діями.  

Для закріплення навчального матеріалу, за словами Г. Кар-

пенко підкреслює, що варто використовувати комп’ютерні 

навчальні ігри. Вони мають відповідати таким вимогам:  

• бути цікавими і викликати позитивні емоції;  

• активізувати пізнавальну і розумову діяльність дітей;  

• викликати у дитини бажання навчитися працювати 

самостійно;  

• відповідати віковим і психофізіологічним особливостям 

дітей;  

• розвивати творчі здібності дитини;  
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• мати навчально-контролюючий характер;  

• відображати оптимальну кількість інформації на екрані [8, 

с. 156].  

Комп’ютерні ігри вчать дітей переборювати труднощі, 

контролювати виконання дій, оцінювати результати. Завдяки 

комп’ютеру стає ефективним навчання цілеспрямованості, 

плануванню, контролю і оцінки результатів самостійної діяль-

ності дитини, через сполучення ігрових і не ігрових моментів. 

Дитина входить у сюжет ігор, засвоює правила, відповідно діє і 

прагне досягнення результатів [7]. 

Підтримуємо думку науковців Ю. Горвіца, О. Зворигіної про 

те, що комп’ютерні ігри для дошкільників умовно можна 

поділити на три групи: 

• навчальні, що безпосередньо розвивають елементарні 

математичні уявлення, навички читання, сприяють засвоєнню 

дітьми букв;  

• розвивальні, які сприяють розвитку уваги, уяви, пізна-

вальної сфери дитини, творчості;  

• діагностичні, які можна застосовувати для діагностики 

тих чи інших здібностей малюків тощо. Останні можуть бути 

використані також у дошкільній корекційній педагогіці [9, с. 48]. 

Застосування комп’ютерно-ігрового комплексу в системі 

дошкільної освіти допомагає через гру формувати у дітей 

психологічну готовність до роботи з обчислювальною технікою у 

школі. Комп’ютерно-ігровий комплекс являє собою особливий 

метод, систему педагогічних умов і новий зміст дитячої 

діяльності. Основні принципи: використання комп’ютера 

дошкільниками не як мети, а як засобу виховання і розвитку 

творчих здібностей дитини, формування її особистості, 

збагачення інтелектуальної сфери [10, с. 14].  

Цей комплекс забезпечує найбільш раціональне використання 

комп’ютерів у ЗДО та поєднання процесу освоєння персонального 

комп’ютера з іграми та заняттями. Особливістю його використан-

ня є паралельне застосування рухливих ігор, вправ на зняття втоми 

очей. Тому комп’ютерно-ігровий комплекс має такі складові:  
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• комп’ютерна зала; 

• ігрова зала (включає навчальну зону); 

• спортивний комплекс; 

• кімната релаксації (зона психологічного розвантаження) 

[10, с. 15]. 

Завдяки такій комплектації забезпечується раціональне вико-

ристання комп’ютерів в освітньому процесі ЗДО; забезпечується 

поєднання процесу освоєння персонального комп’ютера з 

розвивальними та рухливими іграми; включаються заняття 

фізкультурою, вправи на зняття втоми очей.  

Висновки. Результати проведеного дослідження підтердили 

правомірність основних ідей та положень щодо впливу 

комп’ютерних ігор на формування елементів логічного мислення 

дітей старшого дошкільного віку дають підставу зробити такі 

висновки: 

1. На основі аналізу психолого-педагогічної літератури, 

нами було обґрунтовано проблему формування елементів 

логічного мислення, яке є одним із видів розумової діяльності, яка 

характеризується доцільним прийняттям рішень, застосуванням 

логічних операцій, серед яких аналіз, синтез, опрацювання 

поданої інформації. Актуальність даної проблеми підтверджують 

дослідження педагогів та науковців, серед яких І. Козак, 

І. Любченко, Т. Присяжнюк, В. Ряшко та ін..  

2. Розкриваючи особливості формування елементів 

логічного мислення у дітей старшого дошкільного віку, з’ясовано 

що діти проходять наступні етапи розвитку логiчного мислення, 

серед яких зацікавленість, як найелементарнiший вид мислення, 

що за певних ситуацiй оволодiває дітьми, але при змiнi ситуацiї 

швидко зникає; допитливість для розширення своїх знань, що 

виникають пiд час навчання; пізнавальне мислення є вищим 

етапом розумового розвитку старших дошкільників., що пов’яза-

не з намаганням самостiйно розв’язати проблемне питання.  
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Контроль та оцінка знань, умінь та навичок – невід’ємний 

структурний компонент навчального процесу. Виходячи з 

логіки процесу навчання, він є, з одного боку, завершальним 

компонентом оволодіння певним змістовним блоком, а з 

другого – своєрідною зв’язуючою ланкою в системі навчальної 

діяльності особистості [1, С. 101]. 

 При правильній організації навчально-виховного процесу 

контроль сприяє розвитку пам’яті, мислення та мови у 

студентів, систематизує їхні знання, своєчасно викриває 

прорахунки навчального процесу та служить їх запобіганню. 

Добре організований контроль знань сприяє демократизації 

навчального процесу, його інтенсифікації та диференціації 

навчання. Він допомагає викладачу отримати об’єктивну 

інформацію (зворотній зв’язок) про хід навчально-пізнавальної 

діяльності. 

 Контроль – це виявлення, встановлення та оцінка знань, 

тобто визначення об’єму, рівня та якості засвоєння навчального 

матеріалу, виявлення успіхів у навчанні, прогалин в знаннях, 
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уміннях та навичках окремих дітей та всієї групи для внесення 

необхідних коректив в процес навчання, для вдосконалення його 

змісту, методів, засобів та форм організації [4, С. 103 - 104]. 

 Зауважимо, що складовою частиною контролю виступає 

перевірка, завдання якої є виявлення знань, умінь та навиків у 

студентів та порівняння їх з вимогами, певними навчальними 

програмами. В цьому випадку контроль виконується виключно 

з метою оцінювання знань, умінь та навиків. Заключним актом 

контролю в такому разі є виставлення певної оцінки (балу) [2, 

С. 98]. 

 Основні завдання контролю – виявлення рівня правильності, 

об’єму, глибини та дійсності засвоєних знань, отримання 

інформації про характер пізнавальної діяльності, про рівень 

самостійності та активності в навчальному процесі, встановлення 

ефективності методів, форм та способів їх навчання. 

 Контроль –це підсистема в рамках системи навчання в 

цілому, яка реалізує притаманні їй функції, яка має свій 

об’єкт,свої методи [9, С.132-133]. 

 Розглянемо основні функції контролю, які передбачені 

системою аналізу та оцінки знань, умінь та навиків: навчальна, 

стимулююча, діагностична, виховна та оціночна. 

 Навчальна функція виявляється в забезпеченні зворотного 

зв’язку як передумови підтримання дієвості й ефективності 

процесу навчання. У ньому беруть участь два суб’єкти – 

викладач та студент. Тому система навчання може ефективно 

функціонувати лише за умов дії прямого і зворотного зв’язків. 

В переважній більшості в процесі навчання добре 

проглядається прямий зв’язок (викладач знає, який обсяг знань 

має сприйняти й усвідомити студент), але складно, епізодично 

налагоджується зворотній зв’язок (який обсяг знань, умінь та 

навиків засвоїв кожен спудей) [12, С.119]. 

 Діагностична функція контролю й оцінки знань, умінь та 

навиків передбачає виявлення прогалин в знаннях у дітей. 

Процес навчання має форму концентричної спіралі, якщо на 

нижчих рівнях навчання траплялися прогалини, то буде 
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порушено закономірність його спіралевидної структури . Тому 

так важливо виявити своєчасно ці прогалини, працювати над їх 

усуненням і лише потім рухатися вперед [3, С. 109]. 

 Стимулююча функція контролю та оцінки навчальної 

діяльності студентів зумовлюється психологічними особливос-

тями людини, що проявляється в бажанні кожної особистості 

отримати оцінку результатів певної діяльності, зокрема 

навчальної. Це викликано тим, що у процесі навчання щоразу 

пізнають нові явища і процеси. В силу недостатнього рівня 

соціального розвитку не під силу об’єктивно оцінити рівень і 

якість володіння знаннями, уміннями та навиками. Викладач 

своїми діями і має допомогти студентам усвідомити якість і 

результативність навчальної праці, що психологічно стимулює 

їх до активної пізнавальної діяльності [7, С. 108 - 109]. 

 Виховна функція полягає у впливу контролю та оцінки 

навчальної діяльності на формування в студентів ряду соціаль-

но-психологічних якостей: організованості, дисциплінованості, 

відповідальності, сумлінності, працьовитості, наполегливості, 

дбайливості та ін. 

 Відомо, що діяльність взаємодіючих сторін, потребує 

оцінки, і, в першу чергу, це має відношення до студентів. Тут 

має своє виявлення функція оцінки. Оцінка діяльності 

студентів може здійснюватися в двох напрямках. В одному 

випадку оцінюється процес діяльності, виноситься судження 

про якість протікання навчальної діяльності, про степінь 

активності дітей. В другому – оцінка пов’язана з результатом 

навчальної діяльності дитини [6, С. 187 - 192]. 

 Окрім цих основних функцій контроль може також 

виконувати функцію управління, корекції та планування. 

 Функція управління є унікальною функцією, яка реалізу-

ється в процесі контролю. Значення даної функції контролю 

визначається тим, в якій мірі забезпечується грамотне протікання 

навчального процесу за допомогою контролю. Функція управ-

ління виявляється в керівництві навчання на основі запланованої 

навчальної взаємодії викладача та cтудента [10, С. 73]. 
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 Функція корекції контролю реалізується в двох напрямках: 

корекція навчаючих вправ та досягнення адекватності прийомів 

контролю завдань. 

 У ході контролю реалізується функція планування. Її 

значення визначається тим, в якій мірі за допомогою контролю 

можна досягти ефективності в плануванні засвоєння навчального 

матеріалу та використання прийомів навчання, змісту та 

протікання навчальної діяльності, своєї власної навчальної 

діяльності, а також в плануванні об’єктів та прийомів контролю. 

 Процес контролю й оцінки навчальної діяльності студентів 

має спиратися на вимоги принципів систематичності, 

об'єктивності, диференційованості й урахування індивідуальних 

особливостей дітей, гласності, єдності вимог, доброзичливості. 

Використовуючи оцінку, студент має володіти педагогічним 

тактом, виявляти високий рівень педагогічної культури. Адже 

“найголовніше заохочення, – зауважував В.О.Сухомлинський, – і 

найсильніше (та не завжди дійове) покарання в педагогічній праці 

– оцінка. Це найгостріший інструмент, використання якого 

потребує величезного вміння і культури” [5, С. 109]. 

 Потрібно зауважити, що ще не всі викладачі вміють по 

справжньому користуватися таким потужним інструментом, 

впливу на психіку дітей, стимулювання їх пізнавальних можли-

востей, як об’єктивна оцінка знань. В книзі “ Серце віддаю 

дітям ” В.О.Сухомлинський справедливо твердив, що “ . саме 

головне заохочення і саме сильне покарання в педагогічній 

праці – оцінка. Це найбільш гострий інструмент, використання 

якого потребує величезного вміння та культури . Якщо хочете, 

то оцінка – це один з самих тонких інструментів виховання”  

 Почуття міри і додержання педагогічного такту, об’єк-

тивності потрібні викладачу завжди. Але найнеобхіднішими вони 

є при оцінюванні знань, умінь та навичок, бо цей процес 

найглибше проникає в особисті переживання підростаючого 

покоління [8, С. 211 - 212]. 

 Таким чином, дидактична проблема контролю та оцінки 

рівня підготовки студентів одна з самих складних. Саме краще, 
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технологічно продумане заняття по оцінці знань та умінь 

приречений на крах, якщо між викладачем та дітьми немає 

взаєморозуміння, довіри один до одного. 
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Актуальність. У всьому світі рак шлунка є п’ятим за 

поширеністю раком і спричиняє третю смерть, пов’язану з раком 

[5], головним чином через його смертельний результат, особливо 

при місцево поширеній або метастатичній хворобі. Більше 

десятиліття стандарт лікування метастатичних захворювань 

базується на дублетах або триплетах хіміотерапевтичних 

препаратів, що містять платину та фторпіримідин у поєднанні з 

таксанами або антрациклінами [6]. Молекулярна ідентифікація 

підтипів аденокарциноми шлунка виявила перспективні 

протоонкогени як нові терапевтичні мішені. Одним із них є 

рецептор 2 епідермального фактора росту людини (HER2 / 

ERBB2), виявлений у підгрупі приблизно від 9% до 18% 

аденокарцином шлунка [7]. Гіперекспресія HER2 при раку 

шлунка спостерігається в 9-23% випадків і зустрічається частіше 

при кишковому підтипі раку.[4] 

Повідомлялося, що надмірна експресія HER2 при раку 

шлунка в основному пов'язана зі зниженням загальної 

виживаності (ЗВ), але кілька досліджень не довели жодного 

впливу на прогноз або навіть спростували цей висновок. [7]. 

Матеріали та методи.  В ході нашої роботи нами було 

проаналізовано ряд статей та досліджень, а саме: 

1. Bang YJ, Van Cutsem E, Feyereislova A, et al. Trastuzumab 

in combination with chemotherapy versus chemotherapy alone for 

treatment of HER2-positive advanced gastric or gastro-oesophageal 
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junction cancer (ToGA): a phase 3, open-label, randomised controlled 

trial. Lancet 2010;376:687-97 

2. Thuss-Patience PC, Shah MA, Ohtsu A, et al. Trastuzumab 

emtansine versus taxane use for previously treated HER2-positive 

locally advanced or metastatic gastric or gastro-oesophageal junction 

adenocarcinoma (GATSBY): an international randomised, open-label, 

adaptive, phase 2/3 study. Lancet Oncol 2017;18:640-53 

3. Krop IE, Kim SB, González-Martín A, et al. Trastuzumab 

emtansine versus treatment of physician’s choice for pretreated 

HER2-positive advanced breast cancer (TH3RESA): A randomised, 

open-label, phase 3 trial. Lancet Oncol 2014;15:689-99. 

4. Hecht JR, Bang YJ, Qin SK, et al. Lapatinib in Combination 

With Capecitabine Plus Oxaliplatin in Human Epidermal Growth 

Factor Receptor 2-Positive Advanced or Metastatic Gastric, Eso-

phageal, or Gastroesophageal Adenocarcinoma: TRIO-013/LOGiC--A 

Randomized Phase III Trial. J Clin Oncol 2016;34:443-51 

Результати. Згідно з опублікованими даними дослідження 

ToGA у 2010 році, моноклональне антитіло, що націлюється на 

HER2, трастузумаб було схвалено для лікування прогресуючої 

аденокарциноми шлунка, що надмірно експресує HER2. 

Комбінована хіміотерапія цисплатином + капецитабіном або 5-

фторурацилом була доповнена трастузумабом у когорті Verum 

[1]. Тут пацієнти, які отримували трастузумаб, продемонстрували 

покращення загальної виживаності через 2,7 місяця.  

Дані дослідження фази II / III GATSBY щодо другої лінії 

лікування HER2-позитивної аденокарциноми шлунка нещодавно 

були опубліковані [2]. Після оцінки адекватної дози трастузумабу 

емтанзину кон’югат антитіло-лікарський засіб тестували щодо 

вибраного лікарем доцетакселу або паклітакселу, в основному 

вимірюваного з точки зору загальної виживаності. Хоча раніше 

повідомлялося, що трастузумаб емтанзин показав сприятливі 

ефекти при попередньо пролікованому HER2-позитивному раку 

молочної залози [3], сприятливого виживання для кон'югату 

антитіло-лікарський засіб не було зафіксовано при аденокар-

циномі шлунка (медіана OS 7,9 місяця для трастузумабу 
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емтанзину проти 8 , 6 місяців для таксану, Р = 0,86). Однак, якщо 

переносити, то більш специфічне лікування показало менше і 

менш важких побічних ефектів [2]. Комбінована терапія першого 

ряду з трастузумабом емтанзином та капецитабіном 

(NCT01702558) все ще оцінюється. 

Нещодавно були опубліковані дані плацебо-контрольованого 

дослідження III фази TRIO-013 / LOGiC при запущеній 

аденокарциномі шлунка [4]. У цьому дослідженні капецитабін 

плюс оксаліплатин (CapeOx) випадково додавали з лапатинібом 

або плацебо у n = 545, з яких n = 487 були централізовано 

підтвердженими HER2 FISH-позитивними пацієнтами. Хоча його 

основна кінцева точка ЗВ в останній когорті не була досягнута 

(ЗВ 12,2 місяця в когорті лапатинібу проти 10,5 місяців ЗВ у групі 

плацебо, Р = 0,3492), виживання без прогресування захворювання  

значно збільшилося на 0,6 місяця при додаванні лапатинібу до 

CapeOx (P = 0,0381). Крім того, загальна відповідь на терапію 

була вищою, ніж при застосуванні лапатинібу (53% проти 39%, Р 

= 0,0031) [4]. У постописовому аналізі цікаво, що поліпшення ЗВ 

у пацієнтів, які отримували лапатиніб, було виявлено у азіатів (P 

= 0,0261) та у осіб молодше 60 років (P = 0,0141) [4], що вказує на 

можливі шкідливі ефекти віку і біологічна поведінка різних 

пухлин стосовно походження пацієнтів. При детальнішому 

вивченні профілів безпеки лапатинібу та CapeOx кількість 

серйозних побічних ефектів  була трохи вищою, але летальні 

побічні ефекти становили 6% у групі лапатинібу та 3% у групі 

плацебо. Найбільш значущими побічними ефектами у групі 

CapeOx + лапатиніб були діарея (будь-який ступінь - 58% проти 

29%) та блювота (будь-яка ступінь - 44% проти 36%). Серед 

іншого: втома, периферична нейропатія, астенія, нейтропенія, 

анемія або асцит [4].  

Висновки. Орієнтована на HER2 терапія є актуальним 

варіантом при імуногістохімічно- та FISH-позитивній аденокар-

циномі шлунка. На відміну від трастузумабу, лапатиніб не зміг 

покращити результат HER2-позитивних хворих на рак шлунка, 

але підкреслює рівень відповіді при комбінованій цитотоксичній 
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терапії. На відміну від раку молочної залози, націлювання на 

HER2 при аденокарциномі шлунка представляється більш 

складним. Тому такі стратегії лікування, як посилення Т-

клітинної активності в мікросередовищі пухлини, є основними 

предметами рекрутингових досліджень. 
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що призводять до порушення міжнародного правопорядку, 

«дискридитації авторитету» міжнародного права. 
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народний військовий трибунал, міжнародний кримінальний суд, 

кримінальна відповідальність. 

Протягом XX століття і в наші дні, в контексті численних 

криз і конфліктів, спостерігаються міжнародні правопорушення, 

масштаби і число яких кидають виклик сучасному міжнародному 

правопорядку. У зв'язку з цим перед міжнародним співтоварист-

вом стоїть завдання посилити дотримання верховенства 

міжнародного права за допомогою реалізації принципу кримі-

нального переслідування фізичних осіб за вчинення міжнародних 

злочинів. 

Невирішеність проблем міжнародно-правової відповідаль-

ності призводить до безкарності міжнародних правопорушень, 

спричинює дестабілізацію міжнародного правопорядку й 

«підривання авторитету» міжнародного права. Саме тому 

дослідження окремих питань відповідальності, в контексті 

кримінального переслідування за порушення норм міжнародного 

права є актуальним, адже значення міжнародної відповідальності 

окремих осіб обумовлено тим, що вона є необхідним юридичним 

засобом забезпечення дотримання норм міжнародного права. 

Міжнародне право володіє необхідним інструментарієм, 

що дозволяє притягнути до кримінальної відповідальності, в 
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тому числі у формі позбавлення волі перших осіб держав. 

Попри існування, як необхідної теоретичної бази, так і доволі 

успішної практики, простого, а головне, швидкого вирішення 

проблеми (реального покарання винних) годі й чекати. Для 

того, щоб зрозуміти, як же найвпливовіші політичні діячі 

можуть бути піданні кримінальному переслідуванню і бути 

притягненим до кримінальної відповідальсті за скоєні злочини, 

звернемося до подій минулого і сьогодення. 

Злочини вчинені посадовими особами за міжнародним 

правом володіють певною  специфікою та складністю. 

Хорошим і простим питанням є те, чому власне, судити треба 

перших осіб держави, і чи належить сюди ще хтось із вищого 

політичного істеблішменту?  

По-перше, президент за правовою традицією більшості 

країн є верховним головнокомандувачем, особою, без відома та 

згоди якої жодних дій армія не вчинить.  

По-друге, оскільки правова традиція вимагає розподіл 

владних повноважень, рішення про ведення агресивних дій 

проти іншої країни не може розроблятися і реалізовуватися 

президентом одноособово. Ці аргументи, а також факт 

причетності офіційних осіб до реалізації злочинних намірів, 

відкривають їм похмурі перспективи стати обвинуваченими в 

органах міжнародного правосуддя.  

Проте, очільника держави, так само як й інших високо-

посадовців, можна притягнути до кримнільної відповідальності.  

Зрозуміло, що механізм функціонування міжнародного 

кримінального переслідування пов’язаний із притягненням 

винних осіб до кримінальної відповідальності за вчинення 

міжнародних злочинів, яке може виконуватися, як кваліфіко-

ваними державними інституціями, так і міжнародними судовими 

органами. А яким чином це буде зроблено визначається згідно з 

суспільною небезпечністю злочинів, що були вчинені. Як 

констатує професор М. Костенко, «чим тяжчий склад вчиненого 

злочину, тим сильніше виникає потреба в тому, щоб судовий 

розгляд набув міждержавного характеру» [1, с.49]. 
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Вперше питання про можливість судового переслідування 

вищої посадової особи держави виникло в ході Першої світової 

війни; положення Версальського мирного договору (ст. 228–

230) передбачили можливість видачі й проведення 

кримінального переслідування винних осіб. Проте судовий 

процес над німецьким кайзером Вільгельмом II не відбувся, 

зокрема, через відмову держави Нідерланди його видати. 

Принцип кримінального переслідування отримав обґрун-

тування й застосування в міжнародному кримінальному праві 

після Другої світової війни у Статуті Міжнародного військового 

трибуналу для суду та покарання головних військових злочинців 

європейських країн (Нюрнберзького статуту), ухваленого 8 

серпня 1945 року.  Ще в ході Нюрнберзького трибуналу над 

представниками нацистського режиму закріплено принцип 

недопустимості посилання на посадове становище особи при 

здійсненні злочинів. Внаслідок процесу, до повішання були 

засуджені, серед інших, міністр закордонних справ Ріббентроп, 

міністр внутрішніх справ Рейху Фрік, рейхсміністр у справах 

Східних територій Розенберг. 

Наприкінці Другої Світової і ще до початку Холодної війни, 

провідні держави проявляли одностайність та значно більшу 

зацікавленість у розвитку принципу кримінального пересліду-

вання фізичних осіб за вчинення міжнародних злочинів. Сьогодні 

ж політичне тло настільки потужне, що крізь нього об'єктивним 

фактам і судженням пробитися вкрай складно. 

У міжнародному праві існує інститут трибуналу з криміналь-

них справ, що дозволяє розглядати злочини та вчинювати 

кримінальне переслідування вищих військових  командувачів і 

політичного істеблішменту, який брав безпосередню участь у 

реалізації даних дій. 

Найвідомішими свого часу, стали трибунали по колишній 

Югославії та Руанді (припинили свою роботу у 2015, 2017 році 

відповідно). Статистика обвинувальних вироків і терміни пока-

рання, які понесли особи, звинувачені у протизаконних діях, 

бажає кращого.  
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Однак, яскравим прикладом підтвердження даного положен-

ня був судовий процес над Слободаном Мілошевичем, у якому 

було продемонстровано визнання пріоритету кримнільного 

переслідування міжнародних злочинів над інститутом міжнарод-

них імунітетів колишніх глав держав. У 2000 р. було підписано 

обвинувальний висновок щодо С. Мілошевича, який на той час 

обіймав посаду президента [2, c.665]. Багато юристів-міжнарод-

ників дійшли висновку, що це був перший прецедент, коли 

кримінальне переслідування почалося всупереч дії імунітетів за 

міжнародним правом [3,c.52]. С. Мілошевич так і не став першим 

в історії главою держави, який був притягнутий до кримінальної 

відповідальності за міжнародні злочини, всупереч дії міжнарод-

ного імунітету ratione personae: С. Мілошевич був заарештований 

і переданий Югославському трибуналу вже після того, як 

залишив посаду президента. 

Трибунали, за прийнятою практикою, створюються на 

підставі відповідних резолюцій Ради Безпеки ООН. Для 

ухвалення резолюції потрібен консенсус великих держав, тобто 

постійних членів.  

Оскільки ідея створення органу, який здійснюючи кримі-

нальне переслідування, доведе пряму провину російської сторони 

у справі із сумнозвісним Боїнгом-777, на борту якого загинуло 

298 осіб, переважно громадян Нідерландів, м'яко кажучи, не 

отримає у Москві підтримки, голландський уряд ухвалив рішення 

розслідувати справу на території своєї держави. 

Повертаючись до випадку із відповідальністю перших осіб 

Російської Федерації, єдиним ймовірним варіантом, що 

уможливлював би створення трибуналу, є зміна політичного 

режиму всередині самої Росії, у результаті якого нова влада 

погодилася б видати своїх попередників і підтримала б це 

рішення в органах ООН.  

Принцип кримінального переслідування не вичерпується 

трибуналами adhoc або Міжнародним Судом ООН. Ще одним 

досить ефективним органом є Міжнародний кримінальний суд. 

Міжнародний кримінальний суд (МКС) — перший 
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правовий інститут, що діє постійно, в компетенцію якого 

входить переслідування осіб, відповідальних за геноцид, воєнні 

злочини і злочини проти людяності [4, 23]. 

МКС є тим інститутом, який може видати ордер на арешт 

особи (навіть на найвищій посаді), яку звинувачують у міжнарод-

них злочинах. Так, наприклад, із президентом Судану Омаром 

аль-Баширом (2009) та керівником Лівійської Джамахірії 

Муаммаром Каддафі (2011). Проте виданий ордер це не автома-

тична гарантія, що особу притягнуть до відповідальності. Саму 

особу потрібно видати, що в нинішніх умовах просто неможливо.  

Особливо актуальною є зазначена проблема для сьогодення  

України, оскільки збройна агресія Російської Федерації проти 

України спершу в Криму, а потім і на Сході України актуалізу-

вала питання грубих порушень прав людини і міжнародного 

гуманітарного права та відповідальності за ці порушення. 

Юрисдикція МКС поширюється на Україну відповідно до 

Заяви Верховної Ради України до Міжнародного кримінального 

суду про визнання Україною юрисдикції МКС щодо скоєння 

злочинів проти людяності вищими посадовими особами держави, 

які призвели до особливо тяжких наслідків та масового вбивства 

українських громадян під час мирних акцій протесту, в період з 

21 листопада 2013 по 22 лютого 2014 р., та Заяви Верховної Ради 

України про визнання Україною юрисдикції Міжнародного 

кримінального суду щодо скоєння злочинів проти людяності та 

воєнних злочинів вищими посадовими особами Російської 

Федерації та керівниками терористичних організацій 

самопроголошених органів влади Луганської та Донецької 

«народних республік» (ЛНР та ДНР), які призвели до особливо 

тяжких наслідків та масового вбивства українських громадян, з 

урахуванням положень Римського статуту та практики Суду. 

Ратифікація Римського статуту дозволить Україні мати всі 

права, включаючи процесуальні та організаційні держав-учас-

ниць Міжнародного кримінального суду. Наразі, визнавши 

юрисдикцію МКС, Україна має лише обов'язки щодо співпраці 

з цією установою. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%94%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
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Розслідування та переслідування міжнародних злочинів – 

включаючи геноцид, злочини проти людства та військові 

злочини – є основною складовою правосуддя перехідного 

періоду. Кримінальне переслідування над могутніми лідерами 

(будь то політичними чи військовими) сприяють зміцненню 

верховенства права та подають вагомий сигнал про те, що такі 

злочини не будуть терпіти в суспільстві, яке поважає права. 

Судові процеси залишаються ключовою вимогою потерпілих, 

діючи таким чином, щоб відображати їх потреби та очікування. 

Вони можуть зіграти життєво важливу роль у відновленні їх 

гідності та забезпеченні справедливості.  

Однак переслідування не може досягти справедливості 

ізольовано. Широкомасштабний характер таких злочинів означає, 

що вони часто не можуть бути розглянуті за допомогою звичай-

ної системи кримінального судочинства, створюючи "розрив у 

безкарності". Ефективні стратегії переслідування за масштабні 

злочини зосереджуються на притягненні до кримінальної відпові-

дальності саме організаторів злочинів, а не лише їх виконавців. 

Впровадження стратегій переслідування за допомогою 

інших ініціатив, таких як програми репарацій, інституційна 

реформа та пошук правди, може допомогти заповнити "прога-

лину безкарності", розглядаючи злочини з великою кількістю 

жертв та винних. 
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Анотація: В тезах висвітлено принцип роботи алгоритму Фонга 

для освітлення просторових 3D моделей комп’ютерної графіки. 

Розглянуто принцип роботи алгоритму, його переваги над 

попереднім, більш простішим і раннім способом освітлення – 

алгоритмом Ламберта, детально описано та пояснено відмін-

ності, які були введені алгоритмом Фонга, ґрунтуючись на основі 

концепції Ламберта. 
Ключові слова: комп’ютерна графіка, освітлення, 3D 

моделювання. 
Одним із концептуальних елементів комп’ютерної 

мультимедії, безумовно, є комп’ютерна графіка, зокрема 

формування просторових об’єктів. При формуванні такого типу 

елементів, які були б максимально схожі до своїх реальних 

прототипів, враховується різноманітна кількість факторів, а саме: 

задання просторових координат, геометрії об’єкту, властивості 

динамічної спотвореності  і, також, освітленість. Розрахунок 

інтенсивності освітлення моделі залежно від положення і типу 

джерела світла, врахування кривизни та впливу матеріалу об’єкта 

на відбиття та розсіювання світла від поверхні формує остаточну 

«картинку» тривимірної графіки.  

Моделі освітлення поділяються на фізично обґрунтовані та 

емпіричні моделі. Фізично обґрунтовані моделі враховують  шари 

матеріалу, поведінку частинок, прозорість тощо. Тобто такі 

моделі апроксимують властивості матеріалу. В свою чергу 

емпіричні моделі враховують готовий набір параметрів, які після 

правильного підбору значень можуть дати більш якісний 
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результат, ніж фізично обґрунтовані моделі. Більш того, 

обчислення емпіричних моделей проводяться швидше. Емпіричні 

моделі, як правило, включають наступні параметри: фонове 

освітлення (ambient light) – константа, що додається до 

освітленості кожної точки (як і в реальному житті, де завжди 

присутнє хоча б якесь освітлення, що не дає тілам бути 

абсолютно чорними); розсіяне світло (diffuse light) – компонента 

світла, яке розсіюється при попаданні на тіло; дзеркальна 

компонента (specular) – імітує відблиски на тілі.  

За формування оптичних властивостей відповідає 

двопроменева функція відбивної здатності поверхні. Основними 

параметрами всіх формул, що реалізовують  алгоритми 

освітлення, тобто ДФВЗ, є напрямок падаючого промення світла і 

промінь відбитого світла. [1] 

 Найпростішою моделлю освітлення є модель Ламберта. 

Вона імітує лише розсіяне (дифузне) світло і враховує дві скла-

дові – орієнтація поверхні (вектор N, що є нормаллю до поверхні) 

та напрям до джерела світла (вектор L). Однозначним мінусом 

даної моделі є те, що вона обчислює лише одну компоненту світ-

ла - дифузну. Однак, модель Ламберта дуже зручна в комбінації з 

іншими моделями, оскільки крім обчислення розсіяного світла 

надає можливість зручного аналізу властивостей інших моделей. 

 Іншою моделлю освітлення є модифікація моделі 

Ламберта і називається вона wrap-around чи half-lambert. Дана 

модель придумана компанією Valve для освітлення поверхонь 

предметів в місцях, де освітлення відсутнє. Ця модель приймає 

дифузну компоненту світла (Id), яка множиться на 0.5. До 

отриманого результату додається 0.5. Матимемо, що при 

дифузній компоненті, яка рівна 1, за моделлю wrap-around ми 

отримаємо знов 1, однак якщо провести розрахунки для 0, то 

отримаємо значення 0.5, що дозволить освітлити поверхню тіл. 

Проте більш реалістичне освітлення поверхонь об’ємних 

елементів з незначними витратами часу на обчислення забезпечує 

алгоритм Фонга. Він надає можливість формувати якісне реалісти-
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чне освітлення і базується на моделі Ламберта, але у методі 

додається можливість створення відблисків світлових променів. [2] 

З рисунка 1 можна виділити 4 вектори: V⃗⃗ , R⃗⃗ , N⃗⃗ , L⃗ . Дані 

вектори описують напрямок від точки об’єкта до спостерігача 

(V), відбитий від точки падіння промінь (R⃗⃗ ), вектор нормалі (N⃗⃗ ), 

вектор-напрямок на джерело світла (L⃗ ).  

 
Рис. 1. Схема віддзеркалення світла по Фонгу 

Якщо по закону Ламберта, освітлення розраховується 

скалярним добутком між нормалізованими N⃗⃗  та L⃗  - dot(N⃗⃗ , L⃗ .), то 

маємо, що чим більший кут падіння промення світла L⃗  на 

поверхню, тим значення косинуса буде більшим, а отже світло 

погано освітлює об’єкт. Також необхідно врахувати коефіцієнт 

кольору поверхні в точці падіння променя С, коефіцієнт фонового 

ka і дифузного освітлень kd. [3] Формула Ламберта матиме вигляд:  

I = C * (ka+ kd*max(0, dot(�⃗⃗� ,�⃗⃗� ))) 

Алгоритм Фонга залучає ефект віддзеркалення, котрий 

описаний векторами R⃗⃗  та V⃗⃗ . Цей ефект формується наступним 

чином: чим менший кут між вектором, що описує напрямок 

спостереження точки об’єкта спостерігачем і вектором-

напрямком віддзеркалення сонячного промення, тим більше 

повинна бути освітлена точка об’єкта, тобто при малому куті між 
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векторами V⃗⃗  та R⃗⃗ , відбитий промінь буде потрапляти «в очі» 

спостерігачеві, осліпляючи його. Чим більше значення косинуса 

між даними векторами, тим більш інтенсивнішим буде відблиск 

від поверхні. Дане явище також обчислюється скалярним 

добутком між векторами V⃗⃗  та R⃗⃗  і підносимо в степінь n функцію 

пошуку максимуму. Параметр n – параметр, що відповідає за 

розмір відблиску.  На рисунку 2 можна побачити дану залежність: 

 
Рис. 2. Залежність розміру відблискувід значення n 

 

Врахуємо колір освітлення відблиску i та коефіцієнт 

значення відблиску ks. Таким чином, остаточна форма функції 

матиме вигляд: 

I = C * (ka+ kd*max(dot(�⃗⃗� ,�⃗⃗� ) + i * ks * dot(�⃗⃗� ,�⃗⃗� )n)) 

Приклад освітленості при використанні алгоритма Фонга 

при різних коефіцієнтах n, можна переглянути на рисунку 3: 
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Рис. 3. Освітлення по Фонгу при різних коефіцієнтах n 
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У статті аналізується традиційна господарська життєдіяль-

ність гуцулів в чеських етнографічних дослідженнях другої 

половини ХІХ – першої третини ХХ ст. Розглянуто основні 

наукові напрацювання вчених, особлива увага приділяється 

економічним описам Підкарпатської Русі міжвоєнного періоду.  

Ключові слова: гуцули, Підкарпатська Русь, чеські етнографи, 

традиційне господарство. 

Карпатський регіон завжди характеризувався полі культур-

ністю, оскільки на цій території проживали різні етнічні 

спільноти. Однією із таких є гуцули – етнографічна група 

українців, з притаманними їй самобутніми рисами побуту. 

Важливою складовою матеріальної культури гуцулів є їхнє 

традиційне господарство як комплекс базових та допоміжних 

занять. Основна роль у вивчені даної теми зазвичай відводиться 

українським та польським етнографам ХІХ – першої половини 

ХХ ст., тоді як напрацювання представників чеської етнографії 

практично залишаються поза увагою сучасної вітчизняної 

науки. 

Першим із чеських дослідників, хто торкнувся проблеми 

матеріальної культури гуцулів був славіст Павел Шафарик. У 

своїй статті «Гуцули, татрянські горці», він дав характеристику 

їхніх основних господарських занять. Незважаючи на сумнів-

ність викладеного матеріалу, наукові напрацювання автора 

справили значний вплив на членів «Руської трійці» та їх 

подальші етнографічні дослідження [1, с.102]. 

Захоплювався давнім побутом та господарством населення 

Східної Галичини чеський етнограф Франтішек Ржегорж. Його 

нариси містять загальні  описи економічного та соціального 

розвитку зазначеного регіону [2, s.41]. У статтях «Гуцули», 

«Вироби з міді гуцулів» дослідник дав характеристику 

гуцульським народним художнім промислам [3, с.104]. 
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Важливим історичним та етнографічним джерелом є 

колекція фотознімків Франтішека Ржегоржа, які він зробив на 

теренах Галицької Гуцульщини (Косів, Дора, Микуличин, Жаб’є-

Ільчі). Окремі фотографії були опубліковані в часописах 

«Světozor» (1894), «Zlatá Praha» (1897), «Sokol» (1898/99) [4].  

Проте основний масив відомостей етнографічного характеру 

про карпатські етнографічні групи було накопичено в міжвоєнний 

період у зв’язку з входженням території Підкарпатської Русі до 

складу Чехословацької Республіки. В цьому контексті важливе 

значення для дослідження традиційного господарства закарпатсь-

ких гуцулів мають чеські описи економічного становища даного 

регіону. 

Так, Вацлав Драгни у своєму нарисі «Zemědělství v Podkar-

patské Rusi» проаналізував основні тенденції розвитку сільського 

господарства, описав архаїчні форми землеробства, специфіку 

традиційного пастівництва горян, повсякденні практики життя 

місцевого русинського/українського населення [5]. 

  Висвітлюючи стан промисловості на території Підкарпат-

ської Русі, Яромир Нечас відзначав, що регіон є аграрним з 

переважаючими примітивними та екстенсивними формами 

господарювання. Автором охарактеризовано основні види 

традиційних промислів гуцулів Рахівщини (обробка дерева, 

вишивка, плетіння, кераміка) [6].  

Алоїз Хора у своєму дослідженні «Organizace státní správy 

Podkarpatské Rusi II» подав загальний опис господарських 

процесів в Підкарпатській Русі. Окремо розглянуто особливості 

лісового промислу горян, розвиток традиційних текстильних 

промислів, специфіку місцевого вівчарства [7]. 

Професійністю та ґрунтовністю відзначаються наукові 

розвідки чеського дослідника Юрія Краля. Проблемі 

господарського повсякдення русинів/українців Підкарпатської 

Русі (в тому числі і гуцулів) присвячені праці «Osídlení Karpatské 

Rusi», «Čorná Hora v Podkarpatské Rusi. Sídla obyvatelstva. 

Hospodářské využití» (1923), нарис «Podkarpatská Rus» (1924), 

статті «Poloninske salašnictvi nemeckich kolonistu v Podkarpatské 
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Rusi» (1925) та «Vysokohorské salašnictvi v Podkarpatské Rusi» 

(1926).  В 1927 р. вийшла монографія «Svidovec v Podkarpatské 

Rusi. Sídla obyvatelstva. Hospodářské využití» у якій етнограф 

здійснив порівняльний аналіз побуту та господарської 

життєдіяльності гуцулів і бойків [8]. 

Цінним етнографічним джерелом є матеріали чеських 

літераторів Анни Бртнікової-Петріжкової, Яромира Томечека, 

Ярослава Затлоукала. Натхненні своїм перебуванням в 

Підкарпатській Русі, автори у формі новел виклали власні 

спогади про життя місцевого населення («Mezi Huculy», «Na 

poloninách», «Vítr s polonin») [9]. 

Отже, тема традиційного гуцульського господарства не 

залишилась поза увагою чеських етнографів. Однак наукові 

розвідки другої половини ХІХ ст. носять фрагментарний 

характер. Комплексним підходом відзначаються праці між-

воєнного періоду.    
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Анотація: У статті представлено аналіз ефективності 

впровадження  корекційно - розвивальної кінезіологічної програми 

«Маленькими кроками до здоров’я». Для з’ясування рівня 

розвитку було про діагностовано 60 дітей (по 30 дітей в кожній 

групі) молодшого шкільного віку класу 1 – Б - експериментальна 

група (надалі –ЕГ),  та 4 – Г – контрольна група  (надалі – КГ), 

спеціальної школи для дітей з наслідками поліємеліту та  

дитячого церебрального паралічу (надалі –ДЦП), Дніпровської 

міської ради. Дослідження довело ефективність запропонованих 

корекційно - розвиткових заходів. За результатами дослідження 

виявлено підвищення рівня розвитку рухової сфери. Підвищились 



 

148 

рівні  розвитку пальчикової моторики, мімічної моторики, 

довільної рухової активності, основних функцій моторики. 

Ключові слова: діти з особливими освітніми потребами, 

дитячий церебральний параліч,  кінезіологія, моторні порушення. 

Аналіз досліджень і публікацій. Загальні аспекти проблеми 

навчання та виховання дітей із ДЦП, були предметом 

дослідження у корекційній педагогіці та спеціальній психології  

М. Авраменко   Т. Акош [2]. Метод кінезіотерапії, як комплекс 

лікування способом спеціально підібраних вправ досліджували:  

А. Бабинський [3], він розглядав м’язове тестування в 

медицині, J. O.Gutthart [4]  розробив загальновизнану систему 

м’язового тесту для кожного м’яза тіла, яка використовується у 

всьому світі, К. Kendall [5] розширив цю систему і встановив 

зв’язок між м’язами, органами і акупунктурою системи 

меридіанів мозку, C. Krebs [4]  розробив програму навчання 

LEAP, яка є полем кінезіології, вона оцінює і допомагає боротися 

з труднощами в поведінці дітей. Засновником напряму освітньої 

кінезіології вважається P. Denison [3]. Вагомий внесок зробили Л. 

Грабовська, О. Тимофеєва [2] вони досліджували кінезіологію, як 

засіб розвитку інтелектуальних можливостей дитини. Аналіз 

літератури виявив недостатню вивченість проблеми впливу на 

мозок через рухову дію. Сьогодні особливо актуальна проблема 

навчання і виховання дітей з дитячим церебральним паралічем та 

пошуку нових інноваційних технологій роботи. 

Саме тому метою статті є представлення  результатів 

застосування корекційно  –  розвивальної програми «Маленькими 

кроками до здоров’я», що дає можливість упровадити новітні 

ефективні методики до організації  корекційно – реабілітаційного 

процесу з дітьми з  ДЦП. 

Виклад основного матеріалу. Рівень визначався за 

допомогою методик, які спрямовані на  дослідження різних 

аспектів рухової діяльності:  можливість виконання довільних 

рухів за Н. Пироговою, великих моторних функцій за  Т. Проску-

ріною [3], дрібної моторики  за І. Озерецьким [2], оцінки великих 
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моторних функцій (GMFCS), та функцій руки (MASK) запро-

понований D. Russell [4], та  мімічної моторики А. Квінта [5].  

Експеримент має три етапи. Перший – констатуючий, (пер-

винна діагностика), другий –  формуючий, передбачає впровад-

ження в роботу з дітьми корекційно – розвивальної  програми  

«Маленькими кроками до здоров’я»  в якій упорядковано 14 

комплексів  занять з  використання методики кінезіології, третій  

– контрольний (підсумкова діагностика).  

Результати за методикою оцінка довільної рухової діяльності 

за Н.Пироговою (Див. табл. 1)  

При порівнянні показників рівня довільної рухової 

активності за методикою Н.Пирогової ми можемо бачити що 

низький рівень довільної рухової активності  зменшився на 

17%, середній рівень збільшився  на 18%, високий рівень не 

змінився. 
 

Різниця відсоткового співвідношення результатів 

Таблиця 1 
Рівень  Констатуючий 

експеримент 

Контрольний 

експеримент 

Різниця відсоткового 

співвідношення 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Низький 

рівень  
30% 36% 13% 37% -17% -1% 

Середній 

рівень   
66% 50% 84% 57% +18 % - 7% 

Високий 

рівень  
4% 7% 3% 6% +1% +1% 

 

  Зміни в динаміці розвитку,  викликані впровадженням  

розвиткової програми «маленькими кроками до здоров’я». Якщо, 

порівнювати з дітьми які йшли за звичайною програмою (КГ), 

можемо бачити що низький рівень зменшився на 1 %, середній на 

7%, високий на 1%, тобто прогресивні зміни   менше виражені. 

2.Шкала І. Озерецького спрямована на дослідження  

моторики пальців рук (Див. таб. 2) 
 

Різниця відсоткового співвідношення результатів 

Таблиця   2 
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Рівень 

Констатуючий 

експеримент 

Контрольний 

експеримент 

Різниця 

відсоткового 

співвідношення 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Низький рівень  6 % 10% 6 % 10% 0% 0% 

Середній рівень   88% 70% 60% 70% -28 0% 

Високий рівень  6% 20% 34% 22% +28% 2% 

 

Аналіз даних занесених до порівняльної таблиці, дає змогу 

констатувати ріст позитивного результату в ЕГ на 28 %, 

збільшення високого рівня свідчить про ефективність заходів 

запропонованих  програмою. При порівнянні показників з КГ 

ми помітили  приріст 2%. 

3.Діагностика за  Проскуріною Т.Ю  основних функцій 

великої моторики (Див. табл. 3) 

Різниця відсоткового співвідношення результатів 

Таблиця 3 

Рівень 

Констатуючий 

експеримент 

Контрольний 

експеримент 

Різниця 

відсоткового 

співвідношення 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Низький 

рівень    
20% 3% 20% 4% 0% 0% 

Середній 

рівень 
80% 64% 52% 65% -28% 1% 

Високий 

рівень  
- 33% 27% 33% +27 0 % 

 

Результати  за методикою Проскуріною Т.Ю. високого 

рівня в констатуючому експерименті виявлено не було, але в 

контрольному виявлено 27%. Діти з спастичною диплегією з 

допомогою педагога, довше змогли стояти та сидіти на 10 хв 

більше. З тетрапарезом перекочуватися, сидіти, повзати. Якщо 

порівнювати з контрольною групою,та яка займалася за загаль-

ною програмою бачимо що рівень змінився всього на 1 %. 

4.Система оцінки великих моторних функцій (GMFCS)  та 

функцій руки з (MACS) запропонований D. Russell (Див  табл. 4) 
 

Оцінка рівня моторних порушень 

Таблиця 4 
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Р
ів

ен
ь 

 з
а 

(G
M

F
C

S
) 

та
 

з 
(M

A
C

S
) 

Констатуючий 

експеримент 

Контрольний 

експеримент 

Різниця 

відсоткового 

співвідношення 

GMFCS MACS GMFCS MACS GMFCS MACS 

ЕГ КГ Е 

Г 

КГ ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ ЕГ КГ КГ 

I  80% 47% 70% 56% 80% 47% 70% 56% 0% 0% 0% 0% 

II 20% 50% 16% 33% 20% 50% 16% 33% 0% 0% 0% 0% 

III  3% 4% 10%  3% 4% 10% % 0% 0% 0% 

IV  - - - - - - - - - - - - 

V - - - - - - - - - - - - 
 

Результати  за системою класифікації великих моторних 

функцій (Gross Motor Function Classification System - GMFCS) 

застосовується для об’єктивної оцінки рівня моторних 

порушень у дітей з  ДЦП,  ми виявили що в контрольному 

експерименті як в експериментальній так і в контрольній  групі  

рівні не змінилися. Це свідчить про коротку тривалість 

розвиткової програми «Маленькими кроками до здоров`я» 

5.Обстеження рівня мімічної моторики обличчя тест 

Л. Квінта ( Див. табл. 5)                
 

Різниця відсоткового співвідношення результатів 

Таблиця 5 
Рівень  Констатуючий 

експеримент 

Контрольний 

експеримент 

Різниця відсоткового 

співвідношення 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Низький  17% 26% 17% 17%  0% +9 

Середній  66% 54% 50% 63% -16%  -9 

Високий 17% 20% 33% 20% +16%   0 

 

Порівняльний аналіз результатів експерименту вияв 

збільшення високого рівня розвитку мімічної моторики на 16%.  

За 4 методиками із 5   виявлено підвищення рівня розвитку 

рухової сфери. Підвищились рівні  розвитку пальчикової мотто-

рики, мімічної моторики, довільної рухової активності, основних 

функцій моторики Рівень GMFCS та MACS не змінився.  

Висновки: На підставі аналізу зазначених вище данних 

можна констатувати, що застосування методики кінезіології є 
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досить ефективним реабілітаційним заходом при ДЦП. 

Перспективи вбачаємо в розробці  науково – методичних 

основ, щодо впровадження кінезіології в систему реабілітації 

дітей з ДЦП, розробці програм в яких синтезуються різні 

методи, напрями   кінезіології. 
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Комунального закладу «Малобілозерська спеціалізована 

естетична школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Дивосвіт» 

Запорізької обласної ради 

с. Мала Білозерка, Україна 
Анотація. У статті поданий теоретичний аналіз проблеми 

формування ключових компетентностей учнів на різних 

етапах уроків біології через використання художнього слова.  

Ключові слова: компетенція, компетентність, ключові або 

життєві компетентності 

Ключовим стрижнем сучасного світогляду шкільної освіти 

– є гуманізація, як гарантія виховання творчої та духовно багатої 

особистості. Формування життєвих компетенцій є підґрунттям 

освіти сьогодення. 

У сучасній школі, діяльність вчителя надзвичайно багато-

гранна. Щоденно потрібно вирішувати низку завдань з навчання, 

виховання і розвитку учнів. Кожен урок повинен бути унікальним 

і неповторним. 

В епоху науково-технічного прогресу, коли світ надає дуже 

велику кількість можливостей та шалений потік інформації, 

зацікавити та мотивувати сучасного школяра до отримання знань 

досить важко. Для забезпечення найефективнішого розв'язання 

навчальних завдань в певних умовах, вчитель повинен зробити 

цілеспрямований вибір вдалого варіанта структури уроку. Існує 

необхідність так вивчати біологію, щоб вона була корисна, 

захоплююча і водночас цікавою та зрозумілою для учнів. 

Тому для розвитку креативного мислення під час проведення 

уроків біології варто застосовувати цитати відомих діячів, 

фрагменти з літературних творів, авторську поезію. Це впливає на 

почуття учнів, їх емоційний стан, мотивує до здобуття нових 

знань, наштовхує на дискусію, як результат вони можуть 

самостійно зробити певні висноки, що змушує дітей задуматися 

над вічними проблемами буття.  

Найкраще фактичний матеріал засвоюється, коли діти через 

поезію, загадки, перекази, легенди та міфи пізнають довкілля. 

Використання художнього слова сприяє не лише формуванню 

біологічних термінів та понять, а й вихованню в учнів береж-
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ливого ставленню до природи, виробленню загальнолюдських 

цінностей, розвитку естетичних уподобань, викликає цікавість до 

предмету; у школярів виникає бажання самостійно складати 

вірші, загадки на різні теми. 

В результаті такої діяльності відбувається тісний 

міжпредметний зв’язок з літературою, що розвиває пам’ять, 

мислення, логіку, а також мовлення, збагачує лексикон, що 

дозволяє автоматично засвоювати матеріал.  

Під час такої роботи діти відчувають почуття захоплення, 

опановуючи новий матеріал вони з цікавістю сприймають нові 

ідеї. При вивченні усіх дисциплін провідним є слово. На заняттях 

учні осмислюють, що знання отримані під час вивчення одного 

предмета, допоможуть їм бути успішними і з іншого. Це спонукає 

дитину до подальшого навчання і вдосконалення результатів. 

Поетичні та літературні рядки на уроці посилюють його 

емоційну частину, привчають школярів міркувати, аналізувати, 

порівнювати, робити певні висновки, пов’язують теми уроків з 

життям. Вірші та уривки творів художньої літератури доцільно 

проводити на будь-якому етапі уроку: і під час організаційного 

моменту, і на етапі мотивації навчальної діяльності, або розмин-

ки, і в ході пояснення нового матеріалу, і підведення підсумків. 

Наприклад, на початку уроку, щоб організувати учнів на 

роботу можна використати такі рядки: 

Ось і дзвоник продзвенів, 

На урок нас запросив. 

Ви прийшли сюди учиться, 

Працювати, не ліниться. 

Тож старанно будем працювати, 

Аби знання нові пізнати! 

На етапі мотивації, у 6 класі, під час вивчення теми 

«Квітка», можна зачитати учням опис пошуку квітки папороті 

професора Степана Килимника у роботі «Український рік у 

народних звичаях в історичному освітленні»: «Хто її дістане, 

хто зірве, той усе на світі знатиме, той відімкне навіть 

зачаровані замки без ключа, дістане без труднощів усі скарби, 
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закопані у землі…той щасливець причарує найкращу дівчину, 

матиме найвищий урожай, відвертатиме від своєї ниви град, 

грім, зливу, не боятиметься лихих сил…» 

Як проблемне питання, під час вивчення теми «Поділ 

клітин: клітинний цикл, мітоз.» (6 кл), пропоную таку 

віршовану казку: 

«Казка життя-буття Рослинної Клітини» 

Зазирніть ви на хвилинку у Клітиночку-хатинку, 

В цитоплазмі там і тут Оганоїди живуть. 

Там таке відбувається – Цитоплазма кругом пересувається, 

І допомогає той рух у Клітині перетворити все навкруг. 

Їх не бачив Левенгук, здивувався б Роберт Гук. 

До Клітини їжа потрапля, навіть дуже непроста, 

І вдень, і вночі, і цілий рік прямує до Клітини кисню потік. 

Повинен він їжу в хатинці окиснить, щоб вийшов з Клітини 

вже газ вуглекислий. 

Якісь речовини збудують Клітину 

(так виросте гілка або й деревина), 

Частина із них відкладеться в запас, 

Усе зайве в той же час, 

Видаляється з Клітини. 

Якщо їжа потрапляє, 

Клітина швидко підростає, 

Час поділу починається, 

А цей процес швидко не відбувається. 

Розмноження і ріст триває не одну хвилину, 

А поки живе будь-яка рослина. 

Сам термін «рослина», 

Казкою вам пояснила. 

Всі кінця ви дочекались, 

Що ж нового ви дізнались? 

Під час розминки можна загадати учням загадки з вивченого 

матеріалу. Можна напередодні уроку дати завдання учням  

самостійно скласти загадки і потім по черзі їх відгадувати. Ось 

приклад учнівських загадок-акровіршів: 
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Співаючи, ведмедя сповіщає, 

О тій порі, коли мисливець йде, 

Різноманітних комах поїдає, 

Опудало її не чіпає, і тому вона 

Курчаток красти полюбляє, 

А також все блискуче полюбляє. 

З року в рік народжується 

Вовчатко й зайченятко 

Ікласте і зубасте 

Рисятко й поросятко. 

Кошенят народжує, 

І мишу впіймає, 

Шубку гарну має, 

Котру не знімає, 

А якщо навчить дітей, будуть теж ловить мишей. 

Для викладення нового матеріалу у 6 класі (т. «Поділ 

клітин: клітинний цикл, мітоз.» теж пропоную використати 

поезію для кращого сприйняття невідомої учням інформації:  

Цикл життя клітини - інтерфаза і мітоз, 

Як це зрозуміти, щоб не отримати психоз. 

Про це не скажеш у двох словах, 

Процес життя клітини розглянем у віршах. 

Інтерфаза, ніж сам поділ, довше триває, 

ДНК подвоєння дуже швидко протікає . 

Процес біосинтезу, активні ферменти. 

Клітина росте, утворюються органоїди та елементи. 

Потім відбувається поділ мітотичний, 

Фази ці вивчимо у формі незвичній. 

Уважно на них подивись ти, 

Кожна фаза – член великої і дружної сім’ї. 

Головний у родині тато (зрозуміло відразу), 

І перша фаза мітозу –ПРОФАЗА. 

Зникло ядерце і оболонка ядра, 

Та ставити крапку не прийшла пора. 

Коротшають, стають товщими хромосоми, 
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Перетворюються у компактні форми. 

І вже потім без зволікання 

Бачимо ниток веретена поділу існування. 

Мама – джерело тепла, доброти, 

МЕТАФАЗА – друга фаза мітоза завжди, 

Діти для мами рівні без дозатора, 

Хромосоми лежать в області екватора. 

Донька Аня в родині – просто принцеса, 

АНАФАЗА – третя фаза процесу. 

Переконатись у цьому можуть усі – 

Нитки веретена поділу відтягують хроматиди до різних 

полюсів. 

Синок в родині Толя, ну як по заказу, 

Четверта фаза мітоза – ТЕЛОФАЗА. 

Хромосоми розкручуються, у них вихід один – 

Знову перетворитися на хроматин. 

Після поділу цитоплазми і органоїдів клітини, 

З’являються дві чудові дитини. 

Мають дочірні клітини диплоїдний набір, 

І на материнську клітину схожі один в один. 

В кінці уроку, під час підведення підсумків можна викорис-

тати уривок з художнього твору, згідно вивченої теми, або запро-

понувати учням самостійно скласти вірш, загадку, опис або 

сенкан. 

При вивченні у 8 класі теми «Хвороби органів дихання та 

профілактика їх» можна запропонувати учням прослухати вірш: 

Тютюнопаління 

З давніх –давен тютюн в природі ріс, 

І квітами своїми він людям радість ніс. 

У декоративних садах його саджали, 

А індіанці, взагалі, як валюту застосували. 

Тютюн використовували по-різному: 

Перед боєм, щоб бути грізними, 

Для заспокоєння після перемоги, 

Навіть вірили в його магічну допомогу. 
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З тютюну виготовляли відвари та мазі, 

Одним словом, він довгий час був у повазі, 

Аж поки не дослідили тютюновий дим, 

І знайшли у ньому нікотин. 

Вивчили нікотину властивості, 

Згадали про усі життєві цінності. 

Крім нікотину  знайшли  в цигарці цілий 

комплект, 

Що підсилює смертельний ефект. 

Щороку від паління багато людей помирає, 

Тютюн – це наркотик кожен пам’ятає. 

Зараз навіть маля знає: 

Що крапля нікотину – коня убиває. 

Тож схаменись, сучасне покоління! 

Не йди до рабства Тютюнопаління. 

Бо нікотин здоров’я  проковтне, 

Ти ж  пам’ятай: Життя Лише Одне! 

Треба зауважити, що перевантаження занять біології 

літературними образами, посиланнями або цитатами недоцільне. 

Художнє слово використовується не для розваги учнів чи для 

урізноманітнення уроку, а для кращого сприйняття природничого 

матеріалу, тобто для вирішення освітніх завдань. 

Використовуючи на уроці біології рядки відомих поетів або 

власну поезію, я спонукаю учнів по-іншому підходити до підго-

товки уроків, показую взаємозв'язок між різними дисциплінами, 

докладаю зусиль до виховання справді гармонійної особистості. 

Методика використання художнього слова під час уроків 

біології дозволяє: 

− максимально підвищити результативність навчального 

процесу; 

− створити такі умови, коли всі учні залучаються до 

наполегливої, креативної діяльності, процесу самонавчання, 

самореалізації та самовдосконалення; 

− вчитись слухати, спілкуватися, порівнювати, співпрацювати; 

− критично мислити; 
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− відстоювати свою позицію; 

− вносити елементи новизни у процес навчання; 

− спонукають учня до навчання. 

Отже, використання художнього слова під час вивчення 

біології має великий потенціал, реалізація якого створює 

оптимальні можливості для формування ключових компетент-

ностей здобувачів освіти. Саме це завдання є найвідповідаль-

нішим у роботі педагога, адже воно стосується життєвих навиків 

учнів, їх адаптації до життя та їх майбутньої долі. 
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Анотація: У статті розглянуто поняття громадянської освіти, 

які прийняті в Україні, Європі, США. Визначено, що найбільш 

ефективним механізмом забезпечення політичної відповідаль-

ності в Україні є вибори, складовою якої прийнято вважати 

відповідальне голосування громадян. Наголошено, що підвищити 

рівень політичної відповідальності виборців можливо за 

допомогою громадянської освіти.  

Ключові слова: громадянська освіта, відповідальне голосування, 

вибори, виборець, політична відповідальність.  

        Перебіг подій останнього десятиріччя в Україні актуалізу-

вали зростання суспільного попиту на громадянську освіту та 

спричинили необхідність системного та послідовного її запровад-

ження в нашій державі.  

        Ряд українських науковців наводять наступне визначення 

громадянської освіти – це освіта, спрямована на формування 

знань, умінь, навичок і громадянських компетенцій, потрібних 

для життя в демократичній державі. Громадянин має права, може 

захистити їх, знає, як працюють соціальні інститути держави. 

Громадянська освіта – це також «соціалізація» індивідів та 

політична «соціалізація», це сукупність процесів становлення 

політичної та громадянської свідомості й поведінки особистості, 

прийняття та виконання політичних ролей, виявлення активності 

в них, формування громадянської культури [5]. 

        Слід зазначити, що громадянська освіта також є важливим 

засобом реалізації демократичного потенціалу виборчого процесу 

в Україні [6], її впровадження повинно стимулювати зацікавле-

ність громадян у демократичних змінах в державі, їхню виборчу 

активність, відповідальне і поважне ставлення до результатів 



 

161 

виборів [8], підвищення рівня професіоналізму й відповідальності 

громадських діячів, державних службовців [10].               

        Актуальними, на наш погляд, вбачається визначення 

громадянської освіти, які прийняті в Європі та США.  

        В європейських країнах використовується поняття грома-

дянської освіти, метою якої є формування громадянина, здатного 

до життя в демократичному суспільстві. Так в документах Ради 

Європи громадянська освіта визначається як підготовка громадян 

до поінформованої та відповідальної участі в суспільному житті, 

яка основується на ідеях рівності, плюралізму, справедливості та 

поваги до прав людини. В цьому випадку громадянська освіта 

наповнена такою тематикою: права людини, демократія, 

розвиток, мир, плюралізм, ціннісний підхід, багаторівневі 

перспективи, культурна грамотність [4].  

        У США громадянська освіта розуміється як підготовка 

громадян для реалізації їхньої відповідальності щодо підтримки й 

укріплення самоврядування як основи участі в справах держави, 

нації. Запланованим результатом громадянської освіти повинно 

стати самоствердження індивідів як суверенних членів 

суспільства. Разом з цим передбачається затвердження людської 

гідності, сприяння подальшому укріпленню демократії, а також 

особистої економічної та політичної відповідальності [1].   

Термін «політична відповідальність» міцно увійшов в 

побутовий політичний лексикон. З теоретичної точки зору 

політична відповідальність має багато вимірів, це поняття було і 

по сьогодні залишається вельми дискусійним. Якщо, моральна 

відповідальність регулює в основному стосунки людей на 

особовому рівні, юридична – стосунки між державою і громадя-

нами в плані дотримання правових норм, то відповідальність 

політична стосується власне політичних суб’єктів – самої 

політичної системи і її елементів, державних інститутів, партій, 

організацій, рухів, політичних лідерів тощо. При цьому об’єктом 

політичної відповідальності є великі групи громадян або навіть і 

весь народ як єдине конституційне джерело влади, що робить 

цей вид відповідальності найбільш суспільно значимим [7]. 
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Найбільш ефективним механізмом забезпечення політичної 

відповідальності є вибори [3], а її складовою прийнято вважати 

відповідальне голосування громадян в Україні.  

        Відповідальне голосування – це осмислене волевиявлення 

громадян в процесі політичних виборів, передбачення наслідків 

свого вибору, а також усвідомлення свого внеску зробленим 

політичним вибором у результати діяльності обраної політичної 

еліти та їх вплив на розвиток суспільства. Воно включає, таким 

чином, не лише сам акт голосування на виборах, а й відтер-

міновану складову – здатність приймати результати діяльності 

свого обранця в якості, в тому числі, і власних, розділяти з ним 

наслідки та робити раціональні висновки щодо свого вибору в 

майбутньому [2].  

        Політичну відповідальність громадянина не можна вважати 

монолітним утворенням, визначеним раз і назавжди, на все 

життя, рівень вираженості якої постійно змінюється в часі. Вона 

може розвиватися в бік ускладення та масштабів охоплення 

політичної реальності та, навпаки, може деградувати і сфера 

застосування звужуватись. Це повязано з тим, що політична 

відповідальність громадянина включає 3 основні складові, які 

піддаються змінам на протязі життя: культурну, раціональну, 

діяльнісну. Перші дві з них формуються в процесі життєдіял-

ьності людини і піддаються зовнішньому впливу шляхом 

навчання та виховання. Діяльнісний компонент проявляється в 

акті волевиявлення на виборах, а також в участі громадян у 

процедурах контролю за діяльністю влади, залученні до 

прийняття політичних рішень, захисту своїх прав і свобод. 

        Наявність у виборця усіх складових в комплексі є необхід-

ною умовою реалізації особистісної політичної відповідальності. 

Адже, якщо відсутня хоча б одна з них, то проголосувати 

відповідально громадянин не зможе [2].   

        Підкреслимо, що в Україні участь у голосуванні добровільна.     

        Під час кожних виборів виявляються громадяни, які не 

голосують через хворобу, відрядження, за сімейними обстави-

нами, перебувають далеко від місця проживання тощо. Однак є 
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певна частина виборців, які не беруть участь у голосуванні 

систематично (це явище носить назву абсентеїзм), юридичного 

впливу на який в Україні не має, у той час як в деяких країнах 

світу обов’язок виборця прийняти участь в голосуванні 

закріплена в конституціях цих держав.    

         Підкреслимо, що політично відповідальний виборець 

повинен усвідомлено приймати рішення про свою участь у 

виборах, про те, за яку партію та кандидата він віддасть свій 

голос, звертати увагу не лише на біл-борди, рекламні ролики та 

агітаційні газети, а на конкретні справи, пріоритети витрат 

бюджетних коштів та особисту їх порядність і відповідальність. 

        За даними ЦВК найбільш висока явка виборців була на 

виборах Президента України (рекордна у 1991 році – 84,32%), на 

другому місці за явкою – вибори народних депутатів України 

(найвищий показник був на позачергових парламентських 

виборах 1994 року – 76,07 %). Однак  на позачергових виборах до 

Верховної Ради, які відбулися 21.07.2019 р. був встановлений 

історичний анти рекорд (явка склала лише 49,8%, а це найнижчий 

показник за всю історію парламентських виборів в Україні). 

Найменша активність виборців в Україні спостерігалась на 

місцевих виборах 2010 р. – 48,7%, 2015 р. – 46,61 %. Це 

пояснюється тим, що місцевими виборами українці недостатньо 

цікавляться, недооцінюють їх значення та вплив обраної 

локальної влади на їхнє життя, не усвідомлюють, що саме цей 

рівень виборів є вкрай важливим (адже саме голосуючи на 

місцевих виборах, виборці вирішують долю своїх шкіл, дитячих 

садків, доріг, того, яка в них буде медицина тощо).  

      Також зазначимо, що низька відповідальність виборців знижує 

якість електорального процесу в країні, провокуючи кандидатів 

на застосування маніпулятивних технологій, популізму та впливу 

на емоційні мотиви електорату. Результатом є часто прихід до 

влади випадкових людей з низьким рівнем політичної та 

професійної компетентності [2].   

        Сподіваємось, що інтерес до місцевих виборах 2020 року, які 

відбудуться в Україні 25.10.2020 р. підвищиться та активність 
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виборців збільшиться. Зазначені вибори мають ряд нововведень і 

особливостей. Наведемо основні з них: вибори будуть організову-

ватися на новій територіальній основі, паралельно будуть 

проведені перші місцеві вибори в ОТГ, які призначаються і 

проводяться разом з черговими (кількість місцевих рад значно 

зменшиться, зокрема, через об’єднання територіальних громад і 

скорочення районів до 136);  вибори депутатів місцевих рад 

будуть проводитися за новими виборчими системами (у містах і 

громадах із більш як 10 000 виборців кандидати висуватимуться 

лише від партій; голосувати доведеться за партію, а також за 

конкретного кандидата у ній, вписуючи його номер у трафарет 

поруч із назвою партії; від кожної партії буде мінімум 5 

кандидатів); вибори передбачають дотримання в місцевих 

виборчих списках гендерної квоти, згідно з якою серед кожних 

п’яти кандидатів у списку має бути не менше двох жінок); 

оновлений виборчий кодекс передбачає заставу для кандидатів, а 

також дозволяє паралельне балотування до різних рад.  

        Президент України Володимир Зеленський оголосив про 

проведення під час місцевих виборів всенародного опитування. 

Українцям буде поставлено п’ять суспільно важливих питань. 

Запропоноване Президентом загальнонаціональне опитування, на 

відміну від референдуму, не матиме прямих юридичних наслід-

ків, проте дасть можливість кожному громадянину висловитися 

щодо важливих для суспільства питань. Потреба у цій формі 

безпосередньої демократії зумовлена тим, що зміст політики у 

державі має визначати народ. Держава ставить прямі запитання 

суспільству та отримує прямі відповіді без посередників [9]. 

        Важливим є також питання про те, хто може оцінювати, чи 

відповідально проголосував громадянин. Ця оцінка лежить в 

морально-етичній площині і не регламентується законодавством. 

Адміністративних або карних санкцій за голосування на виборах, 

як і за його негативні наслідки для суспільства, не може бути за 

визначенням. Отже, оцінити рівень відповідальності голосування 

може, перш за все, сам виборець. Адже голосування є таємним, і 

ніхто не зобов’язаний повідомляти іншим, як він голосував [2]. 
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        Таким чином, аналізуючи вищевикладене можемо зробити 

висновок, що політична відповідальність виборця в Україні є 

гнучким явищем. В її формуванні важливі як зусилля самої люди-

ни, так і зовнішні впливи. Особлива роль тут відводиться гро-

мадянській освіті, яка, в разі її системного застосування, здатна 

перевести процес отримання політичних знань та компетент-

ностей з площини хаотичного та стихійного в упорядкований та 

цілеспрямований.  

        Тобто громадянська освіта може ефективно допомогти 

підвищенню рівня політичної відповідальності виборців, а отже, 

сприяти політичній стабільності та відповідальній участі 

громадян у житті суспільства, підвищенню якості електорального 

процесу в Україні.              

        Для цього необхідно, насамперед, охопити  просвітницькими 

заходами широкі верстви населення як з боку державних освітніх 

інституцій, так і громадських організацій, щоб кожний громадя-

нин став активним учасником громадського і політичного життя в 

країні.  

        Як показує практика, найкращі результати дає розробка та 

впровадження державних програм громадянської освіти за умови 

належного фінансування та тісного співробітництва з громадсь-

ким сектором [2]. Так Міністерство освіти і науки України дало 

старт другій спробі розробки і прийняття Стратегії  розвитку гро-

мадянської освіти, цього разу на період до 2030 року, проєкт якої 

був винесений на громадське обговорення у період з 17.07.2020 р. 

до 31.07.2020 р. Протягом встановленого для обговорення з 

громадськістю терміну надійшли зауваження та пропозиції від 7-х 

адресантів (від громадських об’єднань (2 пропозиції), закладів 

освіти та наукових установ (3 пропозиції), фізичних осіб (2 пропо-

зиції)). Переважна більшість пропозицій та зауважень були 

враховані частково, 8 пропозицій та 1 зауваження були враховані 

в цілому; одну пропозицію та зауваження не було враховано. 

        Особливу увагу слід приділяти подальшому поширенню 

просвіти нашої молоді: активного її залучення до участі в 

наукових, дослідницьких проектах; публічних обговореннях 
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актуальних проблем сьогодення, в тому числі на телебаченні, 

радіо, в пресі тощо (адже їх рівень політичної відповідальності 

піддається корегуванню), консолідації зусиль молодіжних 

організацій та політичних партій тощо, що в кінцевому підсумку 

за висловом політологів сприятиме трансформації всієї 

політичної системи України, набуттю нею нової якості. 
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Анотація: В дослідженні обґрунтовано використання сучасних 

інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі. 

Гаджети представлені як інструменти за допомогою яких 

можна розв'язувати цілу низку завдань, підвищувати 

ефективність процесу навчання; нести інформацію про явище, 

процес, об'єкт, що вивчається; знайомити студентів із широким 

колом питань; розвивати пізнавальну активність студентів; 

сприяти активізації розумової діяльності студентів та 

покращувати успішність. 

Ключові слова: гаджети, навчальний процес, студенти. 

 Одним з інноваційних методів навчання у вищій школі є 

застосування сучасних комп’ютерних технологій. На 

сьогоднішній день не тільки викладач, але й студент повинен 

швидко опановувати прогресивні технології та застосовувати їх в 

навчальному процесі. Комп’ютери та різноманітні гаджети, разом 

із соціальними мережами стали невід’ємною частиною нашого 
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життя. Завдяки ним викладачі та студенти спілкуються, 

навчаються, обмінюються своїми роботами (презентаціями 

доповідей, лекцій, макро- та мікрофотографіями, навчальними 

таблицями, аудіо та відеороликами), висловлюють  зауваження чи 

пропозиції до якості чи повноти навчальних матеріалів, тощо [1, 

c. 66;  2, с. 269]. Сучасні гаджети виступають трансфером 

інформації та знань, тому їх  застосування у навчальному процесі 

вищих навчальних закладів є пріоритетним. Пояснення 

навчального матеріалу стає більш зрозумілим, якщо супро-

воджується візуальним підтвердженням. Існують різноманітні 

форми зв'язку слова і наочності. Віддати окремим із них повну 

перевагу було б помилковим, тому що залежно від особливостей 

завдань навчання, змісту теми, характеру наявних наочних 

засобів, а також рівня підготовленості тих, хто навчається, 

необхідно в конкретному випадку обирати найбільш раціональне 

поєднання. За допомогою інформаційно-комунікаційних 

технологій на практичному занятті можна розв'язувати цілу низку 

завдань, а саме: підвищувати ефективність процесу навчання; 

нести інформацію про явище, процес, об'єкт, що вивчається; 

знайомити студентів із широким колом питань; розвивати 

пізнавальну активність студентів; сприяти активізації розумової 

діяльності студентів; викликати певне емоційне ставлення до 

навчального матеріалу; враховувати індивідуальні можливості. 

Завдяки використанню ресурсів всесвітньої мережі інтернет, 

стало можливим електронне навчання (Е-learning) та мобільне 

навчання (М-learning). Ці форми навчання стали підґрунтям до 

виникнення дистанційного навчання. М-learning дозволяє 

здійснювати процес набуття знань не тільки в аудиторії, а й у 

будь-який зручний для студента час, що дає можливість 

здійснення самостійного навчання, а також безперервного 

навчання. Завдяки інформаційним ресурсам є можливість 

отримати інтерактивний доступ до віддалених баз даних, 

інформаційно-довідкових систем, бібліотек при вивченні 

конкретної дисципліни [3, с. 121]. Об’єднання кількох засобів 

інформації в одній комп’ютерній системі – тексту, звуку, графіки, 
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відео, просторового моделювання дозволяє вирішити завдання 

щодо розкриття та розвитку здібностей студентів, їх творчої 

ініціативи та створення умов для самостійного здобування знань. 

Формування вміння вчитися, самовдосконалюватися, пізнавати 

нове є вимогою часу. Активізація процесу становлення 

самостійної особистості майбутнього лікаря – передумова 

повноцінного засвоєння знань та опанування практичних навичок 

[4, с. 141; 5, с. 34]. Не потрібно боятися, що планшети, смартфони, 

комп’ютери повністю замінять паперові підручники чи 

викладачів. Це лише інструменти, які можуть допомогти нам 

стати успішними та зробити навчальний процес більш цікавим та 

ефективним. 

Отже, застосування сучасних девайсів у навчальному 

процесі дозволить створити природні умови для засвоєння 

знань, зберігаючи переваги традиційних освітніх підходів; 

сприяє формуванню у студентів професійної компетентності, 

образного мислення та наукового світогляду. 
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Порушення постави в дітей і підлітків, є однією з 

найпоширеніших ортопедичних і вертебрологічних патологій, які 
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складають 90% усіх відхилень від норми з боку опорно-рухової 

системи школярів [1, 2]. Кожна четверта дитина в Україні має 

порушення постави, а у 5-6 осіб з тисячі дітей це сколіоз [1, 3, 4], 

при цьому близько 80,0-85,0% від усіх виявлених випадків 

сколіозу, складають саме ідіопатичні сколіози. Найбільша 

кількість випадків порушень постави припадає на вік старше 7 

років, а з нозологічних форм при цьому домінують виражені 

деформації хребта − 34,9% [1, 3, 4].  

Й надалі ця ортопедична проблема порушень постави в 

дитячому віці продовжує посилюватися, а наслідком цього, перш 

за все, є: невчасна діагностика, неправильний вибір методів 

лікування, великі витрати на медичну та соціальну реабілітацію 

[4]. Серйозність проблеми порушень постави в дітей і підлітків 

зумовлена тим, що без своєчасної корекції та реабілітації, 

порушення постави стають фактором для розвитку структурних 

змін у хребті та захворювань внутрішніх органів, що є причиною 

зниження або втрати працездатності в зрілому віці [1, 2, 3, 4]. 

Метою лікувально-реабілітаційних заходів для дітей та 

підлітків з порушеннями постави є не допустити прогресування 

процесу і домогтися корекції деформації. Для цього найчастіше 

застосовується традиційний комплекс засобів фізичної реабіліта-

ції, що включає: методи ортопедичної корекції, лікувальної 

гімнастики, масажу і фізіотерапії [2]. 

Насьогодні в мережі центрів хребта «Євроспайн-Україна» 

застосовується унікальна та ефективна методика реабілітації 

вертебрологічних порушень, яка відкрила нові можливості та 

перспективи консервативної терапії опорно-рухового апарату. 

Методика включає заняття на кінезотерапевтичному пристрої 

«Eurospine» (рис.1), патент на винахід № 99079, заявники Ю.В.Тя-

гунов, В.Г.Тихонов [5], що використовуються для профілактики 

та лікування захворювань хребта та пов’язаних з ним розладів. 

Конструкція пристрою складається з дугоподібного 

металевого каркасу, в якому закріплений ложемент,  складений з 

панелі та змінних ребристих гумових валиків, які утворюють його 

робочу поверхню, а також пристрій додатково споряджений 



 

172 

опорним валиком для ніг у нижній його частині й підголівним 

валиком у верхній частині. Є також можливість переставляти 

місцями підголівний валик з гумовими валиками для більш 

акцентованого впливу на грудний та поперековий відділи хребта. 

Додаткові особливості данного пристрою це розміщення у 

верхній частині вертикальної рами-опори гумових еспандерів з 

гаками для їх переміщення, та оснащення ними також нижньої і 

верхньої частини рами-ложементу. 

Особливістю методики кінезотерапії на пристрої «Eurospine» 

є міофасціальний реліз усіх м'язів спини, а зокрема параверте-

бральних, що в результаті сприяє усуненню блокад хребетно-

рухових сегментів (ХРС). Завдяки роликам, розташованим на 

рамі-опорі ложементу, здійснюється механічний вплив на м'язові 

тканини і фасції, які часто вкорочуються від тривалого напружен-

ня і перебувають у гіпертонусі, або гіпотонусі внаслідок уражен-

ня тригерними точками, які порушують їх скорочувальну 

здатність. 
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Рис.1. Кінезотерапевтичний пристрій «Eurospine» 
 

Для збереження гарної постави, необхідно підтримувати 

структурний баланс організму, основа якого правильне взаємо-

розташування кісткової структури, регульоване м'язово-зв'язко-

вим апаратом. З точки зору біомеханіки, для того щоб справляя-

тися з навантаженнями, м'язи, зв'язки і фасції організовуються в 

міофасціальні лінії тіла (МФЛ), що представляють собою об’єд-

нання м’язів єдиним фасціальним ложем, розміщеним лінійно. 

Можливість самостійного пересування по роликам ложе-

менту пристрою дозволяє змінювати локальне продавлювання 

м’язових регіонів по всій довжині хребта, крижового відділу і 

масивних сідничних м'язів, що зміцнює всю поверхневу 

дорзальну міофасціальну лінію тіла (МФЛ). Дисфункція цієї 

МФЛ призводить до падіння тіла вперед, сутулості, гіпотонії 

ромбовидних і литкових м’язів і м’язів задньої групи стегна 

(хамстрінгів); компенсаторного вкорочення (спазму) малих 

грудних м’язів, квадріцепса стегна і великогомілкових м’язів. 

Системний масажний вплив роликів кінезотерапевтичного 

пристрою «Eurospine» усуває місця спайок міофібрил, у яких 

відбулося склеювання м’язових білків актину і міозину, покращує 

кровообіг і здатність м'язів спини до скорочення та включення в 

роботу, що в результаті знімає компенсаторну міофіксацію 

окремих ХРС та збільшує об’єм рухів хребта. Поряд з масажним 

впливом, на пристрої, пацієнт виконує комплекс спеціальних 

терапевтичних вправ під наглядом реабілітолога, які здійснюють 

корекційний вплив на постуральні м’язи. 

Результатами таких терапевтичних занять є покращення 

постави, зменшення асиметрії скелетної мускулатури, нормалі-

зація фізіологічних вигинів хребта, про що свідчать фото-

знімки постави пацієнтів до початку курсу (рис.2) та після його 

завершення (рис. 3).  
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Рис. 2. Фотознімки постави до початку курсу реабілітації 
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Рис. 3. Фотознімки постави після пройденого курсу реабілітації 

 

Після проходження терапевтичного курсу занять в Центрі 

хребта «Eurospine» спостерігається стабілізація процесу і закріп-

лення отриманого результату реабілітації, що при викривленнях 

хребта є дуже важливим. Стабілізація процесу пов'язана з ефек-

тивною методикою діагностики, з правильно обраними засобами 

кінезотерапевтичного впливу, що включають лікувальний масаж, 

спеціальні терапевтичні вправи на пристрої «Eurospine» і 

правильним ортопедичним режимом. Реабілітація при 

деформаціях хребта і порушеннях постави, це досить тривалий 

процес, який займає в Центрі хребта «Eurospine» від 3 до 6 місяців 

і окрім професіоналізму фахівців центру, вимагає також активної 

участі в лікувально-реабілітаційному процесі самих дітей і 

наполегливих зусиль їх батьків. 
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Царина поетичного перекладу потребує виходити під час 

перекладного аналізу з особливих якостей віршованої мови. Крос-

культурна трансляція поезій відрізняється тим, що, нібито 

ламаючи стрункі і переконливі системні побудування вчених, 
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впровадить власні закони сприйняття та перетворення оригіналу, 

нерідко віддає принципову перевагу частковим еквівалентам, 

дескриптивним конструкціям та асиметричним смислам за умов 

наявності абсолютних значеннєвих відповідностей та збігів. 

Теоретики-транслатологи зауважують на особливих 

естетичних і значеннєвих якостях поетичної мови: «Суть 

поетичної мови полягає не в окремо взятому слові… Додатковий 

елемент слова у поетичній мові формується з різних складників: 

нові відтінки значення, іноді (не обов’язково у всіх випадках) 

нова експресія, емоційність, відтінок етичної оцінки явища, що 

визначається словом і т. ін.» [1, с. 112]. Пам’ятаючи про те, що 

«смисл художнього поетичного слова ніколи не замикається на 

його буквальному значенні» [1, с. 112], ми поділяємо думку 

провідних учених, згідно з якою слово-образ поезії не є застиглим 

утворенням, оскільки його смисловий потенціал реалізується 

шляхом пластичного значеннєвого перевтілення у різних 

ієрархічних шарах віршового цілого.     

Лінгвокультурологічне річище інтерпретування процесу 

перекладу уявляється безперечно плідним, проте ще недостатньо 

розвиненим. Його перспективна сучасна розбудова пов’язана з 

принциповим усвідомленням науковцями наявності та взаємодії 

якнайменше двох, а точніше, навіть трьох моделей культурної 

дійсності, перша з яких – вихідна або генеративна – знаходиться у 

володінні автора і є текстовою моделлю культури і мови 

оригіналу, друга – цільова або відтворююча – належить 

перекладачеві, лінгвокультурна компетенція якого обов’язково є 

двомовною. Створена перекладачем модель у мовній культурі 

перекладу в свою чергу знову постає як вихідна, але не початкова 

чи первинна, а проміжна або вторинна, оскільки вона виконує 

функцію трансферу, тобто впроваджує цільову модель реальності 

у мовний та культурний світ читача. Зрештою, третя, власне 

читацька модель відноситься до сфери рецепції і може бути 

позначена як асимілятивна. Таким чином, перекладач уособлює 

важливу посередницьку комунікативну ланку між автором та 

читачем, про яких відомо, що в інтралінгвальному відношенні 
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вони мають суттєво відмінний досвід (етно-соціо-психолінгвіс-

тичний), тоді як в інтерлінгвальному аспекті їхні стосунки 

взаємодії спрямовані на „вирівнювання“ і світоглядне виваження 

несхожого досвіду, в оптимальному випадку – шляхом еквіва-

лентного сприйняття авторської генеративної моделі оригіналу 

читачем. Тобто, лінгвокультурний трансфер має привести до 

розуміння і засвоєння естетичної інформації оригіналу і 

націлений на збагачення як внутрішнього світу реципієнта, так і 

культури мови перекладу.  

Відомо, що важливий для дослідного аспекту термін «сема» 

(грецьк. sema, франц. sème – знак) слугує для позначення «міні-

мально-розпізнавальних елементів значення лексем» [2, с. 540]. 

Для позначення більш ємного значеннєвого відрізка мовного 

висловлювання у лінгвістиці прийнятий термін «семантема» – 

«готові, оформлені у речення смисли, які знаходяться у 

розпорядженні користувача мовою, так що окремі одиниці змісту 

(лексеми) можуть розглядатися тільки як відносно ізольовані 

усередині таких груп готових реченнєвих смислів» [2, с. 540–541].  

Дане строго лінгвістичне русло не виключає також інших площин 

вивчення і уживання поняття семи, зокрема культурологією. Так, 

під час розгляду культурно специфічно навантаженого худож-

нього тексту релевантним може бути активно використовуване 

сучасними дослідниками-культурологами поняття культурної 

семи. В. А. Маслова розуміє під культурною семою «семантичні 

одиниці, а також семантичні ознаки, що є більш великими та 

більш універсальними, ніж слова» [3, с. 48].  

У зв’язку з подібною диференціацією, як і з огляду на 

проблемні завдання визначення одиниці перекладу потребує 

уваги статус слова, особливо якщо врахувати тенденцію, що 

помітно набирає сили у сучасному перекладознавстві – вважати 

слова не єдиною реальністю перекладу. Приміром, Т. А. Казакова 

зауважує: «Як правило, перекладач знаходить у тексті зв’язки 

різних перекладних одиниць, і слово є лише однією з багатьох» 

[4, с. 180], дослідниця схильна визначати функцію слова так: 

«Однією з можливих одиниць вимірювання художнього тексту і 
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відповідно перекладу є слово» [4, с. 79]. Втім, недовіра до 

здатності слова виступати надійним автентичним носієм 

трансльованої семантики була висловлена авторитетним 

вітчизняним вченим О. О. Потебнею: «Якщо слово одної мови не 

покриває слово другої, то тим менше можуть покривати одне 

одного комбінації слів, картини, почуття, що збуджуються 

мовою» [5, с. 263]. 

Одним з ґрунтовних понять поетичного перекладу є 

семантично обумовлена реалія значеннєвої єдності, а саме 

поетичний контекст, що на нашу думку, відіграє корелятивну 

роль у внутрішньотекстових стосунках між словом та поетичним 

цілим. Взагалі контекст передбачає нерозривний зв’язок у тексті 

елементів різних рівнів від фонетичного і лексичного до 

синтаксичного і стильового. У художній літературі контекст 

визначає «конкретний зміст, виразність і стилістичне забарвлення 

не тільки певного фрагмента оповіді, а й цілого твору, а також 

різних художніх засобів, у тому числі поетичних фігур, віршових 

ритмів» [6, с. 165]. Саме така нерозривна єдність обумовлює 

художньо своєрідну цілісність тексту, зокрема поетичного, з 

притаманними йому принципами упорядкованого «фразового 

дихання» та «тісноти звукового рядка» (Ю. М. Тинянов), що 

надають додаткову смислову вагомість та навантаженість окре-

мим елементам, які діалектично є водночас як самозначущими, 

так і невід’ємними й цілком органічними у структурному 

відношенні компонентами макроархітектоніки твору.  

На семному рівні лінгвокультурної трансляції доцільно 

розглядати слово як базовий компонент процесу перекладу і, 

відповідно, «сильну позицію» діяльності перекладача, тобто 

слово як вихідна транслема має у перекладі не менше значення, 

ніж текстове ціле. В умовах поетичного контексту відбувається 

концептуалізація слова у текстовий образ. В архітектонічній 

системі поезій семний рівень слова безпосередньо спів відно-

ситься з семантемою віршового цілого (тексту). Аналіз показує, 

що попри всі сумніви теоретиків у можливостях трансляційного 

потенціалу слова контекстуальна кореляція його семи з 
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текстовою семантемою передбачає і нібито наперед визначає 

можливість коректного трансферу за допомогою коректно 

добраних еквівалентних відповідників  різного типу.  

Прослідкуймо лінгвокультурну кореляцію «оригінал – 

переклад» на матеріалі визначних російськомовних перекладів 

класичного вірша Гельдерліна «Hälfte des Lebens», що з повним 

правом належить до скарбниці німецької лірики. Художньо-

філософський смисловий рівень перекладу задає маніфестоване 

заголовком словосполучення «Hälfte des Lebens» / рос. «Середина 

жизни» (так в перекладі С. Аверинцева, В. Купріянова), «Поло-

вина жизни» (А. Луначарський). Семантику пишного розквіту і 

буяння життя, конотовану символікою здійсненності, а також (з 

огляду на персонологію, тобто конкретних обставин життя і, 

зокрема, хвороби поета) рокованості долі протягом розгортання 

тексту відбивають антитетично зіставлені семи. Серед них – 

«квітування» (Mit gelben Birnen hänget / Und voll mit wilden Rosen 

/ Das Land in den See), «благословення або священство» (hold, ins 

heilignüchterne Wasser), «образи небесної краси» (Schwäne tunken 

das Haupt, trunken von Küssen), яким протиставлені у другому 

семиряднику семи «зима, самотність, холод, бідування» (Winter, 

sprachlos, kalt, weh mir, im Winde, klirren), а також семи із 

значенням відсутності (так званий мінус-прийом): wo nehm ich? 

(die Blumen, den Sonnenschein und Schatten der Erde). 

Означені семи знаходять відповідне перекладне утілення в 

ряді синонімічних, конверсивних (суміжних), антонімічних, 

співвідносних еквівалентів, реалізованих на рівні семантики 

простих, складних та макротранслем. Прослідкуймо, приміром, 

лексико-стилістичні відповідники семи «квітування»: «В желтых 

цветах висит, / Пестрея шиповником, / В озере берег» (А. Луна-

чарський); «В диких розах, / С желтыми грушами никнет / Земля 

в зеркало зыби…» (С. Аверинцев); «Желтые груши свесил / И 

весь свой шиповник / В озеро берег» (В. Купріянов). Навіть 

просте порівняння між собою даних, лексико-семантично досить 

багатоликих, перекладів створює уявлення про виключно багаті 

компенсаторні можливості мови перекладу і свідчить про взаємо-
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пов’язаність словесно-семантичного і транслемно-текстового 

рівнів лінгвокультурного поетичного трансферу. Водночас можна 

спостерігати, що за умов наявності в російській мові всіх 

компарабельних вербальних репрезентантів для субстантивного 

ряду gelb, voll, wild, Birne, Rose, Land, See професійні перекладачі 

– різнобічні й більш ніж освічені філологи – спрямовують свої 

творчі пошуки на вибір чи то гіпероніму («цветы») або гіпо німу 

(«берег»), чи то периферійного лінгвосиноніму з синонімічного 

ряду (архаїзм «никнуть»). Ефектним є використання асоціатив-

ного, експлікуючого можливий підтекст, але не уживаного 

Гельдерліном поняття «зеркало» (перекладач має на увазі віддзер-

калення у стоячій воді). Про вибагливу витонченість техніки і 

водночас про майже системний та регулярний відступ від 

оригіналу свідчить використання спеціального, культурно марко-

ваного у цільовій мові перекладу іменникового відповідника 

«зыбь» (за словником В. Даля – «стан хвилястої, коливної 

поверхні» [7, I, с. 697]). Те ж стосується субстантиву «юдоль» (за 

Далем – «церковнослов’янізм: земля наша, світ піднебесний» [7, 

IV, с. 667]).   

На семантемному рівні утілюється за допомогою гіпертранс-

леми концепт життя, що дійшло свого апогею та тяжіє до того, 

щоб склонитися до заходу, символіку трагедійності передають 

візуальні, акустичні, конкретно-предметні і розумові образи та 

уявлення, синтактико-стильові знахідки підкреслюють тематизо-

ваний назвою концепт, який, наприклад, С. Аверинцеву вдається 

передати у багатошаровому образі, в тому числі навіть за допомо-

гою нетрадиційного для російської мови застосування пунктуації 

(«О лебеди, стройно: / И вы…»; «А ныне: где я найду / В зимней 

юдоли цветы – о, где…»).  

Очевидно, що здійснюючи лінгвокультурний трансфер пое-

зій, під час визначення своїх стратегій перекладачі віршованого 

тексту виходять із семних та семантемних значень і керуються 

контекстуально-корелятивними уявленнями про можливості 

еквівалентної відповідності між оригіналом та перекладом вірша. 

З погляду системних корелятивних відношень, які встановлю-
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ються між семами (семантемами) і транслемами в процесі 

перекладу, так званий «семіотичний конфлікт» між стабільним та 

динамічним компонентами висловлювання і, відповідно, 

діяльності перекладача (Див.: [2, 80]) не виглядає категорично 

нерозв’язним. 
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Утеплення фасадів новобудов України – фактор, який відіграє не 

останню роль у кінцевому виборі житла. Від 10 до 20 відсотків 

людей, обираючи житло, цікавляться, чим утеплено фасад, 

керуючись - дешевий утеплювач становить небезпеку, а от 

дорогий – вирішить всі проблеми з теплом та вентиляцією в 

помешканні. Насправді, це не зовсім так, адже в кожного 

матеріалу є свої плюси та мінуси, але якщо вони знаходяться в 

межах нормативно-будівельних норм – значить їх можна 

сміливо використовувати у будівництві.  

Як до прикладу, пінополістирол, який поряд з мінеральною ватою 

та вентильованими фасадами, є одним з найпопулярніших 

матеріалів у зовнішній теплоізоляції українців.  

Ключові слова: пасивна система енергозбереження, вертикальні 

системи озеленення, ефекти затінення, холодження, ізоляції і 

вітрозахисного  бар’єру. 

В останні десятиліття приріст екологічної свідомості призвів 

до використання критеріїв стійкості в міських системах і проектах 

будівель. Сталий розвиток вимагає розгляду цілого ряду 

взаємопов’язаних елементів, таких як зменшення споживання 

енергії та води, мінімізація відходів та забруднення, забезпечення 

ефективного громадського транспорту.  

Зелені простори, включаючи озеленення будівель, є лише 

однією зі складових частин цієї системи. При цьому підхід до 

сталого будівництва пріорітетним завданням ставить закриття 

кругообігу матеріалів і водних циклів, а також скорочення 

споживання енергії. 

Що стосується зелених насаджень як пасивної системи 

енергозбереження в будівлях, то існують деякі технічні питання 

щодо їх теплової поведінки та основних характеристик, які 

розглядаються протягом останніх років. Наприклад, ефекти 

затінення рослинами (здатність перехоплювати сонячну радіацію),  

охолодження (підрахунок сумарного випаровування вологи 

(евапотранспірації) з рослин) є одними з основних тем, що 

вивчаються дослідниками на сучасному етапі.  
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Дослідники виділяють чотири ключові питання внеску VGS 

(Системи вертикального озеленення) в пасивні енергозбереження 

у будівлях, які можуть вплинути на його експлуатацію.  

- По-перше, така система будівництва використовувалася 

для розміщення рослин на фасадах будівлі.  

По-друге, клімат впливає не тільки на термічну поведінку 

будівлі, але й на вибір видів рослин і на їхній розвиток.  

По-третє, вибір типу рослин, тобто що це за послини, 

листяні чи хвойні, чагарникові чи виткі тощо.  

- По-четверте механізми які впливають на роботу цих 

зелених систем, як інструмент для пасивної  економії енергії. 

В цілому конструктивні системи VGS відрізняються 

(зелені стіни або зелені фасади) механізмами, які регулюють 

теплові показники. В основному слід підкреслити чотири 

основних ефекти: ефекти затінення, ефект охолодження, ефект 

ізоляції і ефект вітрозахисного  бар’єру. 

Ефект затінення, який, ймовірно, є найбільш вагомим для 

цілей енергозбереження, полягає у недосяжності  сонячного 

випромінювання на фасад, що забезпечується рослинами. 

Більшість  дослідників розглядають саме цей аспект. 

Ефект охолодження досягається за рахунок процесу 

випаровування води з рослин і субстратів. Лише  половина  

досліджень розглядає цей ефект. Варто підкреслити, що деякі з 

досліджень не враховують  цей фактор, викликаний сумарним 

випаровуванням води. І в даному випадку, це часто знижує 

температуру поверхонь фасаду будівлі. 
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Рис.1. Живі стіни. Панелі. 

 

Що стосується охолоджуючого ефекту, слід зауважити, що 

для зелених фасадів єдиний фактор, який дійсно впливає на 

теплові показники, є транспірація (від лат. trans - через, spiro - 

дихання - процес випаровування води з поверхні рослин, що 

відбувається через продихи та кутикулу. Основним органом 

транспірації є листок. Інтенсивність транспірації залежить 

від температури, вологості повітря, швидкості вітру, світла, 

концентрації вуглекислого газу) від рослин. Це тісно пов’язано 

з видом рослин, режимом поливу (чим більша кількість по-

ливу, тим вищий коефіцієнт транспірації) і, нарешті, орієнтація 

фасаду. Щодо зелених стін - то в цьому випадку випаровування 

води з субстратом повинно бути додано до транспірації 

рослин. 

Ефект ізоляції пов’язаний з ізоляційною здатністю різних 

шарів в залежності від складу різних систем, таких як шар 

підкладкового матеріалу (товщина), повітря в рослинному 

шарі, інших можливих прошарків і т. д.  

Таблиця 1. Класифікація зелених вертикальних систем для будівель 

Великі системи Інтенсивні системи 

Зелені фасади Традиційний - - 

 Двошаровий Модульні шпалери - 

  Дротовий - 

  Сітка - 
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 - - Вазони по периметру 

Живі стіни - - Панелі 

 - - Геотекстильний фетр  

 

Деякі дослідження включають можливість розробки фасадів 

з внутрішнім повітряним прошарком, який може бути закритий 

або відкритий, в залежності від того, чи потрібно віддавати 

перевагу ефекту ізоляції чи якомусь вище наведеному фактору.  

Хочеться зазначити, що конвекційне переміщення повітря (потік 

тепла, яке переноситься висхідним рухом повітря) забезпечує 

переваги перед традиційними фасадами. 

 
Рис.2. Живі стіни. Геотекстильний фетр. 

І, нарешті, ефект вітрового бар’єру відноситься до здатності 

VGS, яка включає в себе налаштування та основні опорні 

конструкцій, модифікується не тільки ефектом руху повітря по 

стінах фасаду будівлі, але й оновленням повітря в різних типах 

VGS, що впливає на ізоляційну здатність цієї системи опосеред.-

ковано.  Тому необхідні подальші дослідження з цього питання із-

за зв’язку між впливом вітру на фасади і втрати енергії. 

До прикладу, при дослідженні вертикальних зелених систем 

фасадів у Європі (Англія), основні результати досліджень 

показали, що завдяки зеленому покриттю максимальне добове 

зниження температури на східній стіні будівлі становить близько 

5,7 °C на зовнішній поверхні і 0,9 °C на внутрішній поверхні 
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стіни. Таке зниження поверхневих температур передбачає 

зниження температури в приміщенні на 0,5 °C. 

Дослідники  збирали дані про температуру і відносну 

вологість протягом року з п’яти традиційних зелених фасадів 

плюща звичайного (Hereda helix L.) в різних місцях Англії. 

Різниця між досліджуваними зеленими фасадами заключалася в 

товщині листя, орієнтації і системі. Результати показали, що на 

п’яти ділянках середньодобова максимальна температура була 

на 36% нижчою на фасадах, покритих плющем, ніж на відкри-

тих (ефект тіні). Крім того, добова мінімальна температура була 

на 15% вищою на покритому фасаді, ніж на відкритих 

(ізоляційний ефект). Покриття з плюща значно знижувало 

щоденну максимальну температуру поверхнів межах  від 1,7°C 

(товщина шару плюща менше 10 см) до 9,5°C (товщина шару 

плюща близько 45 см). Середньодобова відносна вологість на 

всіх ділянках була дещо вищою (але не значною), між 1% і 15%, 

на покритих  плющем поверхнях, ніж на відкритих стінах. 

VGS (система вертикального озеленення фасадів) є цікавою 

та актуальною. Тому необхідно ще працювати над вдоскона-

ленням методик підбору як рослин так і фасадних систем, та не 

забувати прив’язуватися до  кліматичних умов даного регіону. 

Адже, зелені насадження як пасивна система енергозбереження 

в будівлях є однією із сучасних тем урбанізованого містобуду-

вання  
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Анотація: Створення умов екологобезпечного розвитку терторії 

є одним із нагальних потреб сьогодення, адже саме від нього 

залежить майбутнє людства і його добробут. Дане дослідження 

показує передовий досвід Нідерландів у досягненні таких умов 

через створення та  ефективне функціонування Екологічних фон-

дів, що зарекомендували себе у королівстві як потужний інстру-

мент публічно-приватної взаємодії у еколого-економічній сфері.  
Ключові слова: екологічна безпека, зелені фонди, інвестиції, 

сталий розвиток 
Сьогодні людство опинилося на порозі екологічної 

катастрофи до якої за апокаліптичним годинником встановленим 

у Нью Йорку залишилося трохи більше семи років. Це в котре 

нагадує про те, що країнам світу потрібно максимально 

активізуватися у питанні екологічної безпеки та сталого розвитку. 

Вивчення передового досвіду розвинених країн та його 

імплементація в інших покликано створити потужний механізм 

для запобігання екологічно небажаних результатів людської 

діяльності, що складається із низки інструментів, серед яких і 

зелені фонди.   

Зелений фонд - це  взаємний фонд або інший інвестиційний 

механізм, який буде інвестувати лише в компаніях, які 

вважаються соціально свідомими у своїх ділових відносинах або 

безпосередньо сприяють екологічній відповідальності. Зелений 

фонд може бути у формі цілеспрямованого інвестиційного 
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інструменту для компаній, які займаються екологічно 

підтримуючими бізнесами, такими як альтернативна енергетика, 

екологічний транспорт, управління водою та відходами тощо [1]. 

Об’єднане королівство Нідерландів відрізняються потужним 

функціонуванням фондів зеленого напрямку. Цей інструмент 

більше двадцяти років успішно використовується в країні для 

мобілізації приватних інвестицій з метою «зелених» транс-

формацій, при порівняні низькому державному фінансуванні.  

У країні зелені фонди створюються комерційними банками. 

Після чого компанії та приватні ініціатори звертаються до банку 

зі своїми зеленими проєктами. Банк здійснює економічну оцінку 

пропозиції та в результаті позитивного результату надсилає 

відповідні документи для сертифікації державному органу. 

Успішно сертифіковані проєкти отримують пільгові позики, які 

фінансуються із зелених фондів. При цьому приватні інвестори 

отримують прибуток, який на 1% нижче рівня ринку. Це 

компенсується податковими пільговими знижками, які надаються 

на депозити до 55 000 євро (рис 1).  

Програма «Зелені фонди» орієнтована насамперед не на 

великих інвесторів, а на інвесторів на широкій основі. 

За період 1995-2013 рр. Зелені фонди профінансували 

загалом 7835 проектів на 14,25 млрд. Євро. У 2000–2013 роках 

їх було від 125 000 до 250 000 приватні інвестори беруть участь 

у зелених фондах. На кінець 2013 року 153 000 інвесторів 

вклали в середньому 30 000 євро в зелені фонди, що в цілому 

склало 4,59 мільярда євро, це при тому, що податковий стимул 

знижок склав всього 114 млн. євро.  
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Рис. 1 Схема реалізації проєктів  

екологічних фондів у Нідерландах 

 

За своєю природою зелені фонди у Нідерландах є успішною 

формою публічно-приватної взаємодії, адже вони передбачають 

співпрацю приватних структур та державних органів влади. 

Банки беруть на себе аудит ефективності для забезпечення успіху 

проєктів. Державний сектор вивчає вплив проєкту на навколишнє 

середовище. При фіксованій процентній ставці інвесторам 

пропонується можливість відносно низького ризику інвестування. 

Банки отримують гнучкість, оскільки зелені фонди можуть 

містити до 30% несертифікованих проєктів на додаток до 

сертифікованих [2, c. 181–189]. 

Аналіз досвіду Нідерландів говорить про те що:  

- Зелені фонди – вдала форма публічно приватної 

взаємодії з можливістю широкої участі громадськості у 

екологічних трансформаціях;  

- Вся увага реалізації проєктів через фонди зосереджена 

на взаємодії приватних ініціатив та капіталу, а держава бере 

участь виключно у питанні сертифікації; 

- Реалізація подібних проєктів є малоризиковою, 

довгостроковою економічно та екологічно вигідною; 
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Споконвіку колір служив ритуальним, релігійним цілям. У 

стародавніх людей асоціювався з містичними силами, в 

художньому творі — колір створює враження достовірності, 

зримості об'єкту. За допомогою барв автор виражає своє 

відношення до подій, персонажів, колір може розкривати глибину 

сюжету і служити ключем до розуміння підтексту. Тобто, – як 

зазначає В.Кухаренко, – функції колірної деталі в тексті є тотож-

ними функціям художньої деталі як особливого стилістичного 

прийому: образотворчі, характеротворчі, уточнюючі [3, с.23].  У 

художньому творі колір має інші можливості для вираження, ніж 

у живописі, через те що «поезія, за допомогою слова, тільки 

впливає на уявлення, що є у нас, викликаючи їх, примушуючи їх 

ожити, засяяти, зазвучати з новою енергією в нашій душі» [4, 

с.17]. Фарби у творі впливають на емоції, допомагають виразніше 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB
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побачити світ, створений митцем «не стільки кольоровими 

епітетами та аналогічними їм метафорами, скільки поєднанням 

зорових вражень з іншими, пов'язаними у нас з певними 

предметами» [4, с.87]. Наче по злітній доріжці думка пробігає від 

колірного мазка, удару різцем, звичайного слова до цілісного 

образу [7, с.18], – підкреслює М. Гей. 

Мене зацікавив цей видатний письменник. «Там, де 

справжній талант, - там, справді немає старості», - вважав 

Симон Петлюра[10].Так можна сказати про творчість Миколи 

Гоголя. Вона наповнена кольорами. Зміна кольорів стала 

одним із засобів вираження духовної трагедії митця, глибоко 

«закоріненого» в українське культурне середовище.       

Наукова новизна полягає в систематизації творів за 

символікою кольору у змісті. 

Практичне значення роботи – можливість використання 

зібраного матеріалу на уроках світової літератури, української 

літератури, в позакласній роботі для розширення знань учнів 

про символіку кольору, з метою ерудованості та обізнаності 

сучасної молодої людини. 

Отже, об’єктом дослідження є повість «Сорочинський 

ярмарок». 

Предмет дослідження – значення кольорів у творі 

Миколи Гоголя.  

Актуальність роботи полягає в тому, що не так багато 

дослідників досліджували саме значення кольорів у творчості 

Миколи Гоголя, адже в його творах, сповнених містики та 

філософії, важлива кожна деталь.  

Метою дослідження є осмислення значень кольорів.  

Відповідно до мети дослідження були поставлені наступні 

завдання: охарактеризувати зміст твору Гоголя щодо 

використання кольорової символіки; дослідити та показати 

семантику кольорів у творі «Сорочинський ярмарок». 

Повість «Сорочинський ярмарок». Розповідь ведеться від 

імені Пасічника Рудого Панька. Уже з назви читачеві зрозуміло, 

що дія розгортається на одній з щорічних ярмарків. На самому 
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початку глави Гоголь описується літній день в Малоросії. У 

першому абзаці оповідач вживає п'ять кольорів і навіть описує 

кольором пісні, що розносяться по всій землі. Першими ж 

героями в цьому розділі перед нами постають сивий мужик, що 

йде на ярмарок торгувати, його красуня дочка і мачуха, як і у всіх 

творах того часу зла і несправедлива. З них-то і починається 

своєрідна «гра» кольорів в цьому розділі. 

Найчастіше зустрічається червоний колір(19 разів).Читаючи 

повість, ми звертаємо увагу на такі кольори: зелений і білий (5 

разів), чорний і синій(3 рази), та срібний, сірий, карий і 

коричневий(1 раз) .          

Якщо сивий колір, який описує мужика - єдиний в оповіданні 

і характеризує його як мудрого, чесного і спокійного, то 

різноманітність кольорів, застосованих для опису його дочки, 

вражає. Перш за все оповідач звертає увагу на личко з чорними 

бровами[9, с.11]. У народі чорний колір символізує страх, триво-

гу, незнання, а також гординю, заздрість, підлість і перелюб. Всі 

ці властивості сприйняття людина пов'язує з такими символами, 

як чорне небо, темрява, глибокі ями, печери, ущелини, згоріле 

дерево, болотяний бруд, що викликають у людини інстинктивний 

страх і огиду. Чорне вважається поглиначем енергії людини і 

робить безсилим його зір, що само по собі загрожує небезпеками. 

Але, незважаючи на все це, на Русі чорний так само зв'язувався з 

жіночим началом, дітонародженням, таємничістю, тому Гоголь, 

показуючи жіночу красу, вживав словосполучення «чорні брови» 

[9, с.11]. Ще одним кольором, яким оповідач характеризує 

дівчину, є «ясно карі очі» [9, с.11]. Цікаво зауважити, що карі очі 

красиві не тільки через свою рідкість, але і тому, що вже в 

старовину було відомо, що люди, що володіють «очима» такого 

кольору, менш схильні до хвороб і мають більш гострий зір. 

«Рожеві уста» [9, с.11] дівчини мають призначення показати 

життя, хвилювання в усьому її молодому тілі, а також енергію, 

красу і внутрішній світ. Мабуть, така дівчина є ідеалом краси для 

самого Миколи Гоголя. 

Ще два кольори, які характеризують дочку козака, - 
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червоний і синій (кольори стрічок, зав'язані на голові)[9, с.11]. 

Червоний, мабуть, один з найзагадковіших і глибоких кольорів, 

він символізує життєву силу, тепло, світло; він викликає в людині 

приплив енергії і сильний емоційний (в основному позитивний) 

відгук у душі. Значення синього, як, втім, і всіх інших кольорів, 

неоднозначне, але найдоречніше в даному контексті буде 

семантика чистоти і спокою, так як він описує дівчину, яка є 

позитивною героїнею оповіді. Завдяки  цим кольорам дівчина для 

читача – це образ краси, чистоти, світла, тепла і яскравий, і в той 

же час спокою. 

Наступна героїня - мачуха дівчини. Вона представляється 

нам неприємною персоною, нечесною, злою і, як каже сам 

оповідач, «має в своїй зовнішності щось дуже дике і відразливе». 

Для опису пишних одеж використовуються червоний і зелений 

кольори. Зрозуміло, що тут використовується інша символіка 

червоного, а саме кров і влада. Зеленому ж додаються значення 

такі, як відраза, зніженість, збоченість. В цілому мачуха для 

читача є вельми неприємною особою. 

Далі у творі автор знову звертається до опису навколишнього 

оточення. І завдяки кольорам «блакитний», «зелений», «синій», 

«срібний» та «русявий» автору вдається ще раз блискуче 

передати красу літнього дня, річки, неба і лісу. Звідси можна 

зрозуміти, що вищевказані кольори - безпосередні символи 

природи. Крім конкретних кольорів в описі літнього дня, Гоголь 

використовує 

й..інші..фарби:..золото,..смарагди,..яхонти(«бризкає..золото»,«сма

рагди,топази,яхонти ефірних комах сиплються над барвистими 

городами»)[ 9, с.10 ]. 

У наступній картині перед читачами з’являються кілька 

парубків, які захоплюються красою дочки козака. Одягнений 

краще за всіх (ватажок зграї) є наступним героєм розповіді і 

характеризується він білим і сірим кольорами(«парубок у білій 

свитці» [9, c.15]). Отже, біла свитка Грицька (а саме так і звуть 

парубка) символізує чистоту, благі наміри радісного, здорового, 

мирного героя, а також його бажання примноження потомства. 
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Сіра шапка парубка символізує хороший смак, спокій і 

практичність цієї людини. 

Про наступний предмет, охарактеризований «кольоровим» 

прикметником, неможливо не говорити. Це - «червона 

свитка»[3, с.54], по суті головна річ, навколо якої і 

розгортається всю розповідь. Автор каже, що «свитка, коли 

належала бісові і донині зберігає властивості свого капосного 

господаря»[3, с.55]. В цьому випадку червоний символізує 

вогонь, (чорт був вигнаний з пекла), червоний також може 

втомлювати, дратувати, приносити відчутну шкоду. Всі ці 

почуття, за оповіданням пасічника, переслідували чоловіка, 

який бачив «червону свитку»[3, с.55]. 

Саме кольори дозволяють нам, читачам, поринути у новий 

незвіданий світ – світ фантазій, історій та мрій. Сьогодні навіть 

важко уявити життя і художню літературу без кольорів і їх 

відтінків. А українські праці – це особливі твори. Вони 

написані на Батьківщині або про неї, в них проглядається 

історія нашого народу, беруть участь українські персонажі, 

творять наші земляки і все відбувається на українському тлі. 

Це наша гордість і наша надія. 
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Анотація: Розглянуто метод адаптивного згладжування 

похідної сигналу за точками екстремумів високочастотних 

перешкод, які відповідають точкам перегину вхідного сигналу. 

Якщо інтервал між точками перегину менше інтервалу фільтру, 

внутрішні точки видаляються, вхідний сигнал інтерполюється 

та диференціюється у згладжений сигнал похідної, що не 

спотворює форму сигналу та його інтегральні характеристики. 

Ключові слова: адаптивне згладжування, інверсійна хронопотен-

ціометрія, термальні криві охолодження чавуну 

У технічних системах вимірювання неперіодичних фізико-

хімічних процесів для подальшого аналізу часто використовують 



 

197 

не вхідний сигнал, а значення похідної. В більшості таких систем 

вхідні дані являють собою низькочастотний сигнал у часі, 

спотворений високочастотним шумом вимірювання та диск ре-

тизації. При необхідності, перед етапом диференціювання вико-

нують відновлення корисного сигналу в умовах дії високо час-

тотних завад методами цифрової фільтрації та здійснюють 

необхідні перетворення даних. 

Розглянемо декілька таких технічних систем. Так, в інформа-

ційній технології вимірювання концентрацій хімічних елементів 

методами інверсійної хронопотенціометрії вхідний сигнал зміни 

потенціалів у часі E(t) фільтрують від високо частотних завад, 

перетворюють у зворотний сигнал T(e), виконують диференцію-

вання, одержаний сигнал похідної  τ(e) = dt / de використовують 

для ідентифікації та визначення інтегральних характеристик 

компонентів за якими розраховують значення концентрацій 

елементів [1, с.8]. В автоматизованих системах контролю 

процесів виплавки та обробки чавуну вхідні дані термічних 

кривих охолодження металу у часі T(τ) диференціюють, сигнал 

похідної φ(τ) = dT / dτ використовують для математичного 

моделювання та визначення хімічного складу чавуну. Термічний 

аналіз у виробничих умовах дозволяє швидко прогнозувати 

механічні властивості чавуну та виконувати корекцію хімічного 

складу розплаву ще до розливки його у форми [2, с.5]. 

Після диференціювання цифрові дані сигналу похідної 

можуть містити обмежені за рівнем та місцем розташування 

випадкові високочастотні перешкоди, пов’язані з дискретністю 

цифрових методів фільтрації, які потребують усунення перед 

виконанням ідентифікації компонентів та моделювання.  

Відомі цифрові методи згладжування не завжди коректно 

обробляють диференціальні сигнали, оскільки з’являється 

проблема спотворення форми та інтегральних характеристик. 

Аналіз методів високочастотної фільтрації сигналів похідної 

показав, що застосування традиційних методів згладжування 

(змінного середнього, експоненціального, поліномів, сплайнів) 

призводить до зменшення кривизни та зміни інтегральних 
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характеристик компонентів сигналу, а використання рекурсивних 

фільтрів – до появи фіктивних точок екстремумів, що спотворює 

результати моделювання похідної [3, с.106]. 

Мета роботи – розроблення простого, швидкого та 

ефективного методу адаптивного згладжування сигналів похідної, 

заснованого на принципах частотно-часової фільтрації, а саме, 

використанні внутрішніх математичних характеристик сигналів: 

точок екстремумів похідної, що відповідають точкам перегину 

корисного сигналу та інтервалів між ними, які достатньо повно 

відображають характер впливу випадкових високочастотних 

перешкод у сигналах. 

Метод адаптивного згладжування. Основна ідея методу 

полягає у наступному: якщо виконати згладжування точок 

корисного сигналу y(t) за точками перегину, які відповідають 

точкам екстремумів сигналу похідної, то після зворотного 

диференціювання сигнал похідної φ(t) = dy/dt буде більш глад-

ким, але водночас не порушиться його форма та інтегральні 

характеристики [4, с.8]. 

Для цього виконуємо послідовно наступні дії: 

• диференціюємо корисний дискретний сигнал y(t) з 

постійним кроком t та довжиною Ny у сигнал похідної 

φ(t) = dy/dt за допомогою центральної різниці 
 

φ ( ti ) = (yi – yi-1) / t;    i = 1,…, N, N = Ny – 1, (1) 
 

• знаходимо точки екстремумів високочастотних 

перешкод в сигналі похідної згідно умови 
 

(φi – φi-1) · (φi+1 – φi) < 0;  (φk, tk) = (φi, ti); i = 2, ..., N-1, (2) 

де φi – амплітуда точки сигналу похідної φ ( ti ); (φk, tk) – коор-

дината k точки екстремуму; N – довжина сигналу похідної.  
 

Якщо інтервал часу ∆tk= tk+1–tk між сусідніми k та k + 1 

екстремумами сигналу похідної менше інтервалу фільтру ∆τ0 = 

1 / (2 · f0), який відповідає заданій частоті високочастотного 

фільтру f0, тобто виконується умова 
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∆tk  ≤  ∆τ0, (3) 
 

це вказує на наявність у сигналі півхвилі коливання високочас-

тотної перешкоди з амплітудою Δφk та частотою fk  [5, с.110]:  
 

fk  = 1 / (2 ·∆tk);   ∆φk = |φк+1 – φк| / 2;  (4) 
 

Виконуємо децимацію (вилучення) точок корисного 

сигналу y(t) між точками перегину tp та tp+1, відновлюємо 

сигнал y(t) інтерполяцією поліномом або сплайном та знову 

його диференціюємо (1). Описана процедура згладжування 

повторюється, поки виконується умова (3). Отриманий після 

згладжування сигнал похідної буде більш гладким, при цьому 

не порушиться форма та його інтегральні характеристики. 

 Наведемо приклади застосування методу адаптивного 

згладжування в описаних технічних системах вимірювання. 

 Приклад 1. Вимірювання концентрацій хімічних 

елементів методами інверсійної хронопотенціометрії 

 Виконаємо визначення сигналу інтенсивності (похідна 

корисного сигналу) та застосуємо метод адаптивного згладжу-

вання. На рис. 1 наведено початковий та згладжений сигнал 

інтенсивності (з точками) після першої ітерації, а на рис. 2 – 

згладжений сигнал інтенсивності (дискретність по потенціалу 1 

мВ,  інтервал фільтру 45 мВ).  

 

 
Рис. 1 Початковий та згладжений сигнал інтенсивності після 

першої ітерації 
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Рис. 2 Згладжений сигнал інтенсивності 

Тепер сигнал похідної гладкий (рис. 2), його можна вико-

ристати для ідентифікації елементів та моделювання сигналу 

інтенсивності. 

 

Приклад 2. Згладжування кривої термічного охолод-

ження чавуну 

Виконаємо адаптивне згладжування сигналу похідної  

кривої термічного охолодження чавуну (дискретність 0,1 

секунда). На рис. 3 наведено частина сигналу похідної (тонка 

лінія) та згладжена крива (товста лінія) з  інтервалом фільтру 

∆τ0 = 0,5 с, а на рис. 4 – з  інтервалом фільтру ∆τ0 = 2,0 с. 

 
Рис. 3 Згладжений сигнал похідної кривої охолодження  

з ∆τ0 = 0,5 с 
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Рис. 4 Згладжений сигнал похідної кривої охолодження  

з ∆τ0 = 2,0 с 
 

Рисунки 3 та 4 показують, що якість адаптивного згладжу-

вання залежить від величини інтервалу (частоти) фільтру, тому 

при побудові автоматизованих систем треба попередньо 

визначати його оптимальне значення. 

Висновки  

Описаний метод адаптивного згладжування дуже простий в 

реалізації, він ефективно фільтрує високочастотні перешкоди не 

порушуючи форму та інтегральні характеристики сигналу 

похідної. При відсутності екстремумів в сигналі похідної 

розраховують другу похідну корисного сигналу та вважають, що 

«уявні» точки екстремумів сигналу першої похідної розташовані 

посередині між точками перегину, яким відповідають точки 

екстремумів другої похідної, потім виконують описаний вище 

метод адаптивного згладжування. Запропонований метод 

адаптивного згладжування активно використовується в різних 

системах вимірювання та автоматичного керування. 
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Анотація: проаналізовано підходи до трактування сутності 

категорій «конкурентоспроможність», «конкурентоспромож-

ність підприємства» в економічному та інформаційно-аналітич-

ному контексті.  

Ключові слова: конкурентоспроможність підприємства, інфор-

маційно-аналітична система, конкурентні переваги, якість, 

ефективність. 

У ринковій економіці ефективне функціонування підпри-

ємств аграрної сфери визначається рівнем їх конкурентоспромож-

ності, здатністю зберігати і/ або розширювати конкурентні 

переваги на цільовому внутрішньому та зовнішньому ринках. 
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Інформаційно-аналітична система виступає підґрунтям для 

обґрунтування і прийняття ефективних управлінських рішень, 

спрямованих на підвищення конкурентоспроможності об’єктів 

господарювання. Тому питання сутності «конкурентоспроможно-

сті підприємства» як об’єкта інформаційно-аналітичної системи 

не втрачає своєї актуальності. 

Аналіз наукової літератури свідчить, що трактування 

категорії «конкурентоспроможність підприємства» є предметом 

вивчення багатьох вчених, серед яких серед яких Г. Азоєв, В. Ан-

дрійчук, Дж. Барні, О. Гудзинський, О. Єрмаков, В. Збарський, М. 

Ільчук, С. Кваша, Д. Колліс, М. Малік, В. Месель-Веселяк, 

М. Мескон, С. Монтгомері, О. Нужна, М. Портер, П. Саблук, 

Р. Фатхудинов та ін. 

 На сьогоднішній день не існує єдиного визначення дефініції 

«конкурентоспроможність підприємства», що пов’язано із 

складністю, багатогранністю та багатомірністю компонент даної 

категорії. Для розкриття сутності «конкурентоспроможність під-

приємства» розглянемо його базову категорію – «конкуренто-

спроможність», притаманні їй ознаки, суттєві властивості та 

характеристики. 

Італійські економісти Д. Депперу та Д. Сератто пропонують 

визначати «конкурентоспроможність» за ознаками: 

1) сутності категорії; 

2) підходів до аналізу конкурентоспроможності [10]. 

На думку М. Портера, який розробив теорію конкурентних 

переваг, конкурентоспроможність – це властивість товару, послу-

ги, здатності суб’єкта ринкових відносин виступати на ринку 

нарівні з представленою аналогічною продукцією, послугами, 

конкуруючими суб’єктами ринкових відносин [5]. Автор акцент-

тує, що оцінити конкурентоспроможність підприємства можна 

лише в межах групи підприємств однієї галузі. 

М. Мескон під конкурентоспроможністю розуміє відносну 

характеристику, що відображає відмінності розвитку підпри-

ємства від ступеня задоволення потреб людей товарами; за 

рівнем ефективності виробничої діяльності характеризує 
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можливості й динаміку пристосування до умов ринкової 

конкуренції [3]. 

Б. Скотт визначає конкурентоспроможність через призму 

використання наявного потенціалу суб’єкта господарювання, 

ефективність його діяльності [11]. 

А. Воронкова акцентує, що конкурентоспроможність виявля-

ється в результаті конкуренції і дає змогу суб’єкту конкуренції 

знайти свою нішу в ринковому середовищі для розширеного 

виробництва [1]. 

Д. Колліс, С. Монтгомері розглядають конкурентоспро-

можність як управлінську відповідність між ресурсами 

підприємства та її здібностями, баченням її майбутнього образу та 

функціонування в конкретній галузі за певний період [2]. 

Г. Азгальдов зауважує, що в деяких випадках конкуренто-

спроможність та якість трактуються як синоніми. Проте ці 

категорії є не тотожними. Якість товару ототожнюється з набором 

технічних характеристик товару, конкурентоспроможність 

визначається співставлення затрат покупців і результату, 

отриманого в результаті використання даного товару [6].       

Серед науковців не існує єдиної думки щодо трактування 

категорії «конкурентоспроможність підприємства». 

Р. Фатхудінов визначає конкурентоспроможність підприємст-

ва як його здатність виробляти конкурентоспроможну продукцію. 

Аналогічне трактування конкурентоспроможності наводить 

Г. Яшeвa, зазначаючи, що конкурентоспроможність підприємства 

– складна економічна категорія, що характеризує здатність 

підприємства займатися виробництвом конкурентоспроможної 

продукції з кращим, порівняно з конкурентами, використанням 

потенціалу [10]. 

Міжнародною організацією «Європейській форум з проблем 

управління» визначено конкурентоспроможність підприємства як 

його реальну та потенційну здатність здійснювати в реальних 

умовах проєктування, виготовлення та збут продукції, яка за 

ціновими та споживчими характеристиками є більш привабливою 

для споживачів, ніж аналогічна продукція конкурентів [4].  
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Хасбі Д. вважає, що конкурентоспроможність підприємства 

визначається якістю продукції [8]. Під якістю продукції слід 

розуміти сукупність її властивостей та характеристик, що 

формуються у процесі її виробництва з метою задоволення 

наявного попиту. У той же час, автор не уточнює, які особливі 

властивості має підприємство, що займається виробництвом 

конкурентоспроможної продукції.  

Конкурентоспроможність підприємств аграрного сектору 

відображає ступінь реалізації емпіричної та потенційної здатності 

забезпечити стійкі конкурентні переваги, задовольняти потреби 

споживачів у якісній сільськогосподарській продукції та пов’я-

зана з ефективністю їх господарської діяльності. Формування 

конкурентних переваг аграрного підприємства безпосередньо 

пов’язано з впровадженням інновацій та оцінкою конкуренто-

спроможності інноваційної продукції. 

Аналіз літературних джерел щодо трактування сутності 

категорії «конкурентоспроможності підприємства» дає 

можливість зробити висновок, що вагома частка авторів визначає 

конкурентоспроможність підприємства як його здатність 

виробляти конкурентоспроможний товар. Проте слід зазначити, 

що на ринку окрім товару, який виступає пасивним компонентом 

ринку, є і активні компоненти – підприємства, що опосередковано 

виступають носіями властивостей і характеристик конкуренто-

спроможності через вироблену продукцію/ надані послуги. 

Конкурентоспроможність суб’єкта господарювання визначається 

не лише за конкурентоспроможністю товарів, а й з врахуванням 

інших показників ефективності його діяльності. 

Конкурентоспроможність підприємств аграрного сектору 

відображає ступінь реалізації емпіричної та потенційної здатності 

забезпечити стійкі конкурентні переваги, задовольняти потреби 

споживачів у якісній сільськогосподарській продукції та 

пов’язана з ефективністю їх господарської діяльності. Форму-

вання конкурентних переваг аграрного підприємства безносе-

редньо пов’язано з впровадженням інновацій та оцінкою 

конкурентоспроможності інноваційної продукції. 
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дальності в страховому зобов’язанні дозволяє своєчасно виявити 

актуальні проблеми правового регулювання в страховій сфері. 

Суспільні відносини, які виникають в процесі здійснення страхо-

вої діяльності, вимагають від учасників доброчесного виконання 

своїх зобов’язань. Підставами відповідальності суб’єкта право-

відносин у сфері страхування виступають такі правопорушення, 

як невиконання або неналежне виконання страхового договору.  

Ключові слова: страховик, страхувальник, вигодонабувач, до-

говір страхування, цивільно-правова відповідальність, право-

порушення. 

В цивільному законодавстві інститут цивільно-правової 

відповідальності, беззаперечно, є одним з провідних цивільно-

правових інститутів, проте в ЦК України законодавець не надає 

його визначення. В цивілістичній науковій доктрині сутність 

такої відповідальності розглядається як:  

1) санкція, що застосовується до правопорушника;   

2) правовідносини охоронного виду, складовими елемен-

тами  яких  виступають певні суб’єкти,  об’єкти  та  зміст;  

3) категорія «відповідальність» розглядається через призму 

категорії «обов’язок»;  

4) система засобів цивільно-правового характеру [4, с. 100]. 

Як зазначає З. В. Ромовська, цивільна відповідальність – 

це певні втрати, яких реально зазнала особа внаслідок невиконан-
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ня нею свого обов’язку цивільно-правового характеру [7, с. 190]. 

Така відповідальність впливає на особу-правопорушника безпосе-

редньо через його майнову сферу, тому її застосування, перш за 

все, призводить до зменшення майнових інтересів правопоруш-

ника. 

На думку Т. С. Ківалової відповідальність цивільно-право-

вого характеру за спричинення шкоди являється видом 

цивільного охоронного правовідношення, в рамках якого на 

одну сторону (особу, яка спричинила шкоду) покладається 

обов’язок нести визначені правовими нормами негативні 

наслідки скоєного нею правопорушення у виді забезпечення 

компенсації за свій рахунок спричиненої іншій особі шкоди, а 

друга сторона (потерпілий) набуває права на вимогу про 

відшкодування спричиненої їй шкоди [5, с. 9].  

Відповідальність учасників правовідносин страхового харак-

теру за договором виникає в рамках вже існуючого страхового 

зобов’язання, де чітко визначені боржник і кредитор, а також 

права і обов’язки, якими вони наділені. В науковій літературі 

юридичного спрямування під відповідальністю за договором 

розуміється відшкодування збитків, сплата неустойки, втрата 

завдатку або позбавлення суб’єктивного права за невиконання 

або неналежне виконання зобов’язання, яке виникло внаслідок 

укладення договору [9, с. 196]. 

Сутність відповідальності страховика та страхувальника за 

договором як правового засобу виражається в тому,  що 

особливий механізм її реалізації дозволяє одночасно враховувати 

і кредиторські інтереси, і інтереси боржника.  

До основних ознак відповідальності цивільно-правового 

характеру сторін у страхових договірних зобов’язаннях можемо 

віднести такі:  

а) майновий характер;  

б) проявляється через додаткові майнові обтяження, які 

наступають для боржника;  

в) її розмір має відповідати розміру збитків, які були 

понесені кредитором;  
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г) стягнення майнових санкції, які покладаються на 

боржника, відбувається на користь кредитора. 

Існують наступні умови настання цивільно-правової відпові-

дальності за порушення умов договорів страхування: 

1) протиправна поведінка боржника; 

2) шкідливий наслідок протиправної поведінки боржника 

для кредитора; 

3) причинно-наслідковий зв’язок між протиправною пове-

дінкою боржника та шкідливими наслідками такої пове-

дінки для кредитора; 

4) вина 

Для боржника умовою настання відповідальності цивільно-

правового характеру за страховим договором виступає протии-

правна поведінка, тому що, як вказано в юридичній літературі, 

факт порушення договору виступає початковим моментом, з 

якого вже виникає питання про відповідальність [1, с. 73]. 

Протиправність поведінки виражається у невиконанні чи 

неналежному виконанні умов страхового договору (порушенні 

зобов’язання за страховим договором). Протиправними можуть 

бути і дія, і бездіяльність суб’єктів, які є учасниками страхових 

правовідносин – як страховика, так і страхувальника. 

Другою умовою настання відповідальності боржника за дого-

вором страхування виступає настання негативного (шкідливого) 

результату поведінки, тобто шкоди. Шкода може бути спричинена 

як інтересам майнового, так і немайнового характеру. ЇЇ настання 

можливе у вигляді як реальних збитків, так і упущеної вигоди [2, 

с. 93]. Таким чином під збитками розуміють спричинену майнову 

шкоду у грошовому виразі. У випадку, коли шкода завдана осо-

бистим благам немайнового характеру, то поняття «збитки» в 

правовій науці не використовується. При цьому, як вбачається з 

приписів ч. 3 ст. 613 ЦК України, боржник не має права на від-

шкодування збитків, які спричинені простроченням кредитора, 

якщо кредитор надасть докази того, що таке прострочення сталося 

не з його вини або не з вини осіб, на яких відповідно до закону або 

доручення кредитора було покладено прийняття виконання [8]. 
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Наступною умовою відповідальності сторін за страховими 

договорами являється зв’язок причинно-наслідкового характеру 

між протиправною поведінкою боржника і шкідливими 

наслідками для кредитора. При вирішенні питання про 

відшкодування боржником збитків, спричинених невиконанням 

умов страхового договору, повинен бути врахований причинний 

зв’язок між фактом невиконання або неналежного виконання 

зобов’язання і розміром збитків, які ним завдані. Наковці 

зазначають, що протиправна дія або бездіяльність являються 

причиною, а збитки, які понесла потерпіла особа, – наслідком 

такої поведінки [3, с. 115]. 

Ще однією умовою, яка є обов’язковою для настання відпо-

відальності цивільно-правового характеру, являється вина. Під 

виною в цивільно-правовій науці розуміється невжиття правопо-

рушником всіх заходів, які можливо вжити, стосовно запобігання 

негативних наслідків власної поведінки, потрібних при тому 

ступені обачності, яка була необхідна для такого характеру 

зобов’язань, які йому належні і за умовами обороту [6, с. 83].  

Як вбачається з приписів ч. 1 ст. 614 ЦК України на особу, 

яка допустила порушення зобов’язання, покладається тягар 

відповідальність при умові наявності в її діях вини (умисел чи 

необережність), за виключенням випадків, коли нормами чинного 

законодавства або умовами договору визначено інші підстави 

притягнення до відповідальності [8].  

Класичними формами відповідальності цивільно-правового 

характеру є відшкодування збитків та стягнення неустойки, які 

застосовуються до правопорушника внаслідок невиконання ним 

страхових зобов’язань. Положеннями ст. 22 ЦК України передба-

чено, що особа, якій спричинено збитків внаслідок порушення її 

цивільного права, наділена правом на їх відшкодування [8]. При 

цьому, до збитків відносяться:  

1) втрати, які особа понесла внаслідок знищення або пошко-

дження свого майна, а також витрати, які особа зробила 

або повинна зробити для відновлення свого порушеного 

права (реальні збитки);  
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2) прибутки, які особа могла б отримати за нормальних обста-

вин, якби її право не зазнало порушення (упущена вигода). 

Відшкодування збитків здійснюється в повному обсязі, якщо 

приписами закону або умовами договору не встановлено відшко-

дування у меншому або більшому розмірах. Під відшкодуванням 

збитків у повному обсязі слід мати на увазі, що такий обсяг 

повинен бути рівноцінним обсягу шкоди, яка була спричинена 

особі, тобто повинні бути відшкодовані всі фактичні збитки, а 

також упущена вигода. 

Відповідно до вимог ст. 623 ЦК України, доказ розміру збит-

ків, які спричинені порушенням зобов’язання, здійснює кредитор 

[8].  

Таким чином, порушення умов договору страхування в 

аспекті їх невиконання чи неналежного виконання призводить до 

покладення на винну сторону цивільно-правової відповідальності. 

Договірну відповідальність сторін у зобов’язаннях зі страхування 

доцільно розглядати як систему приватноправових заходів впливу 

на боржника через додаткові майнові обтяження, що покладають-

ся на нього у зв’язку із невиконанням чи неналежним виконанням 

умов договору страхування та стягуються на користь кредитора, 

як правило, в розмірі понесених кредитором збитків. 
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Анотація:У статті розглянуті проблеми психолого−педагогічної 

готовності дітей з порушеннями інтелектуального розвитку до 

навчання в школі, проаналізовані процеси соціальної адаптації до 

освітнього середовища. Розглянуті основні завдання корекційної 

роботи, які спрямовані на поліпшення навчання дітей з 
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порушенням інтелекту в закладах загальноосвітніх шкіл.  

Ключові слова: «психологічна готовність», «педагогічна 

готовність».  

В умовах проведення освітньої реформи та зростання 

тенденції до запровадження інклюзивного навчання в освітніх 

закладах, постають проблеми, щодо психологічної та педагогічної 

готовності дітей з порушенням інтелектуального розвитку до 

навчання в школі.  

Готовність до навчання у школі, на думку О. Запорожця, «є 

цілісною системою взаємозалежних якостей дитячої особистості, 

зокрема особливості її мотивації, рівня розвитку пізнавальної, 

аналітико−синтетичної діяльності, ступінь сформованості 

механізмів вольової регуляції дій тощо» [2 с. 96]. 

Готовність до навчання у школі − це певний рівень 

загального психічного розвитку дитини (сприйняття, пам’яті, 

уваги, мислення, мовлення та ін.), що має дитина перед 

вступом до школи. При цьому варто розмежовуати поняття 

педагогічної та психологічної готовності дитини до школи.   

«Психологічна готовність» за своїм змістом поняття дещо 

ширше і розглядається як комплексне багаторівневе ново-

утворення (М. Безруких,  О. Запорожець, Л. Венгер, І. Дубровіна), 

як певний стан психічного розвитку особистості дитини у 

перехідний період від дошкілля до шкільного віку.  

Таким чином, психологічну готовність до шкільного 

навчання складають: інтелектуальна готовність (пізнавальні 

процеси, сенсомоторні навички, здатність до научуваності); 

особистісна готовність (мотивація, воля, емоції, спрямованість 

особистості, самосвідомість); соціальна готовність (комуніка-

тивна та соціальна компетентність) [1;2 с. 212]. 

Розглядаючи ж поняття «педагогічної готовності до навчання 

у школі» ми трактуємо це поняття в межах загально 

педагогічного підходу як сукупність знань і вмінь, сформованості 

окремих способів розумових дій (із математики, читання, 

образотворчої діяльності, іноземної мови тощо), як набуття 

певного кола знань, умінь та навичок пізнавальної діяльності, 



 

214 

розвиток якостей навчальної діяльності. Відтак, основними 

педагогічними критеріями готовності дитини до шкільного 

навчання є навички читання, писання та рахунку. 

На нашу думку, існує деяке змішування понять «психоло-

гічна готовність» та «педагогічна готовність» поєднання яких, а 

також виділення їх відповідного категоріального змісту, умов та 

особливостей дає змогу підготувати дітей з порушеннями інтелек-

туального розвитку до навчання у школі, а саме використовувати 

при розробці індивідуальних психологічних та педагогічних 

програм вивчення та розвитку дитини з порушеннями інтелекту за 

умови інтегрованого та інклюзивного навчання. 

Розглядаючи педагогічну готовність до навчання у школі ми 

звертаємо увагу на праці В. Золотоверха, яка трактує дане 

поняття, як набуття певного кола знань, умінь та навичок пізна-

вальної діяльності, розвиток якостей навчальної діяльності, а саме 

підготовка до школи – це розвиток розумової активності, пізна-

вальної діяльності, здатності здійснювати навчальну діяльність. 

Перехід з дошкільного закладу до школи супроводжується 

труднощами, зокрема – перебудова діяльності (гра−навчання), 

зміна умов праці, адаптація до шкільних вимог [5 с. 65].  

На думку низки вчених, готовність до школи є комплекс 

якостей, що забезпечують уміння вчитися (Л. Артемова, О. Запо-

рожець, О. Леонтьєв, О. Люблінська, В. Мухіна) [3 с. 102]. Дослід-

ники у це поняття включають розуміння дитиною змісту навчаль-

них завдань, усвідомлення способів виконання дії, наявність 

навичок самоконтролю. Уміння спостерігати, слухати, запам’ято-

вувати, робити вольові зусилля для розв’язання висунутих 

проблем та ін.  

Характеризуючи особливості адаптації дітей із порушеннями 

інтелектуального розвитку до навчання в школі, варто неодмінно 

згадати про інклюзивне навчання як один із сучасних та 

ефективних способів навчання. У цьому випадку відмінності 

розглядаються як позитивне явище, яке стимулює навчання дітей 

та дорослих. 
Найчастіше до інклюзивної чи індивідуальної форми 
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навчання залучаються діти з особливими освітніми потребами, 

кількість яких у популяції досить численна – це діти, котрі 

мають труднощі пов’язані зі зниженим інтелектуальним 

розвитком; труднощі пов’язані з не сформованістю мотивації 

до навчання; недостатню саморегуляцію; труднощі пов’язані з 

особливостями особистісного розвитку дитини. 

Корекційна робота потребує органічного сполучення двох 

ліній педагогічного впливу на особистість розумово відсталої 

дитини. З одного боку, важлива спеціальна адаптація змісту, 

умов, способів впливу на учнів з урахуванням їхніх знижених 

пізнавальних можливостей для того, щоб забезпечити розу-

міння, засвоєння, оволодіння ними тією різноманітною ін-

формацією, яка адресована їхній свідомості. 

З цією метою в процесі загальноосвітнього та професій-

но−трудового навчання та виховання учнів з порушеннями 

інтелектуального розвитку [4 с. 32−33]: 

− спрощується структура інформаційного матеріалу, його 

вводять меншими порціями, забезпечують уповіль-

нений темп його подання,повторюваність, багаторазові 

вправи на користуваннятими чи іншими знаннями та 

способами діяльності; 

− обов'язково застосовується конкретна наочність, опора на 

предметно-практичну діяльність; надається допомога в 

диференціюванні зовнішньо схожих, але за своєю суттю 

відмінних один від одного об'єктів, явищ, понять, 

оскільки розумово відсталі діти на підставі чисто 

зовнішньої схожості схильні до їх уподібнення; 

− різноманітні логічні зв'язки в інформації, що вивчається, 

спеціально роз'яснюють, оформлюють в мові педагога 

відповідними сполучниками («тому що», «внаслідок 

цього», «не дивлячись на це», «хоча» тощо); 

− дуже обережно застосовуються метафоричні засоби; 

− у багатьох випадках необхідна спеціальна, так звана 

словникова робота, спрямована на додаткове (або 
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випереджаюче) викладання цілісного матеріалу, тлу-

мачення нових слів, термінів, понять, висловів; 

− обов'язково перевіряється правильність та усвідомленість 

розуміння дітьми навчального матеріалу. 

Таким чином, для підготовки дітей з інтелектуальним 

порушенням до самостійного життя та діяльності проводиться 

корекційна робота з ними, крім адаптації педагогічного процесу 

до їхніх знижених можливостей і особливостей дефекту, має бути 

орієнтована на максимально можливий розвиток у них здібностей 

до оволодіння різними елементами соціальної культури (знання-

ми, способами дій, досвідом продуктивної діяльності) в неадапто-

ваному вигляді, тобто в таких формах, в яких вони представлені в 

природних, звичайних умовах життєдіяльності людини. 

Першочерговим значенням ефективної та результативної 

підготовки дітей з порушенням інтелектуального розвитку до 

навчання у школі виступає соціальна адаптація їх до умов даного 

процесу, а саме вдосконалення психолого−педагогічного забезпе-

чення розвитку передумов навчальної діяльності у системі 

інклюзивного та інтегрованого виховання. 
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Анотація: світ сповнений таємниць. Розкривати їх стало для 

людини цікавим обов’язком, одним із безумовних рефлексів. З 

кожним кроком на шляху прогресивного розвитку людство 

додає до свого пізнавального активу чимало нового. Проте 

кожна відгадана загадка тягла за собою ланцюжок ще 

складніших. Немає жодної галузі, якої б це не стосувалося.  

Мовознавство, літературознавство, певна річ, теж не виняток. 

Мовна, літературна освіта як сфера людської діяльності в усі 

часи намагалася адекватно реагувати на потреби й запити 

відповідної епохи, нації, країни. І чим більше прискорювався темп 

розвитку людської цивілізації, тим складніше було реагувати на 

зміни. Сьогодні інформаційний, технологічний бум є настільки 

навальним, що наші знання про світ оновлюються повсякчас. 

Учитель вже не може претендувати на роль трансформатора 

інформації; його функції змінюються у бік провідника учнів 

інформаційним, пізнавальним лабіринтом[1].  

Ключові слова: урок словесності, мовознавство, урок-тренінг. 

Знання, інтелект, компетентність стали найвартіснішим 

товаром, який поширюється з небаченою швидкістю. З огляду 

на це, урокисловесності є чинником національної безпеки. 

Відтак суспільство долає стереотипні підходи до мовно-

літературної освіти як до галузі соціальної підтримки і ста-

виться як до важеля поступу в європейську, світову сучасну 

цивілізацію. 
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Мабуть, ніхто не заперечить, що одним із найскладніших 

завдань сучасного освітнього процесу є формування гармоній-

но розвиненої особистості.Хто це, знаємо: це людина освічена, 

високоморальна, естетично розвинена, соціально активна, яка 

має власну позицію, багатий внутрішній світ, об’єктивно 

оцінює своє місце в суспільстві. Одне слово, людина, котра 

живе у гармонії із собою і зі світом. Щасливе людина, чи не 

так? Чи не цього ми бажаємо нашим дітям? Це – ідеал. А як 

досягти його у житті? Як навчити дитину цієї непростої науки 

чи, скоріше, мистецтву бути щасливою[2]? 

Тому-то, педагог часто ставить собі запитання: «Як досягти 

поставлених цілей?», «Що для цього треба зробити?», «Яким 

чином?», «Які технології, форми, методи будуть результатив-

ними?», «Що матимемо в кінцевому очікуваному результаті?». 

Потреба досягти освітньої мети спонукає нас шукати ефективні 

педагогічні технології, котрі дали б змогу створити нову 

українську школу, яка сприятиме інтелектуальному, духовному 

розвиткові компетентної, конкурентоспроможної особистості. В 

цьому і заключається сутність гуманістичної, національно 

спрямованої сучасної педагогічної думки. 

Мета даної статті – знайти шляхи вирішення окреслених за-

питань у нелегкому поступі до ефективного якісного уроку[3]. 

За такого підходу учень є співавтором уроку, а завдання 

вчителя полягає в тому, щоб виявити індивідуальні здібності й 

нахили дітей, створити сприятливі умови для подальшого 

розвитку їх. У виборі інтерактивної технології мають бути 

додержані відповідні правила організації такого навчання: 

- до роботи залучають (тією чи іншою мірою) всіх учас-

ників освітнього процесу; 

- вони повинні мати певну психологічну підготовку 

(скутість, неконтактність, самозаглибленість заважають); 

- клас ділиться на підгрупи; 

- до заняття відповідно готується приміщення (наприклад, 

столи ставляться «ялинкою», щоб кожен учень сидів 

боком до ведучого і мав змогу спілкуватисяу малій групі); 
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- учитель розробляє необхідні для творчої роботи матеріали; 

- учні налаштовуються на неухильне додержання процедури 

і регламенту; 

- створюється атмосфера довіри, природності, невимушеності, 

приємної бесіди. 

Урок має бути ефективним (досягти поставленої мети) і 

оптимальним за структурою (складатися з таких навчальних 

ситуацій, містити такий матеріал і подаватися такими методами і 

прийомами, які постійно зацікавлювали б учнів, не переобтяжу-

вали їх, давали б змогу досягти найкращих результатів)[4]. 

Прикладом для цього може слугувати урок-тренінг із 

розвитку мовлення на тему «Невербальні засоби ділового 

спілкування»в 10-11 класі. Його етапи наступні: 

І. Організаційна хвилина. Мотиваційне ядро уроку. 

Визначення самомети уроку. 

Вступне слово. 

Нині вивчають ділове мовлення, риторику, тож цілком 

логічно буде вказати, що життя швидкоплинне, і чим далі, тим 

воно набирає обертів, темпів. Тому, опанувавши практику 

вербальних і невербальних засобів, можна сподіватися на 

перевагу перед партнером, точне уявлення про людину, можна 

уникнути небажаних вчинків, слів. 

Отже, без сумніву, сучасній діловій людині конче потрібно 

опанувати науку з такою незвичною назвою – боді-ленґвідж. 

ІІ. Робота із семантичним словником у формі бліц-

запитань (в парах). 

Хвилинка самозаглиблення (релаксація). 

ІІІ. Підготовка до сприймання матеріалу. 

Самотест «Діловий етикет». 

IV.Засвоєння теми уроку: самостійне опрацювання та скла-

дання плану фактичного матеріалу (із додаткової літератури) 

V. Спостерігач і аналітик займають місця перед учнями, 

їхнє завдання: 

-визначити правильність виконання вправ-тренінгів і 

виставити бали кожному в спеціальну таблицю. 
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Тренінг 1: «Візуальний контакт – очі». 

Введення в тренінг. Відомо, що в очі один одному партери 

дивляться не більше10 секунд перед початком розмови, а потім 

лише при нагоді, бо затримка погляду на очах співрозмовника 

може розцінитисяяк намагання домінувати. 

Розрізняють 85 відтінків виразу очей. 

Розминка. Усні тренуються в моделюванні різних відтінків 

виразу очей: 

а) почуття провини; 

б) обман – «біг»; 

в) ніяковість. 

Вправа на оцінку. Прикривши обличчя аркушем А-4, 

виразити: 

а) здивування; 

б) страх; 

в) захоплення. 

Тренінг 2: «Контакт через усмішку». 

Уведення. Учені описали 90 видів усмішок, у створенні яких 

берутьучасть 17м’язів обличчя. Усім добре відома американська 

«гумова» усмішка – незамінна у спілкуванні. Підчас зустрічі 

знімає напруженість. Вона супроводить вітання, прощання, може 

біти радісна, іронічна, глузлива, дружня[5]. 

Вправа на оцінку:  

а) радість; 

б) іронія; 

в) зневага. 

Тренінг 3: «Контакт через вираз обличчя». 

Уведення. Психологи твердять, що тільки духовно багата 

людина вміє «читати» обличчя. Словами відтворена думка, 

створена мозком, а на обличчі відображається думка природи, 

що сформувала конкретний психологічний тип. 

Вираз людського обличчя має безліч відтінків. До речі, 

сердитим роблять обличчя 43 м’язи. 

 Вправа на оцінку:  

а) сум; 
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б) презирство; 

в) зацікавленість. 

Хвилинка релаксації. 

Розгляд виразів обличчя, зображених на світлині, з 

коментуванням. 

Тренінг 4: «Жест і поза». 

Уведення: Ми говоримо ще й мовою тіла. Цю проблему 

почали досліджувати ще з 1872 року, коли Дарвін опублікував 

свою працю «Вираження емоцій у людей і тварин». 

Вправа на оцінку: за допомогоюінструктора –демонстру-

ються оцінні жести та пози (2-3 учні повторюють), колективно 

їх розшифровують. 

Аналітик + спостерігач оцінюють. 

Тренінг 5:«Знаки захисту». 

Уведення: Ці жести свідчать про неприйняття позиції 

партнера, про намаганняуникнутирозмови, приховати інформа-

цію. Найчастіше при цьому у співрозмовника можна побачити 

насуплені брови, стиснуті губи, холодний погляд[6]. 

Спостереження: інструктор моделює, учень коментує 

жести, знаки. 

Руки схрещені на грудях, пальці вп’ялися в біцепси – йде 

полеміка, людина «замкнулась». 

Голова схилена, підняті плечі, малює щось невизначене на 

папері – не йде на контакт, приниження, ображення через 

нетактовність. 

Підборіддя підперте великим пальцем, а вказівний палець 

біля скроні – критичне ставлення до почутого[7]. 

Холодний, жорстокий погляд,силувана посмішка, людина 

ледве стримується від емоційного вибуху – співрозмовник 

«замкнеться». 

Хвилина релаксації. 

Навести приклад прислів’їв, приказок, ідіом, які б 

ілюстрували виявлення мови тіла із тлумаченням. 

VІ. Підсумок уроку. Інтелектуальна рефлексія. 

Ще одна вимога до сучасного уроку-словесності – інтеграція 
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знань з різних предметів, яка передбачає, що вчитель літератури 

вводить літературознавчі знання в історичний і світовий 

літературний та загальномистецький контексти. А ще на кожному 

уроці потрібно давати учням час для роздуму, переживання, 

вибору позиції і обов’язково словесного озвучення своїх думок 

під час діалогів: читача з текстом, учителя і учня, однокласників 

між собою. Отже, на перший план ставлять потреби дитини в 

пізнанні, самоствердженні, творчості, емоційній насолоді, 

спілкуванні, праці, самостійності, теоретичній і практичній 

озброєності, грі, тобто самореалізації[8]. 

Словесник повинен враховувати потреби дитини, її 

прагнення до самореалізації, до вибору свого «Я». Це потреба в 

пізнанні, самоствердженні, творчості, спілкуванні, праці, 

самостійності, теоретичній і практичній озброєності. У зв’язку 

з цим, обираючи мету, навчальний матеріал, структуру уроку, 

вчитель має визначити, яку грань «Я» учня він залучить до 

роботи, діалогу й до розвитку[9]. 

Саме з позиції забезпечення вибору учнями своєї освітньої 

траєкторії пропонується урок української  літератури на тему 

«Особистість Лесі Українкита її поетичні перли.«Ви щасливі, 

пречистії зорі…», «Хотіла б я піснею стати…» 

І. Орієнтація. 

Вправа «Знайомство». Привітання, психологічне 

налаштування на роботу. 

Живе слово вчителя. 

А чого ви очікуєте від літературної зустрічі? 

Навчальна орієнтація уроку. 

1. Навчальне орієнтування проводиться нестандартним 

способом (ми звикли до викладання загально відомих фактів з 

життя, біографії, творчості поетеси, не заглиблюючись у внут-

рішнє життя, у світ її думок, переживань, захоплень, емоцій, у 

світ її душі, адже ніхто не замислюється над тим, що саме внут-

рішнє життя, особисте життя, зумовлене життєвими обставинами, 

спонукає до написання таких поетичних перлин, шедеврів, які 

створила за таке коротке, але яскраве життя Леся Українка[10]. 
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ІІ. Мотиваційне ядро. 

1. Проблемні запитання: Чи співзвучні настрої, мотиви, 

образи поезій з моїми власними, з внутрішнім «я»? 

2. Що можна сказати про поетесу, почувши такі поетичні 

уривки? 

Хто вамсказав, що я слабка, 

Що я корюся долі? 

Хіба тремтить моя рука, 

Чи пісня й думка кволі? 

Я на гору круту, крем’яную 

Буду камінь важкийпіднімать. 

І несучи вагу ту страшную, 

Буду пісню веселу співать… 

ІІІ. Планування навчальної діяльності, вибір форми 

роботи, пошуків. 

Визначається тема уроку на основі усвідомлення того, що 

є об’єктом, предметом розмови: особистість Лесі Українки та її 

поетичні перли. 

Самовизначення теми, мети уроку із зазначенням об’єкт-

но-предметних відношень основного змісту уроку. 

ІV. Реалізація запланованої діяльності. 

1. Словникова робота. 

2. Виразне читання поезій. 

3. Робота в парах: обміняймося враженнями щодо 

прочитаного.  

4. Робота в групах:«золоті» правила роботи в групі;робота 

зі словником (понятійний апарат з теорії літератури). 

5. Аналіз поезій за орієнтовним планом. 

V.Презентація роботи в групі. Усні словесні оцінювання із 

самооцінкою в групі. 

VІ. Інтелектуальна рефлексія у формі продовження 

незакінченого речення. 

Класифікацій уроку мови, літератури може бути багато, бо 

ж урок – це складне явище, і будь-яку його ознаку можна 

покласти в основу типологізації. Наприклад, урок за: 
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- домінантною педагогічною парадигмою (урок гуманітарний, 

езотеричний, науково-технічний); 

- обраною дидактичною технологією (урок евристичний, 

сугестивний, продуктивний, текстотворення, урок-занурення, 

інтерактивний); 

- основним методом викладання (урок-лекція, бесіда, гра, 

самостійної роботи; творчого читання, репродуктивний, 

евристичний, дослідницький; шкільної інтерпретації, 

критики, літературознавства, урок-філософське дослідження, 

урок-психологічне дослідження); 

- переважаючим рівнем діалогу «вчитель – учень», рівнем 

спілкування (конвенціональний, ігровий, діловий, духовний); 

- за типом літературознавчого матеріалу (вивчення життєпису, 

аналіз епічного твору, опрацювання літературно-критичної 

статті, історично-краєзнавчий, екскурсія) 

Учитель-словесник, шукаючи відповіді на поставлені 

запитання, має проаналізувати ті можливості, що складає 

потенціал мови, літератури, зокрема української. Залежно від 

психічних особливостей дітей, кожен педагог може одразу 

подумки поділити на клас на «лівих» і «правих» і відповідно 

визначити для себе, що потрібно активізувати в роботі одних, а 

що – у других. Завдання це непросте: по-перше, треба з’ясувати 

різні психологічні, фізіологічні особливості мислення дітей 

залежно від роботи півкуль головного мозку, по-друге, осмислити 

відповідно до цього можливості української літератури, по-третє, 

врахувати обмежений час шкільного уроку, критично оцінити 

свій творчий потенціал, власні здібності та світобачення[11]. 

Якщо учитель постійно не оновлюватиметься у своїй роботі, 

не шукатиме творчого, нового, цікавого і для себе, і для дітей, - 

його безжально відкине в минуле, насамперед неповага та 

байдужість учнів. Тож, станьмо на шлях активного пошуку, який 

обов’язково збагатить кожного. 

Таким чином, одним із шляхів забезпечення ефективного 

якісного уроку є чітке дотримання технологічності та 

інноваційності освітнього процесу[12]. 
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