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Today, the whole world is in a pandemic. Mankind found itself in 

a situation previously described by Nasim Taleb and called a "black 

swan." According to the author, this is a situation that was impossible 

to predict and which has a huge force of influence. What is the 

complexity of the "black swan"? It is human nature to seek explanati-

ons for all phenomena that occur in the world, to collect facts and on 

their basis, to build a coherent system. The world is ruled by nothing 

but billions of uncontrolled events. The same fiction is all kinds of 

exchanges, stock markets, securities. All this, according to Taleb, is 

nothing more than a husk on the body of a complex social system, 

which flies around at the first appearance of the "black swan" [1]. 

Covid - 19, the virus that caused the pandemic around the world, 

is just such an event. The world economy is plunged into crisis. The 

coronavirus first paralyzed some production facilities in China, then 

shut down hundreds of businesses in Europe and Asia, followed by the 

United States. Many countries around the world have been forced to 

impose quarantine, which has had a negative impact not only on the 

economies of these countries, but also on the world system as a whole. 

In any scenario, a pandemic will lead to a recession in the world 

economy, and at best, the world is likely to face a global crisis, the 

extent of which is still difficult to determine. It is clear that the areas 

affected in the first place will be related to tourism, air and sea trans-

portation, hotel, gambling and entertainment business. Due to the 

destruction of logistics chains, car and clothing manufacturers will face 

problems, many of which are closed to Europe and especially China. 

The oil and gas sector, metallurgy, the chemical industry, agriculture 

and the media should be less affected by the crisis. But telecommuni-
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cations and pharmaceutical companies can benefit from the epidemic, 

which is due to increased demand for their goods and services. 

To date, the measures taken by different countries to contain the 

crisis are quite similar. Virtually all anti-crisis measures include tax 

holidays, benefits and reductions in individual tax rates, maximum 

support for small and medium-sized businesses, which looks the most 

vulnerable in the current environment. The government also 

emphasizes employment support, up to direct compensation of salaries 

to employees of private companies, and maintaining the level of 

consumption among the population. 

For example, the UK government has provided £ 330 billion 

(about $ 388 billion) to support business. This is more than 15% of 

the country's GDP. This money will be sent to large businesses, 

such as airlines, but primarily - medium and small, such as pubs 

and restaurants. 

In Germany, a separate Economic Stability Fund is being set 

up to invest in private companies in exchange for the purchase of 

shares in their ownership, as well as to provide credit guarantees. 

The total budget of the Fund is 500 billion euros. 

In Italy, which has so far suffered the most from the coronavirus 

pandemic of all EU countries, the government has allocated 25 billion 

euros for anti-crisis measures. In particular, the state will provide 

partial compensation for losses to companies whose turnover has fallen 

by more than a quarter due to quarantine [2]. 

Coronavirus is a great uncertainty and uncertainty that frightens 

investors as well. No one can fully imagine the consequences it will 

have for humanity. The crisis will have a strong impact on Ukrainian 

business and will not create any opportunities for it. Ukraine's GDP has 

already begun to fall in January 2020 due to the contraction of 

industry. The coronavirus pandemic only exacerbated this process. 

Ukrainian experts forecast a decline in the first quarter of about 3.5% 

of GDP. The Office of the President estimates that by the end of 2020, 

the decline could reach 5% of GDP [3]. Today, many economists, 

politicians and scientists are wondering what the economy will be like 

after the coronavirus? Observing the processes taking place in human 
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society, it is impossible not to notice that any phenomenon has both 

positive and negative sides. What positive moment for the economy 

can be identified now? 

In the West, a consumer society has formed in the most developed 

countries, which has spread around the world in the second half of the 

twentieth century. Its characteristic feature is the transition from the 

functional use of goods, ie their use to solve certain problems, to 

consumption for the sake of consumption, imitation of fashion, 

demonstration of status, pleasure, etc. Of particular importance in such 

a society are industries that are not engaged in the production of goods, 

and stimulate their consumption, such as advertising and lending. 

"Shopping" becomes a form of leisure, goods are bought not because 

they are needed, but for a certain moral satisfaction. There is a total 

commercialization of society. Education, medicine, sports, and tourism 

are subject to the process of commercialization. Children and youth are 

considered by marketers as a full-fledged growing market segment. 

Under such conditions in society there is, on the one hand, a crisis of 

cultural values, and on the other hand, the active growth of industrial 

production to meet the demands of citizens and overproduction of 

goods, leading to environmental pollution so much that it becomes a 

global problem. 

Now in the conditions of quarantine consumption has sharply 

fallen, many felt all senselessness of these races on quantity of the 

goods. Due to the spread of the disease, governments are imposing 

new restrictions. World production is declining, leading to reduced 

emissions from businesses, land and road transport. Within a few 

months of the spread of coronavirus, scientists have already 

registered a reduction in harmful emissions of nitrogen dioxide 

(NO₂) and carbon monoxide (CO) from industry and vehicles - 

especially in the same China [4]. 

Many enterprises and organizations in quarantine, to the best of 

their ability, began to work remotely. It is likely that after quarantine, 

the largest companies and small and medium-sized business owners 

will begin to prepare strategies for the transition to a distributed 

business model. The model, in which employees move to home offices 
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as much as possible and communication is conducted with the use of 

virtual substitutes for meetings and presentations. Of course, the 

workplace at home of such an employee must be significantly 

upgraded, now the demand for modems and routers has risen sharply, 

but the additional costs will be justified. Managers of companies and 

large companies will feel the positive aspects of the new business 

model, because you can refuse to rent large buildings, offices, of 

course, will remain, but the leased space will be much smaller. 

If this trend spreads and some people start working from home, 

cars will be much smaller during rush hour, traffic jams will 

disappear, gasoline costs will be reduced, and air in large cities will 

be much cleaner. 

Thus, we can already conclude: 

− There will be a rethinking of priorities in society, consumer 

values, which unsuccessfully claim the place of moral and spiritual 

values, will be pushed to the background, and consumer policy will 

give way to the policy of reasonable use; 

− Certain changes will take place in the structure of the 

economy; 

− Business implements the strategy of transition to a 

distributed business model; 

− The Covid - 19 pandemic will give humanity some 

experience of how to act in the face of abnormal events. 

Thus, the modern world may grow in technical knowledge, but 

become even more unpredictable. 

References: 

1. Taleb Nassim Nicholas. Black swan / N. Taleb // Kolibri, 2011 

P.391 [Electronic resource]. URL .: https://avidreaders.ru/book/cher-

nyy-lebed.html 

2. https://interfax.com.ua/news/economic/653580.html 

3. https://tsn.ua/ru/groshi/koronavirusnyy-krizis-kak-snizhaet-

sya-ekonomika-stranmira-i-kto-teryaet-bolshe-vsego-1523979.html 

4. https://meduza.io/feature/2020/03/22/vse-taki-net-zadachi-

spasti-prirodu-ot-nas 



 

14 

______________________________________________________ 

УДК 33.332   Економічні науки 

 

QUARANTINE LABOR MARKET AND PROFESSIONS THAT 

WILL BE DEMANDED AFTER THE COVID-19 PANDEMIC 

 

Asieieva A.S. 

student of the Faculty of Economics 

Oles Honchar Dnipro National University 

Dnipro, Ukraine 

The coronavirus pandemic has shaken the economy and public 

life around the world. The threat of the spread of COVID-19 and 

the announced quarantine in a few days turned the situation in 

business and, consequently, in the labor market. The pandemic has 

ruthlessly exposed labor market weaknesses. The activities of both 

large and small enterprises have been suspended, working hours 

have been reduced, and staff have been laid off. The closure of 

shopping malls and restaurants, the cancellation of flights and hotel 

reservations, the transition of enterprises to remote work puts many 

on the verge of collapse. At the same time, those who did not have 

a stable job are often the first to lose their jobs: salesmen, waiters, 

loaders, cleaners. 

Let's analyze how the COVID-19 pandemic has radically 

changed the world labor market in a few weeks. 

Germany, like other European countries, is facing serious 

problems in the labor market. But some industries, by contrast, are 

experiencing acute labor shortages and are desperately looking for 

people. First of all, it is agriculture. At the same time, many of 

those who worked as waiters, swimming coaches, hairdressers, 

were temporarily left without salaries or completely fired. The work 

of couriers, including in pharmacies that deliver drugs to patients in 

self-isolation, is more in demand than ever. Now in Germany there 

is also an increased demand for tutors and nannies. 

The Italian labor market has never been particularly flexible, and 

with the advent of such a severe test as a pandemic, it is predicted by 

experts to face new upheavals and revolutionary changes. The Italians 
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liked working from home, they are ready to reduce their salaries so as 

not to return to the office. There is another vacancy that has suddenly 

become in demand in the Italian labor market due to the closure of 

borders - seasonal workers. 

With quarantine in Britain, millions of workers are now living at 

home. Britain first and foremost needs doctors and nurses, who are 

sorely lacking. Local hospitals are also looking for nurses, paramedics 

and cleaners. The country's contact centers, which have had a heavy 

load during the pandemic, need telephone and Internet operators. 

The current pandemic has dealt more than a tangible blow to the 

French economy. One month after a state of emergency was declared 

and severe quarantine was imposed, entire industries, such as the hotel 

and tourism business, came out of control, and hundreds of thousands 

of businesses closed completely or partially. Due to the fact that all 

shopping centers, restaurants, hotels are closed, the issue of ensuring 

their safety has become acute, which means that security guards are 

also in full swing. All these specialties, we note, which were not very 

prestigious in the pre-viral era, are now experiencing a kind of peak in 

popularity, as, incidentally, those modest professions related to the 

provision of food to citizens. From last year's list of professional 

preferences, which was dominated by IT specialists, only information 

security specialists remain in the current one. Without them, 

apparently, can not do now and the big upheavals. 

The coronavirus pandemic has radically changed the US labor 

market. In four weeks of quarantine, the country has lost more labor 

than it has with great difficulty gained in the last 11 years of recovery 

from the financial crisis. Now in the top ten most popular professions 

in the United States are nurses, salespeople and cashiers, sorters, 

couriers. There is an acute shortage of workers in agriculture, where a 

large proportion of migrant workers. Large losses are expected among 

hotel staff, transporters, social workers. The largest reductions in the 

United States are expected among low-paid workers, who already find 

it difficult to support a family during a pandemic. 

The problem for Ukraine in the current state of affairs will be that 

not only will the official unemployment rate increase, but the situation 
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in the so-called informal labor market will significantly worsen. And 

the closure of borders and negative trends in the economies of 

European countries, also multiplied by the effects of the coronavirus 

pandemic, will only increase the return flow of Ukrainian workers 

home. One of the biggest challenges for the labor market in Ukraine 

for the next six months is the closure of borders with EU neighbors and 

the return of Ukrainian workers. The issue is not only in quarantine 

measures within our country, but also a significant decline in the 

economy in the EU and in the world in general. 

The situation with the return of Ukrainian workers will affect 

several aspects at once. 

First, it will increase all the negative factors with unemployment 

in the domestic market, as it will increase competition, which will lead 

to even lower wages. After all, Ukrainians went abroad precisely 

because of low wages in the domestic market and in search of new 

opportunities and prospects outside Ukraine. 

Secondly, returning home will automatically reduce the amount 

of foreign exchange earnings from abroad, which in previous years 

have significantly strengthened the national currency and stimulated 

the domestic economy, especially in the regions. 

Third, the lack of favorable opportunities for business development 

and unemployment will increase social tensions and create a variety of 

"illegal" businesses and increase the size of the shadow market. 

In the labor market there is more and more news that companies 

that suffer losses are laying off people. The trend is likely to continue 

this year - a matter of scale only. Companies adapt to change in 

different ways and with varying degrees of success. However, it should 

be noted that for some businesses and employees, these events will be 

an impetus for positive change and the introduction of new 

technologies. For example, it is forced isolation that has contributed to 

the fact that teachers, who are usually conservative, learn distance 

learning methods [1]. This is also true for the category of "blue collar": 

companies are forced to automate many HR-processes and establish a 

remote mode of operation, where possible, and employees - to adapt to 

conditions and gain new skills. 
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All this creates external pressure on us, on education and self-

education, on children and their future. Undoubtedly, classical methods 

of reform are not enough to further shape education in such a turbulent 

world. Finland and Singapore are considered to be the most successful 

educational cases today - two completely different models of education 

[2]. Finland is a model of the welfare state, where much attention is 

paid to equality of opportunity and access. Singapore is a meritocratic 

model, where the selection of the best talents is constantly taking place, 

where the game with high stakes is constantly going on. The Ukrainian 

model of education should also appear between these poles, because 

any transfer of one model will not work. If we take a broad 

perspective, then the participants in the educational process have an 

important life experience in conditions of constant stress, constant 

turbulence, where you can not rely on institutions [3]. 

But the reality of today is the COVID-19 pandemic, which will 

undoubtedly change the labor market. In the near future we will see the 

decline of some professions and the boom in demand for others. 

However, the impact of the pandemic on the labor market is not 

limited to the emergence of temporary demand for the medical 

profession. Tectonic shifts are expected in the labor market. In our 

opinion, the era of large offices is over: companies in different 

countries, including Ukraine, will decide that before the pandemic they 

spent too much money on office rent. The most necessary employees 

will return to the office, others will continue to work from home, move 

to freelance or part-time employment. After the end of the pandemic in 

the labor market, the demand for such professions may increase. 

Anti-crisis manager - specialists in this field will be in demand 

during and after the crisis. Companies are in dire need of experts 

who can analyze business, identify strengths and weaknesses, build 

a crisis plan and implement it. 

HR-transformation expert - the labor market has started to move, 

changes will take place in the triangle "society-economy-technology". 

Businesses will need experts who can guide companies and who can 

draw up an action plan: determine which employees to lay off, which 

to hire, why to train staff, which organizational schemes to use to 
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organize work in the new environment and which IT solutions to use to 

support these schemes. 

Expert in digital transformation - quarantine vacations will 

make even the most conservative owners think about what 

functions need to be transferred from the real environment to the 

virtual. Entrepreneurs will take the first step on the path to digital 

transformation and start looking for experts who can suggest what 

the next step should be.Програміст – спроби компаній перейти у 

цифру викличуть сплеск інтересу до розробки програмного 

забезпечення. Розробники ПЗ будуть затребувані – або на 

стороні замовника, або на стороні платформи. 

Expert with BigData - digitization of business will lead to a sharp 

increase in the data bank. Companies are aware of how rich they are 

and will try to get the most out of processing the accumulated data. 

The organizer of VR / AR broadcasts - quarantine has caused a 

demand for interest in the video service: Zoom immediately became 

the savior of communications in business, education and other fields. 

Personal IT consultant - due to the surge of interest in numbers, 

society will be divided. Some people will rush to learn new digital 

services, which will appear in large numbers in the coming months. 

Others will be confused about this, and they will need helpers who can 

build relationships with the changed world, explain how to behave in 

the digital environment, and advise on cybersecurity. 

Call center operator - not all companies will be able to survive the 

storm caused by the coronavirus. In some areas, such as tourism, it will 

be useless to look for work in the coming months. It is possible that 

after the crisis in the labor market, one of the most popular professions 

will be a call center operator. This profession will provide communica-

tion between users in the text of the vacancy in almost all areas. 

Care Assistant - A coronavirus pandemic can harm the health 

of the elderly and patients with chronic diseases. Therefore, there 

may be a growing demand for social workers who will help run the 

household, caregivers, nannies. 

The future is still too uncertain, and it is difficult to predict 

what will happen next in the labor market. It all depends on the 
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development of the situation, for example, on measures to combat 

the pandemic and support business. And that is why, in a period of 

turbulence, it is necessary to change the vector of state efforts. Of 

course, social support is currently very important for the most 

needy. However, it is necessary to "unfold" the logic of the state's 

influence from conditional "assistance" to "stimulation". This is 

what business representatives are actively trying to say. However, 

currently the state's capabilities are very weak. 

Finally, the state could go through the implementation of 

large-scale infrastructure projects in terms of employment and 

neutralization of unemployment. This is the construction of roads, 

restoring the potential of the tourism industry. Such projects could 

significantly reduce unemployment and at the same time gain 

"growth points" for Ukraine's economy in the near future. 

The collective efforts and solidarity of employers 'and workers' 

organizations are the most important condition for effectively 

counteracting the effects of the COVID-19 pandemic on the labor 

sector. In times of crisis, interaction and dialogue between 

employers 'and employers' organizations, on the one hand, and 

workers, on the other, can give new impetus to socio-economic 

progress and accelerate recovery. 
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Вивчення показників рівня життя населення – це складний 

соціально-економічний процес, який відрізняється наявністю 

певних елементів, складністю побудови, формуванням взаємоза-

лежних компонентів. Визначаючи рівень життя в рамках соціаль-

но-економічних аспектів дослідження, слід розглянути не тільки 

саму сутність даної категорії, але і її якісний зміст. Тут можна 

проаналізувати всі показники, які прямо або побічно характерри-

зують процеси особистого споживання благ, а також показники 

ефективності економічної системи в цілому: національний добро-

бут,  характер продуктивних сил і наявність ресурсів та ін. 

Проблеми функціонування економіки, особливостей форму-

вання, розподілу доходів та рівня життя населення активно 

досліджуються в роботах зарубіжних та вітчизняних вчених, 

таких як А. Мармоза, Е Михалева, Е. Шадоба, С. Севрюкова, 

П. Гутманн, Б. Даллаго, Е. Де Сото, та ін. 

Метою дослідження було проаналізувати грошові доходи 

населення як основного аспекту регулювання рівня його життя в 

умовах стабілізації соціально-економічного розвитку країни. 

Рівень життя населення залежить як від внутрішніх можли-

востей людини, так і від місця його існування, тому його 

підвищення прямо пов'язане з тенденціями добробуту людини, а 

також економічними громадськими умовами, у яких знаходиться 
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українське населення. Ефективні економічні системи, що володі-

ють значними громадськими багатствами, здатні забезпечити 

своїх громадян високими життєвими стандартами та соціальними 

гарантіями, ніж інші економіки [1, с. 93]. 

Одним з основних умов забезпечення гідного рівня життя 

населення, які можна оцінити за офіційними статистичними 

даними та які піддаються постійному дослідженню з боку вітчиз-

няних і зарубіжних авторів, є доходи населення. Формування 

показників доходів населення є важливим аспектом соціально-

економічного виміру рівня життя і несе інформацію для 

домогосподарств і суспільства в цілому. Дані про рівень життя 

окремого домашнього господарства, що має певний соціальний 

тип, рівень доходів і витрат, кількість зайнятих, дають можливість 

говорити про той чи інший рівень життя населення і його 

потенційні можливості для збереження капіталу і заощаджень. 

Процес формування і подальшого розподілу доходів насе-

лення пов'язаний з активністю громадян та можливістю вико рис-

товувати частину своїх доходів у вигляді інструментів інвесту-

вання для збільшення своїх майбутніх накопичень. Основою 

матеріального добробуту громадян є накопичені доходи та 

ресурси, що дозволяють задовольняти особисті потреби населен-

ня, виплачувати обов'язкові й добровільні платежі, а також 

накопичувати заощадження в організованій і неорганізованій 

формі. Проаналізуємо структуру доходів населення України у 

грошовій формі протягом 2016-2019 рр. в таблиці 1. Аналіз 

проводиться за допомогою показника індексу реальної заробітної 

плати (ЗП), який розраховується шляхом ділення індексу 

нарахованої номінальної ЗП на індекс цін. 

З даних, що наведені в таблиці 1, варто зазначити, що 

середньомісячний наявний дохід у розрахунку на одну особу у 

2019 році становить 5662,9 грн., що на 837,2 грн., або на 17,3% 

більше від попереднього року. Значне збільшення спостерігається 

по показнику середньомісячної номінальної заробітної плати, у 

2019 році цей показник становить 10679 грн., що на 1814 грн. або 

на 20,5% більше ніж у 2018 році. 
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Таблиця 1 – Доходи населення України протягом 2016-2019 рр. 

(грн.) 

Характеристика 
Роки 

Відхилення 

Абсо-

лютне, 

грн. 

Від-

носне, 

% 

2016 2017 2018 2019 2019-2018 рр. 

Середньомісячний 

наявний дохід у розра-

хунку на одну особу 

3090,0 3939,1 4825,7 5662,9 837,2 17,3 

Середньомісячний 

реальний дохід у розра-

хунку на одну особу 

2712,9 3443,3 4351,4 5216,7 865,3 19,9 

Середньомісячна номі-

нальна заробітна плата 
5183,0 7104,0 8865 10 679 1814,0 20,5 

Індекс реальної 

заробітної плати 
109,0 119,1 112,5 115,5 3,0 2,7 

Середній розмір місячної 

пенсії пенсіонерів 
1828,3 2479,2 2645,7 3019,62 373,9 14,1 

Середній розмір допомо-

ги громадянам у розра-

хунку на одну особу 

1671,9 1597,9 2997,1 4215,6 1218,5 10,6 

* Інформація зі статистичного збірника [2]. 

Аналіз структури доходів населення у грошовій формі 

свідчить, що за останні роки доходи значно зросли. Вони 

включають оплату за працю всіх категорій населення, пенсії, 

допомоги, стипендії та інші соціальні виплати, доходи від 

власності у вигляді відсотків за вкладами, цінних паперів, 

дивідендів, рентні доходи, доходи осіб, зайнятих підприєм-

ницькою діяльністю, а також позики, доходи від продажу 

іноземної валюти, дорогоцінних металів та інші доходи. 

Одним з найважливіших показників соціально-економічного 

становища і формування доходів громадян в сучасній економіч-

ній системі ринку є форми та способи отримання, трансформації 

та розподілу доходів як окремих громадян, так і домашніх 

господарств в цілому. Фінансові кризи істотно впливають на 

процес формування доходів населення. Вони служать зовнішнім 

економічним фактором, негативно впливають як на обсяг одержу-
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ваних доходів, так і в цілому на рівень і якість життя населення. 

Причинами зниження реально наявних доходів можуть бути: 

1) збільшення частки населення, яка має низькі доходи, 

нижчі за показники прожиткового мінімуму; 

2) зміна пропорційної залежності, встановленої 

динамічною зміною цін (на основні продовольчих товарів, 

транспорт, комунальні послуги) і станом доходів, які виражені 

в показниках якості харчування; 

3) зростання цін, тарифів на послуги, які збільшуються 

швидше, ніж ціни на споживчі товари [3, с. 592]. 

Розглянемо співвідношення доходів населення та ВВП 

України на рисунку 1 [2]. 
 

 
Рисунок 1 – Співвідношення доходів населення України та 

ВВП протягом 2016-2020 рр. (%) 

Реальні доходи населення України мають тенденцію до 

збільшення. Частка яких у 2020 році становить 71,3%, що на 5,1% 

менше від попереднього року. У 2018 році доходи населення 

склали 62,1 %, що на 3,6% більше ніж 2017 році та на 4,1% менше 

від 2019 р. (66,2%). Несуттєве збільшення спостерігається в 

динаміці ВВП, це спричинене внаслідок незначного збільшення 

кількості виготовленої продукції. 

Таким чином, необхідною умовою подальшого зростання 

доходів населення є підвищення ефективності суспільного 

виробництва. У свою чергу, підвищення рівня доходів населення 

сприятиме реалізації споживчого попиту, що стимулюватиме 
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похідний попит на продукцію виробничого призначення, 

інноваційні розробки та економічне зростання країни. Завдяки 

аналізу формування реальних грошових доходів населення є 

можливість побачити результат економічної діяльності країни, 

визначити її конкурентоспроможність у світовому та оєвропейсь-

кому економічному просторі. 
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Неможливо розглянути історичний аспект кодифікації 

законодавства України без визначення самого процесу кодифіка-

ції, як виду процесу систематизації законодавства. Для цього 

необхідно дослідити не тільки інтерпретацію самих понять, а їх 

ознаки, особливості, порядок і наслідок цих процесів 

1.1. Систематизація законодавства 
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Будь-яка держава створює велику кількість нормативно-

правових актів. Для полегшення знаходження певного норматив-

ного акту, забезпечення доступності законодавства для учасників 

правових відносин (фізичних і юридичних осіб), використо-

вується систематизація нормативних актів. 

Систематизація законодавства необхідна не тільки для 

покращення користування ним, а і для вдосконалення право-

творчої діяльності компетентних органів держави по створенню 

нормативно-правової бази, виявлення прогалин та протиріч у 

правовому регулюванні суспільних відносин та їх усунення. 

Систематизація законодавства - це діяльність правотвор-

чих та інших компетентних органів (посадових осіб) щодо 

упорядкування та вдосконалення чинних нормативно-правових 

актів держави, приведення їх до цілісної внутрішньо узгод-

женої системи та видання новостворених нормативних актів чи 

збірників законодавства. 

Розрізняють різні форми систематизації законодавства: 

1) кодифікацію законодавства; 

2) інкорпорацію законодавства; 

3) консолідацію законодавства. 

1.2. Кодифікація, як одна з форм систематизації 

Кодифікація законодавства - це вид систематизації, що 

здійснюється шляхом перероблення та зведення у процесі 

нормотворчості норм права, що містяться в різних нормативно-

правових актах, у логічно узгоджену, побудовану на наукових 

принципах систему і створення на цій основі нового єдиного 

нормативно-правового акта ( кодексу, статуту, положення) 

В результаті кодифікації цивільного законодавства України, 

здійсненого Верховною Радою України 16.01.2003 р. був прийня-

тий новий Цивільний кодекс з набранням чинності якого 

припинив свою дію Цивільний кодекс Української PCP від 

18.07.1963 р. 

Ознаками кодифікації є такі: 

1) як і консолідація, вона завжди є офіційною систематизаці-

єю, що здійснюється виключно в межах нормотворчої діяльності; 
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2)  результатом кодифікації є видання нового (кодифіко-

ваного) нормативно-правового акта; 

3) у процесі кодифікації з'являються нові елементи системи 

права - норми та інститути права, що принципово відрізняє 

кодифікацію від інших видів систематизації; 

4) з набранням чинності кодифікованим актом попередні 

акти, що регулюють аналогічні суспільні відносини, втрачають 

чинність повністю або в частині, що суперечить цьому акту. 

Результатом кодифікації є видання кодифікованого акта - 

нового зведеного нормативно-правового акта, що системно і 

вичерпно регулює певну сферу суспільних відносин - на рівні 

галузі або підгалузі права. 

Кодифіковані акти становлять той фундамент, на якому 

будується нове законодавство. Вони впорядковують нормативно-

правовий масив, усувають наявні суперечності, уніфікують 

правовий категорійний апарат, забезпечують термінологічно-

мовну єдність нормативно-правових актів. 

На відміну від результатів інших видів систематизації 

кодифікований акт не тільки впорядковує чинне законодавство, 

а й якісно, методологічно вдосконалює його. Кодекс є 

свідченням високого рівня розвитку юридичної 

науки та законодавчої техніки і водночас потужним 

поштовхом до подальших наукових досліджень відповідної 

галузі, розроблення та видання нових нормативно-правових 

актів на виконання його норм. 

Кодифікація нормативно-правових актів сьогодні є одним з 

найбільш ефективних способів систематизації законодавства. 

Крім того, кодифікація є чи не найважливішим особливим 

видом систематизації законодавства. 

Предметом кодифікації законодавства є система юридичних 

норм (правовий інститут, галузь, система законодавства), метою - 

формування положень сукупності періодичних норм у рамках 

правових інститутів, закріплення галузевої структури та розвиток 

правової системи законодавства в напрямі підвищення його 

ефективності. 
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Її сутність полягає у створенні на підставі аналізу існуючих 

нормативно-правових актів єдиного нового нормативно-правового 

акта. І оскільки Україна є державою, яка тяжіє до континентальної 

системи приватного права, то даний кодифікований нормативно-

правовий акт повинен бути вибудований за пандектною систе-

мою. В його основі має лежати цивілістична доктрина, яка 

ґрунтується на єдиному та однаковому розумінні приватноправо-

вих процесів і не містить внутрішніх протиріч і не узгодженості. 

Особливого значення це набуває в умовах економічної та правової 

реформи системи законодавства^, с. 208]. 

Кодифікація є ключовою ланкою вдосконалення механізму 

правового (Науковий вісник Національного університету ДПС 

України (економіка, право), регулювання, саме кодифікація 

законодавства забезпечує високу сутність його вдосконалення, 

сприяє його вивченню і застосуванню. 

В умовах євроінтеграційних прагнень України, а вона взяла 

зобов’язання щодо відповідності змісту національного законо-

давства законодавству ЄС, необхідно зазначити, що цивільне 

законодавство, очевидно, у подальшому буде розвиватися на ідеї 

адаптації внутрішнього законодавства України до вимог 

законодавства Європейського Союзу, що зумовлено ЗУ „Про 

загальнодержавну програму адаптації законодавства України до 

законодавства Європейського Союзу”. 

Стосовно цивільного права слід мати на увазі, що Європарла-

мент прийняв резолюцію про гармонізацію приватного права ЄС і 

рекомендував почати роботу з підготовки загальноєвропейського 

кодексу приватного права. Наголошувалось також, що уніфікація 

приватного права повинна бути проведена наперед у тих галузях 

права, що є найбільш важливими для розвитку єдиного ринку і, 

зокрема, „єдино зразкового” регулювання відносин у сфері 

європейського договірного права. Робоча група з Європейського 

ЦК працює за напрямами: регулювання окремих видів договорів 

(купівлі- продажу, надання послуг, кредитування, страхування, 

агентування тощо), недоговірних зобов’язань, інститути рухомого 

майна, що стосуються забезпечення функціонування єдиного 
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ринку (забезпечення кредиту рухомістю, переходу права власності 

на рухомі речі і трастове право). 

Загальні положення договірного права у подальшому будуть 

імплементовані в Європейський ЦК. Ці обставини зумовлюють 

нагальну потребу в теоретичних дослідженнях законодавства як 

системного продукту в його розвитку та способів удосконалення 

законодавства, зокрема вироблення наукового поняття кодифікації 

цивільного законодавства та визначення їх змісту. 

Тлумачний словник основних юридичних понять, термінів і 

визначень зазначає поняття „кодифікації” - як вид систематизації 

законодавства, що здійснюється через об’єднання і перероблення 

нормативного матеріалу, зі змінами його внутрішнього змісту, в 

єдиний внутрішньо узгоджений акт, яким, наприклад 210 Право 

правовим актом. Відбувається це шляхом: а) його переробки та б) 

об’єднання в кодифікаційному акті [8, с. 209]. 

Необхідно зазначити, що кодифікація - це не тільки 

переробка чинного правового матеріалу, але і його об’єднання. 

У процесі кодифікаційної діяльності здійснюється не тільки 

глибокий перегляд усього чинного 

законодавства в даній галузі, але і його більш або менш 

широке включення в кодифікаційний акт. 

1.3. Визначення поняття «кодифікація» у працях і думках вче-

них - правознавців, а також його визначення в цивільному праві. 

Свої теоретичні міркування про кодифікацію М. Ю. Чижов 

починає із з’ясування передумов кодифікації. При цьому він 

зазначає, що „кодекси не є творінням революцій, твором 

свавілля або філософської системи. Кодекси - це суть та 

результат прогресивного розвитку права відповідно до потреб 

суспільства”. Тим самим серед передумов кодифікації вченим 

виділяються фактори двоякого порядку. 

По-перше, це суто юридичні фактори, що проявляються у 

приведенні до порядку існуючі законоположення, у зведенні 

окремих законоположень в одне ціле, в одну систему. Потреба 

такого роду дій зумовлена тим, що закони, видані в уривчастих 

формах, у народів досягали певної міри розвитку, проявляються у 
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вигляді багатьох правових положень, створених у різний час, і при 

цьому важко уникнути протиріч, що „становлять справжню 

загрозу при застосуванні законів; звідси випливає неминучість 

перегляду законодавства, - неминучість приведення в гармонію 

положень, у творчості яких брали участь різноманітні фактори 

державного життя”. 

По-друге, на думку М. Ю. Чижова, кодифікації обумовлю-

ються також станом державного життя народу, що становить 

результат поєднання трьох систем соціальних факторів: 1) інтелек-

туальних; 2) політичних; 3) економічних. В. П. Жушман, О. М. Са-

вельєва вважають, що поняття кодифікації не знайшло 

однозначного (єдиного) в юридичній літературі визначення. 

Автори підручника „Загальна теорія держави і права” під 

кодифікацією розуміють упорядкування правових норм, що 

супроводжується переробкою їх змісту, скасуванням застарілих 

і прийняттям нових норм права, об’єднанням нормативного 

матеріалу в єдину, логічно узгоджену, 

Побудовану на наукових принципах систему. Якщо резуль-

татом поточного законодавства є утворення окремих законодавчих 

актів, то кодифікація впорядковує значну частину чинного 

законодавства, об’єднуючи їх у певній галузі права, змінюючи, 

доповнюючи і перетворюючи його. Унаслідок кодифікації 

з’являються гранично широкі за змістом законодавчі акти, що 

регулюють значну частину суспільних відносин у сфері дії певної 

галузі права [8, с. 210]. 

Є. А. Гетьман розглядає кодифікацію як діяльність уповнова-

жених на те органів державної влади, спрямовану на розробку, 

прийняття та введення в дію нового, як за формою, так і за 

змістом, нормативно-правового акта підвищеної стабільності. 

Автори монографії „Систематизація законодавства України: 

проблеми та перспективи вдосконалення” під кодифікацією 

розуміють діяльність правотворчих органів держави щодо 

створення нового систематизованого нормативно-правового акта, 

яка здійснюється шляхом глибокої і всебічної переробки 

чинного законодавства та внесення до нього суттєвих змін. 
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У процесі кодифікації до проекту створюваного акту 

запроваджуються діючі норми, що не втратили свого значення, 

а також нові норми, які вносять якісні зміни в регулювання 

певної сфери суспільних відносин. 

Узагальнюючі вищевикладені щодо поняття кодифікації 

законодавства, зауважимо, що в цілому вчених об’єднує думка, що 

це особливий вид систематизації законодавства з упорядкування 

законодавчого матеріалу шляхом його переробки з виключенням 

повторів, протиріч, усуненням прогалин тощо. Проте в юридичній 

літературі зустрічаються й інші судження та погляди вчених. 

Наприклад, деякі автори ототожнюють кодифікацію з інкорпора-

цією. Такий підхід до характеристики цих видів систематизації 

законодавства спостерігаємо в роботах А. М. Іодковського. 

Зокрема, вчений розглядав кодифікацію у широкому та вузькому 

розумінні [8, с. 211]. 

У широкому розумінні кодифікація має на меті лише техніч-

но впорядкувати існуюче законодавство, привести чинне 

законодавство до певної системи, не вносячи при цьому будь-яких 

змін у суть самих законів. У вузькому - вона пов’язана зі змінами 

у системі права, становить собою таку систематичну обробку 

діючого права, за якої та чи інша значима його область приводить-

ся до внутрішньої єдності, при цьому у процесі обробки діючі 

закони з цієї галузі права перероблюються та доповнюються. 

У силу вищевикладеного пропонуємо надати таке визначення 

поняття „кодифікація цивільного законодавства” - особливий вид 

систематизації цивільного законодавства, спрямований на 

внутрішню і зовнішню переробку чинного законодавства, а саме 

на упорядкування нормативних актів шляхом його переробки, 

обробки або об’єднання, узгодження суперечностей, приведення у 

відповідність, усунення колізій, виключення дублювання поло-

жень окремих норм зі змінами їх внутрішнього змісту в єдиному 

акті. Вважаємо, що приватноправова кодифікація повинна бути 

єдиною, тобто не допускати роз’єднання на окремі нормативно-

правові акти. 

Висновок: Кодифікація є не тільки вищою формою система-
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тизації, але і вищою формою правотворчості. Закономірністю 

розвитку будь-якої правової системи, умовою її успішного впливу 

на суспільні відносини є логічна стрункість. Право несупереч-

ливість і погодженість системи діючих правових норм. Одним із 

таких способів приведення правової системи до логічної струн-

кості, несуперечності й погодженості системи діючих правових 

норм є кодифікація законодавства. 
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Introduction. Six years ago, after the successful revolution in 

Ukraine Russia decided to annex Crimea and part of Donbas region 

in hope of slowing down the pro-European movement and thus the 

states started informational and cultural war. Education is a very 

crucial part of it as the most effective way to influence worldview 

of young generation. Children growing up on occupied territories 

do not study the Ukrainian language and literature at all. As a 

result, people living there are becoming more and more distanced 

from their domestic culture. In these circumstances, school 

graduates from these lands are more likely to continue their 

education in Russia rather than enter higher education in their home 

country. Furthermore, the situation gets even more complicated 

with each year passing by and neither international leaders nor 

experts expect the resolution of the conflict being found in the near 

future [1, p.71]. It may take several decades to end the war. While 

this may seem like a natural turn of events that Ukrainian 

government can do nothing about, there are ways to convince the 

youth to pursue their future in Ukraine. That is why in 2016 the 

Ministry of Education and Science of Ukraine introduced the 

concept of the educational centers "Donbas-Ukraine" and "Crimea-

Ukraine" to the parliament. 

Main body. When the first iteration of the project was pitched, 

the main purpose was to regulate the process of entering 

universities for school graduates from uncontrolled parts of the 
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country. During the development of the project a lot of difficult 

decisions had to be made. The biggest problem the ministry faced 

was External Independent Testing (EIT) as it is the foundation of 

higher education in Ukraine. Previously, students had to cross the 

border to manually register themselves for testing and then do it 

again to actually take part in EIT. Logically, the complexity of the 

process alienated students as Russians offered an easier way of 

registration. The logical solution would be to hold additional round 

of independent testing with simplified registering act for people 

willing to move to Ukraine. But it had a key drawback: the students 

had to prepare for exams based on Ukrainian educational program, 

which they did not study at Russian-centered schools. This factor 

alienated young people from coming to Ukraine. 

At first, the number of these educational centers was very 

limited. In fact, almost all of them were based in universities and 

institutes that were moved from the occupied territories or were 

located in Donetsk and Luhansk regions. Unfortunately, the plan 

turned out to be a complete failure with less than thousand students 

using this opportunity in period from 2016 to 2019. Which is why 

in July 2020 president Zelenskyy announced “a fight for minds of 

youth, their intelligence and talent” to encourage development of 

Ukrainian cultural and educational influence [2]. The first step 

turned out to be a substantially expanded version of the educational 

centers “Crimea-Ukraine” and “Donbas-Ukraine” project. Shortly 

after his speech the president submitted his version of the law to the 

parliament which quickly approved it. The new law included 

following major changes: 

– Expansion of the amount of universities participating in the 

initiative. Overwhelming majority of higher education institutions 

all across the country were given the task of establishing and 

organizing such centers; 

– Free nationwide Ukrainian language and history courses for 

better and smoother adaptation of potential students from annexed 

territories to new language environment both in person and online, 
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using social networks. This method in particular proved to be 

effective and easy to set up [3]. 

– Additional funding of the program which allows larger 

quantity of participants to get their education for free. 

Results and discussion. Together, these innovations resulted 

in the project getting attention from both domestic and foreign 

media as well as positive feedback from the European Union and 

Ukraine’s other international partners. The “Crimea-Ukraine” and 

“Donbas-Ukraine” educational centers turned out to be one of this 

year’s biggest achievements of the new government and the 

president office [4]. As of October 2020 the Ministry of Education 

and Science of Ukraine published results of the first year of 

operation of the new program. This year, the number of participants 

tripled compared to the same period of 2019. However, this 

initiative had a fair share of criticism: 

– Some experts saw this way of spending yearly educational 

budget as inefficient and too expensive to sustain in the long run; 

– Regular participants of EIT deemed this complete evasion of 

the regular testing process as unfair to people who put a lot of effort 

to ensure their own education; 

– Critics predict that this program will negatively affect 

motivation of these students to pour effort into their study. This 

may lower the quality of knowledge of such people. 

Conclusion. To sum up, while the main goal of the program 

— to provide simplified enrollment for residents of uncontrolled 

territories, was successfully achieved, there still is a lot of questions 

surrounding it left unanswered. In the next few years we will see 

the real long-term results of its operation and influence on the youth 

of Crimea and Donbas. 
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Участь громадян у публічних або масових заходах є 

однією з поширених форм реалізації їх конституційних прав і 

свобод. В процесі таких масових акцій вони проявляють 

особисту, або групову ініціативу, висловлюють своє ставлення 

до певних явищ або подій політичного, економічного, 

культурного та соціального життя суспільства.  

Відповідно до ст. 39 Конституції України громадяни 

мають право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, 

мітинги, походи і демонстрації, про проведення яких завчасно 
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сповіщаються органи виконавчої влади чи органи місцевого 

самоврядування[1]. 

Організатори публічного заходу, посадові особи та інші 

громадяни не мають права перешкоджати учасникам публічного 

заходу у вираженні своїх думок способом, що не порушує гро-

мадського порядку і регламенту проведення публічного заходу. 

Органи державної влади або органи місцевого самовря-

дування, яким адресуються питання, які з'явилися причинами 

проведення публічного заходу, зобов'язані розглянути дані 

питання по суті, прийняти по них необхідні рішення в порядку, 

встановленому законодавством, і повідомити про  рішення 

організатору публічного заходу.  

Разом з тим, правове регулювання масових заходів та 

діяльності органів державної влади,  місцевого самоврядування, 

політичних партій і громадських об'єднань щодо забезпечення 

конституційних прав громадян та правопорядку при їх 

проведенні, має певну специфіку. 

До організації публічного заходу відносяться оповіщення 

його можливих учасників і подача повідомлення про 

проведення  до відповідного органу виконавчої влади суб'єкта 

країни або орган місцевого самоврядування, проведення 

попередньої агітації, виготовлення і розповсюдження засобів її 

ж, інші дії, що не суперечать законодавству, що здійснюються 

з метою підготовки і проведення публічного зібрання. 

Публічний захід не може починатися раніше 6 годин і 

закінчуватися пізніше 22 годин поточного дня за місцевим 

часом. 

Зібрання  може проводитися в будь-яких придатних для 

цілей даного заходу місцях в разі, якщо його проведення не 

створює загрози обвалення будівель і споруд або іншої загрози 

безпеки учасників. Умови заборони або обмеження проведення 

публічного заходу в окремих місцях можуть бути конкрети-

зовані  законами[2]. 

На місцях, де заборонено проводити масовий захід, 

відносяться: 
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1) території, що безпосередньо прилягають до небезпечних 

виробничих об'єктів та до інших об'єктів, експлуатація яких 

потребує додержання спеціальних правил техніки безпеки; 

2) шляхопроводи, залізничні магістралі і смуги відводу 

залізниць, нафто-, газо- і продуктопроводів, високовольтних 

ліній електропередачі; 

3) території, що безпосередньо прилягають до резиденцій 

Президента, до будівель, які вони займають судами, до 

територій і будівель установ, які виконують покарання у 

вигляді позбавлення волі; 

4) прикордонна зона, якщо відсутній спеціальний дозвіл 

уповноважених на те прикордонних органів. 

У нашій країні організатор публічного заходу і інші 

громадяни з моменту подачі повідомлення про проведення 

публічного заходу мають право безперешкодно проводити 

попередню агітацію серед громадян, повідомляючи їм 

інформацію про місце (місцях), часу, метою його проведення 

та іншу інформацію, пов'язану з підготовкою та проведенням 

заходу , а також закликати громадян та їх об'єднання взяти 

участь в підготовці. 

До основних факторів, що безпосередньо впливає на 

діяльність органів внутрішніх справ і стан громадського порядку 

та безпеки, відносяться: 1) характер заходу, що проводиться; 2) 

значна концентрація людей на обмеженій території; 3) порушення 

звичайного режиму життя району, міста, цілого регіону; 4) 

виникнення особливої психологічної атмосфери (обстановки) в 

місцях проведення масових заходів; 5) зміна режиму роботи 

органу внутрішніх справ, підприємств, установ, організацій і 

служб забезпечення даного зібрання; 6) зростання ролі суспільної 

небезпеки скоєних правопорушень; 7) збільшення ймовірності 

виникнення надзвичайних ситуацій, що становлять загрозу 

особистій безпеці громадян і громадської безпеки; 8) висока 

динаміка зміни оперативної обстановки; 9) можливість 

використання проведених публічних акцій для здійснення 

терористичних актів в місцях масового перебування громадян. 
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Одним з основних вимог, що пред'являються до проведення 

масових заходів, є забезпечення безпеки людей, дотримання їх 

прав і законних інтересів, підтримка надійного громадського 

порядку в місцях, де вони проводяться[3]. 

Для управління угрупованням сил і засобів при проведенні 

публічних і масових заходів створюється оперативний штаб за 

місцем проведення заходу. Чисельність і склад оперативного 

штабу визначається характером і масштабом масового заходу, а 

також складається оперативною обстановкою. Очолює 

оперативний штаб, як правило, начальник територіального органу 

або один з його заступників. На штаб покладається значна 

кількість завдань, основними з яких є підготовка проекту плану 

забезпечення безпеки і правопорядку, його узгодження і 

затвердження; розробка схеми керування угрупованням сил і 

засобів, а також плану зв'язку; забезпечення оперативного 

управління угрупованням сил і засобів.  

При проведенні публічного або масового заходу додатково 

до звичайних, формуються такі види спеціальних нарядів: 

- наряд інформування і взаємодії із засобами масової 

інформації. Даний вид  забезпечується спеціальними 

технічними засобами звукопідсилення; 

- наряд оточення; 

- наряд організації пропускного режиму; 

- наряд забезпечення особистого огляду; 

- наряд блокування; 

- наряд документування (забезпечується засобами 

візуального спостереження, кіно-, фото-, відеоапаратурою та 

засобами звукозапису); 

-наряд доставляння; 

- наряд супроводу; 

- резерв; 

- наряд застосування спеціальних засобів (наряд у складі 

резерву). 

Наступна характерна риса масових заходів ґрунтується на 

тому, що будь-які заходи зумовлюються насамперед проявом 
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вольових відносин між людьми. В разі цього зазначені 

відносини виникають і розвиваються не в кожній сфері їх 

діяльності, а тільки там, де стикаються інтереси багатьох 

громадян, тобто в публічних місцях[4].  

Завершальною та доволі важливою ознакою масових 

заходів є регламентація порядку їх проведення. Значення її 

спрямовано на посилення охорони прав, свобод і законних 

інтересів громадян, а також їх гарантій. 
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Будь-яка економічна діяльність в умовах ринкових відносин 

немислима без застосування ефективних методів маркетингу.

 Сучасний маркетинг пройшов нелегкий шлях свого 

розвитку. Спочатку все в маркетингу починалося з продукту. 

Потім, починаючи з 50-х років минулого століття з’явився термін 

«комплекс маркетингу». Його в 60-х роках  доповнила концепція 

«4Р», яка дозволяла спеціалістам з маркетингу подивитися на 

товар зі сторони, відсторонено. Під час кризи 70-80 років 
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маркетологи зрозуміли, що саме споживач є головним учасником 

в реалізації продукту. При цьому «маркетинг 1.0» з тактичного 

рівня піднявся до стратегічного і вступив у дію «маркетинг 2.0». 

Але в кінці 80-х років «маркетинг 2.0» вичерпав усі свої 

можливості розвитку.  Тоді на допомогу прийшли нові технології, 

такі як Інтернет і це дозволило «маркетингу 2.0» стати не просто 

масовим, а всесвітнім.  

Завдяки розвитку технологічної сфери, а також соціальним 

медіа в Інтернеті, в розвинутих країнах почав зароджуватися 

«маркетинг 3.0. Саме цей вид маркетингу став вкрай актуальним 

останнім часом. Це пов’язано з тим, що ефективність ринкового 

механізму проявляється через забезпечення збалансованості 

економіки, раціональне використання трудових, матеріальних і 

фінансових ресурсів, створення гнучких виробництв, які 

сприйнятливі до запитів клієнтів і досягнень науково-технічного 

прогресу. 

Для початку варто висвітлити сутність маркетингу. У 

класичному розумінні маркетинг – це підприємницька діяльність, 

яка управляє просуванням товарів і послуг від виробника до 

споживача. Однак, з позицій сучасних уявлень про ринок, це 

визначення не повною мірою відображає його сутність. Так, 

Американська асоціація маркетингу визначає його як процес 

планування і втілення задуму, ціноутворення, просування і 

реалізації ідей, товарів і послуг за допомогою обміну, що 

задовольняє цілі окремих осіб і організацій. Інша група 

маркетологів розуміє під маркетингом цілісну систему організації 

та управління діяльністю фірми, спрямовану на забезпечення 

максимального збуту продукції. Існує ще і таке визначення: 

«Маркетинг як система стратегічного управління ринком з 

орієнтацією на споживача продукції, система управління 

виробничо-збутовою діяльністю в умовах ринку» [1, c. 154].  

Узагальнюючи вище написане, під сучасним маркетингом 

можна розуміти економічний процес, що полягає в 

прогнозуванні потреб потенційних покупців у задоволенні цих 

потреб шляхом пропозиції відповідних товарів – виробів, 
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технологій, послуг. Як економічний процес маркетинг являє 

собою певний етап у розвитку виробництва і господарської 

орієнтації підприємств. Це спосіб функціонування економіки в 

умовах зниження рівня усуспільнення, зростання ролі 

споживача в економіці та інтеграції виробництва, обігу і 

споживання. Основним завданням сучасного маркетингу є 

всебічне дослідження ринку, визначення вимог споживача, а 

також способів впливу на споживачів, формування їх потреб.  

Сучасний маркетинг в Україні включає:дослідження 

попиту і пропозиції, особливо на пріоритетних сегментах 

ринку, визначення співвідношення витрат на здійснення 

господарської діяльності в порівнянні з іншими компаніями, 

проведення рекламної роботи на сучасному рівні. Попри 

істотний рух вперед, в Україні ще не сформоване економічне 

середовище для ведення маркетингової діяльності як філософії 

бізнесу. Звідси основні особливості українського маркетингу:  

1. Активний розвиток теорії, а не практики маркетингу;  

2. Обмеженість в отриманні достовірної та актуальної 

інформації для розвитку маркетингової діяльності;  

3. Істотна увага приділяється окремим маркетинговим 

моделям: міжнародного маркетингу і маркетингу засобів 

виробництва;  

4. Застосування на практиці тільки деяких маркетингових 

функцій;  

5. Недостатньо розвинена інфраструктура ринку;  

6. Низький рівень культури в застосуванні маркетингових 

методик та інструментів [2, c. 37]. 

Безумовно, зміни траєкторії і вектору розвитку української і 

світової економіки вимагають розуміння суті, що лежить в основі 

динаміки, це тягне за собою переосмислення маркетингових 

концепцій, які традиційно використовуються, а також логіки та 

інструментарію, який застосовується у вирішенні виникаючих 

проблем. Саме в умовах перехідної економіки роль  сучасного 

маркетингу стає ще більш значущою, тому що при розробці та 

реалізації соціально-економічних, інвестиційних, зовнішньо-
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економічних, регіональних програм на макрорівні маркетинг 

виступає в якості важливого інструменту формування ринкових 

інститутів і ринкового середовища.  

Варто відзначити, що роль сучасного маркетингу в економіці 

– це підвищення її торгово-операційної ефективності. Також 

зміна концепції маркетингу на сучасному етапі розвитку 

економічних систем пов’язана не тільки з розширенням меж 

застосування маркетингового підходу, а й з новим етапом 

еволюційного розвитку маркетингу на рівні фірми, тобто 

розвитком мікромаркетингу. В умовах сьогодення, ринкова 

система переходить зі стану, що характеризується ринком 

продавця, до стану ринку покупця. Основна характерна 

особливість розвитку ринкової системи в цей період полягає в 

тому, що попит стає менше пропозиції. Саме тут сучасний 

маркетинг відіграє головну роль.  

Роль сучасного маркетингу значно зростає і, в першу чергу, в 

області організації збуту та активного просування вироблених 

товарів. У цей період на перший план виходить і чітко 

позначається операційний (тактичний) маркетинг з його 

функціями з планування і стимулювання продажів. Операційний 

маркетинг являє собою активну діяльність фірми по збільшенню 

продажів на існуючих ринках в короткостроковому періоді часу і 

використовує загальні інструменти комплексу комунікаційних 

засобів, таких, як: реклама, заходи щодо стимулювання збуту, 

пропаганда і особисті продажі. 

Також сучасний маркетинг відіграє важливу роль у 

задоволені основних потреб в різних категорій споживачів, які  

пред’являють різні вимоги до товарів і послуг. Це пов’язано з 

тим, що ринок в сучасних умовах, перестає бути однорідним і 

розпадається на окремі сегменти, пов’язані з диференціацією 

потреб і диференціацією товарів. На рівні фірми зміни в стані 

ринкового середовища призвели до зростання ролі 

стратегічного маркетингу.  

Однак поява і виділення в самостійну функцію стратегічного 

маркетингу не означає ослаблення позицій операційного 
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маркетингу, хоча сутність операційного маркетингу стає іншою. 

Зміна проявляється в розвитку взаємин з клієнтами, які 

будуються на інших принципах. По-перше, вони стають більш 

тривалими, виникають більш тісні контакти з клієнтами. По-

друге, на перший план висувається якість в обслуговуванні 

клієнта. І по-третє, проводиться політика, орієнтована не просто 

на високі характеристики продукції, що випускається, а на 

вигоди, які отримає клієнт в результаті співпраці з даним 

підприємством. 

Результати досліджень показують, що основу системи 

координат визначення сутності сучасного маркетингу  складають: 

зміна ролі споживача в «новій» економіці, трансформація основ 

маркетингу, процеси формування мереж на споживчому ринку.  

1.Зміна ролі споживача. Споживач, раніше ізольований від 

інформації про діяльність фірми, не дуже обізнаний і пасивний, 

сьогодні володіє різноманітними інформаційними технологіями і 

має в своєму розпорядженні сучасні засоби зв’язку. Він досить 

інформований, активний, оскільки отримує більш широкий 

доступ до інформації, з величезною швидкістю і за меншу ціну, 

ніж будь-коли раніше. Вплив, що чиниться таким споживачем на 

процеси і результати діяльності фірм, може проявлятися в 

найрізноманітніших формах.  

2. Підвищення активності споживачів. Компанії більше не 

можуть діяти автономно, розробляючи продукти, удосконалюючи 

виробничі процеси, складаючи маркетингові послання і 

контролюючи канали продажів при мінімальній участі 

споживачів або повній відсутності такого. Сьогодні споживачі 

прагнуть впливати на всі компоненти системи бізнесу. Володіють 

новими інструментами і не задоволені наданим їм вибором, вони 

хочуть взаємодіяти з фірмами і тим самим брати безпосередню 

або опосередковану участь в системах створення цінностей.  

3. Об’єднання в мережі. Людям властиво прагнення 

об’єднуватися в групи за інтересами, потребами і досвідом. 

Мережі споживачів дозволяють ефективно використовувати 

досвід один одного. Численність поінформованих споживачів 
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по всьому світу створює широку базу навичок, знань та 

інтересів, які може отримати будь-яка окрема людина.  

4. Трансформація споживчих ринків. Сьогодні не тільки 

фірми вивчають споживача. Споживачі вивчають продукцію, 

систему збуту, імідж, думку покупців про взаємини з фірмою і 

формують громадську думку. Для компаній, які звикли 

обмежувати потік відомостей, адресованих клієнтам, ця зміна має 

радикальний характер. Процеси глобалізації економіки істотно 

розширили географічну дисперсію суб’єктів ринку і посилили 

процеси інтернаціоналізації, взаємозв’язку, взаємозалежності 

національних споживчих ринків за рахунок «стирання» 

географічних кордонів. В умовах нового економічного простору 

основними суб’єктами (гравцями) стають не стільки окремі 

компанії або національні економіки, скільки транснаціональні 

мережеві компанії та їх об’єднання, «глобальні фірми». Бо жодна 

фірма не може забезпечити собі створення абсолютно вичерпного 

досвіду від спільного створення цінності.  

5. Розвиток і впровадження новітніх цифрових і біотех-

нологій, виробництво високоефективних матеріалів забезпечують 

подальші можливості для створення принципово нових товарів і 

послуг і викликають трансформацію бізнесу. Зниження рівня 

втручання держави в економіку і злиття технологій стирають 

межі між галузями і розмивають визначення продуктів. Ці 

фактори викликають поширюються по всьому світу потоки 

інформації, капіталів, продуктів та ідей, дозволяючи 

нетрадиційним конкурентам докорінно змінювати статус-кво [3, 

c. 108-111].  

Цифровізація зачіпає всі сфери діяльності людини. Цифрові 

технології істотно знизили витрати, пов’язані з пошуком, обміном 

і зберіганням інформації. Значно розширилося інформаційне поле 

людей і підприємств. Змінилася роль інформації, як ресурсу в 

економічних системах управління. У сукупності ці фактори 

призвели до появи такого терміна як «цифрова економіка». 

В таких умовах актуальним стає вибір майданчика для 

реклами. Він перш за все залежить від цільової аудиторії. 
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Наприклад, в області просування програмних продуктів 

маркетингова стратегія буде сильно відрізнятися виходячи зі 

специфіки самого продукту. 

Отже, процеси глобалізації, зміни траєкторії розвитку 

споживчого ринку зумовили нові методологічні та методичні 

походи до маркетингового управління, орієнтованого, на 

відміну від маркетинг-мікс, на взаємовигідну, стабільну і 

ефективну систему взаємин, і не тільки в діаді «виробник – 

споживач», а з усіма учасниками ринку. Використання 

маркетингового інструментарію як засобу підвищення 

конкурентоспроможності та зміцнення ринкових позицій 

суб’єктів господарювання поступово переорієнтується з 

короткострокової на довгострокову перспективу.  

Література: 
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імені Богдана Хмельницького 

м. Черкаси, Україна 

Корпоративні культури сучасних організацій різняться за 

багатьма аспектами, які можуть бути покладені в основу їх 

типології. Характерні особливості корпоративних культур 

визначаються наступними чинниками (табл. 1). 
 

Таблиця 1 

Чинники типології корпоративної культури 

Фактор Властивість корпоративної культури 

Природа  Гармонія – ігнорування 

Особистість   Індивідуалізм – колективізм 

Час  Обмежений - необмежений 

Дії  Результат – процес 

Формалізація повноважень  Формальна – неформальна 

Комунікації  Бар'єри – спілкування 

Джерело: систематизовано автором за [1] 

 

Виходячи з типів особистостей та групової поведінки 

можна поділити корпоративні культури на індивідуалістські 

(засновані на цінностях особистих досягнень і пов’язані 

насамперед з індивідуальними цілями) та колективістські 

(зорієнтовані на групову діяльність, норми і цінності цієї 

культури пов'язані з ідентифікацією окремих індивідів з 

організацією). 
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Індивідуалістська культура виражається в постійному 

прагненні до підвищення особистого престижу і особистого 

посадового статусу, досягненню матеріальної вигоди для себе, 

членів своєї родини, друзів і родичів. Це означає, що завдання 

бездоганно виконуються лише в тому випадку, якщо вони 

збігаються з особистими цілями членів організації. 

Для колективістської культури характерні принципи 

єдності норм та цінностей; обмежений індивідуалізм; дуже 

розвинений груповий контроль; спільна праця здійснюється у 

групах або командах. 

Для колективістської культури характерні принципи 

єдності норм та цінностей; обмежений індивідуалізм; дуже 

розвинений груповий контроль; спільна праця здійснюється у 

групах або командах. 

В основі іншої класифікації лежить фактор впливу 

зовнішнього середовища, згідно з яким корпоративна культура 

зорієнтована на гнучкість або стабільність конкурентного 

середовища, на внутрішні або зовнішні цілі. Чотири категорії 

культури, пов’язані з цими параметрами: адаптивна 

(підприємницька) культура, культура стратегічного завдання, 

кланова культура, бюрократична культура (рис. 1). 

 
Рис. 1. Категорії корпоративних культур 

Джерело: систематизовано автором за [3] 
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2. Культура стратегічного завдання 

3. Кланова культура 

4. Бюрократична культура. 

 



 

48 

В адаптивній (підприємницькій) культурі фокус знаходиться 

в зовнішньому середовищі, велике значення при її формуванні 

має гнучкість і адаптивність корпорації до вимог ринку. Культура 

створює і підтримує такі норми і переконання, які підвищують 

спроможність організації виділяти й інтерпретувати сигнали 

зовнішнього середовища, а потім формувати відповідну реакцію, 

певним чином змінюючи свою поведінку. Культура стратегічного 

завдання вимагає від організації орієнтації на специфічне коло 

споживачів у зовнішньому середовищі та чіткого дотримання 

власної стратегічної мети шляхом досягнення проміжних цілей. 

Організації з таким типом культури можуть працювати у більш 

стабільному навколишньому середовищі. Для кланової культури 

характерне почуття відповідальності і причетності до справ 

організації, зацікавленість всіх її членів в участі у спільній справі, 

врахування індивідуальних потреб працівників, задоволення яких 

розглядається як фактор успіху, відданість працівників 

організації. 
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м. Мукачево, Україна 

Входження України в міжнародний освітній простір 

сприяло тому, що чинними для нашої держави стали 

міжнародні нормативно-правові документи щодо осіб з 

особливостями психофізичного розвитку. Найбільш значущі з 

них розроблені та представлені в світовій спільноті 

Міжнародною Організацією Об'єднаних Націй (ООН), яка 

понад пів століття відстоює права осіб з обмеженою 

життєдіяльністю. Тому освіта має стати доступною, 

всеохоплюючою для всіх, незалежно від віку, національності, 

мови, походження, особливостей розвитку. Саме на ці питання 

і була покликана відповісти інклюзивна освіта ще в середині 

минулого століття. 

Цивілізовані країни світу усвідомили: суспільство втрачає, 

якщо певна частина людської спільноти не залучена до 

активного та продуктивного життя, тому перейшли до 

інклюзивної освіти, яка дає змогу дітям з особливими 

освітніми потребами самореалізуватися й отримати професію в 

майбутньому. А значить – на рівні з усіма приносити користь 

країні й суспільству. Інклюзивна освіта визначає ступінь 

розвитку суспільства, в якому ми живемо. 

Проблеми соціально-психологічної роботи з дітьми з 

особливими потребами висвітлені в багатьох працях: 

концептуальні підходи щодо соціально-педагогічної роботи з 

дітьми з особливими потребами у взаємодії з різними 
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соціальними інституціями (О. Безпалько, А. Капська, В. 

Ляшенко, В. Тесленко, С. Харченко); особливості організації 

освітнього процесу в умовах реалізації основних засад 

інклюзивного навчання (Г. Гоцко); організація соціального 

життя дитини з особливими освітніми потребами асистентом 

вчителя (А. Лапін); психолого-педагогічний супровід дитини з 

особливими освітніми потребами в інклюзивному освітньому 

середовищі (С. Лоза). 

Слід наголосити, що майже в усіх своїх роботах 

В.О. Сухомлинський звертав особливу увагу на необхідність 

використання принципу індивідуального підходу в роботі з 

дітьми з особливими потребами. Вчений наголошував на тому, 

що не може існувати виховання особистості поза колективом, 

як не може бути колективу без особистостей. Діти з 

психофізичними вадами не повинні бути покинуті самі на себе, 

а розвиватися у таких же умовах, що й здорові діти. Педагог 

доречно зауважував, що колектив може стати виховним 

середовищем тільки в тому разі, коли він створюється під час 

спілкування і спільної діяльності, яка дає кожному радість і 

насолоду, розвиває інтереси і здібності, коли є освічений 

педагог, який любить дітей [1]. 

Відповідно до Концепції розвитку інклюзивної освіти, 

інклюзивне навчання – це комплексний процес забезпечення 

рівного доступу до якісної освіти дітям з особливими освітніми 

потребами шляхом організації їх навчання в закладах загальної 

середньої освіти на основі застосування особистісно-

орієнтованих методів навчання, з урахуванням індивідуальних 

особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей. 

Інклюзивна освіта – гнучка, індивідуалізована система 

навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку в 

умовах звичайної школи за місцем проживання [2]. 

В основу інклюзивної освіти покладена ідеологія, яка 

виключає будь-яку дискримінацію учнів, але в той же час 

створює відповідні умови для отримання якісної освіти дітей з 

особливими освітніми потребами. Інклюзивна освіта визнає, що 
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всі діти можуть повноцінно навчатися, а їх відмінні особливості 

гідні поваги та є джерелом навчального досвіду для усіх 

учасників освітнього процесу. Тож, інклюзивна освіта – це 

освітня технологія, яка передбачає навчання й виховання дітей з 

особливими потребами у звичайному закладі освіти, де створені 

відповідні умови для забезпечення максимальної ефективності 

освітнього процесу. У такому середовищі всі діти навчаються 

разом у системі масової освіти за загальноосвітніми навчальними 

програмами, що пристосовані до потреб такої дитини. 

Доречно виділити ключові аспекти, що розкривають 

розуміння інклюзії, а саме: 

1. Інклюзія – це процес. Її слід розглядати як неперервний 

пошук ефективних способів врахування питання багатоманітнос-

ті. Інклюзія навчає співіснувати з відмінностями, які розгляда-

ються як стимул для заохочення дітей і дорослих до навчання. 

2. Інклюзія спрямована на виявлення й усунення бар`єрів. 

Вона передбачає збір, узагальнення і оцінку інформації з великої 

кількості різних джерел з метою вдосконалення освітньої 

політики і практики, заохочення дітей і дорослих до навчання. 

3. Інклюзія створює умови для присутності, участі та 

досягнень усіх учнів. Термін «присутність» означає місце 

навчання дітей і те, наскільки регулярно вони його відвідують. 

Термін «участь» описує якість їхнього навчального досвіду і 

тому вимагає врахування думок тих, хто навчається. Термін 

«досягнення» стосується не лише результатів тестів чи 

екзаменів, а охоплює також результати навчання в межах усіх 

навчальних планів і програм. 

4. Інклюзія вимагає підвищеної уваги до дітей «групи 

ризику», для яких існує вірогідність виключення чи низької 

успішності. Йдеться про моральний обов`язок вести ретельне 

спостереження за учнями, які за статистикою найчастіше 

потрапляють до «групи ризику», і, за потреби, вживати заходів 

для забезпечення їхньої присутності, участі та досягнень у 

системі загальної середньої освіти [3]. 

Також навчання учнів з особливими освітніми потребами 
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відбувається за індивідуальними навчальними планами та 

забезпечується медико-соціальним та психолого-педагогічним 

супроводом. Інклюзивна освіта передбачає створення освітнього 

середовища, яке б відповідало потребам і можливостям кожної 

дитини, незалежно від особливостей її психофізичного розвитку.  

Основними принципами розвитку інклюзивної освіти є:  

– науковість (розробка теоретико-методологічних основ 

інклюзивного навчання, програмно-методичного інструментарію, 

аналіз і моніторинг результатів упровадження інклюзивного 

навчання, оцінка ефективності технологій, що використовуються 

для досягнення позитивного результату, проведення незалежної 

експертизи);  

– системність (забезпечення рівного доступу до якісної 

освіти дітей з особливими освітніми потребами, наступності 

між рівнями освіти: рання допомога – дошкільна освіта – 

загальна середня освіта);  

– варіативність, корекційна спрямованість (організація 

особистісно-орієнтованого освітнього процесу в комплексі з 

корекційно-розвивальною роботою для задоволення соціально-

освітніх потреб, створення умов для соціально-трудової 

реабілітації, інтеграції в суспільство дітей із порушеннями 

психофізичного розвитку, у тому числі дітей-інвалідів);  

– індивідуалізація (здійснення особистісно-орієнтованого 

(індивідуального, диференційованого) підходу);  

– соціальна відповідальність сім’ї (виховання, навчання й 

розвиток дитини; створення належних умов для розвитку її 

природних здібностей, участь у навчально-реабілітаційному 

процесі);  

– міжвідомча інтеграція та соціальне партнерство 

(координація дій різних відомств, соціальних інституцій, служб 

з метою оптимізації процесу освітньої інтеграції дітей з 

особливими освітніми потребами) [4, с. 29].  

Серед першочергових кроків у напрямі створення 

інклюзивного середовища вбачаються наступні: відмовитися 

від стереотипних поглядів на вчителів, учнів і освітній процес; 
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формувати в школі атмосферу, засновану на ідеях інклюзії; 

розбудувати школу як громаду; зосереджуватися на співпраці, 

а не на конкуренції; прищеплювати віру в свої сили кожному 

учаснику освітнього процесу [5, с. 19]. 

Таким чином, у справді інклюзивному середовищі кожен 

учень, у тому числі діти з особливими освітніми потребами, 

почуває себе безпечно та має відчуття приналежності до 

колективу. Учні та їхні батьки беруть участь у визначенні 

навчальних цілей, а також у прийнятті рішень щодо них. А 

працівники школи, у свою чергу, мають відповідну 

кваліфікацію, підтримку, гнучкість та ресурси, аби виховувати, 

заохочувати та реагувати на потреби всіх учнів, без винятку. 

Отже, запровадження інклюзивного освітнього 

середовища є надзвичайно важливим і актуальним питанням 

для нашої держави. Воно повинно бути створене на основі 

принципів толерантного ставлення, поваги до індивідуальних 

особливостей дитини і недопущення дискримінації. Усі діти, 

перебуваючи в інклюзивному середовищі, повинні навчитися 

цінувати й поважати дітей з відмінними особливостями. Вони 

навчаються бачити людину, а не її ваду, та не помічати 

пов’язаних із ними соціальних ярликів. 
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Тепловий насос - пристрій для переносу теплової енергії від 

джерела низькопотенційної теплової енергії (яке з низькою 

температурою) до споживача (теплоносія) з більш високою 

температурою. Термодинамічно тепловий насос аналогічний 

холодильній машині. Проте якщо в холодильній машині 

основною метою є виробництво холоду шляхом відбору теплоти з 

будь-якого об’єму випарником, а конденсатор здійснює скидання 

теплоти в навколишнє середовище, то в тепловому насосі картина 

зворотна. Конденсатор є теплообмінним апаратом, що виділяє 

теплоту для споживача, а випарник - теплообмінним апаратом, 

що утилізує низькопотенційну теплоту та переробляє її у 

вторинні енергетичні ресурси і (або) нетрадиційні поновлювані 

джерела енергії.  

Поняття холодильної машини 

Зазвичай холодильна машина переносить тепло від 

джерела, температура якого нижче навколишнього середовища, 
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до джерела, що має температуру навколишнього середовища, - 

води або повітря; в цьому випадку машина служить для 

охолодження або підтримки низьких температур в певному обсязі 

- холодильній камері. 

За допомогою холодильної машини тепло можна перенести і 

до джерела, температура якого значно вище навколишнього 

середовища. Це тепло можна корисно використовувати, 

наприклад, для опалення. У цьому випадку холодильну машину 

прийнято називати тепловим насосом. 

 
Більш конкретний опис роботи теплового насосу полягає в 

наступному: 

1. Незамерзаючий теплоносій, що проходить по 

трубопроводу, який укладається, наприклад, в землю, забирає 

по ходу якусь кількість тепла, що є в грунті, та нагрівається на 

кілька градусів. Теплоносій який проходячи через спеціальний 

теплообмінник (випарник), розташований всередині теплового 

насосу, передає накопичене тепло внутрішньому контуру 

теплового насоса. 

2. Внутрішній замкнутий контур теплового насосу 

заповнений спеціальним холодоагентом. Холодоагент при 
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низькій температурі і низькому тиску поступає у випарник. 

Сам холодоагент має дуже низьку температуру кипіння. Коли 

він проходить через випарник, забирає накопичене тепло та 

переходить з рідкого стану в газоподібне з температурою +6 

град. С. 

3. Газоподібний холодоагент потрапляє з випарника в 

компресор, тут він стискається, його температура ще більше 

підвищується. При стисканні пари відбувається виділення 

великої кількості тепла і температура рідини підвищується до 

35-60 град. Цельсія. 

4. Потім нагрітий холодоагент поступає в конденсатор, де 

відбувається передача тепла в контур споживання тепла - контур 

системи опалення та гарячого водопостачання.  Нагрітий до 

температури 45-60град. теплоносій спочатку поступає в 

накопичувальний бак для зняття пікових навантажень теплового 

насосу. Після цього нагріта вода використовується як для системи 

опалення - поступає до опалювальних приладів, так і для подачі 

в точки використання гарячої води. 

5. Холодоагент, після того як віддав тепло в систему 

опалення, проходить крізь дросельний клапан, в якому за 

рахунок моментального зниження тиску, знову переходить в 

рідкий стан, а температура його різко падає. Після чого цикл 

повторюється: холодоагент знову потрапляє у випарник і 

забирає низькопотенційне тепло [1]. 

Ефективність використання теплового насосу залежить від 

його коефіцієнту перетворення, який визначається 

відношенням кількості тепла в кВт, отриманого від теплового 

насосу, до витрат енергії для роботи компресора (приводу) 

теплового насоса. Цей коефіцієнт може бути від 2,5 до 5 для 

різних типів теплових насосів. Так пояснюється велика 

ефективність використання теплового насосу: тепловий насос, 

наприклад, споживає 1 кВт електричної енергії, а в залежності від 

типу теплового насоса і умов його експлуатації, забезпечує 3,5- 7 

кВт теплової енергії. Так визначається ККД, або коефіцієнт 

перетворення теплового насосу. Основне правило - якщо меншою 



 

57 

буде різниця температур між вхідною та вихідною температурою 

теплоносія в системі споживання, тем менше треба затратити 

енергії компресору теплового насосу для нагріву теплоносія до 

потрібної температури. Коефіцієнт корисної дії теплового насоса 

(ТН) найвищий при використанні ТН в низькотемпературних 

системах опалення - системах з теплими підлогами чи 

фанкойлами, або з радіаторами, розрахованими на знижену 

температуру подачі. 

Теплові насоси в холодну пору року опалюють приміщення, 

а в теплу пору року використовуються для охолодження повітря в 

будинку. В такому випадку тепло з повітря приміщень будинку 

забирається та передається назад у землю, повітря чи у 

водоймище. Багатофункційність використання є однією з 

найважливіших переваг теплових насосів. 

На сьогоднішній день теплові насоси - геотермальні, 

повітряні чи водяні, є найбільш ефективним, екологічним та 

енергозберігаючим видом теплотехнічного обладнання, що 

використовується для опалення, кондиціонування приміщень 

та гарячого водопостачання. Навіть в умовах відсутності 

державної підтримки та стимулювання впровадження такої 

енергоефективної техніки для населення України, при високих 

первинних інвестиціях, реальних кращих за теплові насоси 

альтернатив на сьогоднішній день не існує. Ціни на теплові 

насоси в зв'язку зі зростанням темпів їх використання та все 

більшою популярністю в світі, знижуються. 
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У сучасних умовах, коли можливості державного контролю 

над громадянами та силового тиску на них зростають, особливого 

значення набувають гарантії захисту прав людини. Презумпція 

невинуватості є однією з таких дієвих гарантій, яка сприяє 

встановленню істини у справі та виключає односторонній 

обвинувальний підхід у діяльності правоохоронних органів. У 

цьому сенсі значний теоретичний та практичний інтерес 

становить іноземний досвід застосування даного принципу, у 

тому числі й досвід держав, що відносяться до релігійного типу 

правових систем. Метою даного дослідження є розкриття 

особливостей втілення принципу презумпції невинуватості у 

мусульманському праві. 

Основними засадами мусульманської концепції прав людини 

є: 1) гідність і братерство; 2) рівність усіх членів ісламського 

суспільства, без їх поділу за ознакою раси, кольору шкіри чи 

соціального становища; 3) повага до честі, репутації та сім’ї 

кожної людини; 4) презумпція невинуватості; 5) особиста свобода 

[1, с.8-9]. Таким чином, презумпція невинуватості відноситься до 

базових домінант ісламу. ЇЇ корені слід шукати у принципі 

довірливого ставлення до особистості, який спирається на 

уявлення мусульман про те, що кожна людина приходить у цей 

світ у стані первісної чистоти та абсолютного послуху волі 

Аллаха. Іслам закликає вірити, що Аллах надав людям однакову 

схильність як до добра, так і до зла [2, с.100]. У Корані сказано: 
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«Клянуся душею і Тим, Хто надав їй співрозмірний вигляд і 

вселив їй порочність і богобоязливість! Мав успіх той, хто 

очистив її, і зазнав збитків той, хто збезчестив її» (Сура 91, аяти 7-

10). Виходячи з цього, у кожному конкретному випадку необхідні 

переконливі докази задля того, щоб визнати людину винною у 

свідомому обранні шляху безчестя і злочину. При бездоказовому 

звинуваченні спричиняється шкода не лише обвинуваченому, а й 

тим, хто його несправедливо звинувачує. Дане положення 

відображено у наступному тексті Корану: «О ви, хто вірує! Коли 

людина злонравна зі звісткою до вас прийде, то постарайтеся 

істинність цієї вісті уточнити, щоб через невідання своє зла не 

заподіяти (невинним) людям, а потім не каятися в тому, що 

зробив» (Сура 49, аят 6). 

Презумпція невинуватості, встановлена традицією 

пророка Мухаммада (араб.   د  стосується як ,([muˈħammad] ُمَحمَّ

цивільно-правових, так і кримінально-правових відносин. У 

вирішенні цивільно-правових питань схема реалізації цієї 

презумпції ґрунтується на вислові Пророка: «Докази повинен 

надати позивач, а той, хто спростовує позов, має дати клятву». 

Що стосується справ кримінально-правового характеру, дана 

презумпція будується за допомогою формули: «Існування 

сумнівів виключає застосування покарання», що означає 

звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності, 

якщо відносно фактів, що стосуються його звинувачення, 

існують обґрунтовані сумніви. Дане правило засноване на 

нормах хадісу, згідно з яким пророку Мухаммаду належать 

такі слова: «Усувайте від мусульман встановлені Аллахом 

покарання у міру можливості. Справді, краще імаму 

помилитися у помилуванні, ніж помилитися в накладенні 

покарання». Ці слова стають зрозумілішими, якщо пам’ятати 

про принцип невідворотності відповідальності людини. У 

мусульманській традиції даний принцип означає: якщо певна 

особа насправді скоїла правопорушення і не отримала 

належної відплати в цьому світі, то в будь-якому випадку її 

чекає правосуддя Аллаха в День спокути [3, с.18]. 
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Презумпція невинуватості закріплена не лише у ісламських 

релігійних текстах, а й у законодавстві мусульманських держав. 

Зокрема, у сучасному Афганістані у ст. 4 Тимчасового 

Кримінально-процесуального кодексу для судів від 2004 р. 

зазначено, що особа вважається невинуватою з моменту подачі 

кримінальної позову і до моменту визначення кримінальної 

відповідальності остаточним рішенням. У Республіці Ємен, яка на 

конституційному рівні визнана ісламською державою, згідно з ст. 

4 Закону №13 від 1994 р., що затвердив Республіканський Указ 

щодо кримінального судочинства, підозрюваний вважається 

невинним, доки висунутий проти нього обвинувальний висновок 

не буде підтверджено, а всі сумніви повинні тлумачитися на 

користь обвинуваченого. Ст. 321 цього ж Закону встановлює, що 

засудження людини не може ґрунтуватися не на фактах, а тягар 

будь-якого доведення лежить на позивачі, якщо законом не 

передбачено інше [4, с.36]. 

Принцип презумпції невинуватості знайшов своє 

відображення і на міжнародному рівні. Так, згідно зі ст. 6 

Всезагальної ісламської декларації прав людини (1981 р.), 

кожен має право на захист від тиску державних інститутів. 

Ніхто не повинен виправдовуватися і доводити свою 

невинність у разі висунутих проти людини звинувачень або в 

разі, коли людина знаходиться в ситуації, в якій розумно 

ставиться питання про її можливу причетність до вчинення 

злочину [5]. У ст. 19 Каїрської декларації про права людини в 

ісламі (1990 р.) сказано, що обвинувачений не є винним, доки 

його провина не доведена неупередженим судом, на якому 

йому були надані всі гарантії захисту [6]. 

Презумпції невинуватості достатньо уваги приділяється 

також на рівні ісламської юридичної доктрини. Зокрема, 

Мухаммад аш-Шафія (767–820 рр.), засновник школи шафіїтів, 

запропонував метод тлумачення Корану та Суни під назвою 

істисхаб, тобто порівняння з вже відомим. Суть даного методу 

полягає у припущенні, що стан речей, який існував у 

минулому, продовжує існувати, доки не доведене протилежне. 
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Прикладів істисхаба безліч: борг існує, поки не доведена його 

сплата; шлюб припускається існуючим, поки не стане відомим 

його розірвання, також існує і презумпція невинуватості, доки 

провина особи не доведена [7, с.215-216]. 

Таким чином, презумпція невинуватості є важливою 

складовою сучасної мусульманської системи правосуддя, яка 

має довгу історичну традицію розвитку. Її корені містяться у 

Корані та висловах пророка Мухаммада, які не увійшли до 

священної книги мусульман, але підтверджені свідченнями 

його прибічників. Даний принцип також розвинений 

мусульманською юридичною доктриною та закріплений у 

актах національного та міжнародного права. 
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An integral part of training specialists in various fields is the 

study of a foreign language, which is an important part of the 

modern rhythm of life. Learning a foreign language is a very 

important step, therefore it requires considerable effort. It is also the 

key to a successful future career. To achieve a high level of foreign 

language, it is important for the teacher to know the latest teaching 

methods, special teaching techniques and techniques to select 

optimally a method according to the level of knowledge, needs, 

interests of students and more. Rational and motivated use of 

teaching methods in foreign languages requires a creative approach 

by the teacher, because pedagogy is a science and art at the same 

time, so the approach to the choice of teaching methods should be 

based on the creativity of the teacher. [2, p. 159-160]. 

The purpose of this article is to review current trends in the 

development of methods of teaching foreign languages. When 

selecting modern teaching methods, the following criteria must be 

taken into account, according to which the methods used must: 

1. create an atmosphere in which the student feels freely and 

comfortably, to stimulate his interests, to develop the desire for 

practical use of a foreign language; 

2. encourage the student as a whole, affecting his emotions, 

feelings, etc .; 

3. stimulate language skills, cognitive and creative abilities; 

4. to activate the student, making him the main actor in the 
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learning process, actively interacting with other participants in this 

process; 

5. create situations in which the teacher is not the central 

figure, that is, the student must realize that learning a foreign 

language is related to his personality and interests, and not to the 

techniques and teaching assistance used by the teacher; 

6. to teach the student to work on the language independently 

at the level of his physical, intellectual and emotional abilities - at 

the same time to provide differentiation and individualization of the 

educational process; 

7. provide different works in the audience: individual, group, 

collective, to some extent, stimulating the activity of students, their 

independence, creativity. The implementation of the teaching 

method is carried out through the use of a number of teaching 

techniques, various approaches and working techniques. Learning 

techniques - a set of specific learning situations that contribute to 

the achievement of the intermediate (auxiliary) goal of a particular 

method. [1, p. 320]. 

The purpose of teaching a foreign language in high school at the 

present stage is to master students' communicative competencies that 

allow them to implement their knowledge, skills, abilities to solve 

specific communicative tasks in real life situations. A foreign language 

acts as a means of communication, communication with 

representatives of other nations, so in education continues to develop 

cultural or intercultural approach to learning within the concept of 

"dialogue of cultures", in order to form multilingual literacy of 

students. Therefore, I believe that in a modern university there should 

be no place for such processes as memorization, thoughtless learning 

of texts in a foreign language that have no practical value for the future 

life of students. Students must be prepared on the basis of quality 

modern authentic educational material for the conscious use of a 

foreign language in later life and work. After all, a good knowledge of 

foreign languages is now and will continue to be one of the leading 

requirements of employers. High-quality language training of students 

is not possible without the use of modern educational technologies. 
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Modern technologies in education are professionally-oriented foreign 

language teaching, project work in teaching, application of information 

and telecommunication technologies, work with educational computer 

programs in foreign languages (multimedia system), distance 

technologies in foreign language teaching, use of Internet resources , 

learning a foreign language in a computer environment (forums, blogs, 

e-mail). 

At this stage of development of methodical science the main 

method of teaching foreign languages is the communicative 

method. In the process of learning by communicative method, 

students acquire communicative competence - the ability to use the 

language depending on the specific situation. They learn to 

communicate in the process of communication itself. Accordingly, 

all exercises and tasks should be communicatively justified by 

information deficit, choice and reaction (information gap, choice, 

feedback). The most important characteristic of the communicative 

approach is the use of authentic materials, ie those that are actually 

used by native speakers. Speech interaction of students sometimes, 

though not always, takes place with the participation of the teacher 

in various forms: pairs, triads, small groups, with the whole group. 

From the very beginning, students master all four types of speech 

activity at the supra-phrase and text levels with limited use of the 

native language. The object of evaluation is not only the 

correctness, but also the speed of speaking and reading. 

   To achieve communicative competence - communicative 

skills formed on the basis of language knowledge, skills and 

abilities - a foreign language teacher uses the latest teaching 

methods that combine communicative and cognitive goals. 

Innovative methods of teaching foreign languages, based on a 

humanistic approach, aimed at the development and self-

improvement of the individual, the disclosure of its reserve 

capabilities and creative potential, create the conditions for 

effective improvement of the educational process in higher 

education. The main principles of modern methods are: movement 

from whole to individual, student-centered lessons, purposefulness 
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and content of classes, their focus on achieving social interaction in 

the presence of the teacher's faith in the success of their students, 

language integration and language acquisition. using knowledge 

from other fields of science. 

    Advantages of the method: students improve their speaking 

skills, overcome the fear of mistakes. Disadvantages of the method: 

due attention is not paid to the quality of language, communicative 

competence quickly reaches its limits. 

    The interactive method provides an opportunity to solve 

communicative - cognitive problems by means of foreign language 

communication. The category of "interactive learning" can be 

defined as: a) the interaction of teacher and student in the 

communication process; b) training to solve linguistic and 

communicative problems. Interactive activities include the 

organization and development of dialogic speech aimed at mutual 

understanding, interaction, solving problems important to each of 

the participants in the learning process. 

In the process of communication students learn to solve 

complex problems based on the analysis of circumstances and 

relevant information, to express alternative opinions, to make 

informed decisions, to communication with different people and to 

take part in discussions. 

Modern communicative methods offer a wide introduction into 

the educational process of active non-standard methods and forms 

of work for better conscious assimilation of the material. In 

practice, found a fairly high efficiency of such forms of work as 

individual, pair, group and team work. The most famous forms of 

pair and group work: 

- inner (outer) circles (inside / outside circles); 

- brain storm; 

- jigsaw reading; 

- exchange of thoughts (think-pair-share); 

- pair-interviews and others. 

Thus, we can conclude that the effectiveness of communicative 

foreign language teaching in higher education will depend on the 
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desire and ability of teachers to use the positive experience of domestic 

and foreign scholars and practitioners on the humanistic approach to 

learning, understanding the need to abandon authoritarian and 

scholastic methods. Methods of teaching foreign languages, based on a 

humanistic approach, help to reveal the creative potential of students 

and contribute to the development and self-improvement of the 

educational and communicative process, the formation of future 

conscious patriots of their country, tolerant citizens. 

Literature: 

1. Волкова Н.П. Педагогіка: Навч. посіб. – К.: Академвидав, 

2007. – с. 616. 

2. Методика навчання іноземних мов у середніх 

навчальних закладах: Підручник/кол. авторів під керівн. С.Ю. 

Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 1999. – с. 320 

______________________________________________________ 

УДК 334.01   Економічні науки 
 

ЕЛЕМЕНТИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КАДРОВИМ 

ПОТЕНЦІАЛОМ 
 

Білик В.В. 

д.е.н., доц., доцент кафедри  

Габро С.В. 

магістр кафедри  

кафедра педагогічних наук, освітнього і  

соціокультурного менеджменту 

Черкаський національний університет  

імені Богдана Хмельницького 

м. Черкаси, Україна 

Основою будь-якої організації та її головним багатством є 

люди, вони створюють в ній продукт, формують культуру орга-

нізації, її внутрішній клімат, тому особливу цінність для держави 

становить кваліфікація кадрів, які повинні володіти знаннями в 

різних галузях науки, техніки, а грамотне використання і розвиток 

людських ресурсів набуває першочергової ваги. Успіх організації, 
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чи освітньої галузі значною мірою залежить від ефективності 

управління його персоналом, який, використовуючи свої знання, 

вміння та навички, забезпечує реалізацію поставлених цілей. Без 

ефективного використання  кадрового потенціалу саме існування 

сучасного суспільства неможливе, досягти цього можна 

ефективним розвитком наукових досліджень та удосконалення 

нових технологій шляхом впровадження комплексного підходу 

до управління кадровим потенціалом 

Державна політика у сфері вищої освіти в країні спрямована 

на реформування освітньої галузі на національних традиціях з 

урахуванням світових освітніх тенденцій з метою забезпечення 

всебічного розвитку людини як найвищої цінності суспільства, 

розквіту її таланту, підвищення її освітнього рівня [2; 3]. 

Удосконалення системи управління кадровим потенціалом 

освітньої галузі необхідно розглядати як один з важливих 

напрямків підвищення ефективності розвитку науки і техно-

логій, як важливий елемент державної політики соціально 

економічного розвитку України.   

 Системний підхід до управління кадровим потенціалом   

означає, що кожна система складається з окремих  підсистем, яка 

дозволяє розглядати її як комплекс взаємопов'язаних елементів, 

об'єднаних спільною метою, що полягає у забезпеченні 

функціональних підсистем  необхідними працівниками в 

потрібній кількості та потрібної кваліфікації 

Елементами кадрового потенціалу є – кількісні показники та 

якісні характеристики персоналу.  З точки зору Н.В. 

Прижигалкіної  для визначення кадрового потенціалу важливими 

є кількісні показники (чисельність і структура показників, 

професійний стаж, тривалість та інтенсивність робочого часу) та 

якісні характеристики, які враховують такі фундаментальні 

компоненти, як фізіологічний, інтелектуальний та професійно-

освітній, соціогуманістичний [4, с. 43] 

О.С.Виханский [1] до кількісних показників відносить склад, 

структуру персоналу, їх чисельність, середній вік працівників, 

середній та науковий стаж роботи в навчальних закладах, 
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динаміку плинності кадрів, середню заробітну плату фахівців, 

керівників.  

Визначення потреби у персоналі передбачає установлення 

вихідних даних для розрахунку та безпосередній розрахунок 

необхідної чисельності працівників на певний період часу, 

кількість робочого часу, можливого до відпрацьовування в 

нормальному рівні інтенсивності праці, обсягу витрат. 

  До  якісних характеристик персоналу О.С.Виханский [1] 

відносить стан здоров’я, працездатність, рівень освіти, 

професійні знання та навички, рівень кваліфікації, практичний 

досвід, компетентність, інтелектуальні й творчі здібності, 

професіоналізм, прояв трудової та інноваційної активності; 

наявні та потенційні можливості працівників;  наявність 

якісної системи управління персоналом [1]. 

Кадровий потенціал закладу вищої освіти – це сукупність 

здібностей і можливостей його науково-педагогічного персоналу 

забезпечити поточні та перспективні економічні та соціальні 

потреби суспільства і економіки (в тому числі власні) в підготовці 

кадрів необхідного рівня кваліфікації за відповідними 

спеціальностями для забезпечення стратегії розвитку країни.    
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Соціальні відпустки належать усім працівникам незалежно 

від галузевої належності установи (організації, закладу), в якій 

вони працюють. Тобто ця відпустка (за наявності права на неї) за 

одними і тими ж правилами надається медпрацівникам, 

педагогічним і науково-педагогічним працівникам, держслужбов-

цям, посадовим особам місцевого самоврядування та іншим. Такі 

відпустки існують у наступних видах: 1) відпустка у зв’язку з 

вагітністю та пологами; 2) відпустка для догляду за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку; 3) відпустка у зв’язку з 

усиновленням дитини; 4) додаткова відпустка працівникам, які 

мають дітей або повнолітню дитину - особу з інвалідністю з 

дитинства підгрупи А I групи.  

Стаття 17 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 

року (далі Закон) містить посилання на те, що на підставі 

медичного висновку жінкам надається оплачувана відпустка у 

зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю: 1) до пологів - 70 

календарних днів; 2) після пологів - 56 календарних днів (70 ка-

лендарних днів - у разі народження двох і більше дітей та у разі 

ускладнення пологів), починаючи з дня пологів. Тобто, можна 

прийти до висновку, що суб’єктами такої відпустки є лише жінки.  

Дещо інша ситуація з наданням цього виду відпустки 

особам, які усиновили новонароджених дітей безпосередньо з 

пологового будинку, яка їм з дня усиновлення і становить 56 

календарних днів (70 календарних днів - при усиновленні двох 

і більше дітей). У разі усиновлення дитини (дітей) обома 
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батьками вказана відпустка надається одному з батьків на їх 

розсуд. Отже, аналіз цієї норми дає підстваи стверджувати, що 

право на таку відпустку мають особи обох статей, при чому 

чоловіки можуть отримати таку відпустку навіть без наявності 

матері, як усиновлювача.  

Наступний вид соціальних відпусток унормований 

статтею 18 Закону, де йдеться про те, що після закінчення 

відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки 

їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення 

нею трирічного віку. 

Важливою соціальною гарантією у цьому випадку є те, що 

підприємство за рахунок власних коштів може надавати 

жінкам частково оплачувану відпустку та відпустку без 

збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої 

тривалості. Окрім того, ця відпустка може бути використана 

повністю або частинами також батьком дитини, бабою, дідом 

чи іншими родичами, які фактично доглядають за дитиною, 

або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину, одним із 

прийомних батьків чи батьків-вихователів. Тобто бачимо 

розширене коло суб’єктів, які можуть претендувати на такий 

вид відпусток, які за бажанням у період перебування їх у 

відпустці для догляду за дитиною можуть працювати на 

умовах неповного робочого часу або вдома. 

Стаття 181 Закону вказує на те, що особа, яка усиновила 

дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського 

піклування, старше трьох років, надається одноразова оплачувана 

відпустка у зв'язку з усиновленням дитини тривалістю 56 

календарних днів, а при усиновленні двох і більше дітей – 70 днів 

без урахування святкових і неробочих днів після набрання 

законної сили рішенням про усиновлення дитини (якщо 

усиновлювачами є подружжя - одному з них на їх розсуд). 

Така особа має право на відпустку у зв'язку з 

усиновленням дитини за умови, якщо заява про надання 

відпустки надійшла не пізніше трьох місяців з дня набрання 

законної сили рішенням про усиновлення дитини. 
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Останній вид соціальних відпусток вказаний у статті 19 

Закону: «жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 

15 років, або дитину з інвалідністю, або яка усиновила дитину, 

матері особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, оди-

нокій матері, батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства 

підгрупи А I групи, який виховує їх без матері (у тому числі у разі 

тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також 

особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з 

дитинства підгрупи А I групи, чи одному із прийомних батьків 

надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 

календарних днів без урахування святкових і неробочих днів 

(стаття 73 Кодексу законів про працю України). 

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки 

її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних 

днів.» [1].  

Міністерство праці та соціальної політики у своєму листі від 

04.10.2010 р. № 306/13/116-10 дотримується думки, що одинокою 

матір’ю для цілей визначення права на соціальну відпустку на 

дітей є: жінка, яка не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народ-

ження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис 

про батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою 

матері; вдова; жінка, яка виховує дитину без батька (в тому числі і 

розлучена жінка, яка виховує дитину без батька) [2].  

Окрім того, варто зауважити, що у листі Міністерства 

праці та соціальної політики вказано зауваження про те, що 

якщо працівник не зможе документально підтвердити своє 

право на соцвідпустку, роботодавець може відмовити в наданні 

цієї відпустки [3]. 

Що ж до порядку надання соціальних відпусток, то він 

міститься у статті 20 Закону, де містяться положення до 

кожного виду соціальних відпусток окремо.  

Тривалість відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами 

обчислюється сумарно і становить 126 календарних днів, а у разі 

разі народження двох і більше дітей та в разі ускладнення пологів 

140 календарних днів. Вона надається повністю незалежно від 
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кількості днів, фактично використаних до пологів.Важливою 

гарантією трудового законодавства є те, що до відпустки у зв'язку 

з вагітністю та пологами власник або уповноважений ним орган 

зобов'язаний за заявою жінки приєднати щорічну відпустку 

незалежно від тривалості її роботи в поточному робочому році. 

Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею 

трирічного віку надається за заявою жінки або осіб, яким вона 

надається, повністю або частково в межах установленого 

періоду та оформляється наказом (розпорядженням) власника 

або уповноваженого ним органу. Особам, які не є матір’ю 

дитини (крім осіб, які усиновили чи взяли дитину під опіку у 

встановленому законодавством порядку, прийомних батьків і 

батьків-вихователів), відпустка для догляду за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку надається на підставі довідки з 

місця роботи (навчання, служби) матері дитини про те, що вона 

вийшла на роботу до закінчення терміну цієї відпустки і 

виплату допомоги по догляду за дитиною їй припинено (із 

зазначенням дати). Відпустка для догляду за дитиною до 

досягнення нею віку трьох років не надається працівнику, 

якщо дитина перебуває на державному утриманні. Але ця 

вимога не розповсюджується на прийомних дітей у прийомних 

сім’ях та вихованців у дитячих будинках сімейного типу. 

Відпустка у зв'язку з усиновленням дитини віком старше 

трьох років надається за заявою особи, яка усиновила дитину, 

на підставі рішення про усиновлення дитини та оформляється 

наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого ним 

органу. 

Додаткові відпустки працівникам, які мають дітей або 

повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства 

підгрупи А I групи надаються понад щорічні відпустки і 

переносяться на інший період або продовжуються [1]. 
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В березні 2020 року весь світ зіштовхнувся з проблемою 

глобального масштабу, яка за дуже короткий термін охопила 

весь світ. Це пандемія Covid-19, яка значно відобразилась на 

економіці країн світу та майже всіх сферах їх життєдіяльності. 

Зміни торкнулися також митної справи, зокрема нетарифних 

заходів регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Багатьма країнами світу були введені обмеження в 

торговельній та митній політиці задля запобігання розповсюд-

женню пандемії Covid-19 та зменшення критичного дефіциту на 

національному рівні. Товари, на які поширюються встановлені 

нові заборони та обмеження на експорт, значно відрізняються. 

Більшість країн обмежили або заборонили експорт медичних 

виробів (зокрема, масок і засобів індивідуального захисту), 
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фармацевтичних препаратів та медичного обладнання (в першу 

чергу, апаратів штучної вентиляції легень). Однак є країни, які 

через заборони розширили додатковий контроль за експортно-

імпортними операціями з окремими товарами (зокрема, харчові 

продукти й товари першої необхідності) [1]. 

Поряд з обмежувальними заходами на експорт, деякі 

країни запровадили певні послаблення на імпорт (зокрема, 

медичних засобів). Послаблення були застосовані тимчасово у 

вигляді скасування імпортних тарифів, виключення зі списку 

товарів з вимогами про обов'язкове отримання імпортних 

ліцензій, тимчасове припинення антидемпінгових мит тощо. 

Наприклад, уряд Катару вирішив скасувати митне оподатку-

вання на імпортні операції з продовольчими товарами і 

медикаментами, яке було встановлено на період 6 місяців.  

Україна, на ряду з іншими країнами, також вжила певних 

заходів для запобігання розповсюдженню Covid-19.  

11 березня 2020 р. Кабінет Міністрів України прийняв 

постанову № 211 «Про запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), якою встановив 

карантин на усій території України [2].  

Верховною Радою України 30.03.2020 було прийнято 

Закон України №540-ІХ «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення 

додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» [3].  

На виконання зазначеного Закону України Кабінет Міністрів 

розробив Постанову від 20 березня 2020 р. № 224, якою 

затверджено перелік товарів (у тому числі лікарських засобів, 

медичних виробів та/або медичного обладнання), спрямованих 

на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та 

ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, які звільняються від сплати ввізного мита 

та оподаткування податком на додану вартість (зі змінами) [4].  
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Згодом до цієї Постанови Кабінету Міністрів України було 

внесено низку змін, якими скасовано положення про звільнення 

від оподаткування ввізним митом та згідно з цим, визначені 

лікарські засоби та вироби медичного призначення починаючи з 

23.07.2020 р. не звільняються від оподаткування ввізним митом.  

Поряд з тарифними заходами також були запроваджені 

нетарифні заходи, зокрема квотування зовнішньоекономічних 

операцій з певними життєво важливими товарами, необхід-

ними для запобігання поширенню COVID-19. 

Під квотуванням, у загальному випадку, розуміють 

установлення державними органами, відповідно до національного 

законодавства та міжнародних договорів, обмеження обсягу 

імпорту (експорту) певного товару за допомогою квот на 

визначений період (рік, квартал тощо). 

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 грудня 

2019 р. № 1109 (зі змінами) було встановлено обсяги квот 

товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2020 році [5]. 

Згідно з даною постановою було встановлено нульові квоти на 

експорт певних товарів, в тому числі і товарів медичного 

призначення, в цілях протидії пандемії Covid-19, що означає 

фактичну заборону експорту зазначених нижче товарів: 

• Водонепроникний лабораторний костюм; 

• Рукавички із інших полімерних матеріалів; 

• Рукавички медичні нестерильні нетальковані нітрилові; 

• Рукавички неопудрені з нітрилу; 

• Халат ізоляційний медичний одноразовий; 

• Маски медичні (хірургічні); 

• Окуляри захисні; 

• Щиток захисний; 

• Респіратор класу захисту не нижче FFP2; 

• Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спир-

ту 80 об. % або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиля-

ти, крім біоетанолу, напоїв, одержаних шляхом перегонки, дена-

турованих, будь-якої концентрації, та інших подібних товарів; 
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• Гречка; 

• Зерно гречки лущене (без плодової оболонки). 

Безперечно, пандемія Covid-19 значно вплинув на світову 

економіку, економіку України, а також на міжнародну 

торгівлю. Багато країн були вимушені тимчасово відмовитися 

від звичайного режиму торгівлі та ввести обмеження на 

експорт певних товарів та заохочення їх імпорту.  

Україною, як і багатьма іншими країнами світу,  були введені 

певні тарифні та нетарифні заходи, які були спрямовані на недо-

пущення поширення COVID-19. До тарифних заходів слід 

віднести звільнення від сплати ввізного мита та оподаткування 

податком на додану вартість, товарів (у тому числі лікарських 

засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), спря-

мованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та 

ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної 

хвороби COVID-19. Як нетарифні заходи встановлено нульові 

квоти на експорт певних товарів, зокрема виробів медичного при-

значення, спирту етилового неденатурованого, інших спиртових 

дистилятів, окремих продуктів харчування, що означає фактичну 

заборону експорту зазначених товарів. Запроваджені заходи 

сприяли забезпеченню внутрішнього ринку та медичних закладів 

товарами, необхідними для запобігання поширенню COVID-19.  
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politici-inozemnih-krayin-u-zvyazku-iz-covid-19. 

2. Про запобігання поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2 : Постанова Кабінету Міністрів 

України від 11 березня 2020 р. № 211 (зі змінами). – Режим 

доступу до ресурсу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/211-

2020-п#Text 

3. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 

спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та 
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економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19) : Закон України від 30.03.2020 р. №540-ІХ 

(зі змінами). – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.ra-

da.gov.ua/laws/show/540-20/ed20200624#Text 

4. Про затвердження переліку товарів (у тому числі 

лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного 

обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих 

на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та 

ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 

які звільняються від сплати ввізного мита та операції з 

ввезення яких на митну територію України та/або операції з 

постачання яких на митній території України звільняються від 

оподаткування податком на додану вартість : Постанова 

Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 224 (зі 

змінами). – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.ra-

da.gov.ua/laws/show/224-2020-п#Text  

5. Про затвердження переліків товарів, експорт та імпорт 

яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2020 рік : Постанова 

Кабінету Міністрів України від 24 грудня 2019 р. № 1109 (зі 

змінами). – Режим доступу до ресурсу: https://zakon.ra-

da.gov.ua/laws/show/1109-2019-%D0%BF#Text. 

______________________________________________________ 

УДК  347               Юридичні науки 

 

ПРЕДМЕТ І ЗАВДАННЯ НАУКИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА, 

МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ ЦИВІЛЬНОГО ПРАВА 

 

Глива А.О., 

Студентка юридичного факультету 

Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола 

м.Тернопіль,Україна 

Цивілістика має власні предмет, методологію, завдання, 

наукові школи (основні наукові напрями). Предметом науки 
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називається сукупність предметів і явищ, що виступають 

об'єктом її уваги, тобто те, що вивчається наукою. 

Наука цивільного права має власний предмет, який є 

сукупністю цивільно-правових явищ. Цивілістика вивчає правове 

становище приватної особи, її цивільні (приватні) суб'єктивні 

права, становлення і зміст цивільно-правових норм і закріплених 

ними інститутів та конструкцій, правила і практику тлумачення і 

застосування цих норм з метою виявлення перспектив і тенденцій 

розвитку інститутів цивільного права [1, c.185]. 

Предмет цивілістики значно відрізняється від предмета 

цивільного права. Вироблені цивілістикою висновки ґрунту-

ються як на догматичному аналізі (тлумаченні) цивільно-

правових норм, так і на використанні інших категорій і 

конструкцій, що дають можливість пояснювати наявні цивільно-

правові явища, певною мірою прогнозувати їх розвиток. 

Тривалий час головним об'єктом наукової уваги 

української юриспруденції традиційно вважалися правові, а 

точніше - законодавчі норми, зміст і соціальні функції 

закріплених ними юридичних інститутів і конструкцій. 

В сучасних умовах спостерігається тенденція до 

перенесення центру тягаря вивчення на суб'єктивні приватні 

права, процеси їх здійснення і захисту. Подібні процеси 

притаманні і для цивілістичної науки, яка рухається від 

переважного вивчення норм (права в об'єктивному значенні) до 

пріоритетного вивчення суб'єктивних приватних прав. Норми 

при цьому розглядаються лише як спосіб встановлення змісту 

цих прав, підстави їх виникнення і припинення. 

До основних складових предмета цивілістики зазвичай 

відносять догму цивільного (приватного) права, історію 

цивільного (приватного) права і порівняльну цивілістику, що 

не виключає можливості визначення структури цивілістики за 

іншими критеріями. 

Догма цивільного права зазвичай розглядається як частина 

цивілістики, що вивчає характер, особливості і зміст норм певної 

системи цивільного права; структуру, зміст і форми цивільного 
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законодавства, його тлумачення; вивчає та аналізує практику 

застосування цивільно-правових норм з метою визначення їхньої 

ефективності. Предметом цього розділу цивілістики є насамперед 

чинне цивільне законодавство і практика його застосування. 

Таким чином, враховуючи викладене, галузеве визначення 

методів дослідження, що використовуються наукою цивільного 

права, вбачається в тому, що це сукупність (комплекс) різнома-

нітних прийомів, способів, підходів, інших можливих засобів, які 

обумовлені предметом науки цивільного права і визначені 

досягненнями суспільних наук (перш за все філософії), загальної 

теорії держави і права, власне теорії цивільного права і викорис-

товуються для пізнання його предмета, цивільного законодавства 

і врегульованих ним майнових та особистих немайнових відносин 

зметаю одержання відповідних наукових результатів. 

З наведеного визначення поняття методів наукового 

пізнання цивільно-правових явищ, що охоплюються предметом 

науки цивільного права, можна зробити висновок про те, що ці 

методи характеризуються певною різноманітністю як за 

рівневими, так і за своїми змістовними ознаками, а це створює 

об'єктивну передумову та необхідність їх класифікації. 

Виходячи з того, що, перебуваючи у складі правової науки 

взагалі, наука цивільного права водночас охоплюється і 

загальним поняттям суспільних наук, не викликає сумнівів 

методологічна підпорядкованість вивчення цивільно-правових 

явищ загальнонауковим методам, що використовуються для 

пізнання соціально-суспільних явищ взагалі. І оскільки для 

пізнання явищ суспільного життя загальну методологічну основу 

створює філософія, то останній належить основоположне методо-

логічне значення і стосовно вивчення різновиду суспільних явищ 

— цивільно-правових. 

До загальнонаукових філософських методів, що викорис-

товуються наукою цивільного права, в першу чергу слід 

віднести методи: матеріалістичної діалектики, історико-

правового та критичного аналізу, переходу кількості в якість, 

конкуренції протилежностей та ін. 



 

80 

Загальнонауковим філософським методом дослідження є 

діалектичний, який вважається найбільш поширеним у науці 

цивільного права. І це зрозуміло. Адже йдеться про використання 

галузевою правовою наукою філософського вчення про загальні 

закони розвитку природи, суспільства і мислення. Як загально-

науковий метод наукового пізнання цивільно-правових явищ 

матеріалістична діалектика спирається на закони матеріальної 

єдності світу, універсальності взаємозв'язку предметів і явищ, 

залежності одного явища від іншого, відображує загальні 

закономірності наукового пізнання, які регламентують всі його 

етапи, починаючи з нагромадження емпіричних фактів і 

закінчуючи одержанням нових теоретичних знань [2, c.19]. 

Завдяки матеріалістичній діалектиці наука цивільного права 

стає спроможною досягти свої пізнавальні цілі стосовно, 

наприклад, цивільно-правової майнової відповідальності, 

значення якої є похідним не лише від уявлень про правову 

відповідальність, а й від уявлень про відповідальність соціально-

економічну. Навряд чи було б можливим дослідження і такого 

цивільно-правового інституту, як інститут власності, тільки з 

правових позицій, але без урахування економічного аспекту 

власності як передумови виникнення однойменних правових 

відносин і т. ін. 

Поряд з методом матеріалістичної діалектики у вивченні 

цивільно-правових явищ суттєве значення належить методу 

історико-правового аналізу. 

Щоправда, питання про наявність і зміст методології 

науки цивільного права в зазначеній науці не висувалося, хоча 

проблеми методології правознавства вивчалися багатьма 

представниками цивілістичної науки. 

Однак може виникнути запитання: якщо цивільне право 

визнане не тільки галуззю відповідного законодавчого 

регулювання суспільних відносин, а й відповідною галуззю 

правознавства, то чи можуть підлягати науково галузевому 

цивілістичному світогляду певні власні орієнтири пізнання 

явищ, охоплюваних галузевою цивілістичною наукою. І лише 
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позитивна відповідь на це запитання надає змогу оцінити 

досягнення цивілістичної науки в розробці галузевих понять, 

теорій, у співвідношенні з якими стає можливим розвиток 

цивілістичної думки в Україні. В різноманітних джерелах 

цивільного права законодавцем вживаються поняття без 

відповідного їх визначення. Йдеться, наприклад, про поняття 

поважності причин пропуску строку позовної давності, 

неналежного виконання договірних зобов'язань, моральної 

шкоди і т. ін. Навіть з зазначених цивільно-правових явищ 

було б важко в їх з'ясуванні обійтися без допомоги наукового 

розпізнання їх сутності [3, c.179]. 

Звичайно, вибір тих чи інших методів досліджень, що 

використовуються наукою цивільного права, обумовлюється 

природою пізнавальних явищ та завданнями, які ставить перед 

собою дослідник. Проте при інших рівних умовах саме зазначені 

методи багато в чому визначають наперед глибину проникнення в 

сутність предмета цивільно-правового дослідження. 

Література: 
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цивільному праві: монографія. 2005.272 с 

2. Бервено С. М. Проблеми договірного права України: 

монографія.2006. 392 с. 
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УДК 332.3        Економічні науки  
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ЗЕМЕЛЬ ДЕРЖАВНОЇ ТА КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА 

СУЧАСНОМУ ЕТАПІ ЗЕМЕЛЬНОЇ РЕФОРМИ 
 

Гончаров В.В., 

 старший викладач 

Хекало Л.М., 

студентка 2м курсу  

юридичного факультету 

Сумський національний  

аграрний університет 

Відповідно до Земельного кодексу України [1] (далі – ЗКУ) 

кожен громадянин України має право безоплатно отримати у 

власність від держави або територіальної громади за різним 

призначенням земельні ділянки на всій території України.  

Теперішня земельна політика нашої держави спрямовує на 

продовження процесів приватизації земельних ділянок, 

функціонування і розвитку ринку землі, а саме формування 

системи  землеволодіння та землекористування. На сучасному 

етапі не квапливо розвиваються приватизаційні процеси, 

вбачається велике зростання кількості суперечок, які виникають 

саме під час здійснення свого права громадянами на привати-

зацію земельної  ділянки. Судова практика, що характеризується 

відсутністю схожості в сприйнятті та системному тлумаченні 

норм щодо приватизації, свідчать про необхідність удоскона-

лення правового регулювання в даній сфері. 

Становлячись об’єктом приватизації, земля залишається не 

відновлюваним природним ресурсом, а також природним 

ресурсним об’єктом, що охороняється як важлива складова 

частини природи. У зв’язку з цим покращення правового регулю-

вання приватизаційних відносин повинно бути заохочене не лише 

на забезпечення прав громадян, а й на визначення меж їх 

реалізації з метою покращення раціонального використання землі 

і також її охорони. 
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Приватизація земельних ділянок, є однією з основних 

напрямів земельної реформи, на сучасному етапі розвитку 

земельних правовідносин залишається основним механізмом, 

що дає змогу перетворити державну власність на приватну. 

Норми, що регулюють передачу земельних ділянок з 

державної власності у приватну, зазначені в різних нормативно-

правових актах. Сфера їх правового впливу відбувається 

головним чином залежно від категорії об’єкта публічної власності 

– того чи іншого виду земельної ділянки, що підлягає відчуженню 

у власність юридичних осіб та громадян.  

Земельним законодавством зазначено, що приватизація 

земель може здійснюватися безоплатно і також за плату. Особли-

вість безоплатної приватизації земель в Україні полягає саме в 

тому, що нею можуть скористатися лише громадяни України. 

Однак право на безоплатну приватизацію земель не є 

необмеженим.  

Громадяни України мають законне право на приватизацію 

земельних ділянок лише в певних розмірах залежно від виду 

цільового призначення земельних ділянок, встановлених статтею 

121 ЗКУ. Відповідно, платна приватизація здійснюється на 

земельних аукціонах, але громадянам яким земельні ділянки були 

надані у постійне користування до 1 січня 2002 р., вже отримали 

їх безкоштовно у власність. Також за час проведення земельних 

реформ сильно зменшилася площа земель державної та 

комунальної власності, які можуть бути надані у власність 

громадянам та юридичним особам в Україні.  

Як свідчить практика, в умовах дефіциту земельних ділянок 

право громадян на безоплатну приватизацію земель з державної 

власності в приватну власність на цей час майже не можлива.  

На теперішньому етапі земельної реформи відсутнє належне 

законодавче регламентування процедури приватизації земельних 

ділянок. Зокрема, існує багато прогалин саме у встановленні 

порядку здійснення права на приватизацію. Саме тому на 

сьогодні проблема детального вивчення процедурних норм, що 

визначають приватизацію земельних ділянок є актуальною. 
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Особливість правового регулювання полягає в тому, що 

воно має свій специфічний механізм, під яким розуміють 

систему правових засобів (норм права), за допомогою яких 

забезпечується  правовий вплив на суспільні відносини. 

І враховуючи вищевказане, кожна норма права виступає 

саме тим елементом, який повинен збалансувати громадські 

відносини, і лише тоді, коли вони зможуть бути законним 

чином втілені в дію, що, у свою чергу, дасть новий поштовх 

для втілення процедури передачі земельної ділянки з 

державної власності у приватну, та її правове застосування. 
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Актуальність проблеми. Актуальність роботи полягає в 

тому, що липованське весілля мало досліджене. Що стосується 

літератури про нього, то жодного повного джерела не існує. А 

в тих джерелах, що є, інформації обмаль і вона загально-

ознайомлюючого плану. 

Ступінь дослідження проблеми. Вилкове на Дунаю – 

одне з самих оригінальних міст нашого півдня. Уздовж вулиць-
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каналів, по місцевим єрикам, лежать на палях дощаті кладки-

тротуари, паркани біля будинків збиті із замшілих днищ старих 

каюків, а хвіртки в двір – маленькі містки через єрики. На ніч 

їх не закривають  від непроханого гостя, а піднімають, як 

колись у воріт фортець піднімали міст через рів. 

Коли я перегортала старий альбом, мені на очі попалися 

весільні фотокартки різних років і мені захотілося з’ясувати, в 

чому різниця весілля, котре грали в давнину,від сучасного 

весільного обряду. Для цього я вирішила провести соціальне 

опитування. 

В результаті такого опитування я з’ясувала , що більшість 

людей згодні й впевненні в тому, що просто необхідно 

дотримуватись давніх липованських звичаїв під час підготовки й 

проведення весілля. Обробляючи результати даного опитування,я 

зробила висновок, що «ні» відповідали мешканці у віці від 18 до 

30 років. Це вказує на незнання традицій та звичаїв рідного краю. 

Тому я вважаю своїм обов’язком дослідити дані особливості, 

адже весільні звичаї – це самобутність нашого краю, а культуру в 

будь-якому випадку забувати не можна, так як без минулого 

немає не тільки сьогодення, а й майбутнього. Шанувати, 

пам'ятати, дотримуватися і передавати наступним поколінням 

історію – наше головне завдання, бо це наша самобутність. Моє 

дослідження  спрямована саме на те, щоб вивчити, дослідити і 

систематизувати матеріал по темі: «Особливості весільного 

обряду у липован міста Вилкове». 

Мета дослідження полягає в тому, щоб розібратися в 

особливості липованського весільного обряду за допомогою 

самостійного отримання знань і аналізу різних джерел 

інформації; систематизувати отримані знання, враховуючи 

етапи весільного обряду; отримати інформацію за допомогою 

живого спілкування з корінними мешканцями міста; порівняти 

весільний обряд у липован і у православних українців. 

У дослідженні були використані такі методи, як вибір та 

систематизація інформації; бесіди-інтерв’ю з місцевим 

населенням; аналіз та узагальнення їхнього досвіду. 
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Сутність дослідження. У своєму дослідженні я досить 

докладно описала всі тонкощі липованського весілля в моєму 

місті,про те як відбувалося сватання, оглядини, як наречена і 

наречений готувалися до цієї події, як було прийнято «гуляти» 

на весіллі і що відбувалося в наступні дні після весілля. 

Весілля – яскрава подія в житті людини, це урочиста 

церемонія, присвячена укладенню шлюбу. З весіллям у всіх 

народів пов'язано безліч повір'їв, прикмет і обрядів. [1, с. 78]. 

Коли люди вирішили одружитися починали готуватися 

обов’язково після червоного посту. Найчастіше весільний 

обряд відбувався восени після Успенського посту і взимку 

після Хрещення. [2, с. 593]. 

В кінці XIX століття липованін рідко вибирав собі наречену 

не з старовірів, але якщо таке все ж траплялося, то хрещення 

нареченої в стару віру («мирование») до весілля було абсолютно 

обов'язковим. У згоді на шлюб вирішальне слово було за 

батьками, особливо за «тятей» [3, с. 92] ( з липованського 

діалекту – батько). Одна з липованок (зі слів Гончарової Ганни 

Афанасіївни, 75 років) висловилася про вибір судженої так: 

«Бедные сами сходились, а богатым пару выбирали родители. 

Тятя велел – женись, хоть она кривая, косая, дурная». 

Вінчальними обов'язково повинні бути хрещені батьки 

нареченого і нареченої – хрещений з боку нареченого, хрещена 

з боку нареченої, адже вони вже прожили життя і є прикладом 

для молодих. [2, с. 591].  У православних, як приклад , зараз 

беруть за вінчальних пару – чоловіка і дружину, не обов'язково 

родичів, а можна просто знайомих. Для старовірів – це 

традиція, від якої не можна відступати, бо гріх. 

Висновки. Результати проведеного мною дослідження 

свідчать про те, весільний обряд – це самобутність нашої 

культури, яку ні в якому разі забувати не можна, так як без 

минулого немає не тільки сьогодення, а й майбутнього. 

Метою роботи було розібратися в особливості липовансь-

кого весільного обряду за допомогою самостійного отримання 

знань і аналізу різних джерел інформації. 
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Отже, дане дослідження дозволяє зробити висновок про 

значний внесок старообрядців в розвиток культури нашого 

краю. Саме старообрядницьке середовище несе в собі 

духовність, національні традиції. Вивчаючи минуле, можна 

вибрати все найкраще з унікальної історії нашу народу. 
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У статті обґрунтовано механізми формування мовленнєвої 

діяльності у дітей. Аналізує різнопланові погляди науковців на 

етапи та специфіку розвитку мовленнєвої діяльності дітей 

раннього віку, зосереджуючи увагу на психолінгвістичній 

мотивації виникнення певних мовленнєвих одиниць.  

У статті розглядається процес розвитку мовленнєвої діяльності 

дітей комунікативного спрямування за основними складовими 
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мовленнєвої діяльності: фонетико-фонематична, лексична, 

граматична, синтаксична. Аргументує, що виникнення та 

розвиток всіх цих процесів в онтогенезі зумовлені потребою 

дітей раннього віку у мовленнєвому спілкуванні, відбуваються в 

процесі безпосередньої комунікативної взаємодії з дорослими та 

однолітками, навколишнім середовищем. Зроблений аналіз 

взаємозв’язку між грубою моторикою та розвитком мовлення.  

Ключові слова: діти дошкільного віку, особливі діти, мовлення, 

порушення мовлення, затримка психічного розвитку, загальне 

недорозвинення мови, затримка мовного розвитку, онтогенез. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Тлумачення 

механізмів виникнення мовлення у дітей, формування його 

передумов, нерівномірність розвитку, вплив ендогенних та 

екзогенних факторів на його розвиток можливі із сучасних 

позицій можливі лише за умов усвідомленого чіткого розуміння 

сутності мовленнєвої діяльності, її структури, особливостей 

формування в онтогенезі.  

Мовлення дитини розвивається в процесі онтогенезу 

паралельно з фізичним і розумовим, є показником загального 

психофізичного розвитку. Засвоєння малюком рідного 

мовлення відбувається з суворо визначеною закономірністю та 

характеризується рядом рис, загальних для всіх дітей.  

Відомий вчений П. Лесгафт стверджував, що між розумовим 

та фізичним розвитком існує тісний зв’язок – розумовий зріст та 

розвиток вимагають відповідного фізичного розвитку.  

М’язові зусилля під час рухів впливають на фізіологічну 

основу психіки – вищу нервову діяльність. Встановлено, що 

фізичні навантаження під час виконання рухів впливають на 

оперативність мислення і швидкість засвоєння інформації. 

Науковці Є. Аркін, Ю. Змановський доводять, що під впливом 

фізичних навантажень змінюється на позитивне динаміка 

розумових процесів. Специфіка рухів, їх різноманітність 

поліпшує когнітивні процеси. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз 

наукових джерел засвідчив, що питанням розвитку мовлення у 

дітей дошкільного віку приділяли увагу ряд учених (В. 
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Бельтюков, О. Гвоздєв, Д. Ельконін, О. Лєонтьєв, Г. Розенгард-

Пупко, Є. Тихєєва, Н. Швачкін та ін.), які з різних, переважно 

психологічних і лінгвістичних позицій, розглядали і визначали 

етапи мовленнєвого розвитку, детально описали становлення 

мовлення у дітей. У дослідженнях фахівців з лінгвістики 

дитячого мовлення визначена основна послідовність його 

формування: від стадії лепету до семи-дев’яти років (О. 

Гвоздєв, Н. Лепская, С. Цейтлін, А. Шахнарович). Мовлення 

дитини не є чимсь вродженим, його становлення та 

формування відбувається в перші роки життя.  

Мовлення кожної дитини має свої індивідуальні особливості, 

які свідчать про її неповторність, умови розвитку, середовище, в 

якому вона перебуває, культуру спілкування в родині тощо. 

Онтогенетичний розвиток рухової, перцептивної системи і 

мовлення зумовлює поступове виникнення таких новоутворень 

першого року життя як сидіння, прямостояння, прямоходіння, 

гуління, лепету, перших слів, що є передумовою подальшого 

повноцінного психічного розвитку. Тісний взаємозв’язок рухової 

та мовленнєвої системи породжує маніпулятивні дії як витоки 

формування предметних дій. Руховий і перцептивний розвиток 

дитини відбувається виключно за умови спілкування з дорослим. 

Тому в ранньому немовному періоді для повноцінного 

психофізичного і мовленнєвого розвитку обов’язковим є 

спілкування з дорослими. 

В останні роки значно зріс відсоток дітей з мовленнєвими 

порушеннями. Крім того, з року в рік зростає кількість таких, які 

практично не говорять. Причини цього явища чисельні та 

різноманітні, а саме: вік батьків, психотравми, вживання 

алкоголю, нікотину, іонізуюче радіоактивне опромінення, 

інтоксикації, дія хімічних виробничих та побутових речовин 

(ядохімікатів, лугів, кислот), дефіцит основних поживних речовин 

(міді, магнію, цинку), прийом лікарських препаратів 

(протисудомних, жарознижуючих, гормональних, антибіотиків), 

вітаміну А та кортизону в критичні періоди ембріонального 

розвитку (7-8 тижні, 3-4 місяці), інфекційні захворювання матері 
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під час вагітності (корева краснуха, вірусний гепатит, грип, 

епідпаратит, токсоплазмоз, малярія та ін.), дія брюшно-тифозних 

та дизентерійних паличок, ендокринні захворювання (цукровий 

діабет), гінекологічні патології, тяжкі захворювання серця, легень, 

нирок, ожиріння, багатоплідна вагітність, тяжкий тривалий 

токсикоз, несумісність крові матері і плода за резус-фактором чи 

груповою приналежністю крові. 

Цілий ряд причин в перинатальному розвитку плода: 

внутрішньоутробні гіпоасфіксії та асфіксії, перинатальна 

енцефалопатія, в натальному, тобто виниклі під час пологів 

ускладнення: вузькість тазу породіллі, кесаревий розтин, 

передчасне відходження вод, затяжні чи стрімкі пологи, 

пологові травми, в постнатальному – обтяжлива спадковість 

(генетична схильність), соматична ослабленість, інфекційні 

хвороби, травми, нейроінфекції, захворювання центральної 

нервової системи резидуально-органічного характеру дитини в 

перші роки життя, умови двомовності, психічна депривація в 

період найбільш інтенсивного формування дитячого мовлення 

та інші викликають затримки мовленнєвого розвитку. 

У формуванні мовлення можна виділити два глобальних 

етапи: І етап – етап становлення, коли виникає розуміння 

зверненого мовлення дорослих і з’являються перші вербалізації 

(кінець 1-го – друга половина 2-го року); ІІ етап – розвиток 

мовленнєвого спілкування (до кінця дошкільного віку), що 

характеризується «понятійним наповненням слова» [5]. 

Поява мовлення багато в чому залежить від своєчасного 

переходу дитини від емоційно-жестової до вербальної комуніка-

ції, до нового рівня співробітництва з дорослим. Тривале 

перебування на тому самому рівні гальмує появу активного 

мовлення [6]. 

Мовлення починає формуватись лише тоді, коли головний 

мозок, слух, артикуляційний апарат дитини досягнуть певного 

рівня розвитку. Це в значній мірі залежить від оточуючого 

середовища. Якщо дитина не одержує нових яскравих вражень, 

якщо не створені умови, які сприяють розвитку рухів і 
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мовлення, то затримується її фізичний та психічний розвиток. 

Як неодноразово вказували науковці [4, 7, 8, 11, 12], ніщо так 

негативно не відбивається на загальному психічному розвитку 

дитини як затримка у формуванні її мовлення. 

Таким чином, формування мовлення дитини неможливо 

розглядати без врахування особливостей її загального розвитку.  

Мовлення малят із ЗПР формується й розвивається значно 

повільніше у порівнянні з їхніми ровесниками з нормальним 

розвитком. Разом з тим, дитина із ЗПР протягом 3-7 років 

життя здатна поступово вправлятися у вимові звуків, складів, 

слів, будувати речення. 

Найпоширенішими вадами у дітей цієї категорії при форму-

ванні мовлення є порушення звуковимови, імпресивного та експре-

сивного видів мовлення. Імпресивне мовлення характерне недос-

татністю диференціації сприймання мовленнєвих звуків і не 

розрізненням змісту окремих слів. Експресивному мовленню цих 

дітей властиве порушення звуковимови, недостатня сформованість 

граматичної будови мови, наявність аграматизмів. У багатьох 

випадках у дітей присутній загальний недорозвиток мовлення. 

Причинами недоліків звукосприймання та звуковимови  є 

аномалія будови артикуляційного апарату дитини, недорозви-

ток звукового сприймання й розлади артикуляції: порушення 

фонематичного розвитку проявляється через не сформованість 

фонематичного аналізу й синтезу. 

У дітей дошкільного віку із ЗПР помітно виражений 

недорозвиток лексичної сторони мовлення. Характерною рисою 

словникового запасу є його збіднення й неточність. Особли-

востями словника є відображення обмежених властивостей і 

закономірностей навколишньої дійсності. 

Ускладнений процес оволодіння узагальнюючими понят-

тями, пізнавальними ознаками предметів. Особливості лексики 

дітей проявляються і в недостатній сформованості синоні-

мічних та антонімічних засобів мови. 

Виявлений значний недорозвиток словозмін, словотворення 

та синтаксичної структури речення. Особливі труднощі викликає 
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засвоєння прийменникових конструкцій іменників. При засвоєнні 

словозмін дієслів спостерігається  порушення диференціації 

дієслів в однині та множині, у часі, в роді. 

Багато ускладнень викликає оволодіння прикметниками: 

діти не розрізняють рід, відмінок цих слів у реченні. 

Значні труднощі спостерігаються у розвитку зв’язного 

мовлення. Дітям важко повно й послідовно відтворити зміст 

прослуханої казки. 

У процесі мовленнєвої діяльності дошкільники швидко 

стомлюються, відволікаються, що відбивається на якості 

виконання мовленнєвих завдань. У зв’язному тексті вони не 

спроможні встановити просторові, часові, причиново-

наслідкові зв’язки між фактами, подіями. 

Розвиток психіки дитини в значній мірі пов’язано з його 

ігровою діяльністю, яка підпорядкована загальним правилам 

розвитку рухів: від простих способів наслідування рухам 

дорослого до складних сюжетно-рольових варіантів ігор.  

Онтогенез розвитку ігрової діяльності у дітей, говорить про 

те, що в зв’язку зі змінами соціально-економічних умов ігрова 

діяльність зазнала значних змін. Ще 10-15 років тому діти досить 

багато грали в рухливі ігри, в яких удосконалювалася не тільки 

координація дитини, його моторика, а й розвивалася тимчасово 

пространственная орієнтація. В даний час можна говорити про 

превалювання ігор статичного характеру – це конструювання, 

лото, пазли, ком’ютер та інші електронні ігри. При цьому рухова 

сфера дітей залишається досить затребуваною, що позначається в 

недостатній сформованості рухово-моторних і координаторні 

функцій дитини. 

Наявність особливостей у психомоторике більшості дітей з 

мовною патологією свідчить про взаємозв’язок і взаємозумовле-

ності розвитку мовної та рухової сфер, про тісну функціональ-

ному єдності між мовною системою (не тільки її моторним 

компонентом) і руховою системою організму в процесі їх 

становлення в онтогенезі дитини. Встановлено, що рухова 

система значно впливає на весь організм, але особливо великий 
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вплив пропріоцептивної аферентації на діяльність мозку, на його 

функціональний стан, тобто даний час виявлено роль рухової 

активності в своєчасному мовному та психофізичному розвитку 

дитини, доведено стимулюючий вплив рухів пальців рук на 

дозрівання центральної нервової системи (М.М. Кольцова, 1973), 

одним з проявів якого є прискорений розвиток мови. 

На думку М.М. Кольцовой, рівень розвитку мовлення 

знаходиться в прямій залежності від ступеня сформованості 

тонких рухів пальців рук: якщо розвиток рухів пальців відповідає 

віку дитини, то і мовленнєвий розвиток його буде в межах норми; 

якщо ж розвиток рухів пальців відстає, затримується і розвиток 

мови. М.М. Кольцова відзначає, що є всі підстави розглядати 

кисть руки як «орган мови» – такий же, як артикуляційний 

апарат. З цієї точки зору, рухову проекційну область кисті руки 

можна вважати ще однією мовною зоною мозку. 

Взаємозв’язок загальної та мовної моторики вивчена і 

підтверджена дослідженнями багатьох найбільших вчених, 

таких як І.П. Павлов, Л.А. Леонтьєв, А.Р. Лурія, які відзначали, 

що розвиток словесної мови дитини починається, коли рухи 

пальців рук досягають достатньої тонкощі. Розвиток палацовий 

моторики як би готує ґрунт для подальшого формування мови. 

Робота з розвитку дрібної моторики кистей і пальців рук 

благотворно впливає не тільки на становлення мови і її функцій, 

але і на психічний розвиток дитини. В Японії, наприклад, 

цілеспрямована тренування рук у дітей проводиться в дитячих 

садах з дворічного віку (на думку фахівців, це стимулює 

розумовий розвиток дитини), а в японських сім’ях пальчики дітям 

розвивають з однорічного віку.  

Також, рівень розвитку дрібної моторики – один з 

показників інтелектуальної готовності дитини до шкільного 

навчання. Зазвичай дитина, що має високий рівень розвитку 

дрібної моторики, вміє логічно міркувати, у нього досить добре 

розвинені пам’ять, мислення, увагу, зв’язкова мова. 

Слабо розвинена моторика пальців рук дає низькі результати 

при виконанні різних завдань, як-то: обвести фігуру, намалювати 
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за зразком, штрихування і т.д. Дитина швидко втомлюється, у 

нього падає працездатність. А непідготовленість до листа, 

недостатній розвиток дрібної моторики може привести до 

виникнення негативного ставлення до навчання, тривожного 

стану дитини в школі. Ось ще одна причина, чому так важливо 

розвивати механізми, необхідні для оволодіння листом в 

дошкільному віці. 

Саме тому в даний час виникає проблема додаткової 

стимуляції і розвитку рухової функції дитини і його координації. 

Особливо перспективним і значущим в цьому сенсі є відродження 

гімнастики – зарядки, як обов’язкового заходу в усіх дошкільних 

установах. Комплекс гімнастичних занять необхідно розробити з 

позиції розвитку загальної координації, просторової орієнтації, 

зорово-моторної координації і орієнтації в «схему тіла». Через 

освоєння серійних комплексних вправ можна розвивати у дитини 

не тільки координацію, але і ритмічність рухів. Сформованість у 

дитини рухового ритму готує ґрунт до формування мовного 

ритму, тому абсолютно очевидно, що чим більше розвинені рухи 

дитини, тим досконаліша його мова. 

Серед невербальних симптомів в структурі мовних пору-

шень, що призводять до ускладнень в оволодінні дитиною 

предметним світом з раннього віку, виступає рухова недостат-

ність. У більшості дітей дошкільного віку з порушенням мовлен-

ня спеціальними дослідженнями виявлена недостатня сформова-

ність моторних функцій. Як показує вивчення анамнезу дітей з 

мовною патологією, особливо моторного розвитку спостерігають-

ся у них з самого раннього віку. Ці діти при відсутності у них 

неврологічної рухової симптоматики (парези, гіперкінези і ін.) 

Пізніше вікових нормативних термінів починають утримувати 

голову, сидіти, стояти і т.д., у них з запізненням формуються 

локомоторним функції (лазіння, ходьба, стрибки і ін.). Батьки 

таких дітей відзначають затримку у них формування маніпуля-

тивних дій з іграшками, труднощі в оволодінні навичками 

самообслуговування та ін. 

Моторна недостатність деяких дітей з мовною патологією до 
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кінця дошкільного віку кілька згладжується і майже не 

проявляється в руховому поведінці дитини. Це характерно в 

основному для дітей з тимчасовою затримкою мовного розвитку, 

з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення (ФФНМ) і 

деякими іншими недоліками мовного розвитку. У більшості ж 

випадків, що показово, головним чином, для дітей із загальним 

недорозвиненням мови (ЗНР), відставання в розвитку рухової 

сфери спостерігається не тільки в дошкільному віці, але і на 

протязі всіх років перебування дитини в школі. 

У більшості дітей з логопедичних висновком ЗНР 

недосконалість рухів спостерігається у всіх компонентах 

моторики: в загальній (великої), в лицьовій і артикуляційної, а 

також в тонких рухах кистей і пальців рук, – на різних рівнях 

організації рухових актів, а також труднощі в регуляції та 

контролі довільних рухів. 

Несформованість великої (грубої) моторики (рухи рук, ніг, 

тулуба) проявляється у вигляді погану координацію частин тіла 

при здійсненні складних рухових дій, їх недостатньою точності і 

чіткості, в виражених труднощі при виконанні фізичних 

(гімнастичних) вправ і трудових операціях, як по показу , так і за 

словесною інструкцією. Недосконалість тонкої (дрібної) ручної 

моторики, недостатня координація кистей і пальців рук 

виявляються у відсутності або поганої сформованості навичок 

самообслуговування, наприклад: коли діти надягають і знімають 

одяг, застібають і розстібати ґудзики, гачки, застібки, зашнуро-

вують і розшнуровувати взуття, зав’язують і розв’язують стрічки, 

шнурки, користуються столовими приборами і т.д. Більш 

виражено недорозвинення палацовий моторики виступає під час 

дітьми спеціальних проб. Недостатність лицьовій і артикуля-

ційної моторики проявляється в бідності, невиразності мімічних 

рухів, в нечіткому або неправильному звуковимови, в загальній 

смазанності, невиразності мови. 

Узагальнюючи все вище сказане, необхідно відзначити, що 

наявність особливостей моторного розвитку у дітей з 

порушенням мовлення, значимість рухової системи в нервово-
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психічному розвитку дитини переконують в необхідності 

спеціальної корекційно-педагогічної роботи з розвитку у дітей 

усіх боків (компонентів) рухової сфери (груба моторика, тонка 

моторика рук, артикуляційна і лицьова моторика). Ця робота, 

включена органічним елементом в щоденні різноманітні заняття з 

дітьми, в усі режимні моменти спеціального дитячого закладу, 

повинна стати складовою частиною системи коррекціонно-

педагогіческого впливу, орієнтованого на соціальну реабілітацію 

та особистісний розвиток кожної дитини з мовною патологією. 

Навчання і виховання розумово відсталих дітей – невіддільні 

процеси, проте і вчитель, і вихователь повинні пам’ятати, що, з 

одного боку розумово відсталі діти пізнають навколишній світ, а з 

іншого – виробляють до нього своє ставлення. Нагромадження 

дитиною знань залежить від активності її мислення, а ставлення 

до знань, до життя залежить від багатьох інших чинників, що 

характеризують особистість, від її прагнень, переконань, 

інтересів, смаків, звичок, волі, характеру. Саме ці якості 

визначають, як дитина використає набуті нею знання в подаль-

шому, наскільки надасть у своїй діяльності гуманістичного 

спрямування і керуватиметься загальнолюдськими цінностями. 

Мовлення формується у процесі загального психофізичного 

розвитку дитини.  

Умовами формування нормального мовлення є: 

- збережена ЦНС дитини; 

- наявність нормального слуху і зору; 

- достатній рівень мовленнєвого спілкування дорослих із 

дитиною. 

Одним із основних симптомів розумово відсталих дітей є 

малорухливість нервових процесів, що зумовлюють затримку 

їхніх психічних процесів – сприймання, уявлення, запам’ято-

вування та відтворення, мислення, практичної діяльності. Через 

це навчання таких дітей і корекцію їх вад доцільно здійснювати у 

повільному темпі, з неодноразовим повторенням. 

У роботі з дітьми із розумовою відсталістю доречно 

дотримуватися такої стратегії: 
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- звертаємо увагу на зусилля дитини, а не на результат; 

- даємо чіткі вказівки; 

- даємо дітям можливість діяти самостійно (допомагати 

один одному); 

- використовуємо творчий підхід до придумування та 

виконання завдань; 

- використовуємо морально позитивне підкріплення. 

Структура дефекту при розумовій відсталості (за 

Л.Виготським): 

1. Ядро: 

- слабкість орієнтувальної діяльності; 

- низька пізнавальна активність; 

- слабкість замикаючої функції КГМ; 

- низька розумова працездатність; 

- інертність нервових процесів. 

2. Вторинні недоліки: 

- недорозвиток мислення, пам’яті, уваги, сприймання; 

- недорозвиток мовлення; 

3. Подальші ускладнення: 

- незрілість емоційно-вольової сфери; 

- незрілість особистості; 

- порушення поведінки. 

Основним видом роботи із дітьми в спеціальному закладі є 

корекційне заняття. Завдання його спрямовані на включення в 

роботу всіх систем аналізаторів. 

У корекційно-педагогічній роботі з дітьми, які мають 

затримку мовлення актуальні такі напрямки роботи:  

1. Удосконалення рухів і сенсомоторного розвитку: 

- розвиток м’язової системи, що відповідає за мовлення і 

продукування мовлення;  

- розвиток дрібної моторики кистей і пальців рук;  

- розвиток артикуляційної моторики.  

2. Корекція окремих сторін психічної діяльності:  

- розвиток просторових уявлень і орієнтації;  

- розвиток слухової уваги і пам’яті.  
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3. Розвиток різних видів мислення (наочно-образного, 

словесно-логічного).  

4. Корекція порушень у розвитку емоційно-особистісної 

сфери.  

5. Розвиток мовлення: розвиток координації слова і 

ритмізованого руху.  

6. Формування мовленнєвого дихання.  

7. Виховання морально-вольових якостей та інтересу до 

систематичних занять фізичними вправами. 

Схема побудови занять може відрізнятися від 

загальноприйнятої: 

- в оргмомент занять включаються релаксаційні і 

психофізичні вправи, психогімнастика; 

- в ході занять передбачаються мімічні, голосові, дихальні, 
фізичні вправи; 

- на кожному занятті ведеться робота над засвоєнням 
лексико-граматичного ладу мови 

- фізпаузи і фізхвилинки несуть додаткове мовне 

навантаження, обумовлене темою заняття; 

- даються завдання на словотворення дітей; 

- передбачаються завдання на корекцію психофізичних 
функцій. 

На кубиках Зайцева з буквами та складами наклеєний 

малюнок-підказка, з якими діти ознайомилися раніше. Доціль-

но використовувати малюнки, які мають у назві звук, який 

корегується. Комплектування кубиків малюнками різноманітне 

– як для автоматизації, так і для диференціації різних звуків. 

Зоровомовні вправи. Запропоновані вправи дають змогу 

педагогу реалізовувати на заняттях логопедичні та тифло-

педагогічні завдання комплексно, не витрачаючи окремо час на 

розвиток зорових функцій учнів.  

Використання зорово-мовних вправ сприяє розвитку рухо-

вих функцій ока, зміцненню м’язів повік, зниженню зорової 

втоми, автоматизації навичок орієнтування в просторі, 
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поліпшенні зору загалом. 

У методиці лікувальної фізичної культури, дозування 

фізичного навантаження займає провідне місце, здебільшого 

визначаючи лікувальний ефект від підібраних засобів. Засоби 

регулювання фізичного навантаження забезпечують опти-

мальні зрушення в організмі для відновлення здоров’я та зміни 

функціональних показників у правильному напрямку. Фізичне 

навантаження залежить, з одного боку, від об’єму м’язової 

роботи та її інтенсивності, а з іншого – від нервово психічних 

реакцій, ступеня розумового напруження під час виконання 

рухів чи пояснення та демонстрації вправ, а також від рівня 

емоційних зрушень. Найрозповсюдженішими засобами 

дозування фізичних вправ є добір самих вправ та рухливих 

ігор, кількості повторень, вихідних положень, застосування 

обтяжування та опірність, темп та ритм рухів.  

Забезпечення необхідною руховою активністю упродовж 

навчального дня є одним із основних чинників, який забезпечує 

наближення виховного середовища до природного простору 

дитини. Застосовуються гімнастика, фізкультхвилинки, рухова 

терапія, пальчикова, звукова, дихальна гімнастика тощо. Це 

дозволяє знімати стан утомленості, ослабити психологічну 

напруженість, і просто дати дитині можливість порухатися.  

Правильне використання фізичних вправ – ефективний засіб 

збереження та зміцнення здоров’я дитини з психофізичними 

порушеннями.  

З огляду на дітей з обмеженими руховими функціями, 

доцільно застосування протягом навчального дня динамічних 

пауз, релаксаційних хвилинок, сприяє збереженню фізичного 

та психічного здоров’я дітей з порушенням опорно-рухового 

апарату.  

Мета корекційно-реабілітаційних занять – це корекція та 

компенсація вад недоліків психічного, інтелектуального, 

мовленнєвого або фізичного розвитку дитини. 

Комплексна диференційована профілактично-коригувальна 

система фізичної реабілітації для дітей із затримкою мовлення 
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дошкільного віку містить вправи з лікувальної фізичної культури 

у поєднанні з дихальними вправами та елементами загартування 

(Рис. 1.). Також використовуються методи фізіотерапевтичного 

лікування, що індивідуально призначаються лікарем та контро-

люються медсестрою. Крім того обов’язково рекомендуються 

різні види масажу (самомасажу), які можуть виконувати діти або 

їх батьки навіть у домашніх умовах. Система регламентується 

режимом дня дошкільників із затримкою або порушеннями 

мовлення і поєднується з логопедичною роботою. Лікувальна 

фізична культура – це метод лікування, що використовує засоби і 

принципи фізичної культури для лікування захворювань й 

ушкоджень, попередження їх загострень і ускладнень, 

відновлення здоров’я і працездатності хворих та інвалідів [4]. 

Лікувальну фізичну культуру слід поєднувати з дихальними, 

коригуючими вправами, а також із загартовуючими процедурами. 

Елементи лікувальної фізичної культури включають у заняття з 

фізкультури, ранкову гімнастику, гімнастику пробудження. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Система фізичної реабілітації дітей з затримкою мовлення 

Загартування – один із найважливіших заходів профілактики 

захворювань, зміцнення здоров’я дітей, комплекс методів 
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цілеспрямованого підвищення функціональних резервів 

організму та його опірності до несприятливих фізичних факторів 

навколишнього середовища [1].  

У практику доцільно впроваджувати гімнастику 

пробудження за методикою М. Єфименка, циклічні бігові 

вправи в умовах перемінного теплового режиму, ходіння по 

водно-солевій доріжці, полоскання рота кип’яченою водою 

кімнатної температури з додаванням солі, миття рук до ліктя, 

сонячні ванни, купання під літнім душем, обливання стоп ніг, 

сон при відчинених кватирках (у теплі пори року).  

У дитячому садочку доцільно використовувати такі 

фізіотерапевтичні процедури, як:  

1. УВЧ терапія – метод лікування змінним електричним 

полем ультрависокої частоти. Воно має велику проникну 

здатність і поглинається, передовсім, підшкірної клітковиною, 

нервовою, кістковою, жировою тканинами, сухожилками, 

зв’язками, що мають діелектричні властивості.  

2. Гальванізація – лікування постійним струмом низької 

напруги і невеликої сили. Це змінює фізико-хімічні властивості 

клітин, підвищує їхню проникність, місцевий крово- і лімфообіг, 

ресорбційну здатність тканин, стимулює обмінно-трофічні 

процеси, секреторну функцію залоз, діє болезаспокійливо[5]. 

3. Лікарський електрофорез – «Поток – 1». Введення 

через шкіру ліків за допомогою гальванізації. За допомогою 

цього методу можна вводити антибіотики, ферменти, вітаміни, 

вакцини тощо.  

4. Ультрафіолетове опромінення носа та горла. 

Ультрафіолетові промені підсилюють крово- і лімфо обіг, 

трофіку тканин, сприяють регенерації епітелію й утворенню 

сполучної тканини, змінюють проникність капілярів і 

клітинних мембран, утворюють біологічно активні речовини, 

впливають на нервову й ендокринну системи [6].  

5. Застосовують інгаляції аерозолями (аероіонотерапія) – 

розпилення у повітрі дуже дрібних рідких або твердих частинок. 

У вигляді аерозолю в організмі методом інгаляції можуть 
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вводитись ліки, олії, настої, відвари. Вони діють на слизові 

оболонки носоглотки і повітроносних шляхів, підвищують 

активність миготливого епітелію, рівень оксигемоглобіну у крові, 

потужність вдиху і видиху; впливають рефлекторно на органи і 

системи організму.  

6. Апарат МІТ-С – синглетнокиснева терапія – забезпечує 

активізацію біохімічних реакцій організму, стимуляцію регене-

ративних процесів, нормалізацію біохімічних показників [6].  

7. Спелеотерапія. Використання спелеокімнат, де працює 

генератор негативних іонів хлориду натрію. Велике значення в 

профілактиці та реабілітації організму має повітря, насичене 

іонами хлориду натрію, які надають муколітичну, імунорегулю-

ючу, гіпобактерицидну, бронхолітичну дію, покращують 

вентиляцію легень, заспокоюють центральну нервову систему, 

нормалізують роботу ЦНС, що дуже важливо для дітей із ЗНМ 

[5].  

Загальний оздоровчий масаж. Оздоровчий або 

лікувальний масаж проводиться у формі загального і місцевого 

масажу ручним (мануальним) чи апаратним методом або 

комбінованим, тобто з використанням першого та другого 

методу. Виконується він масажистом, а також самостійно 

хворим (самомасаж) [4].  

Ефективно проводити логопедичний масаж за різними 

методиками, так як логопедичний масаж – активний метод 

механічної дії, який змінює стан м’язів, нервів, кровоносних 

судин і тканин периферичного мовного апарату. Логопедичний 

масаж є одною з логопедичних технік, яка сприяє нормалізації 

мовлення і емоційного стану осіб, з мовними порушеннями [3].  

Логопедичний масаж за методикою О. Краузе. Взявши за 

основу систему масажу О. Архіпової для дітей з дитячим 

церебральним паралічем і знання, оновою яких є звичайний 

лікувальний масаж, О. Краузе розробила схему логопедичного 

масажу для дітей з тяжкими порушеннями мовлення. Це 

значно полегшило корекцію звуковимови і дозволило досягти 

певних результатів.  
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О. Краузе виділила такі основні види логопедичного масажу:  

- класичний ручний масаж. Це лікувальний класичний 

масаж, який використовується без врахування рефлекторного 

впливу і проводиться поруч з ураженою ділянкою чи 

безпосередньо на ній;  

- точковий масаж, як різновид лікувального масажу 

використовують тоді, коли локально впливають розслаблюючим 

чи стимулюючим способом на біологічно активні точки (БАТ);  

- апаратний масаж, який проводять з допомогою 

вібраційних, вакуумних та інших приладів;  

- зондовий масаж, що використовують з метою 

нормалізації мовленнєвої моторики за методом О. Новікової [3].  

Логопедичний масаж за методикою О. Дьякової. О. 

Дьякова стверджує, що у логопедичної практиці можуть бути 

використані кілька видів масажу:  

- диференційований (активізуючий або розслаблюючий) 

масаж, заснований на прийомах класичного масажу;  

- точковий масаж, тобто масаж по біологічно активних 

точок (активізуючий або розслаблюючий);  

- масаж із застосуванням спеціальних пристосувань або 

зондовий масаж (логопедичні зонди, шпатель, зубна щітка, 

голчастий молоточок, вібромасажер тощо);  

- елементи самомасажу.  

Дихальна гімнастика за методикою О. Стрельнікової. 

Гімнастика ґрунтується на серії коротких галасливих вдихів 

через ніс, при яких про видихи не думається (вони спонтанні), 

в поєднанні з певними рухами тіла, спрямованими на стиск 

грудної клітки. 

Дихальна гімнастика доступна кожному, починаючи з 

трьох років і до глибокої старості. При використанні цієї 

методики значно полегшуються хронічні захворювання легенів 

і бронхів, у тому числі бронхіальна астма, хронічні риніти, 

синусіти і ларингіти [1].  

Дихальна гімнастика за методикою Бутейко (метод 

вольової ліквідації глибокого дихання, ВЛГД) – метод 
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лікування бронхіальної астми і деяких інших захворювань, 

запропонований українським вченим Костянтином Павловичем 

Бутейко в 1960-х роках. В основі методу К. Бутейка лежать 

дихальні вправи, спрямовані на носове дихання, зменшення 

глибини дихання і релаксацію.  

Розвиток грубої моторику за допомогою ходьби, бігу, 

стрибків, лазіння, повзання та ловіння. Зупинимося на основних. 

Ходьба – основний спосіб пересування людини у просторі. 

Вона належить до циклічних локомоторних рухів. Циклічність 

її складається з чергування кроків лівої та правої ніг, а також 

погоджених з ними рухів руками. Автоматизований кроковий 

рефлекс, який є фізіологічною основою ходьби, формується 

наприкінці першого року життя дитини. 

Найбільш характерною особливістю ходьби є постійне 

одиночне або подвійне опорне положення, тобто доторкання 

до землі (підлоги) однією або обома ногами. Швидкість ходьби 

залежить від частоти (темпу) та довжини кроків. Середній темп 

ходьби дорослої людини близько 120 кроків за хвилину, а 

довжина кроку дорівнює 70-90 см. Темп ходьби дошкільника 

перебуває у межах 148-172 кроків за хвилину, довжина кроку 

дорівнює 42-63 см (діти від 3 до 6 років). 

Систематичне щоденне тренування дитини у ходьбі рано 

формує стійку навичку в цьому виді основних рухів. На початку 

дошкільного віку діти вже досить вільно володіють ходьбою. У 

наступних вікових групах відбувається удосконалення цього 

важливого руху. Наприкінці дошкільного віку у кожної дитини 

повинна бути сформована автоматизована навичка у ходьбі. 

Ходьба дітей середньої групи стає більш впевнена та чітка. 

Значно зменшуються бічні розгойдування під час ходьби, 

покращується координація рухів рук та ніг, діти краще 

орієнтуються при пересуванні в колоні по одному та під час 

рухливих ігор (ходьба врозтіч). У них трохи змінюється 

ставлення ноги під час ходьби, більшість дошкільнят п’ятого 

року життя ставлять ногу з п’яти, а не на всю стопу, як це 

роблять молодші діти. Однак у частини дітей цієї групи 
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спостерігаються порушення ритму ходьби (все це чітко 

фіксується при вимірюванні довжини кроків), мах прямими 

руками з обмеженою амплітудою, недостатнє відштовхування 

носком від землі наприкінці кроку. 

У цій віковій групі значно зменшується кількість дітей, які 

виконують ходьбу з поганою координацією. Помилки під час 

ходьби мають місце у 30-31% хлопчиків та дівчаток. 

Під час ходьби у дітей п’ятого року життя звертається 

увага на природне положення тулуба: спина рівна, підборіддя 

трохи піднято, живіт підтягнуто; рухи рук енергійні, ноги 

випростовуються під час відштовхування до відказу. 

При цьому корисна ходьба з гімнастичною палицею на 

плечах, лопатках, за спиною та перед грудьми, а також з 

фіксованим положенням рук (на поясі, за головою, в сторони). 

Дані вправи дають змогу відчути дитині правильне положення 

тулуба та голови під час ходьби. 

Дітям середньої групи рекомендують ходьбу із зміною темпу 

та напрямку (за вказівкою вихователя), з пересуванням через 

предмети (кубики, м’ячі), поставлені на підлогу на відстані 35-40 

см та ін. Головна вимога з боку вихователя у формуванні в дітей 

цієї навички — навчити їх виконувати ходьбу впевнено, легко, з 

правильною координацією роботи рук та ніг. 

Біг має ряд загальних структурних рис з ходьбою – 

циклічність рухів, послідовність їх, перехресну координацію 

рухів ніг та рук. Однак найхарактернішою ознакою бігу, яка 

відрізняє його від ходьби, є фаза «польоту» – безопорне 

положення тіла після відштовхування ногою від землі. У цьому 

русі тривалість безопорних та опорних фаз майже однакова. 

Якщо порівняти з ходьбою, то біг – це більш інтенсивний 

рух. Робота рук під час бігу також має відмінності від ходьби. 

Руки дитини зігнуті в ліктях, і мах ними більш енергійний. Біг 

значно більше навантажує м’язовий апарат, і особливо 

дихальну та серцево-судинну системи. 

Техніка бігу в різному темпі також має свої відмінності. 

При збільшенні швидкості бігу кут відштовхування стає більш 
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гострим, приземлення здійснюється під кутом, близьким до 

прямого, збільшуються амплітуда та швидкість рухів ніг та 

рук. Швидкість бігу, як і ходьби, залежить від довжини та 

частоти кроків. 

У середній групі якість виконання цього виду рухів значно 

покращується. У більшості дошкільнят п’ятого року життя 

спостерігаються хороша координація роботи рук та ніг під час 

бігу, ритмічність бігових кроків, орієнтування у просторі, що 

дає можливість широко застосовувати біг у різноманітних 

рухливих іграх. Виконують біг без помилок 42% хлопчиків та 

43% дівчаток. 

Однак у цій віковій групі не всі елементи техніки бігу 

виконуються чітко і впевнено. У деяких з них рухи рук 

неактивні, тулуб занадто нахилено вперед, голову опущено. 

Внаслідок недостатньо розвинених м’язів ніг відштовхування 

несильне, політ незначний, бігові кроки часті та неширокі. 

У середній групі основним завданням є навчити дітей під 

час бігу ставити ногу на землю з носка. При цьому дитина 

повинна тримати тулуб рівно, з невеликим нахилом вперед; 

стегно махової ноги активно рухається вперед-угору; руки 

зігнуті у ліктях, виконують енергійні рухи залежно від роботи 

ніг, стопи ставляться паралельно. 

Оволодіти навичкою правильного бігу допомагають 

різноманітні підготовчі вправи: біг з високим підніманням 

стегна, як конячка; біг з переступанням через предмети 

(кубики, м’ячі, шишки тощо); біг по «купинках» (кружечки, 

накреслені на землі на відстані 70-80 см один від одного) та ін. 

У цій групі діти повинні вміти бігати врозтіч і одне за одним 

(у колоні по одному і парами), бігати по колу, виконувати 

повороти та ін. Важливо також розвивати вміння оперативно 

реагувати на сигнал вихователя як рухом, так і гальмуванням 

(швидко починати і закінчувати біг, робити раптові зупинки). 

Майже всі вправи у бігу доцільно під час ранкової гімнастики та 

занять (у фізкультурному залі) виконувати з музичним 

супроводом, що розвиває ритмічність цього руху. 
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Стрибки. Вправи із стрибків позитивно впливають на 

організм дитини: зміцнюють м’язи і зв’язки нижніх кінцівок, 

удосконалюють координацію рухів, сприяють розвитку 

спритності і вихованню сміливості. Однак потрібно пам’ятати, 

що невміле застосування стрибків (непідготовленість місця 

приземлення, недотримання програмних вимог щодо висоти 

стрибка і т.д.) може призвести до виникнення у дітей 

плоскостопості та травм. 

Стрибки належать до рухів ациклічного типу, в яких немає 

фаз, що повторюються. Стрибок складається з чотирьох фаз, 

які послідовно змінюють одна одну: підготовчої (приймання 

вихідного положення або розбіг), основної (відштовхування), 

фази польоту та заключної (приземлення). 

Виконання стрибка вимагає узгодженої роботи багатьох 

м’язів, складної координації рухів, що можливе лише при 

певному рівні розвитку рухового аналізатора і підготовленості 

опорно-рухового апарата дитини. Тому, виходячи з анатомо-

фізіологічних можливостей дошкільників, тільки в певній 

віковій групі їх навчають того або іншого виду стрибків. 

Формувати вміння стрибати на місці на обох ногах, на 

одній нозі по черзі, зістрибувати з предмета,  

Стрибок у довжину з місця. Техніка стрибка у довжину з 

місця майже не відрізняється у дітей різних вікових груп. 

Вихідне положення перед стрибком – «старт плавця» (ноги 

напівзігнуті, тулуб нахилений вперед, руки відведені у сторони 

– назад). Відштовхування виконується обома ногами, 

одночасно руками роблять мах вперед-вгору. В польоті ноги 

згинаються в колінах і виносяться вперед. Під час приземлення 

дитина присідає й ставить руки вперед – у сторони, 

забезпечуючи тим самим м’яке й стійке приземлення. 

Дітям середньої групи цей рух вже відомий, тому перед 

вихователем стоїть завдання досягти більш високої якості в його 

виконанні. У дошкільнят п’ятого року життя спостерігаються такі 

характерні помилки: неправильне вихідне положення – діти 

погано згинають ноги, низько опускають голову; не одночасно 
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відштовхуються обома ногами, роблять слабкий мах руками під 

час відштовхування, жорстко і неспокійно приземляються. 

Вихователь повинен вказувати на всі ці помилки в процесі 

вдосконалення стрибка у довжину з місця на заняттях та 

прогулянках. У цій групі діти стрибають через «струмок», 

ширина якого збільшується до 70-80 см. Окремі елементи стрибка 

вдосконалюються в ході цілісного виконання руху, без виділення 

їх з усієї системи. Виконання стрибка у довжину з місця без 

помилок у цій групі значно зростає порівняно з молодшими 

дітьми – у хлопчиків – 78% , у дівчаток – 76% . 

Стрибок у глибину (з невисоких предметів). Вчити стрибати 

у глибину краще тоді, коли діти вже вміють стрибати в довжину з 

місця, бо нові навички завжди ґрунтуються на попередньому 

руховому досвіді. Стрибок у глибину має таку саму структуру 

побудови руху, як і стрибок у довжину з місця. Відмінність лише 

в характері відштовхування та в ступені навантаження на опорно-

руховий апарат дитини під час приземлення. 

У середній групі формування і вдосконалення навички 

стрибка у глибину відбувається в такій послідовності: стрибок з 

гімнастичної лави або куба (висотою 20-30 см); стрибок в 

обумовлене місце – на «стежку» або на аркуш паперу 20×30 см, 

стрибок з правильним виконанням усіх його елементів. Стійкість 

приземлення значною мірою залежить від відштовхування. Якщо 

дитина відштовхнулася тільки вперед, а не вперед-вгору, то в 

момент приземлення вона втратить рівновагу (переступає ногами 

або падає вперед на руки). Тому для вдосконалення 

відштовхування дошкільнятам дають конкретне завдання: 

відштовхнутися сильно вгору так, щоб «руками постаратися 

дістати стелю». Місце приземлення обмежують квадратом, 

викладеним з шнура або стрічок (40×40 см). 

Стрибок у довжину з розбігу. Цей стрибок – один з 

найскладніших видів рухів у дошкільників. Основна мета 

початкового етапу формування навички цього стрибка – навчити 

відштовхуватися однією ногою і стійко приземлитися на обидві 

ноги. Стрибок у довжину з розбігу виконується так: розбіг 
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рівноприскорений, останній крок перед відштовхуванням 

виконується однією ногою, руки при цьому роблять махи вперед-

вгору; у фазі польоту ноги згинаються в колінах і перед 

приземленням виносяться вперед – у сторони. Деякі вихователі 

вимагають у цьому стрибку приземлятися тільки на носки, що 

неправильно, бо в такому разі діти швидко опускають ноги і фаза 

польоту зменшується. Формування навички у стрибках в довжину 

з розбігу відбувається в такій послідовності: стрибки з одного-

двох-чотирьох шести кроків; удосконалення відштовхування 

однією і приземлення на обидві ноги, енергійний мах руками в 

момент відштовхування, польоту (зігнувши ноги) та стійкого 

приземлення. Потім, коли діти навчаться правильно 

відштовхуватися й приземлятися із скороченого розбігу (6 

кроків), у них удосконалюються окремі елементи стрибка в ході 

навчання руху в цілому з повного розбігу – з 10 м. 

Основні помилки у дітей цієї групи на початковому етапі 

стрибка в довжину з розбігу: невміння поєднувати розбіг з 

відштовхуванням, швидко підтягувати ногу, якою 

відштовхуються, до махової, нестійкість приземлення. Першу 

помилку легко виправляти, якщо стрибки виконувати спочатку 

із середньою швидкістю; висока швидкість розбігу при не 

досить міцній навичці порушує координацію руху й правильне 

відштовхування. Деякі вихователі вимагають у цьому стрибку 

приземлятися тільки на носки, що неправильно, бо в такому 

разі діти швидко опускають ноги і фаза польоту зменшується. 

Всі засоби фізичної реабілітації включаються в систему 

роботи дошкільного навчального закладу для дітей із 

порушенням мовлення. Вони поєднуються із іншими формами 

роботи з дітьми дошкільного віку. На кожну дитину, в залежності 

від рівня розвитку та особливостей здоров’я вихователь, лікар, 

інструктор з фізичної культури та логопед складають систему 

роботи, включаючи необхідні засоби фізичної реабілітації 

Для забезпечення доступності та диференційованості 

системи фізичної реабілітації у дошкільному закладі у роботі з 

дітьми з особливими освітніми потребами потрібно враховувати:  
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- особливості формування відповідних систем організму;  

- індивідуальні етапи фізичного розвитку та функціональ-

ного стану кожної дитини;  

- стан мовленнєвого розвитку та структуру мовленнєвого 

порушення дитини; 

- стан емоційно-вольової поведінки дитини; 

- стан та розвиток інтелектуальних здібностей дитини  

Засоби реабілітації потрібно проводити в ігровій формі з 

урахуванням вікових і функціональних особливостей дітей, 

поєднувати з логопедичною та психологічною роботою, 

оптимально узгоджувати їх у режимі дня. У статті 

запропоновано й обґрунтовано поєднання фізичної реабілітації 

(ЛФК, фізіотерапія, масаж) з сучасними оздоровчими 

технологіями, які стимулюватимуть фізичний розвиток у дітей 

з особливими освітніми потребами і будуть підкріплювати 

ефект від засобів фізичної реабілітації.  

Таким чином можемо зробити ВИСНОВКИ:  

1. Фізичний розвиток та функціональний стан дітей з 

особливими освітніми потребами дошкільного віку потребують 

додаткових засобів фізичної реабілітації.  

2. Розроблена система дозволить підвищити ефективність 

корекційно-логопедичної роботи з дітьми з особливими 

освітніми потребами та покращити стан їх здоров’я.  

3. Систему фізичної реабілітації обов’язково слід 

узгоджувати з логопедичною та психологічною роботою у 

режимі дня дошкільників.  

Отже, проведене дослідження не вичерпує вивчення всіх 

аспектів даної проблеми. Потребує подальшого апробування 

система фізичної реабілітації дітей з особливими освітніми 

потребами дошкільного віку та розробка методик викорис-

тання засобів фізичної реабілітації для різних вікових груп. 
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УДК 377   Педагогічні науки 

 

ФОРМУВАННЯ “SOFT SKILLS” НА ЗАНЯТТЯХ З 

ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

Горобець Л. М.,  

викладач Відокремленого структурного підрозділу  

«Фаховий коледж інформаційних технологій 

 та землевпорядкування Національного авіаційного 

університету» 

На інформаційному етапі розвитку сучасної цивілізації 

вже недостатньо тільки глибоких знань та досвіду. Сучасні 

роботодавці вимагають від своїх працівників та випускників 

закладів освіти особливих навичок, які називають гручкими 

(«soft skills»). Вони підвищують ефективність праці, 

допомагають демонструвати та використовувати професійні 

навички,  адаптуватися до нових умов, змінювати сферу 

діяльності, бути успішними незалежно від професії. До 

найбільш вагомих «soft skills» відносять вміння спілкуватися, 

працювати в команді, переконувати, вирішувати проблеми, 

приймати рішення, керувати своїм часом, мотивувати себе та 

інших. Ліквідація розриву між навичками, що потребують 

роботодавці, та тими, що формують навчальні заклади 

залишається актуальною проблемою не тільки в Україні, але і в 

інших країнах світу. Саме тому переорієнтація освіти на 

розвиток у студентів «soft skills» є ключовою ланкою до 

вирішення успішності в майбутній професійній діяльності. 

Останнім часом зростає інтерес практиків та теоретиків 

освіти до питання формування “soft skills” під час вивчення 
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різних дисциплін, це стосується і навчання іноземної мови. 

Треба зазначити, що це питання є предметом активного 

обговорення та полем обміну ідеями серед освітян різних країн 

та фахівців з персоналу. Питання дослідження елементів 

формування гнучких навичок (“soft skills”) розробляється 

переважно з практичної сторони, з’являються  статті та 

публікації  апробаційного та дискусійного характеру. 

 За твердженням авторів освітнього представництва British 

Council, заняття з іноземних мов, де використовується 

комунікативний підхід, є саме тим ресурсним місцем, де студенти 

мають усі шанси успішно засвоїти та практикувати гнучкі 

навички [1]. Для досягнення цієї мети викладачі іноземних мов 

мають застосовувати різні методи роботи, які крім розвитку умінь 

опрацьовувати навчально-професійну інформацію сприятимуть і 

покращенню комунікативних навичок. 

 Однією з форм організації навчальної діяльності, що 

сприяють розвитку гнучких навичок є робота в парах та робота 

в групах, де учасники мають кооперувати один з одним, а будь-

яка індивідуальна робота містить інтерактивний компонент. 

Під час роботи  в групі створюються умови для розвитку 

інклюзії та толерантності, формуються навички та уміння 

ефективно працювати в групі: обґрунтовувати свою позицію, 

аргументувати, чути інші думки, реагувати на співрозмовника. 

Поділяючи студентів на групи для максимального досягнення 

мети слід враховувати стосунки в групі, але це не є важливим, 

якщо планується активність у формі гри. Зрозуміло, що зміна 

пар та груп сприяє комунікації з більшою кількістю студентів з 

різним стилем поведінки, темпераментом, досвідом. Викладач 

при цьому має надати можливість кожному студенту 

спробувати різні функції та ролі. Парна та групова робота 

також впливає на розвиток емоційного інтелекту.[2, с.104] 

 Отже, дисципліна «Іноземна мова» є потенційним 

засобом розвитку гнучких навичок (“soft skills”). Використання 

таких форм роботи, як парна та групова, сприяють формуванню 

гнучких навичок. Практика роботи в парах та групах дає змогу 
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розвивати та удосконалювати комунікативні навички, навички 

роботи в команді. Перспективною ареною формування гнучких 

навичок також є індивідуальні форми роботи. 

Література: 

1. The Importance of Soft Skills. British Council: website. 

URL: https:// www.britishcouncil.my/english/courses-adults/lear-

ning-tips/importanceof-soft-skills 

2. Корнюш Г.В. Формування м’яких навичок у студентів 

закладів вищої освіти в контексті навчання іноземних мов . 

Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на 

сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки № 36 (2020). С.99-108. 
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УДК: 613.16.336.5   Економічні науки 

 

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ АГРАРНОГО 

СЕКТОРА ЕКОНОМІКИ 

 

Гоц Володимир Андрійович 

 студент економічного факультету 

 Чернівецького національного  

 університету ім. Ю. Федьковича 

 м. Чернівці, Україна 

Сільське господарство, безумовно, є однією з найважли-

віших галузей економіки України, успішний розвиток якої 

потребує зваженої та збалансованої державної підтримки.   

Державне регулювання економіки сільського господарства - це 

досягнення найбільш ефективного економічного, соціального, 

наукового й культурного розвитку даної галузі. Таке регулювання 

здійснюється як економічними, так і адміністративними 

методами. Основними видами державної підтримки виробників 

сільськогосподарської продукції та аграрного ринку є [1]:  

- надання бюджетних позик виробникам зерна; 

- фінансова підтримка суб'єктів господарювання агро-

промислового комплексу через механізм здешевлення кредитів 
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та компенсації лізингових платежів;  

- дерегуляція українського ринку сільськогосподарської 

продукції та заборона дискримінації прав її власників;  

- бюджетна підтримка виробників  рослинництва та 

тваринництва тощо. 

Крім того, державна підтримка сільськогосподарських 

товаровиробників може надаватися шляхом: виділення 

бюджетних субсидій з розрахунку на одиницю оброблюваних 

угідь; часткового бюджетного відшкодування вартості висіяного 

високо репродукційного насіння сільськогосподарських культур; 

виконання цільових державних програм, спрямованих на 

підвищення родючості ґрунтів, боротьбу із шкідниками та 

хворобами сільськогосподарських рослин і тварин, ведення 

сільського господарства на радіаційних забруднених територіях. 

Державною цільовою програмою розвитку українського села  

визначено шляхи та засоби вирішення гострих соціально - 

економічних проблем аграрного сектора економіки країни. 

Відповідно, основні положення  програми розвиток цієї сфери 

мали забезпечуватися шляхом: здійснення чіткого розмежування 

функцій і повноважень центральних та місцевих органів 

виконавчої влади у сфері розвитку сільських територій;  

удосконалення на законодавчому рівні міжбюджетних відносин 

центральних та місцевих органів виконавчої влади; забезпечення 

впровадження соціальних стандартів та нормативів у сільській 

місцевості; удосконалення механізму надання державної 

підтримки аграрному сектору та забезпечення розвитку сільських 

територій з урахуванням вимог СОТ; створення організаційно-

правових умов для розвитку паритетних відносин між аграрним 

сектором та іншими галузями економіки; інноваційно-

інвестиційного зміцнення матеріально-технічної бази аграрного 

сектору, впровадження екологічно безпечних, ресурсо- та 

енергозберігаючих технологій; удосконалення страхової та 

податкової політики у сфері аграрного сектору;  підвищення ролі 

аграрної науки і освіти, удосконалення системи управління в 

аграрному секторі тощо [2]. 
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Реалізація даної програми дала б можливість: збереження 

сільських населених пунктів та забезпечення їх об'єктами 

соціальної інфраструктури відповідно до визначених соціальних 

стандартів та нормативів; підвищення рівня ефективної 

зайнятості сільського населення, рівня доходів сільського 

населення і середньомісячної заробітної плати працівників 

сільського господарства до рівня, не нижче середнього в галузях 

національної економіки; забезпечення формування ємності 

аграрного ринку шляхом виробництва вітчизняної сільсько-

господарської продукції в обсязі, що гарантує продовольчу 

незалежність країни; зростання виробництва валової продукції 

сільського господарства, зменшення податкового навантаження 

тощо [3]. 

Незважаючи на все різноманіття програм та заходів, 

здійснюваних органами державної влади стосовно аграріїв,  

державна підтримка діяльності сільськогосподарських 

підприємств є недостатньою, інструменти та важелі такої 

підтримки - неузгодженими. Недостатнє фінансування розвитку 

аграрного сектору, декларування соціально - економічних і 

екологічних заходів, за відсутності реальних механізмів їх 

здійснення, унеможливлюють розв'язання основних проблем 

розвитку сільськогосподарського виробництва, зокрема, його 

інтеграції у світовий економічний простір, формування 

ефективного, соціально спрямованого аграрного сектора 

економіки держави. Неможливо отримати запрограмовані 

результати, якщо базові принципи взаємовідносин держави та 

сільськогосподарських товаровиробників, що задекларовані в 

нормативно-правових актах, порушуються у повсякденній 

практиці як державою, так і об'єктами цих відносин.  

Отже, потрібні нові імпульси, які надаватимуть 

додаткову мотивацію сільськогосподарським товаровироб-

никам до ведення аграрного бізнесу. Таким імпульсом може 

стати якісно нова, більш досконала, чітка і передбачувана 

система державної підтримки аграріїв та зважена податкова 

політика. 
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СУБ’ЄКТИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА 

 

Грабар В.О. 

Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола 

м. Тернопіль, Україна 

ПОНЯТТЯ СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Суб'єкти мають певну організаційно-правову форму, в якій 

здійснюється господарська або управлінська діяльність. 

Організаційно-правову форму можна визначити як передбачену 

або санкціоновану правом організаційну структуру, в якій діє 

суб'єкт господарювання. [3, c. 34-36]. 

Ознакою суб'єкта господарювання є те, що він має юридично 

відокремлене і закріплене за ним майно у формі основних фондів, 

оборотних коштів, інших цінностей. Також  юридичною ознакою 

суб'єкта господарювання є його господарська правосуб'єктність. 

Суб'єкт господарювання має основану на законі можливість 

набувати від свого імені майнові та особисті немайнові права, 

вступати в зобов'язання, виступати у судових органах.  

Отже, суб'єкти господарювання - це організації, які на основі 

юридичне відокремленого майна в межах своєї господарської 
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компетенції безпосередньо здійснюють господарську діяльність і 

використання її результатів або управлінську діяльність в 

економіці[8, c. 54-57]. 

ВИДИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ. ГРУПИ 

СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Враховуючи особливості функцій, господарське законодав-

ство визначає правове становище таких суб'єктів господарю-

вання, як: 1) підприємства та їхні структурні підрозділи; 2) 

об'єднання підприємств; 3) фінансові та посередницькі інститути; 

4) громадяни-підприємці; 5) органи державної виконавчої влади в 

економіці. Крім того, у кожній з цих груп враховуються 

особливості правового становища окремих видів суб'єктів 

господарювання. 

Суб'єктами господарської діяльності є також підрозділи 

підприємств (ст. 7 Закону України "Про підприємства в 

Україні") та інших господарських організацій. Другим видом 

суб'єктів господарювання є об'єднання підприємств, що 

визначається як господарська організація. Третім видом 

суб'єктів господарювання є так звані фінансові і посередницькі 

інститути, що належать до інфраструктури ринку. Загальна 

риса, яка їх об'єднує, - обслуговування ринку. Четвертим видом 

суб'єктів господарювання є громадяни-підприємці (громадяни 

України, іноземні громадяни, особи без громадянства). П'ятим 

видом суб'єктів господарювання є органи влади і органи 

адміністративно-господарського управління та контролю. 

Вищим органом у системі органів виконавчої влади є Кабінет 

Міністрів України. Центральні органи виконавчої влади 

можуть мати свої територіальні органи, що утворюються, 

реорганізовуються і ліквідовуються в порядку, встановленому 

законодавством[9, c. 74-76]. 

ПОНЯТТЯ ТА ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ СУБ'ЄКТІВ 

ГОСПОДАРЮВАННЯ 

Поняття припинення діяльності суб'єкта господарювання 

відсутнє в законодавстві України. Суттєва різниця між ліквідна-

цією та реорганізацією полягає у тому, що в першому випадку 
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має місце остаточне припинення будь-якої діяльності якогось 

суб'єкта господарювання, у другому - припинення його функціо-

нування в конкретній організаційно-правовій формі із заміною на 

нову. В обох випадках "припинення суб'єкта господарювання" 

суб'єкт, що припиняється, більше не існуватиме.  

Під реорганізацією розуміють припинення юридичної 

особи з переходом всіх прав та обов'язків до правонаступника в 

порядку загального правонаступництва. Під правонаступником 

розуміють юридичну особу (юридичних осіб), до якої (яких) 

переходять усі права та обов'язки реорганізованої юридичної 

особи. Стаття 59 ГК України та ст. 104 ЦК України визначають 

чотири шляхи припинення суб'єкта господарювання: злиття, 

приєднання, поділ та перетворення[5, c. 439-441]. 

Державна реєстрація припинення юридичної особи 

позбавляє останнього статусу юридичної особи та є підставою 

для виключення з Єдиного державного реєстру підприємств і 

організацій України. [2, c. 141-144]. 

Чітке визначення підстав для державної реєстрації 

припинення діяльності суб'єктів господарювання дає Закон 

України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та 

фізичних осіб - підприємців". Припинення юридичної особи в 

добровільному порядку здійснюється за: 

- рішенням власника або уповноваженого ним органу, 

рішенням інших осіб - засновників суб'єкта господарювання чи 

їх правонаступників без наведення мотивів прийняття 

відповідного рішення за власною заявою; 

- досягнення юридичною особою цілей та мети, 

закріплених в установчих документах та заради якої її було 

створено; 

- закінчення певного строку, на який була розрахована 

діяльність юридичної особи (ч. 15 ст. 58, ч. 1 ст. 59 ГК України, 

ст. 33 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних 

осіб та фізичних осіб - підприємців"). 

В примусовому порядку припинення юридичних осіб 

здійснюється за рішенням суду (господарського суду) у разі: 
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- визнання недійсним запису про проведення державної 

реєстрації через порушення закону, допущені при створенні 

юридичної особи, які не можна усунути; 

- провадження діяльності, що суперечить установчим 

документам, або такої, що заборонена законом; 

- невідповідності мінімального розміру статутного фонду 

юридичної особи вимогам закону 

- наявності в Єдиному державному реєстрі запису про 

відсутність юридичної особи за вказаним її місцезнаход-

женням; 

- неподання протягом року до органів державної 

податкової служби податкових декларацій, документів 

фінансової звітності відповідно до закону (ст. 58 ГК України, 

ст. 38 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних 

осіб та фізичних осіб - підприємців"). 

Щодо фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності 

припинення підприємницької діяльності здійснюється у випадку: 

- прийняття фізичною особою-підприємцем рішення про 

припинення підприємницької діяльності; 

- постановлення судового рішення про визнання фізичної 

особи, яка є підприємцем, недієздатною або про обмеження її 

цивільної дієздатності; 

- постановлення судового рішення про припинення 

підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця з 

наступних підстав: 

1) визнання фізичної особи-підприємця банкрутом; 

2) провадження фізичною особою підприємницької 

діяльності, що заборонена законом; 

3) неподання протягом року органам державної податкової 

служби податкових декларацій, документів фінансової 

звітності відповідно до закону (ст. 46 Закону України "Про 

державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - 

підприємців")[6, c. 211-213]. 

Стосовно суб'єктів господарювання різних організаційно-

правових форм "уповноваженими особами" на прийняття рішень 
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про їх припинення будуть, наприклад, для державних 

підприємств - міністерства, відомства; для казенних підприємств - 

Кабінет Міністрів України. Особливий статус надано податковим 

органам, які відповідно до п. 17 ч. 1 ст. 11 Закону України від 4 

грудня 1990 р. № 509-ХІІ "Про державну податкову службу в 

Україні" (в редакції Закону від 24 грудня 1993 р.) мають 

повноваження звертатися у передбачених законом випадках до 

суду або господарського суду із заявою (позовною заявою) про 

скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання; в усіх 

інших випадках відповідний позов подається органом реєстрації. 

Президія Вищого арбітражного суду в роз'ясненні від 12 

вересня 1996 р. № 02-5/334 "Про деякі питання практики 

вирішення спорів, пов'язаних із створенням, реорганізацією та 

ліквідацією підприємств" визначає, що, приймаючи рішення 

про ліквідацію підприємства, про визнання недійсними 

установчих документів (рішення про створення підприємства), 

а так само про скасування державної реєстрації суб'єкта 

господарювання, господарський суд зобов'язує власника або 

орган, уповноважений створювати підприємство, здійснити 

ліквідацію в установленому порядку, якщо інше не 

передбачено законодавством[11, c. 216-218]. 

ВИСНОВКИ 

Суб’єктами господарювання є – господарські організації – 

юридичні особи, створені відповідно до цивільного кодексу 

України, державні, комунальні та інші підприємства, створені 

відповідно до господарського кодексу, а також інші юридичні 

особи, які здійснюють господарську діяльність зареєстровані у 

установленому законом порядку. 

До законодавчого регулювання у створенні, припиненні 

діяльності та ліквідації суб’єктів господарської діяльності. 

Чинне законодавство надає власникові право використовувати 

майно, що належить йому, включаючи і засоби виробництва, 

для здійснення самостійної підприємницької діяльності або для 

підстави суб'єкта господарювання, зокрема із статусом 

юридичної особи. Закріплення в законодавстві подібного права 
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власника особливо важливе в умовах ринкової економіки. 

Припинення діяльності суб'єктів господарювання — 

юридичних осіб може здійснюватися двома способами — 

шляхом реорганізації або ліквідації в добровільному або 

примусовому порядку. Унаслідок реорганізації суб'єкт 

господарювання припиняє своє існування, проте його майно 

(сукупність майнових прав і обов'язків) не розподіляється між 

його учасниками (як при ліквідації), а переходить до 

створеного в результаті реорганізації іншому суб'єктові.  
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м. Харків, Україна.  

У теперішній час актуальність теми дуже велика, бо у 

нормі матка не є статично розташованою і може незначно 

міняти своє місце.  Фізіологічна рухливість матки забезпечує 

нормальне виношування вагітності та пологи, а також 

нормальне функціонування кишківника та сечового міхура. 

Надмірна (при зниженні тонусу матки) або ж недостатня (при 

запальних процесах органів малого тазу) рухливість матки, які 

спричинені різними патологіями, може зашкодити здоров’ю та 

навіть життю жінки.  

В подальшому ці питання  потребують детального 

вивчення про загини матки та методи їх діагностики. 

Мета роботи. Виявити причини та види загинів матки за 

допомогою технологій УЗД (ультразвукового дослідження). 

Матеріали та методи.  Нами було досліджено 10 трупів, 

жіночої статті та 60 практично здорових жінок, різного віку. 

Були використані макроскопічні методи препарування по 

Воробйову В.П., а також метод УЗД з використанням  

спеціалізованого вагінального датчика.  

Результати досліджень.  В результаті дослідження 

встановлено, що у природньому положенні матки розташовується 

в малому тазі, приблизно на однаковій відстані від крижів та 

лобкового симфізу. Дно матки в нормі локалізується не вище 

входу в малий таз і має бути поверненим доверху та вгору, а 
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вершина – в напрямку вниз та назад, до стінок піхви в ділянці 

заднього склепіння має дотикатися зовнішнє вічко цервікального 

каналу. За такого розташування корпус матки і шийкa лежать на 

oдній плoщині та утворюють тупий кут (приблизно 70 -90°), 

спрямований вперед. У своєму природньому положенні матка 

закріплена зв'язками, які складаються з щільної сполучної 

тканини та фіксують її до органів малого тазу. 

Якщо ж матка постійно перебуває в незвичній для неї 

позиції, то лікарі говорять про її загини.  При цьому загин 

може бути як абсолютно нешкідливим для репродуктивного 

здоров'я жінки, так і призвести до безпліддя або патологій 

різних систем органів. Такі патології мають 25% серед жінок. 

 За допомогою УЗД  нами були виявлені такі патології, які  

найчастіше зустрічаються : 

  • антефлексія матки –  загин з утворенням тупого кута , 

спрямованого до сечового міхура.              Такий   стан у жінок 

є нормою і зустрічається часто (65%); 

8. антеверзія матки – це нахилення матки допереду, але з 

тілом відхиляється і шийка матки . Патологічна антеверзія 

зустрічається при запальних спайках після операцій , фібромах 

матки, відвисанні живота при вагітності (15%); 

9. гіперантефлексія – це значний перегин тіла матки 

вперед, між тілом і шийкою матки утворюється гострий кут, 

направлений вперед, який не вирівнюється. Зустрічається при 

загальному чи генітальному інфантилізмі, гіпоплазії матки. У 

хворих виявляється безпліддя, викидні, спостерігається біль в 

попереку, альгодисменорея, гіпоменструальний синдром, 

дискомфорт та біль при статевих контактах (12%); 

10. ретрофлексія матки  – відхилення корпусу матки назад, 

в напрямку прямої кишки, при цьому кут між шийкою та тілом 

матки відкривається назад. Ретрофлексія спричинена  

порушенням цілісності зв'язок матки, ендометріозом та 

пухлинними процесами (5%); 

11. латерофлексія – це відхилення матки в сторону від осі 

до одного з яєчників, при цьому кут між корпусом і шийкою 
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відкривається в одну з сторін ( правобічна латерофлексія та 

лівобічна латерофлексія) (1-3%). 

У випадку, коли таке положення спостерігається з 

народження –це результат яких-небудь порушень в жінки під 

час вагітності. Звичайно такий загин невеликий і не 

позначається на репродуктивній функції та здоров'ї жінки. 

Найбільш частими причинами загину матки полягають в 

різноманітних запаленнях органів малого тазу, ослабленні 

зв'язок, які тримають матку в правильному положенні, травми, 

ослаблення гладкої мускулатури, захворювання прямої кишки, 

пухлинні процеси органів репродуктивної системи, сильні 

психічні переживання, неправильна поведінка жінки після 

пологів, а також травми, отримані під час пологів, численні 

пологи тяжкі фізичні навантаження, різке та інтенсивне 

схуднення, астенічнй тип фігури, тривале перебування в 

лежачому положенні при тяжких хворобах. 

При неправильному загині матки в результаті різних 

патологічних процесів, причиною безпліддя стають спайки, 

запалення, інфекції, ендометріоз.  

 Висновок.  Значить, у ході дослідження ми визначили, що 

необхідна своєчасна діагностика та профілактика загинів 

матки, для подальшого виключення її патології. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ ДЛЯ 

ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В 

АУДІЮВАННІ В УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ 

 

Гузь О. А., 

магістрантка факультету іноземних мов 

Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя 

м. Ніжин, Україна 

У статті розглядаються шляхи формування англомовної 

компетентності в аудіюванні у старшій школі за допомогою 

інтернет-ресурсів; описані типи вправ та етапи навчання 

аудіювання. Наведені приклади вправ для формування 

англомовної аудитивної компетентності у старшій школі на 

матеріалах інтернет-новин News in levels. 

Ключові слова: англомовна компетентність в аудіюванні, 

інтернет-новини, комплекс вправ, старша школа. 

Аудіювання (лат. audio – чую, слухаю) – внутрішній (за 

формою), реактивний (за роллю), рецептивний вид 

мовленнєвої діяльності, який належить до усного мовлення, 

ґрунтується на механізмах сприймання та розуміння мовлення 

на слух [1, с. 130]. 

Як самостійний вид мовленнєвої діяльності аудіювання 

означає сприймання на слух і розуміння текстів із різною 

глибиною та повнотою проникнення в їх зміст: з повним 

розумінням та з розумінням основного змісту [2, c. 118]. 

Так, для того, щоб швидше та краще учні оволоділи 



 

127 

англійською мовою, педагоги використовують у своїх 

практиках комплекси вправ саме з аудіювання, адже саме 

сприймання на слух вважається чи не найважливішою 

навичкою в оволодінні англійської мови. 

Проблему інтегрування інтернет-ресурсів у навчання 

англійської мови розглядали як зарубіжні (Дж. Шейлз, Є.С. 

Полат, І.А. Смольяннікова), так і вітчизняні (О.С. Жолдак, А.І. 

Скрипниченко, В.В. Тавро) науковці.  

Слід зазначити, що в день середньостатистичний 

користувач в інтернеті проводить 3,3 години з мобільних 

пристроїв, 2,1 години – з десктопів і ноутбуків, та 0,6 години – 

з інших пристроїв [3]. Тобто, значну частку свого вільного часу 

учні, здебільшого, проводять в інтернеті: в соціальних 

мережах, читають новини, дивляться відео на YouTube і т.п. 

Саме це обумовлює актуальність даного дослідження, адже, 

включаючи до начального процесу інформаційні ресурси 

мережі Інтернет, можна зацікавити учнів у вивченні 

англійської мови, збільшити ефективність навчання цієї мови 

та вирішити такі завдання: 

- удосконалити вміння аудіювання на основі автентичних 

текстів; 

- збільшити активний та пасивний словарний запас; 

- ознайомитися з культурою та традиціями досліджуваної 

мови. 

Мета статті – запропонувати комплекс вправ для 

навчання англомовного аудіювання школярів старших класів 

на матеріалах інтернет-новин News in levels. 

Використання Інтернет-мережі на уроках іноземної мови – 

це ефективний засіб навчання школярів. Така форма не 

виснажує нервову систему та організм учнів, оскільки 

навчальний матеріал засвоюється за допомогою мимовільної 

пам’яті в цікавій формі.  

Для початку розглянемо типи вправ з аудіювання. В 

залежності від спрямованості на прийом чи видачу інформації, 

комунікативності, характеру виконання, участі рідної мови, 
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функції у навчальному процесі та місця виконання, вправи з 

аудіювання розділяють на такі типи [4]: 

- рецептивні, репродуктивні, рецептивно-репродуктивні, 

продуктивні, рецептивно-продуктивні; 

- комунікативні (або мовленнєві), умовно-комунікативні 

(або умовно-мовленнєві), некомунікативні (або мовні); 

- усні, письмові; 

- одномовні, двомовні (перекладні); 

- тренувальні, контрольні; 

- класні, домашні, лабораторні. 

Методисти рекомендують давати вправи учням згідно з 

етапами навчання аудіювання, а саме: 

I. Дотекстовий: 

1. антиципація; 

2. предикція; 

3. комунікативне завдання. 

II. Текстовий: 

1. представлення аудіотексту; 

2. перевірка розуміння. 

III. Післятекстовий: 

1. розвиток комунікативних умінь; 

2. творчі вправи і завдання [5, с. 35]. 

Не менш важливу роль у навчанні учнів відіграють 

способи виконання вправ (індивідуальний, груповий, робота 

в парах) та вид контролю вчителем учнів (віддалений, 

безпосередній). 

Нижче представлений комплекс вправ, який містить в собі 

різні типи вправ, які, у свою чергу, відповідають вище згаданим 

етапам та базуються на інтернет-новинах News in Levels. 

Приклад 1  

Мета: повторити лексику з теми “Medicine. Hospital”; 

розвинути мовленнєву компетентність в аудіюванні та говорінні. 

Типи вправ: умовно-комунікативна; рецептивно-

репродуктивна. 
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Види вправ: введення лексичних одиниць з тексту; 

запитання без варіантів відповідей. 

Інструкція: 

Дотекстовий етап: Read the sentence and guess the 

meanings of the words in bold: The girl has terrible injuries and 

she will need hours of surgery. 

Work in pairs, recollect some more active words from the topic 

“Medicine. Hospital” and write them down. 

Текстовий етап: Let’s listen to the piece of news “Small 

Dog Helps a Girl” [6]. Be ready to answer such questions: 

• Who has attacked the girl? 

• Did the girl have many injuries? 

Післятекстовий етап: Retell the story to your partner as if 

you were the Chihuahua. Use the list of words you’ve put down and 

your imagination.  

Listen to one of your groupmates and be ready to ask him / her 

additional questions to find out more details. Make use of the 

topical vocabulary. 

Спосіб виконання: індивідуальний, робота в парах, 

груповий 

Вид контролю: віддалений, безпосередній 

Приклад 2  

Мета: заохотити учнів до обміну думок з теми 

“Appearance”; забезпечити учнів підказками для кращого 

розуміння аудіотексту; розвинути мовленнєву компетентність. 

Типи вправ: умовно-комунікативні; рецептивно-

репродуктивні. 

Види вправ: запитання без варіантів відповідей, 

доповнення пропусків. 

Інструкція: 

Дотекстовий етап: What were your favorite toys in 

childhood? Have you ever thought of collecting some toys? Discuss 

with your partner. 

Текстовий етап: Listen to the piece of news “Man has many 

barbies” [7]. Fill in the gaps using the words: collection; 6,000; 
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owner; “precious”; 3,600; obsession; waistlines. 

On a normal Singapore street sits a normal house, but it does 

not contain a normal 1)___. This house has one of the largest 

private collections of Barbie dolls in the world at 2)___ dolls. 

Jian Yang is the proud 3)___ of all of these dolls and even 

calls some of them 4)___. One of his favourites is Great Shape 

Barbie that was from 1984 and was featured in the movie “Toy 

Story”. He paid up to 5)___ dollars  for one of his dolls, making 

this an expensive hobby. 

Jian’s 6)___ predictably affects his relationships. He says that 

some ex-girlfriends felt insecure because they could not look like 

one of the dolls, which are infamous for their unrealistic 7)___. 

Післятекстовий етап: Retell your partner the piece of 

news using the words you’ve filled in the gaps. The task of your 

partner is to make notes of your mistakes and correct them. 

Спосіб виконання: індивідуальний, робота в парах. 

Вид контролю: віддалений. 

Приклад 3  

Мета: усунути лінгвістичні труднощі; допомогти учням 

зосередитися на змісті аудіотексту; розвинути мовленнєву 

компетентність. 

Типи вправ: умовно-комунікативні, рецептивні, 

рецептивно-репродуктивні. 

Види вправ: введення лексичних одиниць з тексту, 

правда/неправда.  

Інструкція: 

Дотекстовий етап: Look at the objects and their names (a 

razor, a knife, an ax). What can people do using them? Work in 

groups of 4. One from each group will report. 

Текстовий етап: Let’s listen to the news “Dangerous 

Egyptian Haircut” [8] and learn if your guesses were right. Put 

“true” or “false” next to the statements:  

1. A relative once asked an Egyptian barber to cut his hair 

with meat cleavers; 

2. ‘The Joker’, as people have nicknamed him, didn’t want 
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other young barbers to try his unusual methods; 

3. One customer said that he was scared and worried at first, 

but then he liked his haircut and the experience. 

Післятекстовий етап: Make an advertisement for this 

barber shop. Be ready to represent it before the class. 

Спосіб виконання: індивідуальний, робота в групах. 

Вид контролю: віддалений. 

Приклад 4  

Мета: усунути можливі лінгвістичні проблеми учнів перед 

початком аудіювання, розвинути писемну компетентність. 

Типи вправ: тренувальні, усні та письмові, вправи на 

розвиток логічного мислення. 

Види вправ: підбір відповідностей, предикція. 

Інструкція: 

Дотекстовий етап: Match the words with their meanings:  

1) entirely                        a) until now  

2) so far                           b) completely  

3) improbable                  c) unlikely 

Текстовий етап: Listen to the piece of news “Elephant 

Paints Pictures”[9]. Think out the other title. 

Післятекстовий етап: Write a short story about the future 

of the elephant. 

Спосіб виконання: індивідуальний, робота в парах, 

груповий. 

Вид контролю: віддалений. 

Отже, оволодіти іншомовною комунікативною компетент-

ністю, не знаходячись у країні цієї мови, справа досить 

нелегка. Саме тому важливою задачею вчителя є створення 

комунікативних ситуацій спілкування на уроці англійської 

мови з використанням різних прийомів роботи та автентичних 

ресурсів. 
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АНАЛІЗ ФОЛЬКЛОРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ГУЦУЛІВ ЯК 

СКЛАДОВА ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ 

 

Дехтяр Ю. Л.,  

студентка кафедри туризму,  

науковий керівник Побігун О. В., 

, к. г. н., доцент кафедри туризму, 

 Івано-Франківський національний 

технічний університет нафти і газу, 

 м. Івано-Франківськ 

Гуцульський фольклор, зокрема обрядові пісні, казки, 

легенди, перекази відзначаються цікавими мотивами, 

сюжетами, образами, своєрідною мелодикою.  

Згідно з визначенням, фольклор ототожнюють iз поняттям  

народна творчiсть, яка охоплює явища динамiчної (словеснi, 

музичнi, видовищнi, пластичнi витвори) та статичної культури 

(прикладне мистецтво, народна архiтектура), а також пов’язанi 

з ними культурнi практики [1]. 

Враховуючи опрацьовані особливості, нами були виділені 

наступні елементи фольклору Гуцульщини  

1. міфілогія та легенди;  

2. поезія (прислів’я та приказки та прадавні народні повір’я 

Гуцульщини); 

3.  музична культура та танець;  

4. архітектура; 

5. образотворче й декоративно-прикладне мистецтво.  

В процесі досліджень нами запропонована така 

класифікація фольклору: 

1) вірування і дії, що належать до: землі і неба, рослинного 

світу, людського існування, душі і потойбічного світу, 

мистецтва магії, надлюдського буття; 

2) звичаї: обряди, пов’язані з приватним життям, заняття і 

виробництво, календарні свята, ігри, танці і розваги 
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3) розповіді, пісні та вислови: розповіді (розповідаються як 

правда, розповідаються для розваги), пісні, прислів’я та 

загадки, місцеві вислови 

Елементи фольклору Гуцульщини 

1. Міфологія та легенди 

Міф – це оповідь про богів і героїв, які брали участь у 

творенні світу. Поняття "міфологія" має кілька значень: 

сукупність оповідей однієї культурно-історичної традиції 

(скажімо, індоєвропейської, слов'янської, української); особлива 

форма світосприймання. Для реконструкції міфів використовують 

дані психології, етнографії, археології, лінгвістики, інших наук. 

Фольклор тісно пов'язаний зі світоглядними уявленнями 

та віруваннями. Є чимало легенд про походження світу, Землі, 

Сонця, зірок. З небесними тілами, змінами пір року, дня й 

ночі пов'язано також немало легенд, повір'їв, прислів'їв. 

Найвідомішими легендами гуцульського краю є:  

1. край, де розцвітає кохання; 

2. кам’яні двері до скарбів; 

3. гуцульські Ромео і Джульєтта; 

4. едельвейс – квітка кохання. [1]. 

2. Поезія (прислів’я та приказки та прадавні народні 

повір’я Гуцульщини) 

Українські народні прислів'я і приказки, влучні народні 

поетичні вислови – один з найпоширеніших і найдійовіших 

жанрів усної народної поетичної творчості. Це образні шедеври, 

створені народом, перевірені життєвим досвідом багатьох 

поколінь і відшліфовані протягом віків. У них у гранично стислих 

утворах народної мудрості вкладено глибокий зміст, вдало 

сформульовано великий досвід народу в різних сферах його 

життєдіяльності. 

Гуцульщина – це край, де здавна дотримувалися українських 

народних звичаїв, що складалися протягом багатьох століть і 

освячені віками. У народних звичаях тісно поєднані староукра-

їнська дохристиянська та християнська культури. У давнину на 

Гуцульщині широко побутували різні народні повір'я і пов'язані з 
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ними звичаї, шептання-примовляння, угадування, віщування, 

ворожіння... Таке своєрідне втілення світовідчуття і світосприй-

мання наших предків у рухи і дії, сповнені чарами первинної 

народної поезії, пісні, сміху, природного гумору, дотепу, жартів..., 

служило зміцненню взаємин між людьми, виробленню 

своєрідного тлумачення зв'язку людини з природою, ставало 

цікавою формою розваг людей. Призначення цих рухів, дій і слів 

– накликати добро: багатство та добробут у господарстві, здоров'я 

та злагоду в родині, повагу й пошану від людей, добру долю й 

добру славу дітям..., а усілякі злі сили та стихійні лиха 

умиротворяти, щоб не діяли на шкоду людям і маржині. 

Ось найпоширеніші українські народні прислів'я і 

приказки, влучні дотепні поетичні вислови, записані на 

Гуцульщині. 

• Або пан, або пропав! 

• Або жовняр, або мундор до магазину! 

• Або роб, або в гроб! 

• А най тебе качка копне! 

• А богдай би це світ не знав! 

• Аби так пси траву пасли! 

• В голові вітер віє. 

• Виділи очи, що купували. 

• Вовк йому товариш. 

• Вже ся «купило» притупило. 

• В ногах правди нема. 

• Гора з горов не сходиться, а чоловік з чоловіком зійдеться. 

• Гонор голову ломить, а голод з хати виганяє [2]. 

3. Музична культура та танець 

Гуцульські співанки – це старослов‘янські думи і балади 

епос. В гуцульській субкультурі не було ні хорового, ні 

вокального співу, навіть того, що  називають коломийкою. 

Була співанка, характерну особливість якої в свій час вловив С. 

Параджанов. А гуцульські коляди взагалі унікальне явище. 

  Наш Карпатський край здавна славиться своєрідною 
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мальовничою природою, працьовитими людьми, високим 

народним мистецтвом, чудовою самобутньою народною 

творчістю, музикою, танцями, гумором. Пісня була і є 

супутницею народу і в радості, і в горі. Заколисуючи дітей, матері 

співали колискових, весну дівчата веснянками зустрічали, 

колядками колядники народження Христа звістували, 

зворушливими обрядовими піснями весілля прикрашали, 

сумовитими рекрутськими – до війська виряджали... Багато з них, 

зокрема обрядових – колядок, щедрівок, веснянок, весільних, як 

свідчать архаїка їх текстів та ігрові елементи, якими вони 

супроводжуються, – дійшли до нас із глибини віків, із сивої 

давнини. Багато створено народом пісень і в пізніші часи нашої 

історії, створюються вони й тепер [3]. 

Народна музика гуцулів дуже відрізняється від музики інших 

регіонів України як мелодіями, так і ритмами. Є в гуцулів і свої 

улюблені музичні інструменти. Скрипка поширена у багатьох 

народів. Дуже популярний цей інструмент у італійців, угорців, 

румунів, циганів, з якими гуцули здавна спілкувалися. Гуцули-

музиканти використовують скрипки як фабричного виробу, так і 

виготовлені, місцевими майстрами. Інший поширений струнний 

музичний інструмент – цимбали.  

Гуцульська музика приграє до танців – гуцулки, козака, 

гайдука, аркана. Часто танець супроводжується співом 

коломийок. Аркан – чисто чоловічий танець. Під час нього 

використовуються різні кроки за командами («раз прибий», 

«май поправ», «батько спить», «батько встав», «раз за брата», 

«раз за дівку»), притупування. У різних селах танці з однаковою 

назвою мають свої особливості, є відмінності і в музиці. 

4. Архітектура Гуцульщини 

Гуцули — неперевершені майстри різьблення, 

випалювання та інкрустації по дереву. Кожен будинок на 

Гуцульщині розташовують вільно, бо місця досить. Хати 

ставлять на схилах так, щоб можна було далеко бачити, не 

перешкоджаючи іншим. Будинки, складені цілком з дерева, не 

фарбуються, тому створюється враження, що вони тут самі по 
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собі. Це враження підсилюється і дахами, які повторюють 

м’які обриси гір. 

Основною системою планування гуцульської хати слід 

вважати розміщення по одній лінії житла, сіней, комори і їх 

опасання з двох-трьох сторін притулами. З цієї системи виростали 

всі інші типи, в тому числі і класичний, в якому вже дві житлові 

кімнати, розділені сіньми (хоромами). Цікавими витворами 

гуцульських будівничих є ґражди («хати з брамами», «хата з 

ґраждами»). В них хата, господарські будівлі та високі загорожі 

творять замкнутий двір, в якому різні споруди (високі і низькі, 

широкі і вузькі) нагадують фортецю [4]. 

5. Образотворче й декоративно-прикладне мистецтво 

Серед усіх видів декоративно-ужиткового мистецтва 

різьба по дереву є чи не найулюбленішою й найпоширенішою в 

народі. Багаті природні запаси деревини сприяли широкому 

розвиткові різьбярства, що є мистецьким ремеслом місцевих 

майстрів. Художня обробка дерева – це численні вироби з 

нього, різноманітні за формами, технічними засобами вико-

нання й декорування. Побутове призначення їх визначило 

характер художньо-технічних прийомів обробки дерева. Уже 

здавна гуцульські різьбярі славилися досконалою професійною 

майстерністю створення різних за характером виробів, 

починаючи від меблів і завершуючи дрібними побутовими 

речами. Своєрідними майстрами плоскої різьби в Яворові були 

Іван, Петро та Юрій Гондуряки. Онуки Ю. Шкрібляка Юрій і 

Семен Корпанюки не лише продовжили справу дідуся, а й 

значно розвинули технічні та технологічні прийоми яворівської 

різьби по дереву, підняли на вищий рівень художньо-стильові 

можливості, їхній вклад у скарбницю школи різьби по дереву 

складає пишний, самобутній вінок щедро обдарованих 

талантом, істинно народних митців Гуцульщини [5]. 

Отже,  в сучасному світі туристам цікаві екскурсії та тури, 

які пов’язані з різноманітними та цікавими розповідями, адже 

гуцульський край  багатий  на українські народні традиції і 

звичаї. У них відчувається відгомін далекої минувшини, 
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дохристиянських часів, у них переплелися християнські і 

язичницькі вірування з новим, світським.  Фольклор дозволяє 

урізноманітнити туризм, туристичні програми, показати 

традиції, які можна включити до турів, тематичних екскурсій. 
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Проводити уроки віддалено, не бачити учнів, не мати 

можливостей пояснити особисто й допомогти в момент 

виникнення проблеми — ще кілька місяців тому вчителі не могли 

й уявити таких ситуацій у своїй роботі. Але пандемія внесла 

несподівані корективи і змусила всіх терміново опановувати 
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цифрові інструменти й нові педагогічні підходи та методики. 

Вимушене дистанційне навчання стало викликом для всіх учас-

ників освітнього процесу: вчителів, учнів та батьків. Організувати 

якісне навчання з використанням цифрових технологій, надихати 

й мотивувати учнів, давати раду технічним проблемам виявилось 

зовсім не просто. Але Україна не виняток — жодна держава, 

жодна освітня система у світі не була готова до цього. 

Головна мета: підтримувати рухливу активність дітей 

під час карантину; спілкування дітей та їхнє залучення до 

спільних фізичних вправ. 

• Запис або демонстрація вправ онлайн. 

• Додаткові інструкції, тести та консультації щодо вправ 

і завдань у Google-класрум. 

• Право вибору: давати можливість дітям хоча б частково 

обирати рухову активність 

• Залучення учнів: записане відео руханки або пропозиція 

власної вправи для всієї групи, яку всі спільно виконують під 

час Zoom-конференції. ВАЖЛИВО ПАМ’ЯТАТИ: Вчитель не 

має права вимагати відеоматеріал із виконанням домашнього 

завдання з фізкультури, але може їх отримувати за взаємною 

згодою з дітьми та їхніми батьками. Згідно зі статтею 307 

Цивільного кодексу України, людина може бути зняти на відео 

лише за власною згодою. Якщо йдеться про неповнолітніх, то для 

зйомок необхідна згода батьків або опікуна. 

Методичні рекомендації щодо організації 

дистанційного навчання з фізичної культури 

в закладах загальної середньої освіти 

Сучасні технології поступово змінюють комунікацію, 

співпрацю, навчання. Використання інноваційних моделей нав-

чання потребують створення інформаційно-освітніх середовищ 

(ІОС) навчальних закладів. 

В умовах освітнього сьогодення виникає нагальна потреба 

організації дистанційного навчання (ДН) з предмета «Фізична 

культура» як нової організації освітнього процесу, що базується 

на принципах самостійного навчання здобувачів освіти. 

https://nus.org.ua/articles/yak-pratsyuvaty-v-google-klas-pokrokova-instruktsiya/
https://nus.org.ua/articles/yak-tehnichno-organizuvaty-dystantsijne-navchannya-pokrokova-instruktsiya/
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Загальні питання моделювання та проектування інформа-

ційно-освітнього середовища (ІОС) відкритої освіти ґрунтовно 

висвітлено групою провідних українських науковців у галузі 

інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) (А. Ардеєв, 

С. Атанасян, В. Бабеко, Г. Беляєв, В. Биков, І. Захарова, Н. Кло-

кар, В. Кухаренко, А. Манако, Н. Морзе, Л. Панченко, С. Семері-

кова, О. Співаковський) [1]. Так Н.В. Морзе пропонує створення 

ІОС (е-середовища) навчального закладу, використовуючи 

корпоративні стандарти, єдині підходи до створення електрон-

ного освітнього середовища, а організаційними умовами мають 

бути: затвердження структури навчального курсу, створення 

порталу (сайту, порталу тощо), графік підготовки навчальних 

матеріалів. Вона зазначає, що основний фокус уваги потрібно 

приділяти не лише «e-контенту» (текстовий, мультимедійний, 

графічний, гіперпосилання тощо), а й технологіям «е-партнерст-

ва» (взаємодії, співпраці учнів, вчителів, батьків, керівників 

навчальних закладів). Процес комунікації інформаційно-

освітнього середовища забезпечує дидактичний, методичний, 

організаційний сегмент як елемент освітнього процесу [2]. 

Дистанційне навчання (ДН) для здобувачів освіти з  пред           

мета «Фізична культура» здійснюється відповідно до освітньої 

програми (ОП) закладу освіти та календарно-тематичного 

планування (КТП), що має затвердити педагогічна рада закладу 

освіти. У дистанційному навчанні до занять з комп’ютерною 

технікою допускаються лише ті учні, що не мають медичних 

протипоказань. Воно має бути доступним, безпечним, простим і  

якісним. Зміст програми ДН буде більш якісним, якщо його 

максимально наповнити корисною освітньою, оздоровчою, 

навчальною, пізнавально-розвивальною та іншою інформацією. 

При розробленні програм вчитель робить акцент на адаптацію 

завдань для здобувачів освіти відповідно до їх стану здоров’я (до 

якої медичної групи вони відносяться), природовідповідностей 

(індивідуальних, вікових особливостей), інтелектуальних, 

фізичних можливостей, здібностей, психічного розвитку, потреб і  

інтересів, розвитку видів мислення, формування ключових і 
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предметних компетентностей та логічного їх засвоєння. За 

потреби ДН може організовуватися за індивідуальним 

навчальним планом. Програма має спрямовувати учнів на 

формування ключових і предметних компетентностей, цілісного 

розвитку та лідерського становлення. На рівень засвоєння 

матеріалу в дистанційній освіті впливають вибір форм 

комунікації, онлайн-інструменти навчання, налагодження технік 

зворотного зв’язку, переосмислення. Підбираються лише такі 

форми спілкування, які перш за все влаштовують здобувачів 

освіти. Активізація та зацікавленість учнів на платформі ДН 

можлива також за умови розробки індивідуальних або 

співавторських програм, тобто розробок кафедри фізичного 

виховання конкретного навчального закладу. Основними 

сегментами змісту ДН з фізичної культури є: інформаційний 

(загальні уявлення і знання про значення фізичного виховання; 

операційний (підходи до засвоєння учнями цінностей фізичної 

культури); мотиваційний (відповідність завдань рівню 

підготовленості учнів, знання основ здоров’я, формування 

індивідуальних ціннісних орієнтацій). 

Рекомендуємо дотримуватись принципів дистанційного 

навчання за видами діяльності учнів: репродуктивного, 

продуктивного, частково пошукового (евристичного), творчої, 

проєктної. Доцільно застосовувати інтерактивні методи: 

сторітелінг (storytelling), скрайбінг (scribing), кейс (case method). 

Дистанційне навчання забезпечує опановування 

теоретичними аспектами через опанування мультимедійних книг 

із історії становлення та розвитку українського олімпійського 

руху, спорту, народних ігор, фізичного виховання, ознайомлення 

з  правилами видів спорту, рухливих ігор, гігієни, самоконтролю, 

здорового способу життя, видів комунікативної діяльності тощо. 

Опановування практичними навичками направлене на 

розширення рухового досвіду засобами вправ на володіння 

м’ячем, загально розвивальних вправ, фітнесу, чирлідингу, 

елементів гімнастики: загальної, ритмічної, оздоровчої; легкої 

атлетики, на розвиток координаційних здібностей, формування 
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правильної постави і профілактики плоскостопості, ігрової 

діяльності тощо. 

Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти під час 

дистанційного навчання рекомендується здійснювати на суб’єкт-

суб’єктивних засадах, що враховує індивідуальну освітню 

траєкторію фізичного, гармонійного, психічного розвитку учнів і 

підлягає формувальному й підсумковому оцінюванню. До таких 

форм відносимо онлайн-тестові завдання, створення міні відео, 

медіапроектів, індивідуальні та групові розробки відеоблоків 

занять із  вправами різної направленості, анімаційних презентацій 

на задану тематику, асоціативних відповідей тощо. 

В Україні в  2020 році створено чимало сучасних і  цікавих 

онлайн-уроків, що стосуються фізичного виховання і  спорту. 

Це збагачує вибір педагогів при комплектуванні завдань. 

У підсумку констатуємо, що досвід, набутий через 

дистанційне навчання, в  порівнянні з  традиційними формами 

навчання, дає змогу посилити зворотний зв’язок і 

урізноманітнити форми онлайн-комунікації із здобувачами 

освіти. Надає можливість оптимізувати освітній процес і створити 

індивідуальну карту фізичного, інтелектуального розвитку учня, 

активізує процеси пізнання, його самореалізації. Але дистанційне 

навчання не зможе в повному обсязі замінити традиційну 

практичну форму розвитку фізичних якостей. 
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УДК 616       Медичні науки 

 

ІМУНОЛОГІЧНІ МАРКЕРИ ПРОГРЕСУВАННЯ 

ДІАСТОЛІЧНОЇ ДИСФУНКЦІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ПРИ 

ГІПЕРТОНІЧНІЙ ХВОРОБІ 

 

Бокоч В.І. 

студент 2-го медичного факультету 

Запорізький державний медичний університет 

м. Запоріжжя, Україна 

Мета дослідження. Зважаючи на суттєву роль порушень 

імунної системи у патогенезі серцевої недостатності, метою 

нашого дослідження було вивчення впливу прозапальних 

маркерів імунної відповіді на діастолічну дисфункцію лівого 

шлуночка у хворих на  гіпертонічну хворобу (ГХ). 

Матеріал та методи дослідження. Обстежено 38 хворих 

на ГХ II стадії з АГ 2 та 3 ст. у віці від 35 до 66 років. Діагноз 

ГХ та її стадії встановлювалися відповідно до класифікації за 

ураженнями органів-мішеней, прийнятій в Україні в 2014 році. 

Визначення вмісту прозапальних чинників ІЛ-4, ІЛ-6 та 

ФНОα1 проводилось методом імуноферментного аналізу. 

Дослідження лівих відділів серця проводилось за даними 

ехокардіографії (апарат MyLab Esaote 50, Італія).  Статистичну 

обробку отриманих результатів проводили за допомогою 

програми  Statistica for Windows V.13,0 (StatSoft inc., США). 

Результати дослідження. При обстеженні хворих на ГХ II 

стадії було виявлено, що величини ІЛ-4, ІЛ-6 та ФНОα1 

суттєво зростали в цій групі в порівнянні із здоровими особами 

(p<0,05). Співставлення рівня прозапальних чинників із 

ступенем порушень діастолічної функції довело існування 

вірогідного кореляційного зв’язку: між показниками 

діастолічної функції ЛШ та ІЛ-4 і ІЛ-6 (r=+0,50; p<0,05 та 

r=+0,57; p<0,05, відповідно), в меншій мірі з ФНОα1 (r=-0,39; 

p<0,05). При цьому щільність зв’язку зростала в залежності від 

ступеня порушення діастолічної дисфункції, досягаючи 
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максимального рівня у хворих з псевдонормальним типом. За 

даними дискримінантного аналізу імунологічних факторів у 

хворих на ГХ з незалежною змінною, яка характеризує тип ДД 

ЛШ серця, показав, що головними чинника формування 

«імунологічних портретів» хворих з різними типами ДД є саме 

ІЛ-4, ІЛ-6 і ФНОα1, підвищення рівня яких в крові, теж, 

асоціюється зі  збільшенням тяжкості ДД. 

Висновок. Перебіг ГХ II стадії характеризується 

збільшення сироваткових концентрацій ІЛ-4, ІЛ-6 та ФНОα1, 

рівень яких асоціюється з розвитком  діастолічної дисфункції 

ЛШ серця. 

______________________________________________________ 

УДК 37:[004.78:51(045)]          Педагогічні науки 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРНОГО СЕРВІСУ GEOGEBRA ДЛЯ 

РОЗВИТКУ МАТЕМАТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЗДОБУВАЧІВ  

ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ, ФАХОВОЇ 

ПЕРЕДВИЩОЇ  ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Дригач Т. Г., 

к. пед. н., старший викладач кафедри  

математики та фізики  

Заїка О. С, 

студент факультету  

соціально-педагогічних наук та іноземної філології 

Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна 

академія» Харківської обласної ради,  

м. Харків, Україна 

Зараз у світі стають популярними сервіси, які допомагають 

та полегшують роботу в будь-якій сфері.  

В освітньому процесі можна використовувати безліч 

хмарних сервісів, які розвивають математичне мислення як учнів 

закладів загальної середньої освіти,  студентів фахової 

передвищої так і здобувачів вищої освіти. Вони відрізняються за 

структурою, дизайном та функціями. Не кожен студент знає, які 
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інтернет-сервіси існують та як вони допомагають розвивати 

математичне мислення. В Україні наукові дослідженні виявили 

низький рівень математичної підготовки, були вжиті заходи щодо 

виправлення цієї ситуації. Одним із заходів є оголошення 2020 

року - роком математики. Для підвищення рівня математичної 

підготовки необхідно усвідомлювати, що вона безпосередньо 

залежить від ступеня розуміння матеріалу та власного 

зацікавлення, мотивації до її опанування. Ці два аспекти можна 

реалізувати застосувавши хмарний сервіс GeoGebra. 

Як  зазначено у Вікіпедії, «GeoGebra — вільно-поширюване 

(GPL) динамічне геометричне середовище, яке дає можливість 

створювати «живі креслення» для використання в геометрії, 

алгебрі, планіметрії, зокрема, для побудов за допомогою циркуля 

і лінійки. Крім того, програма володіє багатими можливостями 

для роботи з функціями (побудова графіків, обчислення коренів, 

екстремумів, інтегралів тощо) за рахунок команд вбудованої мови 

(яка, до речі, дає змогу керувати і геометричними побудовами).»  

[1]. 

GeoGebra – це інтерактивне творче середовище, яке поєднує 

у собі можливості динамічної геометрії (як планіметрія, так і 

стереометрія) та комп’ютерної алгебри. Можливості даного 

хмарного сервісу майже безмежні: пояснення нового матеріалу, 

проведення математичних експериментів, демонстрація стерео-

метричних об’єктів у динаміці,  можливості створення матема-

тичних моделей, обмін ними та багато іншого.  

Однією з причин незасвоєння учнями, здобувачами фахової 

передвищої та вищої освіти математичного, зокрема, 

стереометричного матеріалу, є проблема пов’язано із недостатньо 

розвиненим просторовим, а внаслідок цього, і математичним 

мисленням. GeoGebra дозволяє наочно побачите те, що людина 

уявляє собі  при розв’язанні завдання.  

Питанням розвитку математичного мислення займаються 

вчені у різних напрямах. У  працях Руденко Н. М. [2], розкрива-

ються питання використання інтерактивних технологій навчання 

у формуванні математичного мислення студентів коледжу; 
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Марченко В. С.  [3] – підготовки майбутнього вчителя до 

розвитку математичного мислення учнів;  Кюрчев Д. В [4] – 

розвитку математичного мислення студентів фізико-математич-

них факультетів. Хмарний сервіс GeoGebra розроблений у 2002 

році, його завзято опановують на кафедрі інформатики У ХДПУ 

імені Г. С. Сковороди, зокрема,  В. В. Пікалова [5].  

Метою написання тез є з'ясування того, як саме за 

допомогою сервісу GeoGebra можливо розвивати математичне 

мислення у студентів  закладів передвищої та вищої освіти,  учні 

закладів загальної середньої освіти. 

Розглянемо детальніше як саме використання сервісу 

GeoGebra сприяє розвитку математичного мислення.  

За допомогою сервісу GeoGebra здобувачі вищої освіти 

мають можливість ефектно брати участь у різних Всеукраїнських 

проектах, демонструючи власноруч  створені малюнки з 

геометричних фігур, які рухаються за допомогою повзунків.  

Цікавою ідеєю є проведення конкурсу між студентами або 

учнями, на номінацію «Кращий динамічний геометричний 

малюнок», «Мнемонічна карта», «Алгоритм», що сприяє 

розвитку не тільки математичного, але й творчого мислення 

студентів, що є елементом впровадження STEAM-освіти.  

Оскільки сервіс є хмарним, то є можливість обміну 

матеріалами, проєктами, ідеями, що робить його ще більш 

популярним та корисним. Кожна людина відмічає для себе різні 

корисні функції, різні можливості застосування.  

Так, високоякісні зображення математичних об’єктів 

(графіки функцій, графіки рівнянь, геометричні фігури, формули, 

схеми тощо) можна швидко створити та зберегти у файлах для 

подальшої демонстрації або використовувати в мультимедійних 

презентаціях або роздрукувати як наочний матеріал.  

Можливості GeoGebra дозволяють ефективно використо-

вувати його для різних цілей при вивченні математики: пояснення 

нового матеріалу, закріплення знань, перевірка відповіді, 

підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання, дослід-

ницька робота тощо.  
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GeoGebra має потужні інструменти, які виходять за рамки 

шкільного курсу математики. 

При вивченні освітнього компонента «Вища математика» 

сервіс дозволяє досліджувати функцію на певному інтервалі, 

обчислення її похідну, визначати найбільше та найменше 

значення функції, екстремуми,  визначати нулі функції, точки 

перетину з іншими функціями або осями координат.  Зазвичай, 

завдання, пов’язані із обчисленням визначеного та невизначеного 

інтегралів викликають складнощі незалежно від віку. Завдяки 

хмарному сервісу GeoGebra є можливість перевірити власні 

обчислення. Використовуючи функцію невизначеного інтегралу 

перевірюється правильність знаходження первісної функції, а за 

допомогою функції визначеного інтегралу – безпосередньо 

обчислення. Ці є функції можна застосовувати для знаходження 

площ плоских фігур.  

При вивченні геометрії, і навіть, аналітичної геометрії, сервіс 

дозволяє будувати плоскі фігури, просторові,  ліній першого та 

другого порядків на площині та  у просторі; здійснювати 

розрахунок площ  многокутників, кругу, частин площини, 

обмеженої еліпсом; знаходити градусну міру кутів, довжину 

відрізка, периметр багатокутника, довжину вектора, відстань від 

точки до прямої тощо; перетворювати фігури на площині 

(симетрія, обертання навколо точки, гомотетія, паралельне 

перенесення); демонстрація перетину двох фігур (двох прямих, 

однієї прямої та кола тощо); знаходження середини відрізка, 

центру  кола [5].  

При вивченні теми побудови перерізів  стереометричних тіл 

можна використовувати наступний алгоритм: 

• побудова стереометричної фігури; 

• позначення на ній елементів, через які проходить переріз; 

• побудова перерізу; 

• з’єднання послідовних точок перерізу за допомогою 

інструменту «многокутник», який виділити кольором; 

• виконати перевірку побудови, використавши інструмент 

«площина» вибравши позначені елементи; 
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• зробити висновок, чи співпадає множина многокутник та 

цієї площини.  

Динамічна комп’ютерна модель дозволяє інтерактивно 

змінювати ряд параметрів об’єкта. Перевага інтерактивності 

полягає в тому, що студент може наочно  побачити вплив змін 

певних параметрів на результат (графік, його властивості, об’єм, 

градусну міру кута, кількість розв’язків, що безпосередньо 

впливає на розвиток математичного мислення. Завдяки зміні 

парламентів можна досліджувати графіки функцій, їх властивості, 

аналізувати паралельне перенесення.  

Завдяки використанню хмарного сервісу GeoGebra здо-

бувачі загальної середньої, фахової передвищої та вищої освіти 

мають можливість об’єднати алгебраїчне та геометричне 

представлення об’єкту, бачити його властивості  у динаміці, 

розвивати математичне мислення та математичний світогляд.  
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За наших часів інтелектуальна діяльність та її здобутки все 

значнішою мірою визначають стратегію і тактику соціально-

економічного розвитку будь-якого суспільства. Це об'єктивні 

процеси сучасного розвитку, і тому вони не можуть обминути і 

нашу державу Україну. Зростання ролі і значення інтелектуальної 

діяльності помітні й в Україні, яка ще має потужний науково-

технічний і художньо-мистецький потенціал. Його раціональне 

використання може приносити і вже приносить окремим 

підприємцям вагомий прибуток. Тому все більше підприємців 

звертають увагу на інтелектуальну діяльність як на вигідну сферу 

підприємництва.  

Світовий досвід свідчить, що прибутки від раціонального 

використання інтелектуальної власності можуть поповнювати 

державний бюджет майже на третину. Стрімке зростання вартості 
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об'єктів інтелектуальної власності в цілому світі робить здобутки 

інтелектуальної діяльності міцнішим капіталом. Високий рівень 

розвитку науки, техніки, культури зумовлює політичну, 

економічну і будь-яку іншу незалежність держави, забезпечує її 

обороноздатність, високий політичний авторитет у світі. У 

країнах, де шанують і підтримують науку, техніку і інтелекту-

альну діяльність, раціонально використовують її надбання, 

багатше суспільство, вищий добробут народу.  

Рівень соціально-економічного розвитку будь-якої країни на 

сучасному етапі визначає рівень розвитку науки та освіти – 

передові науковомісткі технології та високоефективні результати 

науково-педагогічної інтелектуальної діяльності. Зростання ролі і 

значення інтелектуальної діяльності для соціально-економічного 

розвитку суспільства зумовлює необхідність належного і 

ефективного правового забезпечення цієї діяльності.  

Розвиток цієї діяльності потребує врахування специфіки 

результатів науково-педагогічної діяльності. Принципова 

неможливість використання вартісної форми в науці та освіті не 

виключає використання квазівартісних оцінок результатів цієї 

діяльності. Таке використання стає можливим, оскільки 

застосування результатів цієї діяльності у сфері матеріального 

виробництва дозволяє заощадити працю, знизити витрати 

виробництва, поліпшити споживчо-вартісні характеристики 

продукції, тобто створити умови для підвищення конкуренто-

здатності товаровиробників в умовах ринкової конкуренції. І саме 

ця обставина дозволяє виробникам науково-педагогічних послуг 

включитися в систему ринкових відносин. Зростає престиж їх 

праці, в першу чергу висококваліфікованої праці науково-

педагогічних працівників, без якої неможливе вирішення 

актуальних питань технологічної модернізації, підвищення 

економічної ефективності виробництва, виходу української 

продукції на світовий ринок. 

У кризове для України десятиріччя ситуація погіршилася: 

зменшилися обсяги виробництва, відбулося падіння продуктив-

ності праці, згортання фінансування науки та освіти, частка 
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наукомісткої продукції скоротилася удвічі, чисельність праців-

ників, зайнятих науковою та науково-освітньою діяльністю, 

зменшилася у 2,6 разу, кількість винахідників та раціоналізаторів 

— у 23 раза [2].  

Стимули до науково-педагогічної творчості за ці роки було 

практично зруйновано вкрай низькою оплатою праці та її 

знеціненням в умовах інфляції. Погіршує ситуацію нестача 

менеджерів, здатних провести технологічні нововведення від 

зразка до масового виробництва, нерозвиненість фондового 

ринку, необхідного консультативного та юридичного середо-

вища, недооцінка інженерної системи, що збереглася в країні. 
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Як відомо, з початком Української революції відбулася низка 

змін, які відіграли важливу роль у розвитку національного 

ренесансу в Україні. Саме у цей час відбувалося відродження і 
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становлення української національної духовності, що суперечило 

інтересам радянської політики. Тому чимало українських видань 

давали скептичну оцінку подіям, що відбувалися на теренах 

країни, а історія преси набувала характеру, потрібного партійним 

можновладцям. Метою нашого дослідження став докладний 

аналіз тогочасних статей про події української революції та їх 

вплив на формування соціальної позиції населення. А його 

першочерговим завданням є – на основі вивчених та 

проаналізованих матеріалів дати об’єктивну та чітку оцінку 

діяльності преси, зробити загальний висновок про ідеологічний 

вплив влади на пресу, порівняти висвітлення подій в період 

революції з відомими на сьогоднішній день фактами. 

Актуальність наукового дослідження полягає у вивченні 

питання культурно-освітнього та громадсько-політичного 

розвитку суспільства у період Української національної 

революції, адже протягом усього століття та й на сьогодні існує 

чимало різноманітних поглядів та тверджень щодо цього. 

Пріоритетним є завдання значно розширити джерельну базу, 

більш повно включити до неї періодичну пресу, значна частина 

якої або ще не введена до наукового обігу, або її інтерпретація 

мала спотворений характер у контексті ідеологічних стереотипів 

минулого про Українську революцію. 

У період Національної революції 1917-1921 рр. друкованому 

слову належало дуже поважне місце. Можна стверджувати, що 

преса – багатофункціональне й унікальне історичне джерело як за 

своїм змістом, так і за формою інтерпретації відомостей, засіб 

інформування суспільства про програми всіляких політичних 

партій, діяльність органів державної влади, громадських, 

просвітницьких організацій тощо. Її становлення та якісно новий 

розвиток припадають саме на цю добу. За підрахунками 

дослідника української преси Г. Рудого, від березня 1917 р. до 

грудня 1920 р. виходило понад 1100 газет. Це — державні, 

партійні, військові, профспілкові, кооперативні, просвітницькі, 

літературно-мистецькі та інші видання, різноманітні за змістом і 

за напрямами, що регулярно висвітлювали події загально-
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національні та місцеві.[1] Потужна колекція періодичних видань 

різного ідеологічного і галузевого спрямування нині зберігається 

у фондах НБУ ім. В.І. Вернадського. 

У контексті цієї тематики спробуємо коротко 

схарактеризувати та проаналізувати ті газети, в яких йдеться 

про відродження національної освіти, культури, мови, 

духовності та розходження навколо аграрної реформи, 

соціальні перетворення на селі та неоднозначне ставлення мас 

до економічної політики українських урядів. Не зважаючи на 

складність того часу, український шлях визвольних змагань 

майорів назвами десятків нових газет: «Народна воля», «Нова 

Рада», «Земля і воля», «Земське діло», «Вісти» та інші. 

Слід відзначити, що повний зведений бібліографічний 

покажчик періодичної преси, яка видавалася в Україні у 1917–

1920 рр., поки що не створений, хоч ще з 1920-х рр. робилися 

спроби складання переліків комуністичної регіональної преси, 

зокрема одеської, у 1950–1960-х рр. західноукраїнської. Були 

підготовлені бібліографічні, науково-статистичні довідники 

про періодичні видання в УРСР 1917–1975 рр., включаючи й 

пресу доби революції та громадянської війни. [4] 

В тижневику «Українець» друкували актуальні та добре 

написані статті на політичні теми, тексти Універсалів 

Центральної Ради, про перший та другий український військові 

з’їзди у Києві та новини про початки організації автономного 

устрою в Україні, про українську мову в богослужіннях, у 

справах громадської праці, а також про проведення аграрної 

реформи. Всі вони свідчили про великий патріотизм 

організаторів та їх бажання обороняти права українців, що 

проживали і в межах етнічних земель і на Далекому Сході та в 

Сибірі. 

Підкреслимо, що село та проблема української 

державності були непорушним чином пов’язані між собою. 

Матеріали газетних джерел віддзеркалювали питання 

національного єднання серед українського селянства. Зокрема, 

в газеті «Вісти» висловлюється звернення-заклик до селянства 
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щодо єднання на національному ґрунті та підтримки й 

допомоги українській державі [6]. Село любило читати газету. 

Одначе воно ставилося до неї по-своєму. 

Спочатку кожне прочитане слово вважалося за «євангеллю»; 

те слово ловили і старалися зробити так, як було написано. Але 

недовго панувала та дитяча віра в писане слово, згодом селяни 

помітили, що слово – облуда, що нема згоди між тими, хто 

говорить гарні слова. Втративши віру в писане слово, селяни не 

перестають ним цікавитись, хоч до всякої звістки неодмінно 

додають: «брехня». Але, з іншого боку, селянство починає 

ставити собі ряд важливих питань: що і як робити в ці великі дні, 

для того, щоб влаштувати все по-доброму; як домогтися того, 

щоб народ селянський дійсно сам міг влаштувати власне життя, 

щоб панувало цілковите народоправство; як краще до цілкови-

того закріплення народної влади безболісно та з найменшими 

втратами і жертвами пережити цей перехідний період? 

В газеті «Селянське слово» знаходимо відповідь, яку 

висловив селянин 

І. Крейда, але яка є одночасно і думкою більшості селянства: 

 
Уривок зі статті з газети «Селянське слово» 23 вересня 1918 року 
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З цього часу рішучі наміри щодо змін на краще життя почалися 

втілюватися в реальність. 

Тодішній український народ прагнув кращого! Для 

досягнення народоправства, першою справою вирішили подбати 

про освіту, оскільки народ селянський через браку освіченості не 

міг досягти поставлених цілей та мети. Спочатку по селах почали 

відкриватися гімназії. Українська книжка розходилася на селі, 

люди не жаліли грошей на заснування у своєму селі гімназій та 

шкіл. Найголовнішим завданням того моменту було якомога 

швидше розвинути національну самосвідомість та поширити 

народну культуру на національному ґрунті.  Українська книжка 

розходилася на селі; люди не жаліли грошей на заснування у 

своєму селі гімназій та шкіл. «Як настала змога, народ полинув до 

освіти, до книжки, до школи…» - цей вислів червоною стрічкою 

пролунав у щотижневику «Селянське слово» 30 вересня 1918 

року. Найголовнішим завданням того моменту було розвинути 

національну самосвідомість та поширити народну культуру на 

національному ґрунті. Поступово починає впроваджуватися 

українізація сільських шкіл та гімназій.[5] 

Народ український розумів, що тільки об’єднавшись у єдину 

міцну державу можливо досягти позитивних та ефективних змін 

для суспільства, бо держава не може існувати без власної рідної 

мови. 

Селянство доходить висновку, що напрям практичної роботи 

в справі українізації сільських шкіл є цілком поступовим та 

еволюційним. А, отже, тільки шляхом правомірної еволюції 

національне почуття захопить широкі народні маси і будуть 

знищенні останні наслідки денаціоналізуючої політики старого 

царського уряду, який наніс велику шкоду нашому народові. З 

початком українізації шкіл, паралельно починає розвиватися 

громадська робота на Україні, яка поставила перед собою мету – 

утворити національну українську інтелігенцію. [7] 

Отже, в результаті проведеної аналітичної роботи можна 

зробити такі визначення, що преса була представлена як джерело 

вивчення розвитку освіти та духовно-культурного відродження 
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України, доведено значення газетних матеріалів для вивчення 

діяльності державних утворень щодо відродження національної 

культури, розвитку початкової, середньої та вищої школи, 

українізації освіти. Встановлено роль та місце преси як вагомого 

джерела для дослідження державотворчих процесів у контексті 

основних етапів національно-визвольних змагань та особливостей 

суспільно-політичного розвитку України в 1917-1920 рр.  

На сьогодні, як і сто років тому, український народ прагне 

просвіти і науки. І це найкраща запорука того, що наш народ та 

держава не вмре і не загине! 
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Working companies face a situation where the team translates, 

a new employee comes in unprofitably, and the work must be used 

and used. In this case, you can help the nails of personal staff. 

These are forms of temporary or urgent reduction of personnel from 

the outside. For example, you have a seasonal business and the 

main amount of work is one month in the spring and one month in 

the fall. The mechanism of employment relations, in which the 

recruitment agency on its own behalf enters into an employment 

contract with the employee. In accordance with the terms of this 

agreement, the employee is sent to work in any company as a 

business trip. 

Staff leasing is divided into short-term and long-term. Short-

term leasing provides to meet the lessee's need for temporary use of 

staff. This need arises from the employer (lessee) due to changes in 

production, seasonal work, vacation campaign, design work, 

exhibitions. 

Long-term leasing involves professional selection, selection, 

and sometimes professional adaptation of the employee for its use 

by the lessee for a long time. 

The efficiency of the whole organization depends on the 

correct choice of the type of personnel leasing. Therefore, we will 

pay attention to existing types of leasing as a means of meeting the 

needs of temporary staff. 

Staff leasing - staff rental on a long-term basis. The employer 

pays only for the services of the recruiting agency, without binding 

itself to the employee with legal obligations. 

Temporary staffing - selection of personnel for a short period 
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(usually up to 3 months). Most often, this service is needed during 

marketing research or small projects. Outstaffing is the hiring of a 

specialist who works for a contractor to work on a project in a 

customer company. The specialist is part of the client's team along with 

other team members, his work is regulated by the management staff. 

Outsourcing is not the acquisition of the work of a specific 

specialist, but the services that the company needs at the moment. 

The list of issues that need to be addressed in this way is quite 

large. This mainly applies to tasks not related to the profile 

activities of the customer's company. Outsourcing services act as 

separate types of services, but they do not always perform the 

functions of staff leasing [1]. 

Advantages of staff leasing: 

1) dismissal of the company's personnel service from 

unproductive administrative and paper work; 

2) significant reduction of legal liability to employees and 

reduction of risks associated with the payment of compensation in 

the event of their dismissal; 

3) the ability to change employees an unlimited number of 

times, if they are not suitable for one reason or another; 

4) no downtime in the event that the employee fell ill or went 

on vacation; 

5) the opportunity to transfer a liked employee to his staff after 

an annual "trial" for free, ie the exclusion of recruitment costs as 

such. 

The main disadvantages: 

1) seemingly expensive service; 

2) some moral problems when transferring employees to the 

staff of a staffing agency; 

3) a possible decrease in employee loyalty to the company [2]. 

Top 3 Ukrainian personnel leasing companies: 

1. "Sun one" - a professional provider of staffing and 

maintenance. 

2. "Victoria" - a universal legal and financial outsourcing 

company. 
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3. "Sigmar" - a modern company that is dynamically 

developing and operating in the market of outsourcing and leasing 

in Ukraine. 

In the face of increasing competition, business development is 

made possible by effective asset management, both tangible and 

human. One of the ways to manage is to optimize the staff of the 

enterprise; while the work, including on a permanent basis, is 

performed by employees who are not part of the staff of the 

enterprise [3]. 

Thus, a feature of the current stage of development of labor 

relations in the world is the use of non-traditional forms of 

employment, among which an important place belongs to staff 

leasing and outsourcing. Since effective activities in the field of 

personnel management leads to the achievement of the goals of the 

organization, its main task is to create conditions for the realization 

of each employee's potential, the desire to perform their tasks in the 

best way. 
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Creative management is a new concept today. However, it 

should be noted that it is, at the same time, already a partially 

formed branch of management science and a specific type of 

management activity. Therefore it is possible to speak with absolute 

confidence both about theoretical, and about applied aspects of 

creative management. The theory of creative management is at the 

intersection of innovation and heuristic management, and the 

beginning of the active development of the theory of creative 

management was laid relatively recently, in the middle of the 

twentieth century. and, only at the beginning of the XXI century. it 

is embodied in the applied use of this knowledge. In the scientific 

literature there are different approaches to defining the essence and 

content of creative management. A significant contribution to the 

development of the theory of creative management was made by 

such scientists as G. Altshuller, E. Bono, B. Twiss et al. 

However, before giving our understanding of the essence and 

revealing the tasks of creative management, we will dwell in more 

detail on the key concepts that were decisive in the formation of the 

author's vision of this phenomenon, namely - the concepts of 

"creativity" and "creativity". This is the purpose of this article, 

namely - disclosure of the content of the fundamental categories 

that form the concept and essence of creative management, its 

specific features and main tasks. The content of the concept of 

"creativity" is interpreted as human activity, which is aimed at 

creating qualitatively new, previously unknown spiritual or material 

values (new works of art, scientific discoveries, engineering, 

technological, managerial or other innovations, etc.) [1] .  
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Necessary components of creativity are fantasy and 

imagination, the psychological content of which is to create an 

image of the final product (the result of creativity). Therefore it is 

necessary to stop on consideration of creativity in two aspects - 

psychological and philosophical. 

One of the first to single out the concept of creativity was the 

ancient Greek philosopher Plato, who spoke of its universal nature, 

emphasizing that "any transition from non-existence to being is 

creativity, and therefore the creation of any work of art can be 

called creativity, and all creators - their creators "[2]. 

Fundamental changes came with the beginning of the Christian 

era with the development of the concept of creation (Latin creatio) 

by the God of the world (creator - the creator, God, because he 

created the world), and this term ceased to be used in relation to 

human activity. 

However, with the advent of the Renaissance, which is imbued 

with a belief in the unlimited creative possibilities of man, on the 

contrary, creativity is increasingly perceived as artistic, there is 

interest in the artist's personality and the act of creativity and the 

tendency to consider history as a product of human creativity. 

In the Enlightenment, creativity was associated with the ability 

of man to imagine. The English empiricists F. Bacon, T. Hobbes, J. 

Locke, and D. Hume interpreted creativity as a certain combination 

of already existing elements, which brought it closer to invention. 

The most complete concept of creativity is presented in the XVIII 

century. I. Kant, who specifically analyzes the creative activity in 

the doctrine of the productive capacity of the imagination, which 

acts as a link between the mind and sensory experience. 

A popular model was the "threshold theory", which was 

proposed by P. Torrens, who believes that a high level of 

intelligence is a necessary but insufficient condition for high 

creativity [3]. In general, this is a positive relationship between 

creativity and intelligence, although it will not be manifested if only 

people with the highest level of intelligence are evaluated. 

According to different approaches to defining the boundaries of 
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creativity, there are some types of creativity: actor (art), sage 

(science and engineering). 

Creativity - (Latin creation - creation) - a modern term that 

describes "the creative abilities of the individual, which are 

characterized by the ability to produce fundamentally new ideas, 

and are part of the structure of giftedness as an independent factor" 

[1]. Earlier, the term "creativity" was used in the literature, but later 

it was replaced by borrowing from English. 

language (creativity, creative). F. Barron and D. Harrington, 

summarizing the results of research in the field of creativity from 

1970 to 1980 [4], summarized the data on creativity as follows: 

1. Creativity is the ability to respond adaptively to the need for 

new approaches and products. This ability also allows us to be 

aware of the new in being, although the process itself can be both 

conscious and unconscious; the ability to generate unusual ideas, to 

deviate from traditional thinking patterns, to solve problem 

situations quickly. 

2. The creation of a new creative product largely depends on 

the personality of the creator and the strength of his inner 

motivation. 

3. Features of the creative process, product and personality are 

their originality, validity, adequacy of the task and suitability - 

aesthetic, environmental, optimal form, correctness and originality 

at the moment. 

4. Creative products can be very diverse in nature: a new 

solution to a problem in mathematics, the discovery of a chemical 

process, the creation of music, paintings or poems, a new 

philosophical or religious system, an innovation in natural science, 

a fresh solution to social problems, etc. 

Analyzing modern research on this phenomenon, we can 

conclude that to this day there is still no clear answer to the 

question of whether creativity exists as a phenomenon, or it is a 

scientific construct or an independent process of creativity, or 

creativity is the sum of other mental processes. 
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Economic security is a universal category that reflects the 

security of the subjects of socio-economic relations at all 

levels, from the state to each of its citizens. This indicator is 

one of the most important conditions for the normal functioning 

and development of entrepreneurship in the economy of any 

country.  

This is primarily due to competition in both the domestic and 

foreign markets. A more thorough and in-depth study of the system 

of economic security the enterprise will provide timely detection 

and prevention of threats, ensuring the achievement of the 

enterprise's purpose. Economic security of the firm (enterprise, 

organization) is a state of corporate resources (resources of capital, 

personnel, information and technology, machinery and equipment, 

rights) and business opportunities, which guarantees their most 

effective use for stable operation and dynamic scientific and 
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technical and social development, prevention of internal and 

external negative influences (threats) [1, p. 242]. 

One of the significant influences on the formation of economic 

security of the enterprise is the state. It affects the economic and 

social development of the country, using direct and indirect 

methods of intervention. Economic security is a common problem 

for business and the state. The problem is that when creating a basis 

for economic security, the state must not harm the enterprise. Due 

to the lack of laws that would unambiguously regulate the activities 

and protection of enterprises, this fact forces them to resort to 

illegal actions in order to protect themselves. Although the 

Constitution of Ukraine [2] mentions that the state should take care 

of how on their own economic security, as well as on the protection 

of the rights of all entities, including those engaged in business 

activities.  

Appropriate laws, programs and strategies are being developed 

at the state level to achieve and maintain the state of economic 

security. An example is “Strategy national security of Ukraine "[3], 

the elements of which are political, economic, information, energy, 

environmental, etc. security. The strategy identifies key threats 

national economic security, namely monopoly and oligarchy; 

resource consumption and low-tech production; lack of clearly 

defined strategic goals, priority areas and tasks of socio-economic 

and scientific and technical development of Ukraine, as well as 

effective mechanisms for concentrating resources to achieve such 

goals, etc. Also, issues of national security of Ukraine are addressed 

in the Law "On Fundamentals of National Security of Ukraine" [4], 

according to which state policy should be aimed at protecting 

national interests from internal and external threats in all spheres of 

life and security of the individual, society and state. Only the state 

implements measures to protect national economic interests. 

Activation of entrepreneurial activity of the population and 

formation of a powerful business sector becomes an important and 

integral task of guaranteeing economic security of the state at the 

present globalization stage of development of international 
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relations. The economic development of the state will be 

progressive and stable only if effective functioning of individual 

business entities that form a set of economic system of the state [5, 

p. 65]. It is the economic security of entrepreneurship that is a 

system-forming element of the socio-economic basis of the national 

economy, but this requires a proper institutional environment 

conducive to both starting a business and adapting to the external 

environment, in particular with increasing competition and 

strengthening competitive positions. 

The main problems that today hinder the strengthening of 

economic security of entrepreneurship in Ukraine and its regions 

and the solution of which should be aimed at a consistent and active 

state economic policy in this area include: 

- the presence of direct and indirect criminal, criminal 

encroachments, the so-called "raiding"; 

- weakness of the legal and imperfection of the judicial system; 

- systemic corruption, including in government, and the lack of 

state institutions for the protection of property rights; low level of 

competitiveness of enterprises and low indicators of economic 

efficiency of their operation, in particular in industries real sector of 

the economy. 

Today, in market conditions, enterprises are economically 

independent: they determine their economic policy, choose 

suppliers, organize both production and sales, are fully responsible 

for the results of economic activity. 
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Every company strives to operate successfully. The success of the 

company is manifested through the efficiency of the leader and his 

subordinates. The head of the company must be able to manage time 

and organize the work of employees with maximum efficiency, which 

does not mean working more, but indicates the possibility of proper 

formulation of tasks and the use of time management. 

Time management is a set of rules, skills, tools and systems, the 

joint use of which allows you to use your time more efficiently. Time 

management is the optimal use of working time and reducing the 

effects of factors that cause significant loss of time. Effective time 

management is especially important for managers, because they 

manage not only their time but also the working time of their 

subordinates.  

The manager distributes the goals and objectives that he sets for 

people, on the basis of "importance - urgency". It is the leader who 

plans the total time and chooses the tasks that are it is better to delegate 

to subordinates. For example, the German philosopher Immanuel Kant 

preferred a "strict regime of the day" (he lived so rhythmically that 

neighbors checked the clock when he went for a walk). For the first 
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time the issues of introduction of technologies of personal organization 

of work of the classics of management theory FW Taylor, K. 

McCham, M.Kh. Mescon. The English scientist, politician and 

philosopher Francis Bacon wrote: “Choosing the right time means 

owning life. Untimeliness is disastrous "[1]. Time management as a 

separate field of science was first announced in the Netherlands in the 

70's of the twentieth century, where there were specialized courses for 

employees and businessmen to learn time planning. 

Then the problem of time management attracted the attention 

of experts in the United States, Germany, Finland and several other 

countries. Time management is related to other sciences, including 

physics, biology, sociology, philosophy, psychology, because these 

and some other fields of knowledge contain information about time. 

Chronophages are time absorbers. This is a type of standard 

situation and other obstacles that temporarily stop the work process 

or prevent and prevent its further implementation. The laws of time 

management are the secret weapon of success. 

Laws work whether we know about them or not. Knowing the 

basic laws of time management saves more time than anything. 

Using the basic rules of building a time management system, the 

manager is able to develop their own technology that will 

effectively use their capabilities and the capabilities of the team 

with which he works. The most well-known technologies for 

efficient use of time in practice: 

- Franklin system; 

- Eisenhower principle; 

- Pareto principle; 

- "ABC analysis". 

Franklin system. The main task facing the leader is divided 

into subtasks, and those in turn - into even smaller subtasks. 

Visually, it is depicted as a multi-step pyramid. Diaries can be used 

to facilitate the use of the Franklin system. The first pages of the 

diary are devoted to a list of life values (1st floor of the pyramid), a 

description of the global goal (2nd floor) and a table to record the 

master plan (3rd floor). 
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At the beginning of the diary, several appropriately marked 

pages are allocated to the list of goals for the year (in fact, the long-

term plan is the 4th floor). At the beginning of each month and each 

week, one page is allocated to the table of tasks for this period 

(short-term plan - 5th floor). Each day has its own page with a table 

for the list of tasks for the day (6th floor), and the table has columns 

to indicate the priority of tasks. These columns should be filled in 

the course of work and be sure to check at the end of the day [3]. 

Eisenhower principle. Division of tasks into 4 groups 

according to urgency and importance: 

Group 1 - urgently important, which must be done yourself and 

immediately; 

Group 2 - urgent unimportant, which, despite the urgency, 

must nevertheless be delegated to subordinates, if their decision 

does not require special knowledge and skills; 

Group 3 - not urgent important tasks. They must be decided by 

themselves, in no case allowing them to become urgent; 

Group 4 - non-urgent unimportant [3]. 

Pareto principle. According to the Pareto empirical principle, 

only 20% of all cases lead to 80% of the desired result. 

Prioritization is about determining the 20% of cases that will have 

the greatest impact. 

"ABC analysis". According to this methodology: 

A-tasks are the most important, in addition, their implementation 

requires only 10% of the time, but the importance of A-tasks is 

difficult to overestimate, because it is their contribution to achieving 

goals is estimated at 70%. 

B-tasks are tasks of medium complexity, which account for 

about 20% of the time to perform and 20% - their significance. 

C-tasks require at least 70% of the time, but the benefits of 

them are generally not more than 10%. 

Time planning should be: 

o Regular; 

o Systemic; 

o Consistent. 
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The manager must use flexible planning methods without rigid 

time parameters, navigate, respond to changing situations and not 

drive himself into a rigid plan. The problem is that a person can act 

according to plan or spontaneously. 

Therefore, the manager needs to create a balance of planning 

and spontaneity, which is optimal for him, taking into account his 

personal qualities and the specifics of the activity. The manager 

develops a personal work plan for a day, week, month or year. The 

longer the term, the more time is allocated for spontaneous, creative 

activities and unpredictable work - up to 40%, and for planned 

activities - up to 60% of the time. 

Prerequisites for effective planning are making plans in 

writing, transferring the unresolved issue and recording the results, 

not just any action, as well as setting a time frame. German 

professor Jörg Knoblauch said that delegating responsibilities is a 

great way to improve staff skills. This will increase the number of 

competent employees, gain new creative forces, and all this has a 

positive impact on the further development of the company. All 

people are different, and it is important to realize that in the field of 

time management there is no single right solution that will suit 

absolutely everyone [2]. 

It is important for the manager to manage not only processes 

but also time. This will allow you to effectively use your 

capabilities and the capabilities of subordinates. 

Efficiency in time management is not in speed, but in the 

competent distribution of their forces and capabilities. 
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студент хіміко-технологічного факультету 

Національний Авіаційний Університет 

м. Київ, Україна  

Показано що, в присутності сульфатної кислоти він 

реагує з озоном у вигляді відповідного 3-ацетамідотолуола, 

який утворюються в процесі розчинення субстрату в оцтовому 

ангідриді. Введення в систему каталізатора - манган(ІІ) ацетату 

дозволяє практично повністю запобігти озонолізу і отримати в 

якості основного продукту 3-ацетамідобензилацетат з виходом 

65%, який при необхідності легко гідролізується до відповід-

ного ароматичного спирту. Сучасні методи окиснення 

метилбензолів озоном в оцтовій кислоті, в присутності солей 

перехідних металів, характеризуються високою селективністю 

окиснення за метильною групою, м'яким температурним 

режимом і простотою апаратурного оформлення процесу, 

проте, в основному, призначені для отримання відповідних 

бензойних кислот [1-4]. Виділити в цих умовах в якості 

цільових продуктів ароматичні спирти і альдегіди не вдається в 

силу їх здатності до подальшого окиснення. Для з'ясування 

можливості реалізації селективних синтезів ароматичних 

спиртів і альдегідів з використанням реакції озону з 

метилбензол, принципове значення має пошук і вивчення 

нових умов здійснення реакцій, в результаті яких лабільні 

оксигенвмісні інтермедіати, що утворюються в ході реакції, 

могли б трансформуватися в більш стійку до дії озону форму . 

У даній роботі продовжені дослідження в галузі 

керування глибиною і селективністю окиснення метилбензолів 

озоном на прикладі озонування 3-амінотолуола. 

Показано що, в присутності сульфатної кислоти він 
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реагує з озоном у вигляді відповідного 3-ацетамідотолуола, 

який утворюються в процесі розчинення субстрату в оцтовому 

ангідриді. У цих умовах первинна атака озоном здійснюється 

не за аміногрупою, як це має місце при озонуванні 

метиламінів, а за ароматичним кільцем і, в меншій мірі, за 

метильною групою. 

Введення в систему каталізатора - манган(ІІ) ацетату 

дозволяє практично повністю запобігти озонолізу і отримати в 

якості основного продукту 3-ацетамідобензилацетат з виходом 

65%, який при необхідності легко гідролізується до 

відповідного ароматичного спирту. 
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Визначення особливостей професійної діяльності у сфері 

освіти передбачає виділення різних властивих їй елементів та 

характеристик. Але при цьому на якість та ефективність такої 

діяльності також впливають фактори, властиві в цілому будь-

якому виду діяльності, й найважливішу роль в їх числі відіграє 

мотивація. 

Огляд фахової літератури доводить, що найчастіше під 

мотивацією розуміються процеси спонукання себе або інших 

(наприклад, підлеглих) до виконання певних видів діяльності, 

що сприяють досягненню особистих або колективних цілей. 

Таке трактування мотивації надається авторами – прихиль-

никами традиційного підходу до визначення мотивації, за 

поглядами яких (з незначними поправками на сферу та 

особливості трудової діяльності) теорія мотивації в цілому є 

поняттям універсальним та діючим однозначно. 

Розглядаючи мотивацію з точки зору психологічних аспектів 

і формування відповідного ставлення до роботи, О. Стахів під 

мотивацією трудової діяльності розуміє позицію, яка припускає 

спонукає суб’єкта діяти певним чином з урахуванням психоло-

гічних, вікових, індивідуальних особливостей і характерних 

чинників професійної діяльності [4, c. 80].  



 

173 

В рамках цього визначення мотивація постає в якості 

внутрішнього стану, який визначає особливості та спрямованість 

поведінки людини відповідно до її специфічних особливостей і на 

підставі зовнішніх чинників професійної діяльності. 

А. М. Колот трактує мотивацію як спрямований процес 

спонукання себе та інших до діяльності в рамках досягнення 

сформульованих цілей або цільових установок певного 

колективу, соціальної групи тощо [1, c.65].  

В такому розумінні мотивація характеризується як усвідом-

лений вибір людиною певного типу поведінки відповідно до 

комплексного впливу об’єктивних внутрішніх чинників, 

соціальних факторів середовища (вплив колективу) і внутрішніх 

мотиваторів (обумовлених особистими уподобаннями, 

особливостями, здібностями, рисами характеру тощо). 

Найбільшою мірою це визначення мотивації підходить для 

соціальної значущих видів професійної діяльності та трудової 

діяльності в системі «людина – людина», коли на формування 

мотивації праці та професійного розвитку досить суттєво впливає 

колектив і суспільна значущість праці. 

Згідно з визначенням, наведеним С.Ю. Кулаковою, мотива-

ція являє собою «прагнення працівника задовольнити потреби 

(отримати певні блага) за допомогою трудової діяльності» [2].  

О. А. Харун трактує мотивацію як внутрішній стан людини, 

пов’язаний з її потребами, причому такий стан «активізує, 

стимулює та направляє її дії для досягнення поставленої мети» 

[5, c. 79]. 

Таким чином, наявність різних підходів до визначення 

мотивації призводить до появи різних трактувань цього терміна. 

Така різноманітність визначення засвідчує, що мотивація праці є 

складною таі багатоплановою категорією, яке потребує 

всебічного вивчення. З точки зору її змісту та специфіки 

діяльності закладів освіти, більш відповідним для сфери освіти, 

на нашу думку, є визначення, представлене А. М. Колотом, 

оскільки воно дозволяє враховувати індивідуальні (внутрішні), 

зовнішні фактори впливу на мотивацію, а також виявити 
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особливості впливу на мотивацію праці науково-педагогічних 

кадрів соціального характеру надання освітніх послуг. 

У своєму дослідженні А.П. Рачинський відзначає, що 

мотивацію науковці визначають у двох аспектах: як систему 

чинників, що спричиняють активність людини та, відповідно, 

визначають спрямованість її поведінки; та як функцію 

менеджменту, тобто загальне спонукання працівників до 

продуктивної праці або реалізації управлінських рішень [3]. 

Але, на нашу думку, сукупність визначень поняття 

«мотивація» більш доцільно розділити на два підходи: 

мотивація як процес та як сукупність факторів і мотивів. 

Об’єднавши ці два підходи можна вивести комплексне 

визначення мотивації як процесу спонукання до трудової 

діяльності під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів, 

спрямованого на створення мотивів трудової поведінки. 
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В машинобудуванні широко використовуються деталі з 

високоточними циліндричними поверхнями, які обробляються 

на шліфувальних, викінчувальних і інших верстатах, 

оснащених абразивними інструментами. Остаточна точність та 

якість обробленої поверхні залежить від багатьох факторів, 

одним із яких є сили різання. 

Визначення сил різання здійснюють двома методами: 

емпіричним та розрахунково-експериментальним [1, 2, 3]. 

Перший метод застосовується тільки в умовах 

шліфування наближених до експериментальних. Недолік 

другого методу полягає у необхідності точного вимірювання 

певних параметрів, що не завжди можливо реалізувати. Також 

дані методи не враховують вплив стану робочої поверхні 

інструменту, який змінюється в процесі обробки, різальних 

кромок абразивного зерна, які деформують деталь, вплив 

орієнтації абразивного зерна відносно деталі та ін.  

Схема входу абразивних зерен в зону різання зображена на 

рис. 1. 
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Рис. 1 – Схема входу абразивних зерен в зону різання 

 

Візьмемо на колі калібруючої ділянки абразивного круга 1 

(рис. 1), зерно 3, та розглянемо процес різання циліндричної 

поверхні вала 2 одиничним абразивним зерном. Значенням 

осьової подачі знехтуємо. Визначимо довжину риски, яку 

утворює зерно на поверхні деталі. Абразивне зерно 3 починає 

виконувати роботу по деформації та зніманню матеріалу з 
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поверхні деталі у точці І і остаточно виходить із зони різання в 

точці 2. Кут входу зерна у заготовку в системі координат деталі 

п  розраховується за вформулою: 

( )
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де пип  ,  – початковий кут входу зерна в зону обробки в 

системі координат деталі та шліфувального круга; dR , иR – 

радіуси деталі та інструменту, t – глибина різання. 

Враховуючи геометрію схеми обробки, кут виходу 

абразивного зерна із зони обробки буде дорівнювати куту 

входу, тобто пk  = . 

Об’єм підведеного в зону обробки матеріалу не постійний, 

оскільки в процесі різання деталь обертається. 

Його можна визначити врахувавши додатковий кут: 

dи

иd
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и

d
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RV
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де иd  ,  – відповідно кутова швидкість обертання деталі 

та інструменту; иd VV ,  – лінійні швидкості руху точок на 

профілі деталі та інструменту. 

Сумарний кут контакту абразивного зерна з поверхнею 

вала буде дорівнювати:  

додпдодkп  +=++= 2 . (4) 
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Довжина риски zL , що залишить на поверхні деталі зерно: 

( ) dдодпz RL += 2 . (5) 

Теоретично існує три положення абразивного зерна 

відносно деталі: поперечне, повздовжнє та перпендикулярне. 

Використовуючи дослідження у роботах [4,5], була 

створена 3D модель процесу різання деталі одиничним 

абразивним зерном (рис. 2). 

 

Рис. 2 – 3D модель процесу різання деталі одиничним абразивним 

зерном 

На рисунку 3 зображено епюру навантаження від 

різальних та деформуючих кромок вздовж профілю 

абразивного зерна.  

Переріз абразивного зерна, в якому визначалась епюра 

навантаження від різальних та деформуючих кромок та, 

відповідно, сама епюра навантаження зображені на рисунку 4 та 5.  

Перед зняттям шару матеріалу з деталі, робота 

абразивного зерна буде витрачатися на пластичну та пружну 
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деформації, тертя в місці контакту та утворення напливів 

вздовж риски. 

 

Рисунок 3 – Епюра навантаження від різальних та деформуючих 

кромок вздовж профілю абразивного зерна 

 

 
Рис. 4 – Переріз абразивного 

зерна, в якому визначалась епюра 

навантаження від різальних та 

деформуючих кромок 

Рис. 5 – Епюра навантаження 

від різальних та деформуючих 

кромок у відповідному 

перерізі абразивного зерна 
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ВИКОРИСТАННЯ НОВІТНІХ ПРИЛАДІВ В ГЕОДЕЗІЇ 

 

Капінос Н.О., 

к.е.н., доцент кафедри геодезії та землеустрою 

Гололобов В.С., 

студент 2 м курсу, юридичного факультету,  

спеціальності «Геодезія та землеустрій» 

Сумський національний аграрний університет 

м. Суми, Україна 

На сьогоднішній день приладобудування в геодезії вийшло 

на новий етап свого розвитку. Зростаюча потреба у геодезичних 

приладах, з одного боку, і розвиток електроніки, комп'ютерних 

технологій  лазерної техніки — з іншого, дозволяють створювати 

не тільки нові моделі вже відомих приладів, але й розробляти 

принципово нові геодезичні прилади й технології. Сучасні 
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геодезичні прилади поділяють на декілька груп, кожна с яких має 

своє індивідуальне значення. Різноманітне геодезичне GPS-

обладнання, ефектронні нівеліри,лазерні далекоміри, електронні 

тахеометри – всі ці прилади сьогодні широко використовуються в 

геодезії. За останні  роки геодезичне обладнання стало швидко 

модернізуватися та удосконалюватися, покращилися їх 

функціональні та технічні характеристики. Варто відзначити, що 

кожен прилад призначений для конкретної області застосування. 

При цьому галузі використання цих приладів можуть пере-

тинатися. Наприклад, у деяких випадках GPS-обладнання може 

застосовуватися замість електронного тахеометра і навпаки[1].  

Одними з найбільш використовуваних геодезичних приладів 

є електронні тахеометри. Це пояснюється тим, що вони 

охоплюють широку сферу застосування. Електронний тахеометр 

— це вимірювальний інструмент, у конструкції якого об'єднані 

електронний теодоліт, світлодалекомір і мікропроцесор із 

прикладним геодезичним програмним забезпеченням. Іншими 

словами, це багатофункціональний геодезичний прилад, що 

поєднує в собі теодоліт, і комп'ютер, призначений для вирішення 

безлічі геодезичних і будівельних задач. Останнім часом розвиток 

електронних тахеометрів має таку тенденцію — від "звичайних" 

приладів до роботизованих станцій. 

Для того, щоб з максимально точно дізнатися величину 

відстані було винайдене вимірювальне пристосування, яке без 

зусиль людини і дуже швидко. Такими приладами стали лазерні 

рулетки, вони ж далекоміри. Саме далекоміри – це ті інструменти, 

які зроблять вимірювання відстані до 200 м з мінімалльною 

похибкою всього лише в декілька міліметрів. Такий прилад 

працює за принципом використання лазерного променя. 

Найважливіші переваги далекоміра полягають у тому, що вони 

дуже надійні і мають високу точність. В новому поколінні 

приладів впроваджуються сучасні науково-технічні досягнення. 

Також одним з необхідних методів вимірювання в геодезії є 

нівелювання. Нівелювання — це визначення різниці висот двох і 

більше точок земної поверхні відносно умовного рівня, тобто 
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визначення перевищення. Нівелювання застосовується при 

вивченні форм рельєфу, у будівництві, експлуатації споруд, та 

інших геодезичних роботах . Лазерний нівелір — геодезичний 

прилад, призначений для передачі висотних позначок і 

визначення перевищень. Також він відноситься до сучасного та 

ефективного інструменту, який використовують для розбивки 

земельних ділянок, будівництві споруджень, обробці приміщень. 

Головною відмінністю лазерних нівелірів від їх оптичних 

аналогів є можливість побачити вже побудовану робочу 

площину. Сучасні нівеліри, які використовуються для зовнішніх 

робіт, мають металевий корпус з великим ступенем пило- та 

вологозахисту або особливий міцний корпус з індустріального 

пластика. За допомогою цього приладу можна побудувати базову 

горизонтальну, вертикальну або похилу площини, безпосередньо 

на стіні, підлозі, стелі і контролювати їх візуально або за 

допомогою спеціальних приймачів і нівелірних рейок.[2]  

За останні роки незамінними приладами в геодезії стали 

безпілотні літальні апарати. Найпопулярнішими з цих приладів є 

дрони. Дрон — це безпілотний літальний апарат (БПЛА), 

мобільний, автономний, зручний у користуванні. Використання 

безпілотних літальних апаратів дозволяє виконувати такі 

завдання: 

— швидкий моніторинг полів з висоти сотень метрів з 

мінімальним втручанням людини, 

— виявлення проблемних ділянок, які не можливо знайти 

традиційними методами,  

— контроль за якістю виконання посівних робіт та 

обробітком грунту,  

— контроль якості роботи сільськогосподарської техніки,  

— підрахунок сходів і біологічної врожайності.  

Безпілотні літальні апарати важко поділити на класи або 

види, так як вони мають дуже різні характеристики. Це 

різноманітність походить від великої кількості конфігурацій і 

компонентів БПЛА. Виробники поки не обмежені ніякими 

стандартами у виготовленні дронів. В результаті сьогодні 
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відсутні вимоги з боку авіаційних регуляторів про те, як БПЛА 

повинен бути оснащений. В своїй більшості безпілотники 

нагадують вертоліт з 4 лопастями. Вони відрізняються 

габаритами, функціональністю, дальністю  та польотів, рівнем 

автономності, швидкості польоту та іншими характеристиками. 

У конструкції безпілотного апарату є супутниковий навігатор і 

програмований модуль. Якщо БПЛА використовується для 

отримання, збереження і передачі інформації на пульт 

оператора, в ньому додатково встановлюються карта пам'яті і 

передавач[3]. 

Отже, з всього вищесказаного можна зробити висновок, 

що науково-технічний прогрес постйно знаходиться у стадії 

розвитку. З кожним днем він охоплює все більше і більше сфер 

нашого життя. Сучасне приладобудування постійно 

оновлюється, удосконалюється і модернізується і це дозволяє 

виконувати виробничі завдання з вищою точністю, кращої 

якості і в коротші строки[4].  
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Рівненський державний гуманітарний університет  

м. Рівне, Україна 

Диференціальне та інтегральне числення безсумнівно слід 

вважати одним з основних розділів математики, адже його вплив 

можна знайти не лише в інших галузях математичних знань, а й 

далеко поза ними – у фізиці, механіці, хімії, біології, екології, 

економіці тощо. Можливість прикладного застосування інтегра-

льного числення можна пояснити навіть на найпростіших 

прикладах, розглядаючи інтеграли виду 

  

0

( )

t

t

f x dx       (1) 

та 

  ( )

b

a

f t dt .      (2) 

Інтеграл (1), очевидно, визначає певну функцію, а інтеграл (2) – 

певну величину-скаляр. 

З точки зору фізики (1) визначає: 

1) функцію шляху ( )s s t= , пройденого тілом з функцією 

швидкості ( )v f t=  з початковим моментом часу 0t t= , 

вважаючи, що 0( ) 0s t = ; 

2) функцію швидкості ( )v v t=  фізичного тіла з функцією 

прискорення ( )a f t=  з початковим моментом часу 0t t= , 

вважаючи, що 0( ) 0v t = ; 
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3) закон, за яким визначається необхідна кількість теплоти 

( )Q Q T=  (у Дж) для нагрівання 1 кг рідини від 0t °С до t

°С, питома теплоємність якої ( )C f T= , вважаючи, що 

0( ) 0Q t = .  

Інтеграл виду (2) тут виражає: 

1) довжину шляху пройденого тілом з функцією швидкості 

( )v f t=  за проміжок часу [ , ]a b ; 

2) роботу змінної сили ( )F f t= , яка діє у напрямку осі 

Ох на відрізку [ , ]a b ; 

3) масу неоднорідного стрижня, розташованого на відрізку 

[ , ]a b , якщо його лінійна густина дорівнює ( )f t = . 

З точки зору хімії інтеграл (2) визначає 

1) зміну концентрації речовини за проміжок часу [ , ]a b , 

якщо швидкість зміни цієї концентрації визначається функцією 

( )v f t= ; 

2) кількість хімічної речовини m, яка вступила в хімічну 

реакцію за проміжок часу [ , ]a b , швидкість хімічного 

перетворення якої визначено функцією ( )v f t= . 

З точки зору біології інтеграл (1) визначає: 

1) закон зміни чисельності Р популяції комах в залежності 

від часу t, початкова чисельність якої дорівнює 0( )P t , якщо 

швидкість цієї зміни визначено функцією ( )v f t= ;  

2) закон зміни кількості хворих ( )q q t=  в залежності від 

часу t під час епідемії, яка поширюється зі швидкістю 

( )v f t= , якщо за час 0t  захворіло ( )0q t  осіб. 

З точки зору економіки інтеграл (1) визначає: 

1) загальний дохід від реалізації t  одиниць товару за 

відомою функцією ( )MR f x=  граничного прибутку; 
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2) додаткову вартість (міру реальної корисності товару) 

відносно зміни ціни від 0p t=  до p t= , якщо ( )dQ f p=  – 

функція попиту на товар; 

3) сукупний обсяг благодійних внесків для подолання 

наслідків стихійного лиха, розмір яких наближено описується 

функцією ( )s f t= , від моменту стихійного лиха 0t  до дня t . 

Можна також розглядати більш складні моделі 

прикладного застосування інтегрального числення. 
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ОСОБЛИВОСТІ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВОЇ 
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Студентка ІПКОЮ 

Національного університету імені Ярослава Мудрого 

м.Харків, Україна 

Відповідальність у господарських відносинах об’єктивно 

випливає із суспільного розподілу праці і необхідності організації 

та узгодження діяльності окремих суб’єктів єдиного процесу 

суспільного виробництва, розподілу, обміну й споживання. 

Значення юридичної відповідальності, в тому числі господарсько-

правової, значно зростає у зв’язку з підвищенням ролі правових 

засобів  у вирішення завдань регламентації господарського обігу. 

Оскільки господарсько-правова відповідальність є різнови-

дом юридичної відповідальності, їй є притаманними усі принципи 

властиві для юридичної відповідальності в цілому, а саме:  прин-

цип справедливості, гуманізму, законності, індивідуалізації, 

невідворотності, винуватості діяння. Поряд з вказаними необ-

хідно виділити принципи саме господарсько-правової відпові-

дальності. В Україні загальні принципи відповідальності учасни-

ків господарських відносин встановлює глава 24 Господарського 

Кодексу. Разом з тим, необхідно зазначити, що і у визначенні 

поняття господарсько-правової відповідальності також немає 

єдиної думки вчених. Під господарською відповідальністю розу-

міємо настання несприятливих майнових наслідків (стягнення 

збитків, штрафу тощо), що мають місце при порушенні правил 

функціонування господарського механізму, які встановлюються 

державними органами в інтересах держави або сторонами при 

укладанні договору [1, с. 6]. При цьому, необхідно враховувати, 

що господарськоправова відповідальність відрізняється від інших 

видів відповідальності тим, що, насамперед, поєднує елементи 

майнового та примусового (організаційного) характеру [1, с. 7]. 
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Вперше принципи господарсько-правової відповідальності 

були закріплені у ч. 3 ст. 216 ГК України, зокрема: потерпіла 

сторона має право на відшкодування збитків незалежно від того, 

чи є застереження про це в договорі; передбачена законом 

відповідальність виробника (продавця) за недоброякісну 

продукцію, застосовується незалежно від того, чи є застереження 

про це в договорі; сплата штрафних санкцій за порушення 

зобов’язань, а також відшкодування збитків не звільняють 

правопорушника без згоди другої сторони від виконання 

зобов’язань в натурі; у господарському договорі неприпустимі 

застереження щодо виключення або обмеження відповідальності 

виробника (продавця) продукції.[2, c.42]  

Дослідження господарсько-правової відповідальності не 

може бути повним без аналізу господарських санкцій, які 

виступають правовими засобами відповідальності у сфері 

господарювання. Слід зазначити, що на даний момент українське 

законодавство не закріплює чіткої класифікації господарсько-

правової відповідальності та вичерпного переліку її видів. У 

Господарському Кодексі України закріплені лише види санкцій, 

які застосовуються за господарські правопорушення. Науковці, 

зокрема А.С. Васильева, класифікують господарсько-правову 

відповідальність в залежності: 

- Від сфери господарської діяльності учасників господарських 

правовідносин: внутрішньої економічної діяльності, капі-

тального будівництва, банківської діяльності, страхування 

тощо; 

- Від порядку реалізації: яка реалізується в досудовому та 

судовому порядку; 

- На безпосереднього направлення: майнову(наприклад, яка 

реалізується шляхом вилучення прибутку, накладання 

штрафних санкцій) і немайнову, яка має організаційний 

характер (наприклад яка реалізується шляхом зупинення дії 

або анулювання ліцензії, відміни державної реєстрації і 

ліквідації суб'єкта господарювання); 

- Від підстави виникнення: договірну, яка виникає при 
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порушенні обов'язків з договору і  позадоговірну, яка 

виникає при порушенні обов'язків з інших підстав 

- Від санкцій що застосовуються відносно правопорушників: 

та що реалізується шляхом відшкодування збитків, шляхом 

накладання штрафних санкцій, шляхом накладання 

адміністративно-господарських санкцій, шляхом накладання 

оперативно-господарських санкцій) [3, c.13] 

Слід зазначити, що Господарський кодекс України розділяє 

види господарських санкцій в залежності від способу впливу та 

механізму реалізації, а також від економічного та правового 

результату, на який вони спрямовані, тобто, безпосередньо їх 

функцій. Необхідно також відмітити, що господарські санкції не 

тільки реалізуються в господарсько-правовій відповідальності, а 

також є одним з найважливіших способів захисту прав суб’єктів, 

що обумовлює необхідність їхнього дослідження в системі 

господарсько-правових способів захисту.[4,c.30]   

Таким чином можемо дати визначення господарсько-

правової відповідальності – це застосування господарських 

санкцій, що здійснюється за допомогою державного примусу і 

виражається в суспільному осуді винного правопорушника і 

покладанні на нього додаткових обтяжень майнового 

характеру або позбавленні його суб’єктивного права.  

Отже, юридична відповідальність виникає і застосовується в 

рамках охоронних відносин, що виникають між правопоруш-

ником і державою в момент правопорушення та припиняються 

внаслідок реалізації відповідальності. Що стосується 

безпосередньо господарсько-правової відповідальності, то їй 

властиві загальні риси юридичної відповідальності. Хоча 

одночасно вона має й специфічні риси, що дозволяють 

відмежувати її від інших видів відповідальності. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУРОГТАНОГО 

МАТЕРИНСТВА В УКРАЇНІ 

 

Кожушко А.В. 

студентка Навчально-наукового інституту 

права Сумського державного університету  

м. Суми, Україна 

На даний момент, Україна належить до країн, де сурогатне 

материнство як добровільне так і комерційне дозолено. Але все 

ж таки варто зазначити, що правове забезпечення СМ є одним 

із законодавчо неврегульованих і складних інститутів на межі 

галузей цивільного та сімейного права.  

Україна, нажаль немає чіткого кодифікованого нормативно-

правовового акту, який би регулював юридичну складову як в 

загальному ДРТ так і сурогатного материнства. Однак в Україні 

діють закони «Про заборону репродуктивного клонування» № 

2231-IV від 14 грудня 2004 року та Закону України «Про 

застосування трансплантації анатомічних матеріалів людини»  

№ 2427-VIII  від 2018 року. На думку науковців Міщук І.В, та 

Слаб’як Т.Б. вищезазначені закони неповністю регулюють усю 

систему репродуктивних технологій. Тому виникає виправдана 

необхідність в прийнятті нового закону або ж внесенні змін до 

діючих, адже саме досконала законодавча база є запорукою для 

розвитку правового регулювання репродуктивної технології 

[1, с.20 ]. 
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Зокрема, сурогатне материнство поверхнево регулюється 

такими нормативно-правовими актами, як: Сімейним кодексом 

України; Наказом Міністерства охорони здоров’я «Про 

затвердження Порядку застосування допоміжних репродуктив-

них технологій в Україні» від 2013 року. 

Відповідно до Цивільного кодексу [2 с. 122] заборонено 

будь-яке свавільне втручання в особисте життя людини; 

передбачається свобода договору, а також підприємницької 

діяльності. Право на материнство та батьківство, в свою чергу, 

безсумнівно належить до особистих немайнових прав особи, і 

тому не допускає жодного контролю та втручання. Таким 

чином, особи на власний розсуд розпоряджаються цим правом, 

вирішують, коли ним скористатися і яким чином. Відповідно 

ст. 281 Цивільного кодексу України повнолітня жінка або 

чоловік мають право за медичними показаннями на проведення 

щодо них лікувальних програм допоміжних репродуктивних 

технологій згідно з порядком та умовами, встановленими 

законодавством. 

У статті 49 Сімейного кодексу України закріплено [3 с. 

120] право дружини на материнство та право чоловіка на 

батьківство також передбачено у СК України. 

У ст. 123 СК України передбачено порядок визначення 

походження дитини від батька, матері при штучному 

заплідненні та імплантації зародка. У ч. 2 ст. 123 СК України 

зазначено, що у разі імплантації в організм іншої жінки 

зародка, зачатого подружжям, батьками дитини є подружжя. 

Якщо зародок, зачатий чоловіком, який перебуває у шлюбі, та 

іншою жінкою, імплантовано в організм його дружини, дитина 

вважається такою, що походить від подружжя [3 с. 55]. 

В Правилах державної реєстрації актів цивільного стану 

України [4] передбачена вимога на згоду сурогатної матері на 

реєстрацію батьками подружжя та допущення можливості 

відмови надати таку згоду. У пункті 11 розділу 3 Правил 

державної реєстрації актів цивільного стану України 

визначено, що у разі народження жінкою дитини у результаті 
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застосування допоміжних репродуктивних технологій 

державна реєстрація народження проводиться за заявою 

подружжя, яке дало згоду на таке перенесення. Одночасно з 

цим документом подається заява про згоду сурогатної матері 

на запис подружжя батьками дитини, а також зазначається 

найменування закладу що видав довідку дату та її види та 

номер. 

У з 2008 по 2013 рік був чинним Наказ Міністерства 

охорони здоров’я України «Про затвердження Інструкції про 

порядок застосування допоміжних репродуктивних 

технологій» [5], де містились положення, котрі містили перелік 

всіх необхідних умов для проведення програми сурогатного 

материнства, також даний нормативно-правовий акт містив 

вимоги, яким має відповідати сурогатна мати, та містилось 

положення про алгоритм проведення СМ.  Також в ч. 9 зазна-

ченого наказу містилось положення про те  що інформація про 

дитину народжену методом сурогатного материнства по 

телефону повідомлялася в дитячу поліклініку, а у випадку, 

коли генетичними батьками були іноземці вони мали 

повідомити адресу свого фактичного місця проживання до 

моменту оформлення документів для виїзду закордон.  Такі ж 

положення містяться і в Порядку від 2013 року.  

Порядок про застосування допоміжних репродуктивних 

технологій в Україні № 787 від 09 вересня 2013 року [6] – це 

єдиний нормативно-правовий акт, який містить словосполу-

чення «сурогатне материнство», хоч і без його тлумачення. У 

ньому зазначені необхідні умови для  проведення процедури 

сурогатного материнства, спеціальний алгоритм, за яким 

здійснюється допоміжні репродуктивні технології методом 

сурогатного материнства. В зазначеному нормативно-

правовому акті міститься перелік  необхідних документів котрі 

потрібні для проведення сурогатного материнства з боку 

сурогатної матері. В даному правовому акті на відміну від його 

попередника міститься положення про те, що однією із вимог 

до сурогатної матері є її добровільна письмова згода, також 
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міститься зразок даного документу. Нововведенням також є, 

що в даному Порядку міститься повний перелік документів, 

конкретно для процедури СМ для сурогатної матері та 

подружжя в інтересах яких здійснюється СМ. 

У 2011 була спроба законодавчо закріпити відносини 

сурогатного материнства у проекті Закону України «Про 

допоміжне материнство» №8703 від 17.06.2011, який був 

запропонований на розгляд 8 сесії VI скликання Верховної 

Ради України. В даному законопроекті містилися положення, 

що стосувалися регулювання організаційно-правових питань, 

медичних аспектів, а також були вказівки на основні напрями 

державної політики та повноваження органів виконавчої влади 

у сфері допоміжного материнства. Позитивним було також те, 

що в даному законопроекті було запропоновано впровадження 

саме державних програм СМ.  

Досить змістовним був Закон України «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо обмежень у 

використанні допоміжних репродуктивних технологій», 

прийнятий Верховною Радою України від 16.10.2012 р. № 8282 

він набрав 250 голосів, однак на нього було накладено вето 

Президентом. Даний проект  був цікавим перш за все тим, що в 

ньому містилися обмеження щодо застосування СМ, а саме 

воно могло здійснюватися виключно до громадян України, 

іноземних громадян, де в країнах громадянства якого вони є  

сурогатне материнство не заборонено або іноземців – громадян 

держав, які не проживають у країні громадянської належності, 

а законом країни проживання такий метод не заборонений. Але 

на жаль не вдалось подолати президентське вето і Закон не 

прийняти.  

У 2018 році до Верховної Ради України було внесено 

проект Закону «Про допоміжні репродуктивні технології» [7] 

№ 8629,  де міститься закріплення поняття сурогатне 

материнство та сурогатна матір, але на сьогоднійшній день він 

все ще не прийнятий. В даному законопроекті сурогатна мати 

визнається як жінка, вагітність якої наступила в результаті 
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застосування методики сурогатного (замінного) материнства. А 

СМ в свою чергу – це методика допоміжних репродуктивних 

технологій, в ході якої ембріон людини, зачатий чоловіком та 

жінкою, переноситься в організм іншої жінки для виношування 

і народження дитини. 

В Основах законодавства про охорону здоров’я є декілька 

положень, що стосуються ДРТ, а саме штучне запліднення та 

імплантація ембріона відбувається відповідно до умов та 

порядку, що встановлені центральним органом виконавчої 

влади, який забезпечує формування державної політики у сфері 

охорони здоров'я. Також згідно даного нормативно-правового 

акту, особи, які хочуть скористатися одним із методів ДРТ 

мають право самостійно обрати лікаря та медичний заклад, 

якщо останній може надавати необхідні послуги [8]. 

Варто зазначити, що на міжнародному рівні процедура 

програми СМ закріплюється лише положеннями, що 

стосуються захисту прав дитини.  

Проблема латентності сурогатного материнства ускладнює 

врегулювання цього питання на рівні правового поля, що, у 

свою чергу, виливається у не поодинокі випадки використання 

сурогатного материнства для торгівлі людьми або здійснення 

незаконної трансплантації органів. Для максимального 

запобігання таким випадкам на міжнародному рівні укладено 

низку угод та зобов'язань про боротьбу з торгівлею людьми, 

таких як: Протокол про попередження і припинення торгівлі 

людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що 

доповнює Конвенцію ООН проти транснаціональної 

організованої злочинності (2000 р.), План дій з протидії 

торгівлі людьми (2003 р.) та Конвенція Ради Європи про 

заходи щодо протидії торгівлі людьми (2005 р.). 

Відповідно до вищезазначеного можна підсумувати, що 

законодавство України в галузі регулювання програми 

сурогатного материнства  фрагментарним,  не вирішує 

калейдоскопу проблем, що виникають при правореалізації і 

правозастосуванні на практиці.  
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Галицький коледж імені В’ячеслава Чорновола  

м. Тернопіль, Україна 

1. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ МАЙНА СУБ'ЄКТІВ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Правовий режим майна позначає сукупність вимог, що 

пред’являються до майна в разі його набуття, використання в 

процесі господарської діяльності, вибуття. 

Основу правового режиму майна суб’єктів господарювання, 

на якій базується їх господарська діяльність, становлять право 

власності та інші речові права — право господарського відання, 

право оперативного управління, а також право оперативного 

використання майна. 

Майнову основу господарювання становить право власності. 

Це — речове право, що характеризується найбільш повним, 

абсолютним, винятковим, безпосереднім і безстроковим 

володінням особи річчю, поєднане зі ставленням до речі як до 

своєї, обмеження якого допускається тільки в передбачених 

Конституцією і законом випадках. 

Суб’єкт господарювання, який здійснює господарську 

діяльність на основі права власності, на свій розсуд, одноосібно 

або спільно з іншими суб’єктами володіє, користується і 

розпоряджається належним йому (їм) майном, у тому числі має 

право надати майно іншим суб’єктам для використання його на 

праві власності, праві господарського відання чи праві 

оперативного управління, або на основі інших форм правового 

режиму майна, передбачених ГК. 

Право господарського відання є правовою формою 

майнового статусу суб’єкта підприємництва, який володіє, 

користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним 
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власником (уповноваженим ним органом), з обмеженням 

правомочності розпорядження щодо окремих видів майна за 

згодою власника у випадках, передбачених законодавчими 

актами. 

Власник майна, закріпленого на праві господарського 

відання за суб’єктом господарювання, здійснює контроль за 

використанням та збереженням належного йому майна 

безпосередньо або через уповноважений ним орган, не втруча-

ючись в оперативно-господарську діяльність підприємства. 

Власник майна, закріпленого на праві оперативного 

управління за суб’єктом господарювання, здійснює контроль за 

використанням і збереженням переданого в оперативне 

управління майна безпосередньо або через уповноважений ним 

орган і має право вилучати в суб’єкта господарювання 

надлишкове, а також не використовуване майно та майно, 

використовуване ним не за призначенням. 

Суб’єкти господарювання, які здійснюють господарську 

діяльність на основі права оперативного використання майна, 

не можуть мати статусу юридичної особи і реалізують свою 

господарську компетенцію в межах статусу, визначеного 

господарською організацією, до складу якої вони входять. 

Крім того, майно може використовуватися суб’єктом 

господарювання на підставі оренди. 

2.МАЙНО У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА ТА ДЖЕРЕЛА 

ЙОГО ФОРМУВАННЯ 

Майно підприємства формується при його створенні, тобто 

це грошові та матеріальні внески засновників. Відповідно до 

Закону «Про підприємства в Україні» засновниками підприємств 

можуть бути: власник або власники майна; уповноважений 

власником (власниками) орган чи підприємство, організація; 

трудовий колектив у випадках і порядку, передбачених 

законодавством України. 

Розмір і порядок утворення майна мають бути визначеними в 

установчих документах.  

Для одержання доходів від реалізації продукції підприємство 
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здійснює її на основі прямих угод (контрактів), одержаних 

замовлень і державних контрактів, через товарні біржі, мережу 

власних торговельних організацій.  

Одним із джерел формування майна підприємства є доходи 

від Цінних паперів (акцій, облігацій, казначейських зобов'язань 

держави, ощадних сертифікатів, векселів). Власники цінних 

паперів одержують від них дивіденди, можуть їх купувати, 

продавати, обмінювати, як і інші товари. 

Закон «Про підприємства в Україні» до джерел формування 

майна відносить капітальні вкладення, кошти від роздержавлення 

і приватизації власності та придбання майна іншого підприємства 

Для сільськогосподарських підприємств джерелами форму-

вання майна є також посіви та посадки сільськогосподарських 

культур і насаджень, розведення продуктивної і робочої худоби, 

птиці бджолосімей; зведення у встановленому порядку виробни-

чих житлових, культурно-побутових та інших будівель і споруд; 

використання наявних на земельних ділянках загальнопоширених 

корисних копалин, лісових угідь і водних об'єктів. 

3. ПРИВАТИЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ I КОМУНАЛЬНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ.  ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ 

PECУPCIВ У ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Конституція України визначає, що громадяни для 

задоволення своїх потреб можуть користуватися об'єктами 

державної та комунальної власності відповідно до закону (ст. 41). 

Але найефективнішим є використання для потреб господарю-

вання приватної власності. 

Конституція України визначає право людини на приватну 

власність як непорушне. Таким чином, легалізується приватна 

власність. Існування такої власності не визнавалося союзним 

законодавством, а особиста власність мала лише споживче 

призначення. Чинне законодавство передбачає, що об'єктом права 

приватної власності є майно як споживчого, так і виробничого 

призначення, отже, відкрився простір для здійснення госпо-

дарської Діяльності приватними власниками. 
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4. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ 

ВЛАСНОСТІ В ПІДПРИЄМНИЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

В Україні діють 10 спеціальних законів у сфері інтелекту-

альної власності. Це закони України: "Про охорону прав на 

винаходи і корисні моделі", "Про охорону прав на промислові 

зразки", "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", "Про 

охорону прав на сорти рослин", "Про охорону прав на зазначення 

походження товарів", "Про охорону прав на топографії 

інтегральних мікросхем", "Про авторське право і суміжні права", 

"Про захист економічної конкуренції", "Про розповсюдження 

примірників аудіовізуальних творів та фонограм", "Про 

особливості державного регулювання діяльності суб'єктів 

господарювання, пов'язаних з виробництвом, експортом, 

імпортом дисків для лазерних систем зчитування". 

Поряд з фізичними особами, власниками авторських прав 

можуть бути юридичні особи, що придбали окремі авторські 

повноваження за договором з автором чи одержали їх за 

заповітом або в інших випадках. 

Суб'єктами авторського права можуть бути видавництва, 

театри, кіностудії та інші організації, що займаються викорис-

танням творів. 

Отже, право інтелектуальної власності є сукупністю 

майнових прав (права володіти, права користуватися, права 

розпоряджатися) та немайнових прав (право на авторство, право 

на недоторканість твору тощо). 

Майнові й особисті (немайнові) права на результат творчої 

діяльності взаємозалежні і найтіснішим чином переплетені, 

утворюючи нерозривну єдність. Двоякість права найважливіша 

особливість інтелектуальної власності. 

5. ЦІННІ ПАПЕРИ ТА КОРПОРАТИВНІ ПРАВА У 

ПІДПРИЄМНИЦТВІ 

У правозастосовній практиці виникають проблемні питання 

щодо правильного застосування деяких норм ЦК України, 

ГК України та Закону України «Про господарські товариства» 

при врегулюванні відносин, пов’язаних із набуттям, 
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здійсненням та розпорядженням корпоративними правами. 

Більшість проблемних питань, які виникають у зв’язку із 

набуттям, здійсненням та розпорядженням корпоративними 

правами, передусім обумовлені відсутністю у законодавстві 

єдиного концептуально виваженого поняття корпоративного 

права як об’єкта цивільних прав. 

З одного боку, відповідно до змісту ч. 1 ст. 167 ГК України 

корпоративні права може мати особа, частка якої визначається у 

статутному фонді (майні) господарської організації незалежно від 

того, чи є така особа одноособово засновником (учасником) 

господарської організації та її частка у статутному фонді (майні) 

складає 100 відсотків. З другого боку, відповідно до змісту ч. 5 ст. 

63 ГК України корпоративні підприємства можуть утворюватися 

двома або більше засновниками за їх спільним рішенням у формі 

господарських товариств, кооперативних підприємств та інших 

підприємств, що створюються на основі об’єднання майна двох 

або більше осіб. 

ВИСНОВОК 

Майно суб'єктів господарювання може бути закріплено на 

іншому, крім зазначених в ч. 1 ст. 133 ГК, праві відповідно до 

умов договору з власником майна. Отже ч. 2 ст. 133 ГК 

передбачає можливість визначення інших прав, які відносяться не 

до речових, а до зобов'язальних прав. Одним з них є право оренди 

цілісного майнового комплексу державного (комунального) 

підприємства або його структурного підрозділу. Це право виникає 

на підставі договору суб'єкта господарювання з власником майна 

про здійснення на його (майна) основі цим суб'єктом 

самостійного господарювання. 
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Сучасна система освіти вимагає новітнього підходу до 

забезпечення і розвитку її кадрового потенціалу, значного 

підвищення результативності роботи та високого рівня професіо-

налізму керівних кадрів навчальних закладів. Вирішення цих 

питань в першу чергу залежать від впровадження принципово 

відмінних технологій кадрового менеджменту, від критеріїв 

оцінки педагогічної праці та реформ діяльності органів 

управління освітою в Україні. 

Формування кількісного і якісного складу персоналу 

вимагає дослідження кадрового менеджменту з метою 

адаптації наукових досліджень до впровадження його в 

практику в діяльності освітнього закладу. 

У 2001 році Міністерство освіти і науки спільно з Академією 

педагогічних наук України розробило Національну доктрину 

розвитку освіти України у ХХІ столітті, у якій зазначено, що 

реформування галузі передбачає, передусім, модернізацію 

управління освітою. Нова система управління повинна бути 

державно-громадською, враховувати регіональні особливості, 

орієнтувати освітній заклад на розвиток. Першочерговим є 

налагодження високопрофесійного наукового, аналітичного і 

прогностичного супроводу управлінських рішень. Нова модель 
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управління проголошена як відкрита та демократична [1]. 

Процес управління кадрами означає, по перше, визначення 

цілей і основних напрямів роботи з кадрами, постійне їх 

удосконалення; по друге, визначення засобів, форм і методів 

здійснення поставлених цілей, організацію роботи з виконання 

прийнятих рішень, координацію і контроль виконання 

намічених заходів. Єдина система кадрової роботи складається 

з підсистем аналізу, планування і прогнозу кадрів, являє собою 

комплексну систему, елементами якої є основні напрямки, 

етапи, принципи, функції, види і форми кадрової роботи.  

Кадровий менеджмент являє собою комплексну систему з 

наступними її елементами. Визначення мети, цілей і основних 

напрямків роботи з кадрами, нами були розглянуті у 

попередньому підрозділі. Наступним етапом є визначення форм і 

методів здійснення поставлених цілей, процес планування і 

організації роботи, її оцінку і координацію, контроль виконання 

намічених заходів та безупинне поліпшення якості системи 

кадрової роботи в діяльності освітнього закладу. 

Функції кадрової роботи у діяльності освітнього закладу 

здійснюються на основі специфіки навчального закладу, а їх 

виконання покладається на відділ кадрів. Відділ кадрів у своїй 

роботі керується діючим законодавством про працю, наказами 

й розпорядженнями вищих органів Влади та розпорядженнями 

керівника організації. 

У теорії і практиці кадрового менеджменту виділяють 

наступні функції, що утворюються в процесі виконання 

різноманітних видів робіт:  

- визначення цілей і основних напрямків роботи з кадрами; 

- розробку заходів, форм і методів досягнення поставлених 

цілей по удосконаленню системи кадрової роботи; 

-забезпечення ефективного використання всіх форм 

матеріального та морального стимулювання працівників у 

відповідності з їх трудовою діяльністю, 

- успішне вирішення прийнятих управлінських завдань як 

усієї організації вцілому, так і її структур. 
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Кадрова робота у закладах освіти має внутрішню структуру 

яку складають функції управління. Функції управління – це 

основні види діяльності керівника, які представляють собою 

основні напрямки діяльності, які виконує керівник.   

Для реалізації системного підходу в управлінні навчальним 

закладом необхідно виконувати певні дії та визначити 

управлінські  завдання, які реалізуються через основні групи: 

керівників; фахівців; технічних виконавців: 

а) керівники, що направляють, координуючу і стимулюючу 

діяльність учасників процесу (так звані лінійні керівники). 

Відповідальність за реалізацію активного кадрового менеджменту 

покладається на лінійних керівників, а це означає, що кадрова 

робота всіх ланок інтегрується в систему кадрового менеджменту, 

яка  є  здатною ефективно реалізувати таку політику.   

б) фахівці, що надають кваліфіковану допомогу керівникам 

при аналізі і рішенні питань   (економісти, психологи) чи 

самостійно керуючі  планово-економічними, соціальними й 

іншими функціональними службами (так звані функціональні 

керівники - начальники відділів, керівники бюро, секторів);  

в) допоміжні працівники, що здійснюють технічне й 

інформаційне обслуговування апарату управління - збір, 

первинну обробку, збереження і передачу інформації.   

 При побудові керівних систем кадрового менеджменту  

виділяють велику кількість функцій управління які  різняться 

за видами та реалізуються різними методами. Склад функцій 

управління залежить від ступеня орієнтованості на розвиток та 

підходу до управління, що реалізується в конкретному 

навчальному закладі.  [2,3]  
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ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: 
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Дніпровського національного університет 

 імені Олеся Гончара 

м. Дніпро, Україна 

Основною тенденцією, що переважає у системі економічних 

відносин залишається глобалізація. Саме тому постає питання 

вибору що до впровадження інноваційної моделі розвитку на 

шляху до високих та стабільних  темпів зростання, забезпечення 

конкурентоспроможності національної економіки й економічної 

безпеки. Актуальність впровадження інноваційної моделі 

розвитку характеризується підвищенням  впливу інформаційної 

забезпеченості інноваційної діяльності, науково-технічним 

прогресом та розвитком інноваційного ринкового середовища 

[1, c.2].  

Інноваційна діяльність впливає на рівень економічного 

розвитку будь-якої країни. Особливу перевагу мають країни, які 

вибрали інноваційну модель розвитку економіки як основний 

пріоритет довгострокової стратегії підвищення рівня 

конкурентоспроможності країни [1, c.3]. Задля успішного 

впровадження інноваційної моделі розвитку національної 

економіки необхідне відповідне фінансове забезпечення, 

недостатність якого актуалізує питання залучення інвестицій або 

зовнішніх запозичень. 
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На практиці, Україна спіткнулася з низкою проблем під час 

впровадження інноваційного розвитку. Спостерігалися протягом 

кількох років позитивні тенденції, але вони мали переважно 

тимчасовий характер і змінювалися слабкими зрушеннями в 

економіці, що характеризує інноваційні процеси в Україні як 

нестійкі та позбавлені чітких довготермінових стимулів для 

інноваційної діяльності [2]. 

Стратегічну мету з формування в Україні високорозвиненої 

соціально орієнтованої економіки, що базується на знаннях та 

інноваціях, передбачено Стратегією сталого розвитку «Україна-

2020», схваленою Указом Президента України № 5 від 12.01.2015 

р., планами дій з імплементації Угоди про асоціацію з ЄС, 

зобов’язаннями України щодо досягнення національних Цілей 

сталого розвитку на період до 2030 р. [3, c.2]. 

Відповідно до індексу інноваційного розвитку, представ-

леного агентством Bloomberg у 2018 році, Україна на 46 місці 

серед 50 досліджуваних країн. При цьому наша країна виявилася 

найгіршою за продуктивністю праці (50 місце), що свідчить про 

низький рівень застосовуваних технологій та виробництво товарів 

з низькою доданою вартістю, і потрапила до трійки аутсайдерів за 

технологічними можливостями (48 місце). Водночас вона зберігає 

високе 21 місце за ефективністю вищої освіти та 27 місце за 

патентною активністю, тобто має потенціал до розвитку [3, c.3]. 

Для України практична реалізація курсу на широке 

використання інновацій, як і в попередні десятиріччя, залишаєть-

ся одним з найважливіших викликів. Ключовими компонентами 

сучасної інноваційної стратегії мають стати: партнерство уряду та 

промисловців як інституційний механізм інноваційних змін; 

визначення на основі аналізу проблемних питань середньота 

довгострокових цілей майбутнього розвитку; розробка стратегій 

за видами діяльності; підтримка урядом створення нових 

технологій, їх комерціалізації, а також промислових видів 

діяльності, які підвищують конкурентоспроможність економіки 

країни; інвестиції в інновації та підготовка кваліфікованої робочої 

сили на подальшу перспективу; підтримка бізнесу за всім 
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політичним спектром проблем, зокрема співпраця з 

профспілками; створення та підтримка інститутів розвитку за 

пріоритетними видами діяльності; реалізація заходів щодо 

підвищення привабливості інновацій для бізнесу [4, c.5]. 

Таким чином, для сталого розвитку країни необхідно 

забезпечити сприятливі умови для створення та функціонування 

інноваційно активних підприємств, розвитку екосистеми 

інновацій, залучення вітчизняних та іноземних інвесторів [3, c.5]. 
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В статті йдеться про існуючу величезну кількість методів 

розвитку професійних знань та навичок, які можуть бути 

поділені на дві групи: навчання безпосередньо на робочому місці і 

навчання поза робочим місцем. В статті аналізуються такі 

методи навчання як інструктаж, ротація, учнівство, 

наставництво, лекція, ділова ігра 

Ключові слова: професійне навчання, навички, інструктаж, 

ротація, наставництво 

Існує величезна кількість методів розвитку професійних 

знань і навичок. Усі вони можуть бути  поділені на дві великі 

групи - навчання безпосередньо на робочому місці і навчання 

поза робочим місцем (у навчальному класі). Основними методами 

навчання на робочому місці є: інструктаж, ротація, учнівство і 

наставництво. 

Інструктаж являє собою роз'яснення і демонстрацію прийо-

мів роботи безпосередньо на робочому місці і може проводитися 

як співробітником, що давно виконує дані функції, так і 

спеціально підготовленим інструктором. Інструктаж, як правило, 

обмежений у часі, орієнтованому на засвоєння конкретних 

операцій або процедур, що входять у коло професійних обов'яз-

ків. Ротація являє собою метод самостійного навчання, при якому 

співробітник тимчасово переміщується на іншу посаду з метою 

отримання нових навичок. Ротація широко застосовується 

підприємствами, що вимагають від працівників полівалентної 

кваліфікації, тобто володіння декількома професіями.  

Учнівство і наставництво ("коучінг") є традиційними 

методами професійного навчання ремісників. Цей метод широко 

розповсюджений і сьогодні, особливо там, де практичний досвід 

відіграє виняткову роль у підготовці фахівців, - медицині, 
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виноробстві, управлінні. Навчання на робочому місці 

відрізняється своєю практичною спрямованістю, безпосереднім 

зв'язком з виробничими функціями співробітника, надає, як 

правило, значні можливості для повторення і закріплення вже 

вивченого. У цьому сенсі даний вид навчання є оптимальним для 

формування навичок, необхідних для виконання поточних 

виробничих задач. У той же час таке навчання часте буває 

занадто спеціальним для розвитку потенціалу співробітника, 

формування принципово нових поведінкових і професійних 

компетенцій, оскільки не дає йому можливості абстрагуватися від 

сьогоднішньої ситуації на робочому місці і вийти за рамки 

традиційної поведінки. Для досягнення таких цілей більш 

ефективні програми навчання поза робочим місцем. 

Лекція є традиційним і одним із найдавніших методів 

професійного навчання. У ході лекції (яка сьогодні може з 

успіхом бути записана на відео і показана багатьом групам 

слухачів), що представляє собою монолог інструктора, аудиторія 

сприймає навчальний матеріал на слух. Лекція є неперевершеним 

засобом викладу великого обсягу навчального матеріалу в 

короткий термін, дозволяє розвити безліч нових ідей протягом  

одного заняття, зробити необхідні акценти. Лекції надзвичайно 

ефективні з економічної точки зору, оскільки один інструктор 

працює з декількома десятками, сотнями і навіть тисячами учнів 

(якщо використовується відео або Інтернет). Обмеженість лекцій 

як засобу професійного навчання зв'язана з тим, що слухачі є 

пасивними учасниками того, що відбувається - лекція не 

припускає практичних дій з боку тих,  хто навчається, їхня роль 

обмежується сприйняттям і самостійним осмисленням матеріалу. 

У результаті практично відсутній зворотний зв'язок, інструктор не 

контролює ступінь засвоюваності матеріалу і не може внести 

корективи в хід навчання. 

Ділові ігри являють собою метод навчання, найбільш 

близький до реальної професійної діяльності. Перевага ділових 

ігор полягає в тому, що, вони є моделлю реальної організації, 

вони одночасно дають можливість значно скоротити операційний 



 

210 

цикл і тим самим продемонструвати учасникам, до яких кінцевих 

результатів приведуть їхні рішення і дії.  

Самостійне навчання є найпростішим видом навчання - для 

нього не потрібно ні інструктор, ні спеціальне приміщення, ні 

визначене час, - людина навчається  там, тоді і так, як їй зручно. 

Організації можуть отримати значну користь із самонавчання за 

умови розробки і надання співробітникам ефективних 

допоміжних засобів - аудіо і відеокасет, підручників, задачників, 

програм по навчанню. 

Література: 

1. С. Шекшня. Методы профессионального обучения. URL: 

http://www. elitarium.ru (дата звернення 12.06.20) 
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ТВОРЧІ СКЛАДОВІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 

 

Кучма В.С., Курносов А.В. 

студентка кафедри економіки  

та міжнародних економічних відносин 

Донецький національний університет економіки  

та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

м. Кривий Ріг, Україна  

В сучасних умовах цивілізованого суспільства творчі 

управлінські рішення стають гарантією конкурентоспромож-

ності виробництв у різних галузях. Через це, актуальність цієї 

теми полягає в тому, що роботодавцям потрібні люди, котрі 

спроможні оригінально розмірковувати, генерувати нова-

торські ідеї і підходи до керівництва.  

Тому  навіть самий кваліфікований спеціаліст, не завжди 

спроможний безперервно пропонувати ідеї, які були б направлені 

на креативний розвиток фірми, прийняття та здійснення 

управлінських рішень. К. С. Шапошников відзначає дилему у 

залученні «творчої» групи професіоналів. Вони представляють 

http://www.elitarium.ru/2003/11/20/stanislav_shekshnja_upravlenie_personalom_v_jepokhu_interneta_2002.html
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багато галузей функціонування (економісти та проектувальники, 

маркетологи й виробничники, кадровики та ін.). Також кожен з 

учасників групи повинен володіти дослідним апаратом кількох 

навчань, уміти об'єднувати знання з вивчених галузей діяльності, 

при діяльності над різноманітними проектами і планами. Команда 

зобов'язана бути мотивованою на вирішення визначеного, чіткого 

результату власної роботи. Також, якщо враховувати складність 

комплектування, навчання та випробування «креативних» 

команд, то вони повинні  бути безупинно діючими та нести 

відповідальність не тільки за розроблення проектів і планів, а й  їх 

здійснення [1, с. 94]. 

Мета цієї статті є розкриття сутності «креативного 

управління рішеннями», дослідити креативний менеджмент, як 

складову частину системи управління. 

Одним із провідних процесів креативного менеджменту є 

прийняття управлінських рішень, через те що на його підніжжі 

виникають напрями функціонування виробництва та її 

робітників. 

Творчі складові у системі управління, його напрямки 

опрацьовували такі фундаментальні закордонні науковці, як 

А. Ю. Манюшис, В. Б. Смольянінов, І. І. Свидрук, Г. І. Ванюри-

хін, Д. Ю. Хомутський , П. Торренс, Б. Гізелі, Дж. Гілфорд, та ін. 

 Креативне управлінське рішення – це результат 

накопичення та обробки даних управлінцями виробництва, 

котрі здійснюють керівництво творчою діяльністю. Воно 

направлено  на рішення визначеного управлінського питання, 

або є вираженням управлінської рішучості щодо поліпшення 

ознак креативного функціонування фірми. 

Процес підготовки і ухвалення управлінського рішення 

передбачає такі основні стадії [2, с. 115]: 

• Орієнтування (виявлення і формулювання проблеми). 

• Інформаційна  (вивчення проблеми — збирання, обробка 

та аналіз необхідної інформації). 

• Аналітична (розгляд варіантів рішення). 

• Вибір та остаточне формулювання рішення. 
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• Ухвалення рішення. 

• Організаційна (доведення ухваленого рішення до 

виконавців, визначення термінів виконання). 

• Контролююча (контроль за виконанням рішення) 

• Аналізуюча (аналіз шляхів реалізації мети та обґрунту-

вання отриманого результату). 

Прийом рішення як креативний процес відбору однієї або 

кількох дилем із великої кількості розроблених варіантів (задумів) 

реалізації, які цілеспрямовані на досягнення конкретних завдань, 

потребує від менеджера розкриття креативних здібностей, 

високого рівня доброчесності, також лідерських здібностей, 

еластичності у поведінці, емоціональної стійкості, а ще вагомих 

витрат часу та навичок. 

Таким чином, креативність є творчим підходом до рішення 

управлінських задач, а ще є прикметою людини, котра утілює 

здібність до творчості, експромту, виражаючись у: швидкості, 

еластичності, автентичності міркування, здатності трактувати 

проблеми та їх креативно розтлумачувати. Також, ця творча 

складова надає перспективи менеджеру у виробництві чималої 

кількості оригінальних різновидів рішення проблеми, іншими 

словами є тим ресурсом, який сприяє їй краще прилаштовуватися 

до нетипових умов суспільної сфери.  

Креативний менеджер різниться від звичайного відсутністю 

остраху перед парадигмою. Він відважно руйнує постійні звичаї і 

запроваджує інноваційні рішення. Подібний метод до щоденного 

функціонування дає право організації обігнати конкурентів. 

Оскільки креативний менеджер знає, що інновація, сучасний 

продукт або вид послуги швидко приїдається споживачу. Таким 

чином, він не бореться зі змінами, а прогнозує їх, вигадує 

неординарні та сміливі рішення,  виводячи організацію на 

центральні позиції. 

Для сучасного менеджера не так важливо мати чималий 

обсяг знань, як вміти творчо розмірковувати для того, щоб він міг 

самотужки вивчати нинішні реалії і вміти вирішувати сучасні 

проблеми, які повстають в управлінській діяльності. Проте 
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управління – це діяльність, яка основана на знаннях у соціальній 

сфері, тому що, це передбачає управління персоналом. Також 

можна говорити про те, що групова креативність в межі 

підприємства має кращій результат, ніж індивідуальна 

креативність. Це може пояснюватися тим, підприємство володіє 

значно більшими ресурсними резервами, ніж окрема людина. 

Виробництво може спрямувати на реалізацію потенціалу 

робітника чимало ресурсів, і це не лише фінансові, а й трудові, 

інформаційні тощо. Тому продуктивність спільної креативності 

при розроблюванні управлінських рішень буде досить вище, ніж 

резльтат індивідуальної творчості. 

Оскільки менеджер є головною особою організації праці, 

саме він повинен вирішити проблему впровадження креативності 

на підприємстві, через [2, с. 9]: 

1. Набір персоналу, здатного креативно мислити та діяти. 

2. Використання відповідної системи мотивації для 

стимулювання генерації нових ідей. 

3. Виявлення вимог, що сприяють зростання продуктивності 

праці персоналу. 

4. Створення середовища, сприятливого для креативної 

діяльності персоналу. 

5. Вчасно ідентифікації ситуації зниження попиту на 

продукцію чи послуги підприємства. 

6. Розпізнавання серед великої кількості ідей найбільш 

корисних. 

7. Знаходження можливості ефективного впровадження 

найцікавіших ідей. 

Через це існує залежність між професіональними вимогами 

до креативного менеджера та умовами функціонування, відпо-

відно до яких індивідуальність керівника має прилаштовуватися і 

підвищувати свою кваліфікацію. Особисті якості управлінця — 

це головна передумова результативних наслідків його діяльності. 

На стадії генерації ідей визначальне місце відіграє здібність 

менеджера до творчого  опрацьовування отриманих даних, 

креативного мислення, яке дає спроможність користуватися 
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евристичними методами в підготовці та мотивуванні креативних 

управлінських рішень. Вони є сукупністю різноманітних 

прийомів, систематичних норм дослідження, пошуку, прийомів 

реалізації творчого потенціалу людини. Дані методи посилюють 

та об'єднують знання, обізнаність, різноманітні типи мислення, 

наприклад, дивергентне, властивістю якого є широкий кругозір і 

наявність чималої кількості варіантів для пошуку нестандартних 

рішень якогось питання чи доручення. Існують такі види методів:  

1. Індивідуальні; 

2. Колективні; 

3. Творчий пошук та його активізація. 

Оригінальним методом є система КАРУС (В. Моляко), 

основним положеннями якої є те, що творче мислення 

пов’язане насамперед із розв’язуванням різного роду творчих 

задач, що передбачає перетворення інформації, актуальної для 

їх розв’язування, відповідно до умов задачі з метою створення 

певної структури з певними функціями; спрямоване на 

відображення, вивчення, дослідження наявної ситуації, стану 

речей, тобто актуальної інформаційної структури з метою її 

трансформації (перетворення) відповідно до умов: зовнішніх 

(середовищні впливи на людину: часові, інформаційні, ті, які 

обмежують і забороняють; вихідні умови задачі) та внутрішніх 

(рівень психологічної готовності особистості до розв’язування 

творчої задачі, її інформаційний потенціал, уява, знання, 

вміння, навички та рівень їх організації, тобто ступінь 

обізнаності та рівень розвитку операційної і мотиваційної 

складових творчого мислення). Структура цього процесу 

складається з певних етапів[3]:  

1) виявлення неузгодженості;  

2) формулювання умов завдання;  

3) перевірка задуму шляхом короткочасного мисленнєвого 

експерименту;  

4) пошук вирішення. 

Одним з найпопулярніших методів є синектика авторства 

Вільяма Гордона. Синектори виставляють не самі ідеї, а тільки 
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асоціації та паралелізмі, які постають в ролі цеглин для 

побудування ідеї в цілому. Фундаментальна основа нових 

міркувань – розшук подібностей. Варто обрати об’єкт і 

накреслити таблицю для його аналогічностей. У першому 

стовпчику перелічують прямі подібності, у іншому – непрямі. 

Після примірюють задачі, об’єкт і непрямі схожості. 

Продуктивність в економіці та підприємництві, на 

сучасному етапі, відзначується інноваційними і творчими 

методами, моделями, винаходами, оригінальними рішеннями, 

дослідженнями та іншими відкриттями в нових сторонніх 

понині галузях. Інакше кажучи, безпосередньо діяльністю 

творчого управління ресурсами. 

Теорія керівництва творчим здібностями організації спира-

ється на загальному вченні менеджменту, проте приверне увагу 

суб’єктів управління на питаннях вживання її креатинного 

потенціалу, креативних здібностей усіх її робітників при 

опрацьовуванні і схваленні управлінських рішень, на підвищенні 

їх фаху, запроваджування в процес керівництва модерних 

підходів творчого мислення і схвалення вирішень, створення 

креативної обстановки у колективі, котра мотивує у напрямку 

розвитку самореалізації та самовдосконалення робітників.  

Потрібно зауважити, що креативний потенціал організації не 

є сумою креативних здібностей її працівників. Його вживання 

формулюється синергетичним ефектом від використання 

креативної здібності робітників, використання організаційно-

економічного механізму розвитку даного потенціалу. 

Об’єднання сумлінності та креативності компанії має як 

прикладний, так і філософський характер. Сумлінність і рішучість 

робітників необхідні для постійної реалізації прийнятих доручень, 

а креативність — при пошуку продуктивних методів діяльності. 

Проблема у тому, що в одному робітникові рідко сполучаються 

виконавський та креативний потенціали, і задача менеджера — 

відшукати те саме співвідношення між творчими робітниками і 

виконавцями, котрі забезпечують виконання конкретних 

доручень. 
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Дилема в менеджера полягає і в тому, щоб навчитися 

виносити амбітних творців та наставити інших робітників 

робити так само. Об’єднання наукового методу та мистецтва 

підготовки рішень властиві для бізнесу, і проблема в тому, щоб 

кожен метод відшукав своє місце. 

Разом з тим, є підстави вважати, що зараз відбувається 

формування парадигми нової науково-технічної революції, 

основною складовою якої є якість. Річ йде не тільки про якість 

продукції, яка задовольняє конкретного споживача, а про 

якість організації в цілому, куди входить і якість її взаємодії з 

навколишнім світом, і якість життя її співробітників[4]. 

Роблячи висновок, в сучасних реаліях суспільства: швидкою 

зміною трендів, незупинним поширенням інформації по всьому 

світу, появою все більш функціональних технологій та гаджетів, 

широкому спектру спеціалістів доводиться постійно викорис-

товувати весь свій креатив та творчі здібності. Саме тому, їм 

постійно треба генерувати або вдосконалювати ідеї, задля 

зацікавлення та задоволення потреб споживачів. 

Існує чимала актуальність опрацювання моделей розвитку 

творчості управлінців через те, що моделювання дозволяє не 

лише упорядкувати підходи, котрі цілеспрямовані на виявлення 

властивостей творчості як детермінанти управлінської діяльності, 

до розвитку креативного потенціалу на різноманітних стадіях 

фахової підготовки, але і розкласифікувати зони відповідальності 

за виконання заходів між виробництвами, дослідити форми 

контролювання за креативністю управлінців у процесі 

професіональної підготовки. 
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Карантинні обмеження істотно вплинули на усі галузі 

економіки не оминувши і банківський сектор. Незважаючи на те, 

що банківські установи продовжують працювати, вони несуть 

значні збитки, в тому числі і в частині кредитної діяльності через 

скорочення обсягів кредитування або виникнення проблем з 

обслуговуванням кредитів у позичальників. 

Банківське кредитування в його теоретичних та практичних 

аспектах досліджувалося такими вітчизняними та зарубіжними 

вченими – економістами як: А. Гальчинський, Е. Дж. Долан, Дж. 

М. Кейнс, В. Лагутін, Фредерік С. Мишкін, М. Савлук, В. Усо-

скін, А. Чухно та інші. Однак, проблематика банківського 

кредитування в умовах карантинних обмежень не достатньо 

висвітлена в науковій літературі, а отже потребує подальшої 

розробки. 

Нормативно-правовою літературою банківський кредит 

трактується як будь-яке зобов'язання банку надати певну суму 

грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов'язання придбати 

право вимоги боргу, будь-яке продовження строку погашення 
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боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо 

повернення заборгованої суми, а також на зобов'язання на 

сплату процентів та інших зборів з такої суми [1]. Карантинні 

обмеження призвели до того, що не всі позичальники банку 

мали змогу вчасно і у повному обсязі виконувати взяті на себе 

кредитні зобов’язання внаслідок погіршення свого фінансово-

економічного становища. 

Національний банк України як регулятор банківської 

системи ініціював запровадження реструктуризації та 

застосування пільгового режиму. Однак, варто зазначити, що 

заходи реструктуризації є обмеженими у часі: відтермінування 

сплати основного боргу (сплата лише процентів) може бути до 

12 міс, зменшення платежів за основним боргом (причому 

проценти сплачуються у повному обсязі) - до 24 місяців, 

пільговий період/мораторій на обслуговування боргу – до 6 

місяців [2]. 

Банки поглинають збитки від своєї діяльності через капітал і 

його захисну функцію: краща ситуація у достатньо 

капіталізованих банків, капітал яких перевищував мінімальні 

вимоги НБУ. Як наслідок, цей надлишок може бути 

використаний для поглинання збитків, в тому числі і кредитних 

чи для подальшого кредитування.  

З метою нарощення вже існуючого портфелю банки 

почали запроваджувати нові кредитні продукти, в основі яких 

знижені процентні ставки: для прикладу Ощадбанк запровадив 

іпотечну програму кредитування для працівників медичної 

сфери, сфери освіти, державних організацій,  що дозволило в 

III кварталі показати високий приріст кредитування [3].  

Загалом, останніми місяцями спостерігається відновлений 

рівень ділової активності суб’єктів господарювання в умовах 

адаптивного виходу з карантину, пристосування до впливу 

COVID-19 і пов'язаних з ним нових тенденцій в економіці 

України та світу.  

Незважаючи на поступове пожвавлення кредитування, все 

ж рівень кредитування не досягає докарантинного рівня, що 
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пояснюється тим, що банки зважають на ризики неповернення 

коштів, тож зниження процентної ставки, хоча й відіграє певну 

роль, але на загальному фоні не надто велику.  

Однак, труднощі, з якими зіткнулося людство можна 

розглядати і як виклики: ситуація у світі сприяє розвитку і ще 

швидшому поширенню інформаційних технологій, які 

використовуються і в банківському бізнесі. 
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 На сьогоднішній день «Поліція і права людини» - це 

динамічно розвивинена сфера, що зазнала за останні кілька 
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десятиліть істотні зміни, які значно  і продовжують впливати 

на роботу правозахисників. Тим, хто працює в сфері захисту 

прав людини і має намір займатися питаннями, пов'язаними з 

діяльністю поліції, слід враховувати наступні зміни і труднощі. 

Правозахисники нерідко обходили увагою відповідальність 

поліції в справі активного захисту прав громадян через 

попередження злочинів (В тому числі насильницьких) і 

підтримання громадського порядку. Їх головною турботою 

здебільшого були негативні аспекти роботи поліції, що 

створювали  складності при взаємодії з правоохоронними 

органами. Як наслідок, виникло відчуження між поліцейськими і 

правозахисниками, заважало їм знайти спільну мову і прийти до 

взаєморозуміння. визнання позитивних зобов'язань держави  

може забезпечити поліції і правозахисникам можливість створити 

«загальну програму» або виробити «спільну позицію»[1]. 

Правозахисники, як правило, підкреслювали роль поліції в 

зв'язку з цивільними і політичними правами і в той же час 

ігнорували її функції щодо забезпечення стабільності і порядку, 

завдяки яким люди можуть користуватися економічними, 

соціальними і культурними правами. 

Таким чином, виникла парадоксальна ситуація: 

правозахисники були схильні не приділяти увагу звичайним 

кримінальним злочинам, які представляли більш серйозну загрозу 

правам громадян, ніж дії поліції. В останнє десятиліття проблема, 

пов'язана з почуттям незахищеності серед населення, стала 

однією з основних тем в ЗМІ[2;16]. 

Злочинність являє серйозну загрозу життя людей в усьому 

світі. Страх перед таким світом, навіть суб'єктивний, підриває 

почуття безпеки і захищеності у громадян, правозахисні 

організації були схильні недооцінювати вплив злочинності на 

життя людей і часом зловживали думкою про те, що права 

людини можуть перешкодити діяльності кримінальних 

структур. В результаті в деяких країнах групи постраждалих 

надають протидія правозахисникам, замість того щоб 

співпрацювати з ними. Крім того, «Безпека» і «права людини» 
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часом сприймаються як протилежні поняття, ніж дві сторони 

однієї медалі. Дійсно, в деяких країнах уряду і поліції вдалося 

переконати громадян у тому, що жорсткий поліцейський 

контроль (який частіше все має на увазі більш широкі 

повноваження поліції при менших гарантії їх законного 

застосування) є обов'язковою умовою забезпечення безпеки. З 

цим фактом також пов'язано те, що правозахисники, в тому 

числі що працюють в Amnesty International, традиційно 

акцентують увагу на насильство з боку держави щодо 

політичної опозиції. Проте «новими жертвами зловживань 

поліції стають звичайні злочинці, винуватці злочинів і потерпілі, 

тоді як в минулому правозахисні організації виступали на захист 

осіб, які постраждали внаслідок репресій з боку держави. 

очевидно, що ідея захисту "потерпілих злочинців" все менше 

імпонує [Правозахисним організаціям]. (...) Політики 

звинувачують їх в потуранні злочинцям, і вони змушені зважати 

на те, що політика крутих заходів в боротьбі зі злочинністю 

вимагає компромісного підходу, що передбачає відмову від 

деяких прав. У суспільствах перехідного періоду, в яких ідея 

прав недостатньо зміцніла в свідомості суспільства і в 

політичному дискурсі, безкомпромісний підхід загрожує 

позбавити завойовані ціною великих зусиль правозахисні 

цінності необхідної підтримки з боку громадськості »[2;19]. 

Правозахисники, які прагнуть як / або взаємодіяти з полі-

цією, часом стикаються з нерозумінням з боку поліцейських. 

Замість того щоб сприймати таке ставлення як відсутність 

прихильності, слід пам'ятати, що в деяких випадках співробіт-

ники поліції дійсно не розуміють принципів прав людини в 

цілому і того, як вони ставляться до роботи поліції. Нерідко 

нерозуміння посилюється ще і тим, що (колишні) влади 

зловживали мовою прав людини. Наприклад, поліцейські іноді 

вважають, що арешт сам по собі є порушенням прав людини, 

тим самим ускладнюючи розуміння того, як можуть 

поєднуватися ці дві області (робота поліції і права людини). 
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Отже, правозахисникам необхідно чітко роз'яснити, що 

таке права людини і які негативні обмеження і позитивні 

обов'язки вони накладають на поліцію. Дотримання прав 

людини в першу чергу вимагає наявності правових основ, що 

регламентують дії поліції, дотримання закону при виконанні 

цих дій та відповідності законодавчих норм стандартам, 

прийнятим в області прав людини. Крім того, дотримання прав 

людини вимагає, щоб поліція розслідувала і припиняла 

випадки утиску прав і свобод громадян. 
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Relevance of the topic : The pandemic has pushed the global 

economy into a recession, with millions of people losing their jobs 

and livelihoods. Right now, in India and Bangladesh, millions of 

people are bracing for devastation as cyclone Amphan makes 

landfall. Most vulnerable populations and structurally vulnerable 

countries such as SIDS are particularly exposed to these multiple 

shocks. For them, the impacts are devastating, by pushing 
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households into deeper poverty and wiping out years of gains made 

in sustainable development.[1] 

Complex, unpredictable threats 

Increased human activity and deeper global interdependence have 

created complex and unpredictable threats, and more often than not, 

they manifest as multiple shocks in  terms of health emergencies, 

economic crises, conflicts and natural disasters. 

There is a need to address multiple shocks—as opposed to the silo 

approach practised by many countries of handling one crisis at a time 

without understanding and addressing their interlinkages.[2] 

The way to go about it is to get ready in advance, by building 

resilient communities that are better prepared to withstand, adapt to, and 

recover from shocks. 

Resilient communities empower their people to absorb and adapt 

to shocks. Their economies can adapt and self-organize to continue 

functioning in times of crises. And they carry out their activities without 

harm to the environment.[2] 

Critical role of science, tech and innovation 

Science, technology and innovation (STI) have a critical role to 

play in building resilience to multiple shocks. 

First, technologies, particularly digital technologies, have played a 

vital role in empowering and giving a voice to people, including those 

most vulnerable. 

They extend access to education and health, assess and monitor the 

health and environmental risks, connect people within and outside the 

communities, and enable early warning systems. 

When disasters unfold, people immediately turn to the social 

media platforms they are most familiar with to both seek and share 

information. 

Second, innovation is the key driver of diversification and 

economic development, which increases the ability of economies to 

adapt to shocks and thrive. And innovation is critical for economies to 

adapt and continue functioning at times of crises. 

An example was the quick move to remote forms of working in 

many knowledge-intensive sectors during the COVID-19 pandemic.[4] 
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Transition to e-commerce 

Many businesses have also transitioned to e-commerce to keep 

operating. In Senegal, for instance, the government has facilitated this 

transition by fast-tracking the implementation of e-commerce policies 

and reforms, based on recommendations of UNCTAD’s eTrade 

readiness assessment. 

Third, new technologies and innovative products and services hold 

the promise of decoupling economic development from environmental 

degradation, and promoting sustainability. 

A new development is citizen science, which uses the latest 

technologies to engage volunteers to carry out tasks such as data 

collection in support of scientific explorations. 

This approach combines the Internet, smartphones and social 

media with low-cost sensor networks to provide extensive and real-time 

information for community resilience in developing countries, as well 

as improving data provision in data-scarce regions. 

A recently launched report by UNCTAD discusses these 

challenges and the application of STI for resilience. 

Prepared to ignite a policy dialogue among STI ministers and 

other stakeholders at the Commission on Science and Technology for 

Development (CSTD), the UN focal point for STI for development, the 

report highlights new technological solutions, the role of citizen science 

and new approaches to innovation for resilience. 

The report serves as a valuable resource for building longer-term 

resilience to multiple and interrelated shocks through STI, helping 

governments and other stakeholders to be better prepared to deal with 

shocks and recover much stronger.[1] 

Subject of study: science, technology and innovation 

Object of study: resilience to multiple shocks 
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Ділові наради – це колегіальна форма організації процесу 

прийняття рішень, яка дає можливість колективно використати 

знання для рішення складних і актуальних проблем, здійснити 

обмін інформацією і досвідом роботи, спростити або прискорити 

процес проведення конкретних завдань до безпосередніх 

виконавців. Однак, як показують досліди, від 30 до 90 % засідань, 

що проводяться в закладах освіти, не викликані виробничою 

необхідністю і обговорюванні на них питання не завжди 

вимагають колегіального рішення. З одного боку, по мірі 

ускладнення процесів, якими повинен управляти керівник, він все 

частіше змушений проводити наради для прийняття правильних 

рішень; з другого боку, все частіше доводиться чути критичні 

висловлювання з приводу нарад. Критиці піддаються надмірна 

тривалість нарад, їх несвоєчасність, низька якість рішень, що 

приймаються на них, стиль і методи їх проведення. 

Розглядаючи ділові наради, як метод управління, 

необхідно вказати на їх позитивні і негативні особливості. До 

позитивних слід віднести можливість за короткий термін 

одержати потрібну інформацію і познайомитсь з різними 

точками зору. Тому нарада економічно буде виправданою, 

якщо вона є засобом одержання, а не видачі інформації. 
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Важливий позитивний момент наради – реалізація принципу 

колективізму, взаємодопомоги, широкого підходу до проблеми, 

можливість подивитись на проблему очима інших людей. Цей 

захід підвищує індивідуальну і колективну відповідальність за 

рішення. Колективне рішення – це не тільки одна з форм 

управлінської діяльності, але і засіб виховання, підвищення 

ділової кваліфікації. Участь в роботі ділових нарад надає 

можливість підлеглим вивчити методи і стиль свого керівника, 

побачити, як треба вирішувати важкі, а часом заплутані питання. 

Для більшості співробітників перебування на діловій нараді – 

майже виняткова можливість бачити і слухати керівника вищого 

рангу, вчитися в нього. І керівник не повинен забувати про це. 

До недоліків ділових нарад можна віднести: неоперативність, 

колективну відповідальність за прийняте рішення, що тягне за 

собою невизначеність відповідальності і високу вартість. До того 

ж невиправдано велика кількість ділових нарад, їх низька 

результативність тягнуть за собою: зниження інтересу учасників 

наради та їх активності; підміну суспільно корисної праці 

безплідним висиджуванням на нарадах; згубні навички 

співробітників до безвідповідального багатослів’я, що не 

супроводжується покращенням справ; порушення ритму 

робочого дня співробітників, розвиток і закріплення навичок до 

гарячкового стилю виконання прямих обов’язків, які не 

гарантують вдумливого підходу до роботи. 

Сутність ділових нарад оцінюється за кількістю 

розробленої інформації. 

Ефективною слід вважати нараду, якщо кількість 

інформації знаходиться “на виході” буде перевищувати “1”, 

тоді це продуктивна нарада. Якщо кількість інформації при 

цьому менше “1” або дорівнює “1”, нарада була непотрібною 

балаканиною, що відібрала і нічого не дала для справи. 

Це відбувається, коли: 

− в ході підготовки наради вже було розроблене рішення, 

яке фактично вичерпало проблему; 
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− учасники наради неспроможні нічого додати до проекту 

рішення  силу того, що вони недостатньо кваліфіковані і не 

можуть запропонувати більш змістовних варіантів рішення. 

Але яка б не була причина, якщо на нараді не відбулося 

суттєвого росту вихідної інформації, вона була марною. 

Нарада може виконати свою роль у випадку, якщо вона 

займеться нерозв’язними питаннями і серед них звернеться до 

таких, які явно не під силу одній особі, вимагають колективного 

розуму, колективної думки достатньо авторитетного форуму 

спеціалістів. 

Слід звернути увагу на збір інформації, необхідної для їх 

вирішення. Є питання, які немає рації обговорювати, чи 

наступить завтрашній день. Тому обговорення і прийняття 

рішення, наприклад, із забезпеченням покращення роботи, 

надання відповідної медичної допомоги, удосконалення 

управління (без визначення їх всебічних механізмів), оскільки 

протилежна альтернатива (працювати гірше) виключається, 

повинні бути вилучені із ділової практики. Визначення кола 

учасників: бути присутніми повинні тільки ті, чия присутність 

дійсно необхідна. 

Отже, продуктивність роботи, так само як і успіх наради ба-

гато в чому залежать від уміння головуючого керувати нарадою, а 

також від його поведінки. Так, головуючий зобов`язаний слідку-

вати за ходом обговорення і класти край намаганням відійти вбік. 

Головне - утримати дискусію в межах головної мети наради. 
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УДК 615                  Медичні науки  
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Актуальність теми. Для захисту від АФК та інших 

радикалів усі клітини містять антиоксиданти. Останні є 

відновниками, які легко входять у реакцію з окислюючими 

речовинами і, внаслідок цього, захищають важливіші молекули 

від окислення.[1, 4 с.] Група антиоксидантів численна. Особливо 

важливим для антиоксидантного захисту клітини є глутатіон. Він 

міститься у високій концентрації в печінці (до 5 ммоль): 90% 

глутатіону знаходиться в цитоплазмі і залишок - у мітохондріях. 

Там глутатіон відновлює перекис водню і попереджає 

пероксидацію ліпідів гідроксильним радикалом. При низькій 

концентрації глутатіону в клітці, підвищується її чутливість до 

вільно радикального пошкодження.[2, с. 18] 

Метою дослідження було виявлення змін обміну глутатіону 

в еритроцитах (його окисленої (ОГ) та відновленої (ВГ) форм) у 

хворих ХВГ-С на природному перебізі та на тлі інтерфероно-

терапії (ІФН-терапії) до 24-го тижня. 

Матеріали та методи. Під спостереженням знаходились 100 

хворих ХВГ-С, з них 55% - жінки, 45% - чоловіки. Середній вік 

хворих складав (34,9±2,05) років. Для визначення глутатіона 

використовували методику В.Г. Чернишова. Пацієнти отри-

мували різні ІФН, як короткоживучі по 5 млн / ОД, в/м, щодня 

(Інтералье, Альтевір, Лайфферон), так і пегелірованние  1.5 мкг/кг 

1 р на тиждень (ПегІнтрон, Пегасіс). 
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Результати дослідження. Вихідні значення ОГ [(1117,8 ± 

57,61) мкмоль / л] і ВГ [(174,8 ± 8,18) мкмоль / л] у хворих ХВГ 

С достовірно не різнилися з показниками здорових осіб, але 

істотно відрізнялися між собою . ОГ достовірно (р <0,05) 

переважав над ВГ. Спостерігалася достовірна (p <0,05) 

відмінність показників здорової групи [ОГ - (973,6 ± 45,18) 

мкмоль / л; ВГ - (199,8 ± 11,80) мкмоль / л] з даними ОГ на 12-

ому тижні [(920,9 ± 43,23) мкмоль / л] ІФН-терапії з 

тенденцією до зниження. До 24-го тижня рівень ОГ [(1081,9 ± 

52,51) мкмоль / л] підвищувався. Значення ОГ достовірно (р 

<0,01) розрізнялися між собою до лікування і на 4-му тижні 

[(939,4 ± 38,18) мкмоль / л], на 12-ому тижні ІФН-терапії 

також з тенденцією до зниження. 

До 24-го тижня ОГ ставав достовірно (р <0,01) більше в 

порівнянні з 4-ю і 12-ю тижнями лікування, і він наближався 

до значень перед лікуванням. Показники ВГ вели себе інакше на 

ІФН-терапіі. Його рівень достовірно (р <0,01) підвищувався на 

4-му [(241,9 ± 15,53) мкмоль / л] і 12-му [(222,1 ± 13,29) мкмоль 

/ л] тижнях терапії з достовірним зниженням до 24-го [(184,7 

± 8,60) мкмоль / л] тижня у порівнянні з вихідними даними. 

Розподіливши всіх спостережуваних пацієнтів за активністю 

інфекційного процесу, за рівнем АЛТ (N, 1,5-2N, 3-5N і> 5N) ми 

простежили залежність значень глутатіону від вираженості 

цитолізу. З нормальним значенням АЛТ до лікування було 17,1% 

хворих, від 1,5-2N - 31,7%, від 3-5N - 25,6% і> 5N - 25,6%. 

Значення АЛТ склали відповідно 27,3 од / л, 47,3 од / л, 85,4 од / л, 

197,7 од / л. Значення ОГ відповідно-(879,7 ± 58,82) мкмоль / л, 

(980,7 ± 60,58) мкмоль / л, (1044,4 ± 87,21) мкмоль / л, (1189,0 ± 

89, 24) мкмоль / л. ВГ відповідно - (192,2 ± 13,51) мкмоль / л, 

(210,8 ± 22,50) мкмоль / л, (229,9 ± 13,98) мкмоль / л, (230,4 ± 

14,06 ) мкмоль / л. У міру збільшення активності АЛТ спосте-

рігалося достовірне (p <0,05) підвищення рівня як ОГ, так і ВГ. 

Достовірних відмінностей в рівнях ОГ і ВГ в залежності 

від генотипу ми не виявили. Від вірусного навантаження також 

залежності не виявлено. 
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Висновки. Таким чином, ІФН-терапія впливає на рівень 

окисленого і відновленого глутатіону. Максимальні, достовірні 

зміни припадають на 4-у і 12-у тижні терапії у вигляді 

підвищення ВГ і зниження ОГ. Значення глутатіону залежать 

від вираженості цитолізу (з підвищенням цитолізу 

збільшуються достовірно рівні ОГ і ВГ) і не залежать від 

вірусного навантаження і генотипу вірусу гепатиту С.  
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Анотація: У статті представлено аналіз основних підходів до 

реабілітації дітей з дитячим церебральним паралічем (надалі – 

ДЦП), Автором теоретично обґрунтовано сутність полімодаль-

ного, фізичного, кординаційного, кондуктивного, анімалістично-

го, інтеграційного нейропедагогічного та комплексного підходів, 

як науково методичного підґрунтя кінезіологічної корекційно –  

розвивальної програми «Маленькими кроками до здоров’я». 

Ключові слова: дитячий церебральний параліч, кінезіологія,  

особливі діти, наукові підходи, рухові порушення. 

Постановка проблеми. В промислово розвинених країнах, 

частота ДЦП становить 2 випадки на 1000 новонароджених. В 
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Данії на тисячу новонароджених припадає 2,2 хворих, у Фінляндії 

2 хворих, у Англії 4, в Україні констатують 2,4 - 2,5 випадків на 

тисячу дитячого населення. Як зазначається в працях [3; 1], в 

Україні понад 0,5 млн дітей віком 1–18 років мають діагноз 

дитячий церебральний параліч, клініка церебральних паралічів 

різноманітна і проявляються підвищення й пониження м’язового 

тонусу, гіперкінези, порушення рівноваги, координації, утри-

мання положення тіла. Причинами цього є порушення розвитку 

мозку, пошкодження однієї або декількох його частин, які 

контролюють м’язовий тонус, моторну активність. Нині існує 

багато технологій фізичної реабілітації дітей, хворих на дитячий 

церебральний параліч які ґрунтуються здебільшого на застосу-

ванні лікувальної фізичної культури, масажу, фізіотерапевтичних 

процедур [2] тренажерів. Але недостатньо використовуються 

інноваційні методики впливу на мозок через моторику, рух, дію. 

Проблема впливу тілесності на мозок є новою і не достатньо 

дослідженою. Тому нашим завданням є пошук нових іннова-

ційних методів, підходів роботи. 

Аналіз основних досліджень і публікацій. Основою 

наукових досліджень стали праці науковців корекційної 

педагогіки та психології. Л. Авраменка [1], Л. Бадаляна [2], 

Р. Боксіс, Т. Власова [3]. 

  Методику кінезіотерапії як комплекс лікування способом 

спеціально підібраних вправ досліджували,  Н. Huessy, 

Н. Spionek,  D. Reschly, R Iano [6]. 

Науковці наголошують на необхідності розв’язання 

протиріч між вимогами  спеціальної освіти та підходами до   

корекційно – реабілітаційного процесу вчителів дефектологів. 

Тому проблема впливу на мозок через моторику, рух , дію 

недостатньо  вивчена і потребує нових досліджень.    

Метою статті є аналіз основних наукових підходів до 

реабілітації дітей з ДЦП, для побудови ефективної взаємодії в  

корекційно – розвитковому процесі в системі «педагог – дитина». 

Виклад основного матеріалу. Нова модель педагога, як 

суб’єкта професійної діяльності, вимагає визначення підходів 
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до реабілітації дітей з ДЦП, як інтегрального показника 

компетентності вчителя - дефектолога. 

Таким чином увиразнюється  завдання – охарактеризувати 

основні підходи до реабілітації дітей з ДЦП. У результаті аналізу 

літератури ми зупинили свою увагу на: полімодальному, 

фізичному, кординаційному кондуктивному, інтеграційному, 

анімалістичного, нейропедагогічному та комплексному 

підходах як таких,  що забезпечують науково - методичне 

підґрунтя розробки програми експериментальної роботи. 

Охарактеризуймо їх. 

М. Авраменко [1] пропонує використовувати 

полімодальний підхід. Суть його полягає  в реабілітаційному 

впливі на рухові навички, за допомогою біомеханічної корекції 

хребта і великих суглобів, у сполученні з комплексом 

лікувальних заходів: лікувальною фізкультурою, системою 

масажу, ритмічною гімнастикою, апітерапією.  

 Науковець Л. Бадалян [2], виділяє  фізичний підхід. 

Рухові дії формуються через постійне, систематичне виконання 

вправ. Побудова процесу навчання руховим діям обумовлена 

закономірностями формування рухових навичок і проходить 

протягом тривалого періоду.   

Рухові навички проходять чотири етапи становлення: 

1) етап ознайомлення з руховими діями;  

2) етап початкового вивчення рухової дії;  

3) етап поглибленого вивчення;  

4) етап вдосконалення. 

На першому етапі потрібно сформувати в  уяві образ рухової 

дії,  який є основою вміння. 

 На другому  етапі формується вміння виконувати рухові дії, 

концентруються нервові процеси, покращується м’язова 

кординація. 

Третій етап навчання безпосередньо пов’язаний з формуванням 

рухової навички. Фізіологічною  особливістю  формування 

навички є завершення концентрації збуджуючих процесів і 

відпрацювання автоматизації рухів, при виконанні рухової дії.  
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Четвертого етапу дитина з дитячим церебральним паралічем не 

завжди може досягти, це залежить від функціональної 

здатності відтворювати рухову дію, форми ураження опорно – 

рухової системи. 

Варто зазначити, тривалість навчання етапів може бути різною, 

це залежить від підготовки дитини, від складності ураження 

мозкових структур, прогнозу реабілітації та кінцевого завдання 

процесу навчання. 

Дослідник E. Lawrence [5], виділяє кординаційний 

підхід. Дослідник вважає  що  у дітей, що мають порушення 

рухового розвитку, є функціональна блокада. Суть реабілітації 

полягає в тому, щоб примусити мозок активізувати 

«природжені збережені зразки руху», і скоординувати їх із 

мускулатурою тулуба й кінцівок. Вправи мають вигляд 

фіксації дитини у певному вихідному положенні в спеціальній 

позі рефлексу, натискаючи на визначену ділянку тіла дитини, 

що визначається індивідуально, в залежності від моторних 

порушень та інтенсивності відповідних рефлекторних реакцій. 

Угорський лікар G. Goodheart [5]  запропонував свою 

методику відновлення при ДЦП і  виділив кондуктивний підхід, 

вплив здійснюється за допомогою ритмічного спонукання. 

Основні  компоненти: ритміка, та моделювання  основних рухів. 

Ця концепція називається «кондуктивістика» і спрямована  на те, 

щоб допомогти дітям з руховими порушеннями набути 

«ортофункції», що визначається як здатність брати участь і 

функціонувати у суспільстві незважаючи на свою особливість. 

Кондуктивна педагогіка базується на ідеї, про те що нервова 

система, незважаючи на своє пошкодження, все ж таки має 

можливості до формування нових нервових зв'язків. На думку 

професора Н. Huessy, моторні порушення розвиваються не лише 

за рахунок пошкодження центральної нервової системи, але 

переважно через недостатність координації та взаємодії між 

різними відділами мозку та їх функціями. Ця здатність нервової 

системи може бути мобілізована за допомогою відповідним 

чином спрямованого, активного процесу навчання. 
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Р.  Боскіс, Т.  Власова [3] пропонують інтеграційний 

підхід. Інтеграція дитини у відкрите суспільство – це, по суті, 

вища мета реабілітації інвалідів, у яких за багатьма 

специфічними проблемами, приховується загальнолюдська 

проблема становлення людини як особистості. Це   визначено в 

«Конвенції  ООН про права осіб з інвалідністю» [8] та Законі 

України «Про освіту» [7] Інтеграційний  підхід передбачає 

інклюзивне навчання. Інклюзивне навчання – це збільшення 

ступеня участі всіх громадян у соціумі, і насамперед тих хто 

мають фізичні порушення. Навчання дитини навичок рухів, 

здійснюється спільно з нормотипічними дітьми, за допомогою  

методик адаптивної фізичної культури.  Загальні завдання 

адаптивної фізичної культури: мобілізація духовних сил, 

формування усвідомленого ставлення до реальності та своїх 

можливостей, розвиток вольових якостей, самореалізація, 

оптимізація функціонального стану організму, профілактика 

захворювань ускладнень, дистрофічних процесів. 

 Дослідник D. Reschly [7] виділив анімалістичний підхід. 

Серед сучасних методів фізичної реабілітації цей  підхід є досить 

дієвим. Суть його заключається в лікувальному впливі на дитину 

за допомогою тварин. На думку вчених, дельфінотерапія є 

найефективнішим видом анімалістики. Він вперше запропонував 

програму допомоги дітям з порушенням фізичного і психічного 

розвитку за участю дельфінів та одержали дані про позитивний 

вплив дельфінів на організм  дитини з особливими освітніми 

потребами. Деякі науковці відмічали [5], що дельфіна можна 

замінити гумовим об’єктом, а акустичну вібрацію, яка має 

терапевтичний вплив, приборами, що її імітують, або записом 

звуків дельфінів.  Вчений R. Iano досліджував іпотерапію. 

Іпотерапія – це лікувальний вплив, за допомогою коня. Після 

проведення курсу інтенсивної іпотерапії можливі такі зміни у 

психофізичному стані дитини з ДЦП:  

1.Зниження кількості та амплітуди гіперкінезів;  

2.Зменшення проявів атаксії;  

3.Збільшення амплітуди рухів у суглобах;  
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4.Розвиток основних рухових навичок; 

5.Зменшення патологічного тонусу при гіпертонусі. 

      Нейропедагогічний підхід є новим і виник на початку 

 XXI століття досліджував  К. Atwood [4], суть його полягає в 

стимуляції мозку під час тренувань, це призводить до 

помітного збільшення ділянок кори головного мозку, шару 

сірого кольору, речовина найбільш тісно пов’язана з вищим 

церебральним функціями. До нейропедагогічного підходу   

відноситься  інноваційна методика кінезіологія яка є базою 

розробки корекційно – розвивальної програми «Маленькими 

кроками до здоров’я» [ 5, с. 14].  

Окремою віхою, ми виділили комплексний підхід. 

Змістом комплексного підходу є поєднанні різних напрямів, 

підходів, методик,  для реабілітації дітей з ДЦП. Тобто застосу-

вання не тільки одного підходу, а вибір декількох для 

досягнення єдиної спільної мети — успішної соціалізації 

особистості з ДЦП. 

Розглянувши існуючі підходи до розвитку рухових 

навичок дітей з ДЦП, ми  вважаємо що найбільший ефект має 

нейропедагогічний і комплексний підхід. Тому що,  поєднання 

методів, методик сприяє  різнобічній корекції, і зменшення 

проявів хвороби. Наприклад, поєднання медичного впливу з 

нейростимуляцією і ритмічними  заняттями, та  інклюзивним 

навчанням. Такий синтез на практиці зустрічається дуже часто,  

і є основою для успішної реабілітації дитини. 

Висновки і перспективи подальших наукових 

розвідок. Проаналізувавши підходи до розвитку рухових навичок 

можемо говорити, про існування достатньо великої  кількості 

підходів до   розвитку рухових навичок дитини, кожен з них 

здійснює  терапевтичний вплив по-своєму. Але застосування їх  в 

єдності, системності,  помірності та комплексності  приносить 

дійсний  результат  під час корекційної – реабілітаційної роботи. 

Перспективи вбачаємо в  розробці програм на основі 

нейропедагогічного і комплексного підходів  до реабілітації дітей 
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з ДЦП відповідно до європейських стандартів, шляхом інтеграції 

і модернізації освітньої діяльності. 
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У сучасному вимогливому та швидкозмінному соціально-

економічному середовищі рівень освіти, її вплив на особистіс-

ний розвиток дитини, значною мірою залежатиме від 

результативності запровадження технологій навчання, що 

ґрунтуються на нових методологічних засадах, сучасних 

дидактичних принципах та психолого-педагогічних теоріях, які 

розвивають діяльнісний підхід до навчання. І це завдання не 

тільки і, навіть, не стільки змісту освіти, скільки використо-

вуваних технологій навчання.  

Сьогодні ні в кого не викликає сумніву твердження, що 

сучасна система освіти, як і інші галузі суспільного життя, 

потребує впровадження новітніх технологій, врахування і 

використання інноваційних технологій та методик, які дадуть 

змогу сам освітній процес зробити більш інтенсивним, цікавим, а 

відтак – більш результативним. Це є актуальним питанням 

сьогодення. Відтак, саме ігрові технології є головною ознакою 

сучасного розвитку освітньої галузі, інноваційність, яка 

передбачає власне її здатність до оновлення, відкритість новому.  

Сьогодні в системі загальної освіти сучасної людини 

інформатика розглядається як найважливіший компонент, який 

грає значиму роль у вирішенні однієї з пріоритетних завдань 

освіти – розвиток пізнавальної активності, формуванні цілісного 

світогляду, системно-інформаційної картини світу, навчальних та 

комунікативних навичок та основних психічних якостей учнів, у 
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тому числі і молодших школярів. Тому основне завдання вчителя 

– вибрати форми і методи організації навчальної діяльності, які 

повинні відповідати вимогам поставленої мети – розвитку 

особистості учня. 

Інтелектуальна активність під час розвиваючої комп'ютерної 

гри виявляється в активному ставленні до нового, в умінні 

приймати і самостійно виконувати ігрові завдання, знаходити 

оптимальні способи їх вирішення, «відкривати» більш складні 

способи дій, об'єктивно оцінювати хід гри та її результати [4, с. 5].  

Ігрові технології є складовою частиною педагогічних 

технологій, однією з унікальних форм навчання, яка дозволяє 

зробити цікавою і захоплюючою не тільки роботу учнів на 

творчо-пошуковому рівні, але і буденні кроки по вивченню 

навчальних предметів. Цікавість умовного світу гри робить 

життя позитивно емоційно забарвленим, а емоційність ігрового 

дійства активізує всі психологічні процеси і функції дитини. 

Іншою позитивною стороною гри є те, що вона сприяє 

використанню знань у новій ситуації, тобто, засвоюваний 

навчальний матеріал проходить через своєрідну практику, 

вносить різноманітність і зацікавленість у навчальний процес. 

 Ігрові технології навчання відрізняються від інших 

технологій тим, що гра: добре відома, звична й улюблена форма 

діяльності для людини будь-якого віку;ефективний засіб 

активізації. Технологія ґрунтується на поетапному включенні 

розвиваючих ігор в діяльність дитини з поступовим ускладнен-

ням навчального матеріалу. Головний принцип – навчання через 

гру, що й забезпечує ефективність навчального процесу [6]. 

Переваги ігрових технології у тому, що їх використання 

допомагає зняти психологічні бар’єри у взаємодії учнів з комп’ю-

тером, розвивати потребу в творчій діяльності, створювати умови 

для самовираження дитини, підсилювати мотивацію до навчання, 

а вчитель займає активну позицію і за необхідності стає проміж-

ною ланкою між комп’ютером і учнем під час занять. У той же 

час, залучення школярів до ігрової діяльності в основній школі 

орієнтоване на те, щоб дати дітям у руки інструмент, за допомогою 
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якого вони змогли б у середній ланці створювати проекти, що до-

помагають досліджувати навколишній світ і адаптуватись у ньому.  

Гра в навчальному процесі створює мотивацію, яка близька 

дитині, збуджує інтерес до навчання, що сьогодні особливо 

актуально. Гра розвиває логічного мислення, творчу уяву, урізно-

манітнює зв’язне мовлення учнів, формує критичне мислення 

дітей. Гра виконує і ряд виховних функцій, учить дітей працюва-

ти в команді, нести відповідальність за свої дії, бути стриманим в 

оцінці дій товаришів, уміти перемагати й програвати, сприяє 

соціалізації дитини, що є одним з головних завдань сучасної 

освіти. 

 Комплексний підхід до управління грою передбачає природ-

ний зв'язок різних видів діяльності, спонукає їх до пізнавальної 

активності, творчої постановки та виконання ігрових завдань 

поетапно. Гра в навчальному процесі створює мотивацію, яка 

близька дитині, збуджує інтерес до навчання, що сьогодні 

особливо актуально. Гра розвиває логічного мислення, творчу 

уяву, урізноманітнює зв’язне мовлення учнів, формує критичне 

мислення дітей. Гра виконує і ряд виховних функцій, учить дітей 

працювати в команді, нести відповідальність за свої дії, бути 

стриманим в оцінці дій товаришів, уміти перемагати й програ-

вати, сприяє соціалізації дитини, що є одним з головних завдань 

сучасної освіти.  

Для створення на уроці інформатики ігрової ситуації 

навчальний матеріал може бути представлений у вигляді: 

мультимедійних презентацій; інтерактивних програм; графічних 

демонстраційних матеріалів; відео, аудіо або мультиплікаційних 

фрагментів. Перед маленькою людиною на великому екрані 

виникають казкові герої, фантастичні міста, віртуальні партнери, 

таблиці, карти і допомагають дитині активно включитися в про-

цес навчання і формування інформаційної компетентності:уміння 

виділяти з поданої інформації ту, яка необхідна при вирішенні 

поставленого завдання;переводити просту інформацію з графіч-

ного представлення у текстовий; задавати запитання, вказуючи на 

недостатність інформації, запропонованої в презентації.  
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Окремо потрібно сказати про використання інтерактивної 

дошки на уроках. Вона має в очах дитини чарівні можливості: 

екран може швидко змінюватися, закриватися «шторкою», міняти 

колір, ховати і переміщати об'єкти, досить дати команду 

пальчиком. Робота з цим навчальним обладнанням дає широкі 

можливості для досліджень: учні можуть робити записи, 

малювати маркером поверх будь-яких додатків, вносити зміни в 

тексти, карти і схеми, виділяючи головну думку, фіксуючи свої 

спостереження.  

На сьогоднішній день існує величезна різноманітність 

комп'ютерних мультимедійних програм, комп'ютерних дидактик-

них ігор та інструментів для їх створення. Такі ігри стимулюють 

краще запам'ятовування і розуміння матеріалу, що вивчається, 

сприяють формуванню позитивної навчальної мотивації. 

Використання у навчальному процесі мультимедійних дидактик-

них програм формує інформаційну компетентність учня, 

дозволяючи йому комплексно задіяти органи чуття при 

сприйнятті інформації, а також самостійно і неодноразово 

відтворювати її в нових ситуаціях. 

 Ігрові програми можна поділити на: 

а) контролюючі (за принципом «Контрольної» у програмі 

«Наставник»); вони виконують функції контрольно-оцінної 

діяльності. При виставленні оцінок діти з комп'ютером більше 

погоджуються, ніж з викладачем; 

б) дидактичні: їх мета – сформувати пізнавальні та 

практичні вміння (наприклад, програма «Світ інформатики»); 

в) тренажерні, що розвивають навички та вміння, 

моделюють процеси. 

Таким чином, використання ігрових технологій із 

застосуванням ІКТ дозволяє формувати в учнів уміння діяти по 

інструкції, визначати і вибудовувати послідовність кроків по 

вирішенню завдання, брати на себе відповідальність за 

допущені помилки.  

Прикладом може служити використання в навчальному 

процесі ігор В.В. Воскобовича. Ігри Воскобовича підходять для 
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дітей широкого вікового діапазону. Вони цікаві і для трирічних, і 

для семирічок, і навіть для учнів середньої школи. При цьому, 

одна гра дає можливість вирішувати безліч освітніх завдань. Такі 

ігри характеризуються різноманітністю конструктивних 

елементів, різнорівневими завданнями, багатофункціональністю, 

творчим потенціалом, одяганням у казкову форму. Ігри такого 

роду можна ефективно використовувати на уроках інформатики в 

початковій школі [6]. 

Здійснивши аналіз ігрових технологій на уроках інформа-

тики можна зробити висновки: ігри надзвичайно корисні. Вони 

сприяють розвитку спостережливості у дітей, вчать порівнювати, 

аналізувати, робити висновки, узагальнення. Завдяки ігровим 

формам занять вдається залучити пасивних учнів до 

систематичної розумової праці, дати змогу дитині відчути успіх, 

повірити в свої сили. 

Але для того, щоб отримати позитивний результат, слід 

дотримуватись основних вимог: враховувати вікові, психічні та 

фізичні особливості дітей при виборі теми і форми; 

дотримуватись принципу доступності; враховувати рівень 

зацікавленості дітей щодо обраної теми; створити умови для 

розвитку інтелектуальних, розумових, творчих здібностей 

дітей; залучити до роботи всіх дітей; застосовувати різні 

форми і види ігрової діяльності. 

Креативна особистість – це творчо розвинена дитина, яка 

потім використовує ці знання на практиці, здатна за власною 

ініціативою реалізувати свій потенціал. Це потребує іншого 

підходу вчителя до своїх учнів, створення креативного 

середовища. 
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 трудового та соціального права 

Право на працю є одним із найбільш важливих соціально-

економічних прав і визначає можливість людей займатися 

працею для забезпечення як свого матеріального добробуту, 

так і духовного розвитку в умовах свободи та гідності, 

економічної безпеки та рівних можливостей. В Україні питання 

трудової діяльності молоді є однією з найактуальніших 

проблем нашого часу, оскільки значну кількість безробітної 

молоді складають особи, які закінчили або припинили 

навчання в загальноосвітній школі, особи після звільнення зі 
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строкової чи альтернативної служби та випускники державних 

професійно-технічних, вищих навчальних закладів. 

Регулювання зайнятості населення, зокрема молодих 

фахівців, займає важливе місце у соціально-економічному 

розвитку держави, особливо у тих умовах, коли стоїть завдання 

досягнути стійкого, довготривалого піднесення в усіх сферах 

суспільного життя, адже залучення молоді до розвитку 

економіки та інших галузей суспільного виробництва – це 

шлях до забезпечення гідного існування не лише окремої 

людини, а й усієї держави. Для України такий шлях є 

важливим стратегічним параметром, оскільки він може 

забезпечити економічне зростання держави. 

Питанням реалізації трудових прав молоді приділена 

значна увага в працях А.І. Шебанової, А.М. Гаврилова, О.М. 

Бляхман, Д.О. Карпенка, Б.К. Бегічева, В.С. Венедіктова, О.І. 

Процевського, В.В. Жернакова, О.М. Ярошенка, О.С. Реус, 

Ю.М. Щотової тощо. Незважаючи на велику кількість 

наукових опрацювань даної проблеми, все ж виникає 

необхідність аналізу особливостей і головних проблем 

формування молодіжної зайнятості на ринку праці України, а 

також визначення напрямів і розроблення пропозицій щодо 

зменшення безробіття серед молоді. 

Потрібно зазначити, що в Україні питання трудової 

діяльності молоді є однією з найактуальніших проблем нашого 

часу, оскільки значну кількість безробітної молоді складають 

особи, які закінчили або припинили навчання в загально-

освітній школі, особи після звільнення зі строкової чи 

альтернативної служби та випускники державних професійно-

технічних, вищих навчальних закладів.Молодим спеціалістам 

складно знайти роботу, оскільки до них роботодавець ставить 

такі самі вимоги, як і до досвідчених працівників, проте 

досвіду роботи в молоді, яка нещодавно закінчила навчальний 

заклад, ще немає [1, с. 4]. 

Ми підтримуємо думку О.М. Ярошенка, який вважає, що 

ситуація, яка протягом останніх років склалася із зайнятістю та 
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працею молоді, без перебільшення є напруженою та має 

тенденцію до погіршення. Загострення соціально-економічних 

проблем, недосконалість правової і нормативної баз, 

відсутність дієвих механізмів державної підтримки молоді в 

період її соціального становлення і розвитку значно 

ускладнили процеси відновлення інтелектуального потенціалу, 

трудових ресурсів держави, негативно позначилися на 

матеріальному становищі молодої сім’ї, здоров’ї, фізичному й 

духовному розвитку молодих громадян, призвели до зростання 

безробіття серед молоді, загострення криміногенної ситуації в 

суспільстві [2, с. 205]. 

Також, потрібно звернути увагу на тенденцію престижних 

професій, таких як юрист, економіст, менеджер та інших 

подібні за фахом. Ринок праці вказаних професійних напрямів 

переповнений і тому молоді досить важко знайти роботу в 

даних сферах. 

На наш погляд, слушною є думка Ю.М. Щотової, яка 

наголошує на особливій соціальній незахищеності молоді. 

Через відсутність достатнього практичного досвіду, правових і 

професійних знань, а часто і моральної непідготовленості до 

конкуренції на ринку праці, реалізувати своє право на працю 

молодим громадянам сьогодні складно [3, с. 1] 

Сьогодні важливим чинником впливу на працевлаштування 

молоді є також тип економіки в країні. Процеси адаптації молоді 

до ринкових умов об'єктивно змушують молодих людей брати 

участь у підприємництві різних форм бізнесу. Проте сучасна 

економічна база підприємництва досить вузька, що пов'язано з 

тією економічною ситуацією, що склалася в країні, браком 

необхідних економічних знань, зі складністю організаційних 

питань під час створення підприємств, відсутністю стартового 

капіталу, надійних зв'язків у  

О.М. Ярошенко вважає, основною причиною низької 

конкурентоздатності молоді на ринку праці є брак професійних 

знань, відсутність необхідної кваліфікації і трудових навичок. 

Поряд із цим молодь досить вигідно відрізняється від інших 
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категорій населення своєю здатністю до творчої діяльності, 

високою працездатністю і мобільністю, сприйнятливістю до 

інновацій, гарним здоров’ям, тривалим періодом майбутньої 

працездатності [2, с. 206]. 

На нашу думку, проблеми, які перешкоджають працевлаш-

туванню молоді, варто активізуватив в певні чинники, які 

сприяли б розширенню можливостей молоді для реалізації себе у 

професійній сфері. Оскільки однією з головних причин безробіття 

молоді є неможливість працевлаштуватися після закінчення 

навчання, то державна молодіжна політика має формуватися з 

урахуванням інформації щодо прогнозу пропозиції робочої сили 

згідно з потребами роботодавців. 

Зокрема, необхідно активізувати процеси підтримки ініціал-

тив молоді щодо професійної підготовки та працевлаштування, 

заохочення її до активного пошуку роботи й отримання 

спеціальності або професії, що користуються попитом на ринку 

праці. Для цього дуже важливою є повна та кваліфіковано надана 

інформація щодо перспектив професійного зростання молоді. 

Разом з тим, одним із найсуттєвіших варіантів виходу із 

зазначеної соціальної кризи вбачаються приведення чинної 

нормативно-правової бази у відповідність до положень 

Основного Закону України та провідної світової соціальної 

практики, а також забезпечення якісного державного нагляду 

за підтриманням механізму працевлаштування молоді та 

випускників ВНЗ в Україні. 

Отже, молодіжний сегмент ринку праці в Україні є 

найбільш проблемною частиною загальнонаціонального ринку 

праці. Дана проблема поширена внаслідок таких чинників як 

невідповідність рівня та якості отриманої освіти професійним 

обов’язкам, відсутність досвіду роботи, невідповідність запитів 

молоді та пропозицій роботодавців тощо. Недостатня увага з 

боку держави до таких проблем, відсутність системної 

програми регулювання, застарілість законодавства можуть 

стати підґрунтям для соціальних та економічних потрясінь у 

країні. Відтак, держава повинна вжити певні заходи як на 
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законодавчому, так і на виконавчому рівні для підтримки 

молоді правильно почати свою трудову діяльність, що сприяє 

забезпеченню їх успішного руху на шляху до гідної праці. 
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ПЕДАГОГІКА ПАРТНЕРСТВА  ЯК КЛЮЧОВИЙ 

КОМПОНЕНТ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

 

Павленко І.О. 

викладач педагогіки 

Стаття розкриває суть одного із ключових компонентів 

концепції Нової української школи - педагогіки партнерства, яка 

ґрунтується на взаємодії між учнем, учителем і батьками.   

 Ключові слова: ключові компоненти, педагогіка партнерства, 

взаємодія, співпраця. 

Педагогіка партнерства – напрям педагогіки, що включає 

собою систему методів і прийомів виховання і навчання на 

засадах гуманізму та творчого підходу до розвитку особистості. 

Серед авторів: В. О. Сухомлинський, Ш. А. Амонашвілі,  

І. П. Волков, І. П. Іванов, А. С. Макаренко, В. А. Караковський,  
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С. М. Лисенкова, В. Ф. Шаталов та інші. За педагогікою партнер-

ства учень – добровільний і зацікавлений соратник, однодумець, 

рівноправний учасник освітнього процесу, турботливий і 

відповідальний за його результати. 

Педагогіка партнерства – це ключовий компонент формули 

Нової української школи, це взаємна повага до особистості, це 

педагогіка з особистісно орієнтованим навчанням у центрі якого – 

дитина. Це: повага до особистості; доброзичливість і позитивне 

ставлення; довіра у відносинах і стосунках; діалог – взаємодія – 

взаємоповага; розподілене лідерство (проактивність, право 

вибору та відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків). 

[1;32]  

Теоретична основа Нової української школи базується на 

засадах педагогіки партнерства, міжнародних практик, 

кращого досвіду педагогів-новаторів і перш за все великого 

українського педагога В.О. Сухомлинського, який залишив 

всім нам власний досвід Павлиської школи партнерства, школи 

Радості. Цей досвід дозволив збудувати модель нової 

української школи, визначити місію школи ХХІ століття.  

Основна парадигма педагогіки партнерства – становлення 

людини, її духовності, індивідуальності, її самотворення, 

самопрограмування [2;78]. 

Сутність педагогіки партнерства полягає в демократичному 

та гуманному ставленні до дитини, забезпеченні їй права на вибір, 

на власну гідність, на повагу, права бути такою, якою вона є, а не 

такою, якою хоче її бачити вчитель. Стосунки партнерства 

складаються там, де діти і дорослі об’єднані спільними поглядами 

і прагненнями. Педагогіка партнерства бачить в учневі 

добровільного і зацікавленого соратника, однодумця, рівно-

правного учасника педагогічного процесу, турботливого і 

відповідального за його результати. 

Педагогіка партнерства ґрунтується на таких ідеях: – 

навчання без примусу (Ш. Амонашвілі, В. Сухомлинський, С. 

Лисенкова, В. Шаталов), що передбачає виключення всіх засобів 

примусу з арсеналу педагогічних засобів; припускає наявність 
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таких особистісних якостей вчителя, як гуманність, 

комунікативність, ціннісне відношення до дитини. Крім того 

вчитель повинен володіти знаннями про дитячу психологію, 

засади гуманної педагогіки, володіти прийомами мотивації, 

визнавати пріоритетності суб’єкт-суб’єктної взаємодії у 

навчальному процесі. Цього можна досягти шляхом знайомства з 

теоретичними засадами гуманної педагогіки, переглядом уроків 

педагогів-гуманістів, участю у коуч-тренінгах із суб’єкт-

суб’єктною взаємодією; – ідея важкої мети (С. Лисенкова, В. 

Шаталов) полягає у тому, що перед усіма учнями ставиться 

складна мета, водночас учитель всіма засобами має налаштувати 

учнів на її досягнення, вселити в них упевненість у перемозі над 

труднощами. Передбачає готовність до інноваційної діяльності, 

що досягається шляхом включення вчителя до роботи у творчих 

групах, розробленням моделі інноваційної діяльності; – ідея 

опори (Є. Ільїн, І. Іванов, С. Лисенкова, В. Шаталов) полягає у 

наданні учням опорних знаків (символів, схем, таблиць, слів 

тощо) для забезпечення кращого розуміння, структурування, 

запам’ятовування матеріалу, а також для побудови відповіді. 

Передбачає вміння вчителя з одного боку – систематизувати й 

перетворювати інформацію належним чином, з іншого – 

моделювати; – вільний вибір (Ш. Амонашвілі, І. Волков, С. 

Лисенкова, В. Шаталов) полягає у наданні дитині свободи вибору 

у процесі навчання.  

Професійна діяльність цілеспрямована на демократичність та 

скерованість вчителя на розвиток дитини, вміння «контактувати» 

з учнями є провідною педагогічною умовою ідеї вільного вибору; 

– ідея випередження (І. Волков, С. Лисенкова, Б. Нікітін,  

В. Шаталов) дозволяє включати у програму більш складний 

матеріал, об’єднувати його в блоки, починати заздалегідь вивчати 

складні теми, закладати перспективу вивчення теми наступного 

уроку. Спирається на такі якості особистості педагога, як 

прогностичність, стратегічне бачення педагогічної діяльності, 

відповідальність, які супроводжуються здатністю до стратегіч-

ного планування; – ідея великих блоків (І. Волков, І. Іванов, В. 
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Шаталов, М. Щетинін) Спрямована на наявність таких якостей 

особистості педагога: глибоке знання матеріалу, уміння система-

тизувати, інтегрувати, а також володіти технологією інтеграції 

змісту навчального матеріалу; – ідея відповідної форми (І. Вол-

ков, Є. Ільїн, В. Шаталов) полягає в тому, що урок за своєю 

формою має відповідати предмету, що вивчається; реалізується 

через обізнаність, креативність, відкритість, здатність результа-

тивно вирішувати творчі завдання, незалежність суджень, спря-

мованість на творчі досягнення, володіння інтерактивними 

технологіями. Дана ідея реалізується шляхом розширення знань 

про педагогічні технології, поглиблення предметних знань, 

перегляду уроків з використанням інтерактивних технологій, 

аналізу досвіду вчителів; – інтелектуальне поле класу (І. Волков, 

С. Лисенкова, В. Шаталов, М. Щетинін) передбачає створення 

загальних життєвих цілей та цінностей у класі, для розвитку здіб-

ностей та нахилів, творчості кожної дитини в діяльності; – самоа-

наліз (Ш. Амонашвілі, Є. Ільїн, І. Іванов, В. Караковський, В. Ша-

талов, М. Щетинін) реалізує ідею колективного аналізу та оціню-

вання діяльності кожного учня за умови володіння педагогом 

прийомами рефлексії, емпатії, а також здатності аналізувати та 

розуміти власні дії, здатності до самопізнання [3;67]. 

Співпраця учителя й учнів, партнерство на уроці, спільний 

процес пізнання і відкриттів, постійне створення ситуації успіху – 

ось складові самореалізації учня в освітньому середовищі. Треба 

прагнути, щоб дитина чи підліток не тільки володіли сумою знань 

зі шкільних предметів, але й усім досвідом демократичних 

стосунків у суспільстві, навичками управління собою, своїм 

життям у колективі, вміли брати відповідальність за свою 

діяльність. Критерії, що визначають ефективність ідеї розвитку 

стосунків партнерства як найпродуктивнішої системи взаємин в 

умовах педагогічної взаємодії: 

     сформована професійно-особистісна готовність 

педагога до гуманізації освітнього середовища; 

     відкритість, тобто практично повна відсутність 

маніпуляцій за умови ясності цілей дій обох сторін; 
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     позитивна взаємозалежність суб’єктів міжособистісної 

взаємодії (усвідомлення спільної мети, наявність загальних 

ресурсів, докладання спільних зусиль для вирішення проблем); 

     право на автентичність кожного учасника педагогіч-

ної взаємодії; 

     усвідомлення індивідуальної та групової відпові-

дальності (внутрішня і зовнішня мотивація спільної діяльності 

суб’єктів); 

     можливість задовольняти основні міжособистісні 

потреби в процесі спільної діяльності та спілкування; 

     підтримуюча взаємодія, що забезпечує сприятливий 

психологічний клімат; 

     високий рівень розвитку соціальних умінь і навичок 

спілкування; 

     рефлексивний аналіз власної поведінки в контексті 

соціальної поведінки інших суб’єктів та ін. [5;124]. 

В основі педагогіки партнерства – спілкування, взаємодія 

та співпраця між учителем, учнем і батьками. Учні, батьки та 

вчителі, об’єднані спільними цілями та прагненням, є добро-

вільними й зацікавленими спільниками, рівноправними учас-

никами освітнього процесу, відповідальними за результат. 

 Учитель повинен виступати у новій ролі фасилітатора (той, 

хто підтримує дитину в її навчальній діяльності через педагогічну 

взаємодію, допомагає, надихає);  ролі тьютора (той, хто індивіду-

ально працює з інтересом дитини – виявляє освітні запити, 

проектує освітню діяльність організовує рефлексію). 

Кожна дитина – неповторна, наділена від природи унікаль-

ними здібностями, талантами та можливостями. Місія нової 

української школи – допомогти розкрити та розвинути здібності, 

таланти та можливості кожної дитини на основі партнерства між 

учителем, учнем і батьками. 
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Поліський національний університет 

м. Житомир, Україна 

Відновлюваними джерелами енергії вважають періодичні 

або сталі потоки енергії, що розповсюджуються в природі і 

обмежені лише стабільністю Землі. Прикладами таких джерел 

є енергія Сонця, вітер, гідроенергія, природна теплова енергія 

тощо [1].  

Відповідно до даних щорічного звіту про стан відновлюваної 

енергетики в світі, станом на 2019-2020 рр. більшість  країн світу 

продовжує залучати інвестиції у виробництво нового викопного 

палива та відповідну інфраструктуру. Так, багато вугільних 

заводів на території Європи та США оголосили про своє закриття, 

тоді як більшість діючих та нових заводів, що працюють, були 

розташовані в країнах, що розвиваються, зокрема, в Азії [2]. 
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Частка відновлюваних джерел у кінцевому споживанні 

енергії змінюється залежно від того, як ця енергія використо-

вується. Найвища частка використання відновлюваної енергії 

припадає на енергетичний сектор (за винятком електроенергії для 

опалення, охолодження та транспорту), наприклад, освітлення та 

побутова техніка в будинках. Однак, навіть ці показники є 

невисокими: загальний обсяг відновлюваної електроенергії для 

транспорту складав 3,3% зі спожитих 32%, а для обігріву 

приміщення та води, охолодження приміщень та виробництва 

тепла промислового виробництва, припадало лише 10,1% зі 

спожитих 51% (за результатами аналітичних досліджень, 

опублікованих у щорічному звіті про стан відновлюваних джерел 

енергії в світі станом на 2020р.) [3].  

Попри очевидну важливість та необхідність розвитку 

відновлюваної енергетики в світових масштабах, а також 

значну увагу науковців до цих питань, все ж  потенціал 

відновлюваної енергетики ще не є достатньо розкритим та не 

використовується на повну силу.    

Переважна більшість досліджень стосуються електростанції 

великої сумарної потужності, що включають в себе декілька 

десятків окремих вітрогенераторів. Їх будівництво, як правило, 

ведеться на великих відкритих ділянках, площею 3000 – 4000 

гектар, де є постійні вітри, на прибережній шельфовій зоні або у 

високогірній відкритій місцевості. Щодо таких вітрогенераторів з 

горизонтальними та вертикальними типами вітрових турбін 

зроблено багато розрахунків їх ефективності, висунуто низку 

положень, щодо місця будівництва та потужності вітрогенера-

торних установок 

Водночас поза увагою часто залишаються малопотужних  

вітрогенераторів (до 100 кВт). Саме такі генератори найкраще 

підходять для використання на сільськогосподарських угіддях 

фермерів. Вони є дуже мобільними, і піддаються легкому 

транспортуванню. Також, що є дуже важливим, не створюють 

низькочастотного шуму і не завдають шкоди птахам [4, с. 4].   
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Отже, виробництво енергії з горючих копалин поступово 

відходить на другий план в сучасному світі, а людство все 

більше вдається до пошуків альтернативних – відновлюваних – 

джерел енергії. Використання малопотужних  вітрогенераторів 

для забезпечення потреб в енергії в галузхі сільського 

господарства  є досить новим та перспективним напрямком в 

контексті відновлюваної енергетики. Використання таких 

вітроелектро установок може зробити фермерства сільського 

господарства більш автономними та незалежними від 

зовнішніх факторів, таких як загальна ціна на електроенергію.    
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СУЧАСНА ПРОБЛЕМАТИКА ВТІЛЕННЯ ПРИНЦИПУ 

РОЗУМНОСТІ СТРОКІВ РОЗГЛЯДУ СПРАВИ СУДОМ 

 

Парамоненко К.С., 

студентка юридичного факультету 

Київського національного університету 

 імені Тараса Шевченка 

м. Київ, Україна 

Законодавство України передбачає, що правосуддя 

здійснюється на певних основних засадах – принципах, серед 

яких принцип розумності строків розгляду справи судом. 

Зокрема, даний принцип розкривається в ст. 121 Цивільного 

процесуального кодексу України, ст. 119 Кодексу 

адміністративного судочинства України та ст. 7 Кримінального 

процесуального кодексу України. Крім того, принцип 

розумності строків встановлений ст. 6 Конвенції про захист 

прав людини і основоположних свобод, ратифікованою ЗУ 

«Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та 

протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції». 

Варто зазначити, що поняття «розумний строк» є оціночним, 

а тому для його розуміння необхідно звернутися насамперед до 

практики ЄСПЛ. Аналізуючи практику ЄСПЛ, можна зробити 

висновок, що розумний строк у кожній справі оцінюється по 

різному і залежить від певних критеріїв. Серед таких критеріїв: 

складність справи, поведінка заявника, поведінка державних 

органів, значущість питання для заявника. 

Аналізуючи статистичні дані щодо здійснення правосуддя 

у 2019 році, можна зазначити, що тільки до апеляційних та 

місцевих судів надійшло близько 3 460 500 справ [1]. 

Враховуючи кількість суддів, стає очевидним, що 

навантаження на кожного суддю є понаднормовим. Судді 

просто фізично не встигають якісно розглядати справи, при 
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цьому не порушуючи принцип розумності строків розгляду 

справи судом. 

Крім надмірного навантаження на суди, негативно 

впливають на ефективну реалізацію принципу розумності 

строків розгляду судом також такі явища як: 

- виникнення довготривалої перерви між судовими 

засіданнями без поважної на те причини; 

- ігнорування судом заходів для забезпечення присутності 

учасників справи (свідків, експертів тощо); 

- надмірна тривалість судових експертиз, а також невжиття, 

або неналежне вжиття судом заходів щодо забезпечення 

проведення судової експертизи; 

- невиправдане зволікання в процесі розгляду справ 

апеляційних та касаційних скарг у судах вищих інстанцій [2, 

с.104-110]. 

У 2020 році проблема порушення розумного строку 

судового розгляду справ загострилася у звʹязку з поширенням 

COVID-19 та карантином. Зокрема, 12 серпня 2020 року у 

Вищій Раді Правосуддя відбувся круглий стіл «Особливості 

функціонування судів в умовах карантину: рівні права для всіх 

учасників процесу», де підіймалася також і проблема розумних 

строків розгляду судами справ. Заступником Голови ВРП було 

зазначено, що важливо дотримуватися балансу між принципом 

розумності розгляду справ судом та безпекою громадян в 

умовах пандемії. Дотримання цього балансу, велике 

навантаження на суди та адаптація до роботи в незвичних 

умовах карантину, звичайно ж, додає складнощів в реалізації 

принципу розумності строків. 

Висвітлюючи дане питання неможливо не зазначити про 

те, що 30 березня 2020 року набув чинності Закон України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 

спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та 

економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19)», яким регулювалось питання щодо 

продовження процесуальних строків на строк дії карантину [3]. 
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Таке вирішення проблеми є досить розумним, оскільки 

враховує сучасні проблеми та дію непереборної сили. 

Для більш ефективної реалізації принципу розумності 

строків розгляду справ судом Україна має запозичити досвід 

європейських країн, які вже давно активно займаються цим 

питанням та виробили певні механізми протидії порушенню 

цього принципу, серед яких: 

- необгрунтоване затягування розгляду справи судами 

тягне за собою виплату державної матеріальної компенсації 

(Австрія, Данія, Чехія); 

- використовуються спрощені процедури розгляду незначних 

чи однотипних справ (Литва, Фінляндія, Норвегія); 

- створена система електронного контролю (Норвегія, 

Словаччина) [4, с.31-36]. 

Враховуючи вищесказане, можна зробити висновок, що в 

Україні наразі гостро постає проблема ефективної реалізації на 

практиці принципу розумності строків розгляду справ судом. 

Проблема полягає в тому, що на суди здійснюється велике 

навантаження, а також українські суди намагаються адаптуватися 

до роботи в умовах карантину. Шляхи подолання такої проблеми 

Україна може запозичити в європейських країн, які виробили 

ефективний механізм реалізації цього принципу. Адаптувавши 

такий механізм під українські реалії, українська правова система 

зможе добитися того, щоб принцип розумності строків розгляду 

справи судом втілювався на практиці належним чином.  

Література:  

1. Аналітичні таблиці щодо стану здійснення правосуддя 

за 2019 рік [Електронний ресурс] – Режим доступу до ресурсу: 

https://court.gov.ua/inshe/sudova_statystyka/analit_tabl_19 

2. Кочетов В.І. Системні проблеми, пов’язані з порушен- 

ням розумного строку судового розгляду справ та виконання 

рішень суду (за матеріалами рішень Європейського суду з прав 

людини, винесених щодо України) / В.І. Кочетов // Неза- лежний 
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ВНУТРІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЛЮДИНИ І ЗДОРОВ'Я 
  

   Плавко В.В., 

cтудентка   

КЗСОР « Конотопський фаховий медичний коледж» 

м. Конотоп, Україна 

На даний час в житті кожної людини існують цінності, які 

є індивідуальні, принаймні одній особі і лише одне головне для 

людини - це її здоров'я. 

На жаль не кожна людина може сказати - «Я здорова», бо з 

кожним роком список хвороб не зменшується, а лише попов-

нюється і причинами захворювання в більшості випадків є не 

генетичні впливи, а набуті, тобто ті, які розвиваються протягом 

життя. 

Нині серед вчених відсутні єдність і злагода відносно 

поняття «здоров'я». Здоров'я часто розглядають, як відсутність 

хвороби, але здоров'я - це не лише відсутність хвороби, це 

також здатність швидко адаптуватися до умов навколишнього 

середовища.  

Вчені визначають 3 рівні здоров'я:  

➢ Суспільне 
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➢ Групове 

➢ Індивідуальне 

Метою дослідження є можливість визначити позитивні 

методи впливу на організм людини, які сприятимуть 

покращенню стану здоров'я на сучасному етапі життя. 

З розвитком новітніх технологій змінилося і все навкруги, 

в тому числі і людина. Якщо проаналізувати стан здоров'я та 

життя на сучасному етапі, то можна сказати, що значний вплив 

у формуванні внутрішнього середовища людини відіграють 

багато чинників. Серед яких значну роль відіграють умови 

життя, незбалансоване, неправильне харчування, несприятливі 

умови праці, психічне та моральне навантаження, низьке 

економічне забезпечення, малорухливий спосіб життя, незгода 

в сім'ї, самотність, низький освітній та культурний рівень. 

Хочу привернути  особливу увагу на екологічну ситуацію, 

складні природно-кліматичні умови, зокрема забруднення води, 

повітря та ґрунту. З роками спостерігається накопичення 

екологічних проблем та відсутність варіантів вирішення їх. 

Проаналізувавши екологічну ситуацію в Україні за останні роки, 

можна зробити висновок, що  наша держава ризикує опинитися в 

зоні ризику екологічної небезпеки для життя людей на рівні 

африканських країн. На фоні екологічних чинників може 

виникнути таке захворювання, як алергія. Безперечно, екологічна 

ситуація відіграє важливу роль для здоров'я людини з боку 

зовнішніх чинників, але все ж основне місце займають 

психоемоційні переживання. Під час стресу активізуються залози 

внутрішньої секреції - гіпофіз, який стимулює діяльність кори 

надниркових   залоз, що може призвести до захворювання шкіри, 

цукрового діабету, обміну речовин, психічних розладів. 

З вище перерахованого можна зрозуміти, що чинників, які 

негативно впливають на здоров'я безліч і необхідно шукати 

позитивні шляхи вирішення цих проблем. 

Методами впливу на організм людини, які сприяють 

покращенню стану здоров'я є:  

➢ Раціональне харчування; 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiSoeO2997sAhUsAxAIHfTJAEYQ0gIoAjABegQIBRAO&url=https%3A%2F%2Fuk.wikipedia.org%2Fwiki%2F%25D0%2591%25D1%2583%25D1%2580%25D1%2596_%25D0%25BB%25D1%2596%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596_%25D2%2591%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B8&usg=AOvVaw07ZQV1yJzlNilHL4Rqod7v
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➢ Активний відпочинок на свіжому повітрі та спорт; 

➢ Відмова від паління та вживання алкоголю; 

➢ Покращення екологічної ситуації; 

➢ Отримування позитивних емоцій від спілкування з 

оточуючими; 

➢ Загартовування; 

➢ Радість кожному прожитому дню; 

Запропоновані методи впливу дійсно ефективні і сприяють 

розвитку основних компонентів здоров'я людини: духовного, 

психологічного, соціального та фізичного. 

Література:  
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Дослідження проблем формування корпоративної культури у 

вищій освіті стало актуальним в останньому десятиріччі в зв’язку 

з появою у вітчизняному освітньому просторі конкуренції між 

державними та комерційними закладами вищої освіти з 

аналогічними спеціальностями. Корпоративна культура вищої 

освіти розглядається нами як синтез духовних і матеріальних 



 

261 

цінностей, що реалізуються як всередині закладів вищої освіти, 

так і в системі управління освітою, тобто  у середовищі поза 

закладами.  

Формування корпоративної культури закладу вищої освіти, 

його авторитету в очах громадськості, серед покупців і клієнтів 

його освітніх послуг – процес гранично складний, тривалий, в 

ньому раціональні критерії, які спираються на реальні результати, 

не завжди мають вирішальне значення, зростає роль емоційних 

чинників, які прямо не відносяться до самої освітньої послуги.  

Образ вузу, довіру до нього – головна сила тяжіння для 

абітурієнтів, тому, крім матеріальних активів, провідне місце 

почали займати нематеріальні чинники, такі як бренд, імідж, 

репутація. У зв’язку з цим виділяється кілька найбільш 

важливих, на наш погляд, завдань щодо формування 

корпоративної культури сучасних закладів вищої освіти:  

- створення і підтримання позитивного іміджу;  

- створення популярності освітній установі;  

- робота з реальними і потенційними клієнтами. 

Культура, як інтегрована характеристика, забезпечує 

становлення особистості, в тому числі і в професійному плані. 

Відзначимо, що будь-який фахівець є носієм як загальної, так і 

професійної культури, ступінь сформованості яких не завжди 

збігаються (володіючи високою професійною культурою і будучи 

кваліфікованим фахівцем, людина може мати низький рівень 

загальної культури, і навпаки). При цьому загальна культура 

особистості є більш стабільною його характеристикою, ніж 

професійна, зміни якої визначаються динамікою безперервного 

вдосконалення цільових орієнтацій, методів, засобів і змісту 

професійної діяльності. Як справедливо відзначає в своєму 

дослідженні К. М. Гнезділова, професійна культура «виступає 

інтегральним показником творчого начала, мірою та якістю 

розвитку особистості» [1, с. 20].  

Професійна корпоративна культура в освіті являє собою 

самостійне явище, яке в даний час є досить поширеним 

предметом дослідження, зокрема таких науковців, як О.В. 
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Красненко [2], В. Жигірь [3], В. Кубко [4], Л. Носова [5] та 

багатьох інших. 

 

 
Рис. 1. Систематизація поглядів на зміст професійної культури в 

освіті  у фахових виданнях 

Джерело: складено автором за вказаними джерелами 

 

У сфері освіти професійна культура найчастіше розгля-

дається як особистісна якість фахівця, яка формується в умовах 

підготовки у вищому педагогічному навчальному закладі, однак 

серед вчених також немає одностайності в її трактуванні (рис. 1). 

Таким чином, у сучасних вітчизняних фахових виданнях 

професійну культуру науковці розуміють як інтегральну якість 

(показник розвитку) особистості професіонала, умови і переду-

мови ефективної професійної діяльності, узагальнений показник 

професійної компетенції особистості; як систему соціальних 

якостей, які безпосередньо забезпечують рівень трудової профе-

сійної діяльності та визначають її особистісний зміст, ставлення 

до праці; як складне системне утворення, що представляє собою 

упорядковану сукупність загальнолюдських ідей, професійно-цін-

нісних орієнтацій та якостей особистості, універсальних способів 

пізнання і гуманістичної технології діяльності. 
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Професійна культура – це інтегральна якість особистості 

професіонала, умови та передумови ефективної професійної 

діяльності, узагальнений показник професійної компетенції 

особистості (В. Кубко ) 

Професійна культура – це система соціальних якостей, які 

безпосередньо забезпечують рівень трудової професійної 

діяльності та визначають її особистісний зміст, ставлення до 

праці (І. І.Ворона, I. A. Прокоп ) 

Професійна культура – це інтегральний показник розвитку 

професіонала (О.А. Пілевич та ін.) 

Професійна культура – це складне системне утворення, що 

представляє собою упорядковану сукупність загальнолюдсь-

ких ідей, професійно-ціннісних орієнтацій та якостей 

особистості, універсальних способів пізнання і гуманістич-

ної технології діяльності (О. Б. Моргулець ) 
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старший викладач кафедри геодезії та землеустрою 
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спеціальності «Геодезія та землеустрій» 

Сумський національний аграрний університет 

м. Суми, Україна 

Підвищення добробуту суспільства залежить від його вміння 

ефективно використовувати незамінний природний ресурс - 

земля.  Земля є найважливішим компонентом природного 

середовища, який має територіальну, якісну і кількісну 

неоднорідність, мінливість властивостей.  Від раціонального 

використання земельних ресурсів залежить функціонування всіх 

http://ap.uu.edu.ua/article/27
http://www.pld.org.ua/
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галузей сільського господарства і економіки в цілому, тому 

найважливішим завданням державного управління земельними 

ресурсами є організація механізму розвитку земельних відносин. 

Земельні ресурси як основа природного капіталу будь-якої 

держави повинні розглядатися, як територіально обмежені і з 

лімітованими корисними властивостями, що підлягають 

особливій охороні і дбайливому використанню.  Так, в результаті 

нераціонального землекористування, застосування агротехнічних 

і агрономічних методів обробки ґрунтів і вирощування рослин, 

неадаптованих до місцевих умов відбувається погіршення якості 

земельних ресурсів. 

Управління земельними ресурсами охоплює весь спектр 

суспільних відносин - від соціального до економічного, право-

вого, екологічного та інших видів управління.  Тому управління 

земельними ресурсами - це систематичний, свідомий, цілеспрямо-

ваний вплив держави і суспільства на земельні відносини. 

Розглянемо структуру землекористування в Україні.  

Україна належить до країн, найбільш забезпечених земельними 

ресурсами.  Однак при досить великих розмірах території наша 

країна має відносно невелику кількість земельних угідь, 

сприятливих для життя і господарської діяльності людини. 

Понад 10% площі країни зайнято малопродуктивними 

землями степів, 8% - болотами і заболоченими землями, 15% - 

напівпустелями, в тому числі 3% - рухливими пісками, 5% - 

високогірними районами. Землі сільськогосподарського призна-

чення складають лише 25% від загальної площі України.  Вони 

складаються з ріллі, садів, виноградників, сіножатей та пасовищ. 

Складовою частиною економічного механізму раціонального 

землекористування є питання комплексного інвестиційного 

забезпечення сталого розвитку сільського господарства (система 

планування і фінансування розвитку меліорації земель).  Через 

поглиблення економічних реформ та загострення екологічних 

проблем у сільському господарстві з'явилася тенденція якісно 

нового наукового обґрунтування ефективності створення стійких 

агроландшафтів, орієнтованих на виробництво високоякісної 
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продукції в обсягах, що відповідають природним потенціалом 

регіону і забезпечують збереження і відтворення ґрунтової 

родючості. 

Сільськогосподарське землекористування як оцінна одиниця 

являє собою земельний масив з певними просторовими характе-

ристиками: межами, конфігурацією, площею, місцем розташуван-

ня, а також природними умовами, якісними характеристиками, 

правовим режимом користування, особливостями господарської 

діяльності.  Землекористування висловлює економічну, природну, 

екологічну, технічну, соціальну, правову сутність, а також 

характер використання та охорони земельних ресурсів 

При такому різноманітті структури система землекористу-

вання втрачає керованість на всіх рівнях влади.  Крім того 

проблема ускладнюється ще й тим, що роль держави, особливо в 

плані фінансування практично звелася до нуля.  Дроблення і 

роз'єднаність землекористувачів, відсутність спеціалізованої 

сільськогосподарської, високопродуктивної техніки і єдиної 

державної політики в галузі ефективного землекористування не 

дозволяє здійснювати впровадження сучасних технологій і нових 

більш продуктивних сортів рослин і тварин.  Прийняті ж заходи 

щодо підвищення родючості ґрунтів, розвитку тваринництва і т.д.  

в зв'язку з кризовими і реформеними явищами, мають епізодич-

ний характер і вельми неефективні.  Зберігається тенденція 

зростання площ порушених земель.  Це обумовлено тим, що в 

результаті розширення площ під виснажливими (висококомерцій-

ними) культурами щорічно повсюдно відбувається збільшення 

площі порушених земель, а процес відновлення (рекультивації) 

здійснюється досить повільно і як правило не в повному обсязі. 

Однак, земельна реформа не вирішила деякі питання 

ефективності використання сільськогосподарських земель: не 

використовуються великі площі, які знаходяться в занедбаному 

і зарослому стані.  Відсутність фінансування призвело до при-

пинення робіт з відновлення пошкоджених земельних ділянок. 

Отже, в даний час необхідно провести ряд заходів з боку 

державного сектора, спрямованих на розвиток аграрного сектора 
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економіки. Мета реформи в галузі землекористування спрямована 

на створення ефективних земельних відносин, безпечних в 

екологічному сенсі, так як землекористування відноситься до всіх 

сфер економічного життя країни.  Дана мета може бути досягнута 

після сформованого  комплексу заходів. 
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Протягом останніх років світ постійно стикається із 

загрозами, котрі прямо чи опосередковано впливають на 

глобальну економіку. Щороку для осмислення найбільш гострих 

проблем людства та обговорення перспектив розвитку світової 

економіки проводиться Давоський економічний форум. На 
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Форумі 2020 року, перш за все були підняті питання екологічного 

характеру: зміна клімату на думку експертів є найважливішою 

проблемою, котра через кілька років витіснить економічну; по-

друге, важливою у порядку денному стала торговельна війну між 

США та Китаєм, хід якої не може не проявитися у глобальному 

масштабі; по-третє, шок від рекордного падання світової ціни на 

нафту. Зважаючи на вищезазначене, Міжнародний Валютний 

Фонд скоригував прогноз показника зростання світової економіки 

у сторону зниження у середньому на 0,5% [1].  

Варто відзначити, що Давоський форум проводиться на 

початку року, та якщо інформація стосовно кризових подій 

була актуальною вже протягом декількох останніх років, то 

наразі світ неочікувано зіткнувся ще з одним надзвичайно 

небезпечним викликом- пандемією COVID-19. Станом на 

жовтень 2020 року кількість підтверджених у світі випадків 

хвороби досягла майже  41 млн. осіб, а більше 1 млн. загинули 

від вірусу [2]. У сукупності вищенаведені глобальні фактори 

зумовили тотальні зміни у макро- та мікроекономічному 

середовищі міжнародної економічної діяльності.  

Повертаючись до питання пристосування компаній до змін, 

необхідно зауважити, що найвагоміший внесок у зміну умов 

функціонування підприємств вніс саме COVID-19, оскільки інші 

виклики перетікали у постійному режимі, та якщо мали суттєвий 

вплив на бізнес, то не на ринок консалтингових послуг. На 

прикладі міжнародної консалтингової (аудиторської) компанії 

KPMG International виокремимо антикризові заходи, що 

застосовуються керуючими партнерами компанії, та стратегії 

пристосування до нових умов.  

Передусім, варто відмітити, що глобальні цілі та стратегія 

компанії в умовах пандемії не змінились. Тобто, пріоритетом 

залишаються надання якісних консалтингових послуг, 

збереження задоволеності персоналу роботою та залучення 

інновацій для ще більш ефективної роботи. Однак, карантинні 

заходи в усіх країнах світу внесли значні корективи у хід 

діяльності підрозділів компанії. Перш за все це стосується 
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переведення працівників у віддалений режим роботи, тобто 

«work from home». Необхідно відзначити, що для KPMG такий 

формат роботи не дався важко завдяки, на наш погляд, двом 

основним факторам: специфіці послуг, що надає компанія та 

інформаційно- технологічній підготовці. Крім того, керуючі 

партнери зосереджуються на найбільш рентабельних проектах 

та більш вибірково ставляться до клієнтів. Це можна пояснити 

тим, що кількість підписаних договорів не зменшилась, та 

основні найбільш платоспроможні клієнти продовжують 

співпрацю з KPMG. Третім напрямом стала оптимізація витрат: 

перегляд витратних статей та їхнє зниження за можливістю. 

Наприклад, скорочення витрат на оренду, відрядження, корпо-

ративні заходи або заходи з «team- building», останні наразі 

проводяться в онлайн-режимі. Ще одним важливим напрямком 

є запровадження нових та відмова від нерентабельних. 

Таким чином, компонентами антикризової стратегії є: добре 

налагоджена дистанційна робота; максимізація рентабельності 

проектів; селективна економія витрат та модернізація IT-

продуктів , що застосовуються. Загалом, компанія очікує бути 

прибутковою та збільшити дохідність у порівнянні з кожним 

наступним роком приблизно на 6%.  

Розглядаючи питання адаптивності цих заходів до 

українського консалтингового ринку, варто відмітити деякі 

характерні особливості останнього. За висновками науковців 

ринок консалтингу протягом останніх п’яти років займав менше 

1% від ВВП України [3, с. 99].  До того ж багато компаній 

знаходяться у тіньовому секторі. Що стосується структури ринку, 

то найбільш популярними станом на 2018 рік є IT-консалтингові 

послуги, що займають майже 30% всього українського ринку 

консалтингу, наступними є  юридичні послуги (21%), 

маркетингові (19%) та фінансовий консалтинг (15%) [3, с. 100]. 

На сьогодні на українському консалтинговому працюють, як 

міжнародні компанії, так і українські компанії. Основний вид 

консалтингових послуг, де представлена найбільша кількість 

національних компаній- юридичний консалтинг [4].  
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Умови, в котрих зараз знаходиться національний ринок є 

досить жорсткими. Через карантинні обмеження та неплато-

спроможність ліквідуються багато компаній, навіть були випадки 

фіксування ліквідації приблизно 50 консалтингових компаній 

щоденно [5, с .24-26].  

Таким чином, відповідно до отриманих даних можна 

сформувати бачення стосовно можливості використання 

антикризових заходів міжнародної мережі KPMG для українсь-

ких компаній. На нашу думку, заходи стосовно перегляду 

складу клієнтів, та, можливо, зміни підходу до їхнього вибору 

є чи не найкращим рішенням, оскільки компанії мають 

відмовлятись від невигідних та нерентабельних проектів. До 

того ж завдяки специфіці ринку консалтингу та відсутності 

необхідності бути фізично присутнім при надані послуги є 

можливість значно витрати. Зважаючи також на структуру 

найбільш популярних консалтингових послуг, IT-консалтинг 

не повинен постраждати. Також, що стосується заходів KPMG 

щодо оптимізації витрат, то цей напрям може бути застосовна-

ним, однак потрібно враховувати, що українські консалтингові 

компанії є переважно малими та середніми, тому масштаб 

економії може бути незначним.  На нашу думку, українські 

компанії можуть перейняти міжнародний досвід щодо обов’яз-

кового перегляду бюджету та клієнтів. Найважливіше при 

цьому здійснити дослідження споживачів консултингових 

послуг для виявлення їхньої платоспроможності та, можливо, 

уникнення найменш рентабельних проектів. Українські 

компанії повинні зважати на власні масштаби та карантинні 

обмеження в країні.  

Проведене нами дослідження показало доцільність викорис-

тання практики KPMG International національним консалтинго-

вим бізнесом. Українському бізнесу необхідно зважати на 

способи комунікації з клієнтами та між співробітниками та 

ризики неплатоспроможності клієнтів.  
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Досліджуючи маркетингові комунікації, не можна обійти 

стороною інтегровані маркетингові комунікації, які являють 

собою окрему концепцію маркетингу, розповсюджену з 1990-х 

рр. В її основі закладено принцип «управління всіма можливими 

джерелами інформації про продукцію або послуги організації для 

якнайшвидшого її просування на ринки, а також підтримки 

лояльності споживача» [1]. Інтегровані маркетингові комунікації 

являють собою систему інформаційно-комунікативного впливу 

на цільову аудиторію, розраховану на синергетичний ефект від 

комплексного застосування найбільш ефективних інструментів. 

Вони припускають паралельне використання різних каналів і 

носіїв комунікації. Можна погодитись щодо необхідності оцінки 

стратегічної ролі кожного з елементів при плануванні системи 

маркетингових комунікацій. 

Огляд фахової літератури доводить, що з позицій 

більшості авторів, зокрема С.С. Гаркавенко [2], Н. М. Андрє-

євої та О. В. Рулінської [3], Є. Ромата [4] та багатьох інших, 

система маркетингових комунікацій об’єднує п’ять основних 

(базових) інструментів впливу на цільові сегменти ринку: 

рекламу, прямий маркетинг, засоби стимулювання збуту, 

персональні продажі, зв’язки з громадськістю. 
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За своєю економічною сутністю реклама – це форма 

маркетингових комунікацій, яка представляє собою неперсо-

ніфіковане звернення, що здійснюється через засоби масової 

інформації з метою агітації на користь будь-якого товару, 

послуги, марки, бренду, організації тощо [4, с. 17]. 

Виходячи із змісту реклами розрізняють два поняття: 

реклама як процес (тоді краще її визначати терміном 

«рекламування») та реклама як продукт (тобто рекламне 

звернення). Класифікація реклами за різними ознаками 

наведена в табл. 1. 

Таблица 1 

Класифікація реклами за виділеними ознаками  

Ознака угрупування Види реклами 

Форма рекламного звернення Друкована, аудіо, видавнича, відео 

Територіальне охоплення 
Місцева, регіональна, муніципальна, 

загальнодержавна, міждержавна 

Частота рекламних звернень Щоденна, один раз на тиждень і т.ін. 

Вплив (дія) Сильний, нормальний, слабкий 

Колір  Кольорова, чорно-біла 

Макет 

Слоган; текст; слоган + текст,  

слоган + текст + ілюстрації,  

текст + ілюстрації,  

слоган + ілюстрації 

 

Позитивною властивістю реклами є залучення великих та 

географічно віддалених сегментів ринку, використання 

широкого діапазону засобів - від національного телебачення до 

районних газет. Тому мета підприємства і його ресурси 

повинні бути узгоджені з адекватними засобами інформації. 

Негативом реклами є те, що стандартизація повідомлень 

робить їх малоеластічними, їх важко персоніфікувати: 

аудиторія засобів масової інформації дуже широка, значна 

частина останньої є марною для рекламодавця. Крім того, 

через те, що рекламні звернення бачать, чують і читають дуже 

різні люди, значна їх частина не сприймає реклами. 

Під час підготовки та здійснення планування рекламної 

кампанії необхідно, в першу чергу, узгоджувати її цілі і 
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принципи зі загальним маркетинговим планом комунікацій. З 

урахуванням цілей і завдань рекламної кампанії її план 

повинен розроблятися заздалегідь на досить тривалий термін. 

Тривалість рекламної кампанії планується на п'ять і більше 

місяців вперед [5]. 

Дослідження світового досвіду дозволило сформулювати 

сім правил ефективних рекламних комунікацій в системі освіти 

[6]. 

1. Імовірність. Інформація не буде ефективною, якщо 

доповідач не сприйматиметься публікою як людина, яка 

заслуговує на довіру. Виші можуть будувати репутацію за 

допомогою постійної комунікації. Крім того, достовірність 

інформації може бути підвищена за рахунок ретельного вибору 

джерела інформації. Зокрема, часто реклама є менш 

ймовірною, ніж точка зору експерта або впливового науковця.  

2. Контекст. Реклама є ефективною, коли співвідноситься з 

реаліями середовища і не суперечить їм. Взагалі засоби масової 

інформації визначають середовище для суспільства, даючи 

відповідний контекст інформації.  

3. Зміст. Повідомлення повинно бути зрозумілим для 

аудиторії і торкатися її реальних або потенційних потреб, 

відображати цінності. 

4. Виразність. Ефективна реклама зазвичай формується в 

зрозумілій для суспільства і семантично прийнятній формі. У 

більшості випадків це означає, що необхідно використовувати 

просту мову (короткі слова, активне звернення, звичні слова, 

обмежена кількість ідей, помірне використання наукових 

термінів). Необхідно також попередньо тестувати всі письмові 

засоби комунікації. 

5. Послідовність і нерозривність. Для того, щоб реклама 

призвела до бажаного результату, повідомлення потрібно 

повторювати. Втілюючи головний принцип переконання, слід 

пам’ятати, що повідомлення повинно бути послідовним. 

6. Канали. Канали комунікації можуть бути важливим 

чинником, що визначає ефективність самого повідомлення. 
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Найважливіше у виборі каналів – звички аудиторії, як аудиторія 

сприймає нові ідеї, адаптує поведінку, які канали є найбільш 

доступними для цільової аудиторії. 

7. Методи оцінки. Реклама прокладає шлях до персональної 

продажу: забезпечує інформування аудиторії і доброзичливе 

ставлення до освітнього закладу, створює умови його існування. 
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Дошкільна освіта здійснює всебічний розвиток особистості. 

Одним із напрямів виховання є формування творчого потенціалу, 

який включає творчі здібності. У дошкільному віці закладаються 

основи творчої діяльності дитини, які проявляються у здібностях 

до задуму та його реалізації, в умінні комбінувати свої знання й 

уявлення, у широкому вияві своїх почуттів [1, с. 5].  

Проблема розвитку творчості викликала величезний інтерес 

людей у всі часи. Однак в минулому у суспільства не виникало 

особливої потреби у його розвитку. Таланти з’являлися самі 

собою, стихійно створювали шедеври літератури і мистецтва, 

робили наукові відкриття, винаходи, задовольняючи тим самим 

потреби людської культури, що розвивалась. Життя в епоху 

науково-технічного прогресу вимагає від людини не шаблонних, 

звичних дій, а рухливості, гнучкості мислення, швидкої орієнтації 

й адаптації до нових умов, творчого підходу до вирішення 

великих і малих проблем [2, с. 315].  

Головним показником творчої особистості, прояву її 

творчої діяльності є наявність творчих здібностей, які 

розглядаються як індивідуальні психологічні здібності людини, 

що відповідають вимогам творчої діяльності та є умовою 

успішного компонування. На розвиток творчої особистості 

дошкільника впливають такі умови: активність, ініціативність, 

природні нахили та здібності, інтерес та небайдужість до 

навколишнього середовища, здатність сумніватися та шукати 
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нові шляхи, достатній рівень життєвої компетентності, 

оптимістичність, психологічний комфорт.  

У дослідженнях психологів Б. Теплова, О. Леонтьева, 

О. Запорожця підкреслювалася провідна роль виховання і 

навчання, які виявляють значення педагогічної діяльності в 

розвитку творчості. У педагогіці вже доведено, що навчання 

сприяє кращому розвиткові природних даних. Підбиваючи 

підсумки досліджень з навчання дітей образотворчої діяльності, 

В. Романець підкреслювала, що повноцінний розвиток творчості 

дітей здійснюється лише в умовах відповідного навчання, у 

процесі якого йде поступове наростання вмінь і знань у сфері 

реалістичного зображення. При цьому вона наголошувала, що в 

процесі навчання необхідно систематично розвивати 

цілеспрямоване сприймання навколишньої дійсності, враховуючи 

творчі можливості і запити дітей. 

Такі науковці, як Н. Ветлугіна, Н. Сакуліна, Т. Комарова 

вважають, що навчання не гальмує розвиток творчих 

здібностей, а навпаки, сприяє їхньому становленню і розвитку. 

В побудові всієї системи навчання образотворчої діяльності 

велику роль слід приділити вихованню розумової активності 

дитини. Висновки, зроблені науковцями з питань активного 

керівництва дитячою творчістю, ролі творів мистецтва у 

виразності образу, довели позитивний вплив активних методів 

навчання на розвиток творчих виявів дітей [3, с. 52].  

Реалізація творчого задуму залежить від рівня розви-

неності творчих здібностей, знань, умінь та навичок. Існують 

різні підходи і рекомендації до створення умов для 

оптимального розвитку творчих здібностей дитини.  Навчання 

творчості стане можливим, якщо будуть створені такі основні 

умови: 

- фізичні, тобто наявність матеріалів для творчості і 

можливості у будь-яку хвилину діяти з ними. 

- соціально-економічні, за яких дитина має відчуття 

зовнішньої безпеки, тобто знає, що її творчі вияви не 

отримають негативної оцінки з боку дорослих. 



 

277 

- психологічні, зміст яких полягає у тому, що у дитини 

формується відчуття внутрішньої безпеки, розкутості і свободи 

за рахунок підтримки дорослими її творчих починань [4, с. 6]. 

У дошкільному дитинстві діти проявляють творчу 

активність, що включає чотири етапи, які виділила О. Чепур: 

 Першим етапом є наслідування, коли дитина повторює за 

дорослим готовий спосіб дії заради досягнення бажаного 

результату. На наступній стадії в дитини є можливість вперше 

самовиразитися, виявити переваги у своїх схильностях, вона 

повторює дії дорослого, але з деякими неістотними змінами. 

Третя стадія характеризує дошкільників-креативів, тобто бере 

за основу схему дій дорослого, але вносить свої істотні зміни, 

перевіряє, підпорядковує свої дії до певних умов та ситуацій, 

яка називається репродуктивною творчістю. Остання стадія є 

справжньою творчою діяльністю, яка є новою, оригінальною і 

спирається на здібності і схильності людини. 

Для розвитку творчості дітей в умовах ЗДО необхідно 

звертати увагу на деякі напрямки роботи. Дитині потрібно 

накопичити якнайбільше вражень про навколишній світ під час 

різних видів діяльності. Зацікавлення процесом творчості 

спочатку відбуватиметься в тому, який найбільше подобається. 

Сформувавши інтерес дитини до якогось із видів діяльності, 

з’являється можливість виховувати за допомогою елементів 

творчості. Педагогові необхідно створити в дитячому садку 

сприятливі умови для реалізації природного прагнення дитини 

до креативності. Серед них: розвивальні завдання, правильна 

оцінка досягнень у творчій діяльності, утримання від 

негативних оцінок під час прояву творчої активності, ситуації 

вільного спілкування, відповіді на численні запитання, 

можливість побути на самоті, достатня свобода для реалізації 

творчих завдань, ненав’язливе спонукання до творчих дій, а 

також наявність необхідних для творчості матеріалів. 

Використання творчих завдань у роботі з дітьми надає 

широкі можливості для їх розвитку. По-перше, ці завдання 

вчать, розвивають і виховують. По-друге, це прекрасна 
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можливість для спілкування дитини як з дорослим, так і з 

однолітками. По-третє, вони стимулюють пізнавальну актив-

ність дитини, привчають її бути спостережливою, допитливою, 

сміливою у знайомстві з навколишнім світом. 

Систематичне використання творчих завдань в освітньому 

процесі ЗДО зробить навчання дітей легким та цікавим, 

зблизить їх, дасть змогу бути безпосередніми, невимушеними, 

оригінальними. Відповідно й дорослий, який творчо працює з 

малюками, стане уважнішим до проявів дитячої індивідуаль-

ності, зможе виявити неповторні риси та розвинути їх. 

Організовуючи життєдіяльність старших дошкільнят у сім’ї 

та ЗДО, слід сміливіше запроваджувати експериментування; 

надавати дитині можливість самостійно приймати рішення, 

виробляти елементарні гіпотези, доводити, обґрунтовувати, 

обстоювати власну точку зору. Варто давати батькам конкретні 

поради щодо розвитку в дитини допитливості, здатність творчо 

переробляти життєві враження, збагачувати індивідуальний 

досвід, розширювати асоціативний ряд, втілювати творчу уяву в 

реальній дійсності, розв’язувати нескладні життєві проблеми. 

Основними напрямками в розвитку творчих здібностей дітей є 

розвиток уяви і якостей мислення, які формують креативність 

[5, с. 25].  

Отже, розвиток творчості дітей буде ефективним лише в 

тому випадку, якщо воно буде являти собою цілеспрямований 

процес. Успішний розвиток творчих здібностей можливий лише 

при створенні визначених умов, що сприятимуть їх формуванню. 

Але створення сприятливих умов недостатньо для виховання 

дитини з високорозвиненими творчими здібностями. Необхідна 

цілеспрямована робота з творчого розвитку дітей, над чим 

працюють у наш час багато науковців [6, с. 26]. 

Творча діяльність розвиває почуття дітей, так як дитина 

відчуває цілу гаму позитивних емоцій як від процесу діяльності, 

так і від отриманого результату. Вона сприяє більш 

оптимальному та інтенсивному розвитку вищих психічних 

функцій, таких, як пам’ять, мислення, сприйняття, увага. 
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Створюючи твори творчості, дитина відображає в них своє 

розуміння життєвих цінностей, свої особистісні властивості, по-

новому осмислює їх, переймається їх значимості та глибиною. 

Старші дошкільники з захопленням співають і танцюють, ліплять 

та малюють, складають музику і казки, займаються народними 

ремеслами і т. д. Творчість робить життя дитини багатшим, 

повнішим, радіснішим. Діти здатні займатися творчістю не тільки 

незалежно від місця і часу, але, найголовніше, незалежно від 

особистісних комплексів. Доросла людина, часто критично 

оцінюючи свої творчі здібності, соромиться їх проявляти. Діти, на 

відміну від дорослих, здатні щиро проявляти себе в художній 

діяльності [7, с. 178].  

Отже, для досягнення високого рівня розвитку творчості 

необхідно здійснювати систематичну та цілеспрямовану 

роботу з дошкільниками як в умовах дошкільного навчального 

закладу, так і сім’ї. Для покращення рівня розвитку творчості 

необхідно використовувати заходи, що спрямовані на їх 

розвиток у дошкільників: вводити до програми спеціальні 

заняття, спрямовані на розвиток творчої уяви і мислення дітей; 

на заняттях давати завдання творчого характеру; скеровувати 

дитячі предметні та сюжетно-рольові ігри на розвиток творчої 

уяви; використовувати спеціальні ігри, що розвивають творчі 

здібності дітей; проводити роботу з батьками та педагогами. 
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Нинішні виклики оточуючого середовища суттєво позна-

чуються на функціонуванні підприємства в сфері управління. 

Тому, раціональним є те, щоб сформувати єдину систему 

керівництва,  підґрунтям котрої повинні бути покладені поло-

ження пристосування бізнес-процесів до умов навколишнього 

середовища, що в свою чергу зможе реалізувати провідні бізнес-

цілі виробництва. Зі зміною системи управління зростає значення 

управлінських рішень, а саме приділяється більше уваги щодо 

удосконалення процесів прийняття  рішень з ціллю поліпшення їх 

продуктивності. Отже, проблеми аналізу емпіричних та 

методологічних методів до опрацювання та прийняття 

управлінських рішень лишаються украй необхідними і нині. 

В цілому, питання прийняття управлінських рішень 

вивчали такі вчені, як: Д. Хлєбнікова, А.В. Андрейчиков, 

Д. Мешкіс, А.І. Гінзбург, В. Єлиферов, Л.Г. Євланов, В. Репін, 
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О.І. Ларичев, Ю.Г., І. Ансоффа, Н. Пономарьова, Б.Г. Литвак,  

І. Слепухіна та інші.  

Мета статті полягає у дослідженні сутнісних аспектів та  

підходів щодо прийняття рішень з управління бізнес-

процесами виробництва та визначення  завдань, які повинні 

розв'язувати менеджери. 

 Дослідження показали, що застосування процесного 

підходу в управлінні підприємством дає змогу знизити витрати 

і підвищити якість продукції та послуг, отримати необхідну 

інформацію про поточний стан ведення бізнесу. Керівництво 

отримує унікальну можливість приймати своєчасні і 

стратегічно правильні рішення щодо подальшого існування 

підприємства. Основою процесного управління є бізнес-

процеси [1]. 

Таким чином, бізнес-процес – це упорядкована сукупність 

взаємозалежних дій, котрі необхідні для створення певного 

результату, що має значущість для зовнішнього або 

внутрішнього набувача. 

 Успіх рішень, який пов’язаний з управлінням бізнес-

процесом залежить від різних умов і чинників. Тому, доцільно 

виділити такі принципи [2]: 

– пропозиції мають базуватись на об’єктивному аналізі 
актуальних даних, а не на припущеннях і думці експерта; 

– бізнес-процеси повинні бути змодельовані, проаналізовані 
і вдосконалені з використанням єдиної методології, відомої усім 

учасникам, задіяним в управління бізнес-процесами; 

– необхідно враховувати попередній досвід управління 
бізнес-процесами; 

– необхідно аналізувати інформацію на всіх етапах 

управління з метою усунення дублювання функцій та 

уникнення помилок; 

– інформація  щодо показників якості бізнес-процесів по-

винна бути відкритою для усього підприємства, а не концентрува-

тись в межах певних груп (наприклад, вище керівництво); 
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– бізнес-процеси потрібно досліджувати досить ретельно, 

а не поверхнево; 

– необхідно концентруватись на бізнес-процесах, а не 

функціях в межах підрозділів; 

– групові пропозиції повинні бути обмежені в проміжках 
певного часу, щоб групи могли сконцентруватись на проблемі і 

не втратили натхнення; 

– повинна бути потужна підтримка вищого керівництва. 
Вище наведені положення вказують на те, що завдання, які 

сполучені з прийняттям рішень при управлінні бізнес-процесами, 

ґрунтуються та мають різнобічний характер. 

До центральних вимог формування бізнес-процесів 

належать такі:  

1. Інтенсивність на кожному або головних бізнес-процесах 

налаштовується на задоволення покупців.  

2. Утворення фінальної продукції необхідно ідентифіку-

вати у кожному бізнес-процесі, тому що можуть утворюватися 

зайві ланки щодо виготовлення доданої вартості.  

3. Формулювання меж бізнес-процесу, його продавців і 

покупців, гарантує взаємодію та взаєморозуміння правил,  їх 

результатів.  

5. Призначуючи головних за бізнес-процеси, можна 

уникнути появи розділу відповідальності та повноважень.  

6. Керівництво бізнес-процесами утворює підрозділи для 

поліпшення контролю за часом перебігу та заощадливості 

ресурсів. 

Раціоналізація бізнес-процесів є потрібним підходом до 

забезпечення результативності функціонування виробництв в 

сучасних умовах. Це, також, має сприяти покращенню якості 

товарів та сервісів у сфері обслуговування з ціллю абсолют-

ного задоволення побажань покупців. 

Варто не забувати, що управлінські рішення утворюються 

менеджерами на усіх ланках управління і вони зобов'язані 

здійснювати та контролювати процеси реалізації рішень. 
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Менеджери нижнього рівня управління реалізують завдання 

щодо здійснення самого рішення, а вищого рівня управління – 

завдання щодо виконання планування, структури, мотиву-

вання, контактування і відповідно контролю. 

Проте, менеджери будь-якого рівня управління при 

прийнятті управлінських рішень натикаються на великий 

спектр питань, наприклад:  

– як схарактеризувати проблему прийняття рішення лише 
за присутності кількох параметрів;  

– чия місія аналізувати проблемну обстановку;  

– як правильно скористатися навичками і знаннями для 
рішення питання;  

– яким чином буде контролюватися реалізація рішення.  
Слід зауважити, що процес прийняття рішень 

менеджерами не є чітким та систематичним здійсненням 

стадій, що запропоновані в теоретичних принципах стосовно 

прийняття управлінських рішень. Через те, важливо 

сформулювати спектр завдань прийняття рішень на різних 

рівнях управління бізнес-процесами. 

Не звертаючи увагу на те, що спеціалісти з питань 

управління бізнес-процесами роблять акцент на важливості 

створення робочих груп, в літературі мало уваги присвячено 

проблемам колективної взаємодії з урахуванням особливостей 

завдань прийняття рішень з управління бізнес-процесами. 

Велика кількість вчених лише підкреслюють, що керівництво 

бізнес-процесами здійснюється не окремими людьми, а 

робочими колективами, не поглиблюючись в розгляд даного 

запитання. Також, якщо приділяти недостатню увагу до цього 

запитання, то це може привести до промахів і похибок при 

управлінні бізнес-процесами. Проте, з іншої сторони, якщо 

група спеціалістів підібрана якісно, то зважаючи на 

психологічні та соціальні аспекти при постанові завдань 

управління бізнес-процесами та вживання сучасних технологій 

для підтримки процесу прийняття рішень може суттєво 
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збільшити продуктивність прийняття управлінських рішень і 

поліпшити якість бізнес-процесів. 

Комплексний підхід до прийняття рішень у групах, 

ґрунтується при застосуванні теорії ігор та інструменти 

формування груп з вирішення проблем якості, подолання 

опору персоналу та перешкод у формуванні гнучкості, 

адаптивності та забезпечення якості бізнес-процесів є 

взаємопов’язаними та закріплюють організаційну складу 

управління якістю бізнес-процесів [3]. 

Сучасний менеджмент бізнес-процесів пропонує управління 

через реінжиніринг бізнес-процесів, тобто, за визначенням 

Хаммера та Чампі,[4]: реінжиніринг бізнес-процесів — це 

фундаментальне переосмислення та радикальна модифікація 

бізнес-процесів для досягнення суттєвих змін в роботі з 

удосконалення в критичних поточних показниках, таких як 

витрати, якість, обслуговування та швидкість. Таке формулю-

вання направлене на цілі реінжинірингу бізнес-процесів, тобто на 

такому удосконаленні діяльності, котре дозволить досягнути 

вагомих змін та розвитку. 

Як і будь-який інший процес удосконалення, процес 

реінжинірингу можна розділити на фази [5]:  

– планування,  

– формування 

– прийняття рішень,  

– впровадження. 
Після успішного впровадження нова організаційна струк-

тура має потребу в постійній адаптації відповідно до умов, що 

змінюються, тобто впливу зовнішніх факторів, тому процеси, 

завдання, відповідальні за завдання посадові особи, ресурси і 

цілі впроваджених бізнес-процесів повинні знайти своє 

відображення в безперервному менеджменті бізнес-процесів 

[6].  

Головною задачею безперервного менеджменту бізнес-

процесів є стабільне і послідовне удосконалення організаційної 
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будови, через це заходи стосовно такого поліпшення 

зобов'язані відповідати поставленим цілям виробництва і 

проводитися відповідно до існуючої організаційної будови за 

участі усіх учасників залучених бізнес-процесів. 

Отже, у ході дослідження виявлено, що сьогодні є кілька 

підходів до керівництва бізнес-процесами: впроваджування 

системи реінжинірингу бізнес-процесів та процесного підходу.  

Таким чином, вдосконалення управління бізнес-процесами 

організацій дасть змогу розвинути стратегічні переваги, котрі 

будуть сприяти доцільному вживанню виробничої здібності, 

продуктивності виробничого функціонування, а також 

поліпшенню якості системи менеджменту. 

Сам процес прийняття рішення є проблематичним та 

багатоплановим. Сумлінне дослідження завдань прийняття 

рішень допоможе менеджерам створити чітке бачення 

проблеми, що сприятиме скороченню похибок при розробці 

заходів з приводу здійснення і контролю реалізації рішення, 

дозволить визначити потрібні ресурси для його реалізації. Це 

також може бути корисним при будуванні продуктивної 

системи підтримки прийняття рішень з урахуванням вимог і 

побажань менеджерів різних ланок управління. 
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Одним із проявів інтеграційних процесів у науці та освіті є 

створення та розвиток науково-освітнього простору. Поняття 

науково-освітній простір можна розглядати як явище в межах 

країни, Європи та світу. Враховуючи те, що країни Західної 

Європи вже мають єдиний політичний (Європейський союз) і 

фінансовий (євро) простір, одним з пріоритетних завдань для них 

є створення та розвиток єдиного науково-освітнього простору.  

Зважаючи на те, що Україна взяла курс на євроінтеграцію і 

включення в загальні європейські процеси, то створення і 

розвиток сучасного науково-освітнього простору і включення 

його до єдиного науково-освітнього простору Європи є досить 

актуальне питання. 

Інтеграція розглядається сьогодні як найбільш значимий 

інноваційний рух освіти ХХІ століття. Вона практично 

перевершує інші педагогічні нововведення за широтою 

експериментального втілення, глибиною творчого задуму та 
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тривалістю. Сучасний стан проблеми інтеграції освіти пов'язаний 

з історією її розвитку, яка послідовно проходила етапи комплекс-

ного навчання, міжпредметних зв'язків, піднялася на рівень 

інтеграції та знайшла своє місце в системі інтегрованих курсів. 

Однією з передумов подальшого розвитку сектору освіти і 

науки є розуміння та наукове осмислення внутрішніх і зовнішніх 

факторів та характеру їх впливу на цей процес, оцінювання 

потреб у системних перетвореннях галузі з урахуванням набутого 

досвіду міжнародного співтовариства та створення дієвого 

механізму впровадження новітніх наукових розробок.  

Беззаперечно, звернення до питання прогнозування тендер-

цій розвитку на сучасному етапі галузі освіти та особливостей їх 

прояву в умовах світової та європейської інтеграцій є однією з 

найважливіших проблем педагогічної науки. Їх вирішення 

дозволить виявити нові підходи та практичні шляхи реалізації 

освітніх ідей. 

Актуальними напрямами розвитку вищої освіти і профе-

сійної підготовки на початку ХХІ століття є: посилення діяльності 

освітніх установ на міжнародному рівні, визнання знань та 

інформації основою соціальної інтеграції, а їх взаємодію – 

основою глобальної конкурентоспроможності; реалізація 

глобальних соціальних та економічних цілей міжнародними 

організаціями, урядами і парламентами, діловими колами, 

громадянським суспільством; налагодження діалогу, партнерсь-

ких відносин як демократичних інструментів формування 

справедливого світопорядку, інвестування в розвиток вищої 

освіти з метою забезпечення ефективності підготовки майбутніх 

фахівців. 

 Встановлено, що у системі української вищої освіти нині 

актуалізуються такі нові тенденції, явища, процеси, як універси-

тетська автономія, академічна мобільність, подвійний диплом, 

Європейська система перезарахування (трансферту) кредитів 

(ECTS), нові професійні освітні стандарти, моніторинг якості 

освіти, рейтинги ВНЗ, оновлення змісту навчання; комп’ютериза-

ція навчання та управління; синтез науки та освіти; система 
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грантів; приватна освіта; конкуренція і конкурентоспроможність 

ВНЗ різних форм власності; модернізація стратегії і тактики 

навчально-виховного процесу, варіантність і свобода вибору в 

побудові індивідуальної навчальної програми, вибіркові 

дисципліни, сертифікатні програми, одержання додаткової 

спеціальності, посилення творчої та самостійної складової 

навчання, демократизація навчання та управління, 100-бальна 

рейтингова система оцінювання знань студентів, рейтингова 

оцінка роботи викладача, стимулювання інноваційних методик і 

форм викладання та виховання; створення спеціальних іннова-

ційно-освітніх центрів; демократизм у стосунках викладачів та 

студентів, посилення ролі студентського самоврядування; 

прозорість вступного тестування; відкрита виборність керівних 

посад в університеті (від ректора до завідувачів кафедр) та інші.  

Зважаючи на визначені тенденції та перспективи, основною 

метою вищої школи в Україні є забезпечення підготовки фахівців 

будь-якої галузі, що володіють необхідними компетенціями, 

здатних на високому професійному рівні виконувати визначені 

завдання, спроможних оволодівати та самостійно аналізувати 

інформацію, створювати та поширювати знання, творчо 

розвиватись, самоудосконалюватись, бути мобільними та 

конкурентоспроможними. 

 Вагомого значення набуває тенденція забезпечення якості 

вищої освіти, побудована на визначених принципах з 

урахуванням провідних європейських практик. У Європі створені 

і діють спеціалізовані організації, метою функціонування яких є 

моніторинг процесу забезпечення якості освіти, а також 

упровадження та удосконалення стандартів із забезпечення якості 

вищої освіти і розробка дієвих рекомендацій у цій сфері.  

Підсумовуючи, слід зазначити, що основними складовими 

загального інтеграційного процесу розвитку сучасного світу, який 

відображає об’єктивні тенденції його глобалізації, є процеси 

інтеграції: знань про людину, суспільство і природу; технологій 

діяльності людини, технічних і людино-технічних засобів 

діяльності. Формуючи особистісну і кадрову компоненти цих 
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інтеграційних процесів, система освіти повинна не тільки сама 

бути залучена в процеси світової соціально-економічної 

інтеграції, науково-технічної, інноваційно-технологічної і 

загальнокультурної інтеграції, але й стати їх каталізатором, 

забезпечити гармонійність, стабільність і передбачуваність їх 

еволюції, усвідомлення членами суспільства необхідності їх 

практичної реалізації. 

Отже, реформи в Україні у сфері освіти повинні бути 

спрямовані на формування і реалізацію дієвої інтеграційної 

стратегії та вироблення спільної моделі інтелектуального 

зростання націй, що заснована на світовій практиці. 
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На якість кадрового потенціалу істотно впливає і той факт, 

що люди, котрі працюють в тій чи іншій організації, дуже 

відрізняються між собою за багатьма параметрами: стать, вік, 

освіта, національність, сімейний стан, соціальний статус, 

особливості характеру та інші. Всі ці відмінності можуть 

суттєво впливати як на характеристику роботи та поведінку 

окремого працівника, так і на дії та поведінку інших членів 

організації. В зв’язку з цим, з нашої точки зору, використання 

наукових засад менеджменту просто необхідне, особливо в 

умовах переходу до інформаційного суспільства і зміни 

сформованого за багато років стереотипу мислення. Тільки 

системі менеджменту під силу будувати свою роботу з кадрами 

таким чином, щоб сприяти розвитку позитивних результатів 

діяльності кожної людини і організації в цілому підвищувати їх 

культуру, добросовісне відношення до своєї роботи і на основі 

цього підвищувати якість кадрового потенціалу. 

Важливою ціллю управління персоналом є ефективне 

використання особистого потенціалу кожного працівника,   

Критерієм рівня розвитку особистого потенціалу працівника 

служать якісні характеристики віддачі фізичних та інтелектуаль-

них сил, творчої енергії в трудовому процесі. Ця віддача знахо-

дить своє конкретне вираження в трудовій активності людини, її 
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ставленні до праці як життєвої потреби. В свою чергу якість 

трудового потенціалу підприємства можна визначити, виходячи з 

аналізу рівня розвитку особистого потенціалу та рівня ефектив-

ності його використання у відповідності зі встановленою метою. 

Сучасні технології потребують сьогодні не тільки високої 

кваліфікації та виконавчої дисципліни працівників, але і їхньої 

творчої участі у виробництві, у пошуку резервів їх раціоналізації. 

Для цього необхідно перебудувати всю систему роботи з 

кадрами, починаючи з оцінки та атестації кадрів, підбору, 

підготовки та підвищення кваліфікації і закінчуючи роботою з 

резервом кадрів на керівні посади, як, наприклад, це роблять за 

кордоном. Одночасно з цим серйозну увагу треба приділяти 

якісній професійній підготовці самих працівників кадрових 

служб. Для вирішення цих питань необхідно використовувати 

останні наукові досягнення в області кадрового менеджменту. 

Традиційно вважається, що рівень кадрового потенціалу 

можна оцінити за показниками ефективності діяльності. Це 

пояснюється тим, що підвищення ефективності підприєм-

ницької діяльності все більше знаходиться в залежності від 

ступеню участі у цих процесах всіх працівників.  

Останнім часом широкого розповсюдження набуває 

кваліметричний підхід до оцінок якісних характеристик 

кадрового потенціалу, який характеризується наданням 

кількісних оцінок якісним явищам. Найбільш поширеним 

методом оцінки особистого потенціалу працівника є метод 

стандартних оцінок, згідно з яким заповнюється спеціальна 

форма оцінювання окремих аспектів роботи працівника 

протягом атестаційного періоду за стандартною шкалою. 

Кількісні оцінки окремих якостей працівника зазвичай 

здійснюються за допомогою експертних оцінок. При цьому для 

характеристики кандидата на посаду спочатку необхідно 

встановити (з урахуванням специфіки викладацької роботи) 6-7 

критеріїв. За кожним критерієм на основі вивчення діяльності 

кандидатів на посаду або працівників, що атестуються, 

запропоновується відповідна оцінка за встановленою шкалою, 
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наприклад, п’ятибальної (відмінно – 5; добре – 4; задовільно – 

3; незадовільно – 2; погано – 1) [1, с. 32]. 

Відповідно, чим вище загальна оцінка по кожній групі 

якостей, тим вищим є особистий кадровий потенціал працівника. . 

На етапі визначення загальної оцінки особистого потен-

ціалу працівника величина коефіцієнта професійної перспек-

тивності повина додаватися до загальної оцінки ділових та 

організаторських здібностей. 

Оцінка всієї сукупності ознак здійснюється шляхом 

підсумовування оцінок індивідуальних ознак, помножених на 

їхню питому значимість: 

;11
XaП

n

i ij = =
           (1) 

де, i – порядковий номер ознаки;  

j – рівень прояву ознаки;  

aij – кількісна міра ознаки в працівника;  

Xi – питома значимість ознаки в загальній оцінці. 

У підвищенні ефективності праці також значну роль 

відіграє гармонізація мотивації праці робітників, вміле 

використання принципів матеріальної зацікавленості. В зв’язку 

з цим, систему економічних показників ефективності праці 

слід доповнити показниками результативності його мотивації, 

що дозволяють оцінити рівень мотивів та стимулів, що 

застосовуються. 

Так, В. М. Луговою акцентується увага на питанні 

розгляду експертної діяльності в педагогічній області як 

методичного прийому дослідження, спрямованого на вивчення 

соціально-психологічної природи людини і особливостей її 

прояву в різних сферах суспільного життя. При цьому 

психологічна експертиза повинна стати невід’ємною частиною 

експертизи кадрового потенціалу в освітній діяльності [3]. 

Важливо відзначити, що вивчення освітніх явищ і процесів 

може здійснюватися різними, наприклад, діагностичними 

способами, які, найчастіше, покликані вирішувати завдання 



 

293 

атестаційного, інспекторського, моніторингового плану. Такі 

способи, як правило, спрямовані на оцінку традиційних форм 

навчання з проведенням порівняльного аналізу в контексті 

співвідношення з нормою, зразковим показником. В такому 

випадку застосовується регламент процедури, еталонні 

показники і критерії оцінок досліджуваного об’єкта, що 

забезпечує умови широкого поширення і деякої стабільності 

ситуації в освітній практиці. 
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ад’юнкт кафедри успільних наук 

Національний університет оборони України  

імені Івана Черняховського    

Впровадження інновацій, перехід на компетентнісну освітню 

парадигму потребує переорієнтації, посилення технологізації 

освіти, застосування інтерактивності, інтерсуб’єктності, 

креативності освітнього процесу у формуванні освітньо-

професійних програм підготовки майбутніх МВУ.  
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Розуміння і сприйняття відмінностей інших культур, толе-

рантне ставлення до їх особливостей, переходу від етноцентризму 

до етнорелятивізму [2, с. 2]є базовими якостями характеристики 

МВУ, це ті вимоги, які є віддзеркаленням змін у соціумі, у 

системі вищої освіти, що мають спрямувати професійну 

підготовку майбутніх МВУ на міжнародні стандарти, спираючись 

на відповідні нормативно-правові документи, впровадженню 

педагогічних нововведень у зв’язку зі змінами вимог часу та 

сприяють поступовій інтеграції у світовий освітній простір.  

Сутність процесу розвитку міжкультурної компетентності 

майбутніх МВУ у професійній підготовці має на меті прогрес та 

поступовий перехід зі стану заперечення культурних відміннос-

тей до стану міжкультурної інтеграції, що відповідає рівням 

володіння міжкультурною компетентністю від міжкультурної 

необізнаності до оптимального рівня міжкультурної 

компетентності, з метою досягнення ефективної міжкультурної 

комунікації і взаємодії. 

На етапі заперечення культурних відмінностей, рівень 

володіння МКК найнижчий і відповідає рівню (необізнаності), 

другий етап захист від культурних відмінностей, на цьому етапі 

відбувається критичне сприйняття інших культур, зміна полюсів 

на «ми»-«вони», «свої»-«чужі», намагання захиститись від 

існуючих культурних відмінностей, що відповідає початковому 

рівню. Наступний етап мінімізації культурних відмінностей, 

відповідає (базовому) рівню міжкультурної обізнаності, дозволяє 

перейти до мінімізації культурних відмінностей, які початково 

були визначені на етапі захисту. Відбувається процес між куль-

турної схожості, що породжує толерантність, на цьому етапі все ж 

сховані глибокі культурні відмінності. Етап прийняття 

культурних відмінностей, відповідає рівню міжкультурної 

грамотності або (середньому рівню) на ньому відбувається вихід 

із етноцентричного стану, саме тут виникає інтерес, відкритість 

до інших культур, розуміння, що інші культури мають такі ж 

складні структури як і своя. На етапі адаптації до культурних 

відмінностей ми спостерігаємо за рівнем міжкультурного 
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сприйняття (достатній) рівень, тут відбуваються процеси 

збереження ідентичності, проблема істинності своєї культури. Та 

заключний етап інтеграції відповідає оптимальному або 

(високому) рівню МК, сприяє інтеграції культурних відмінностей, 

культурній лімінальності, для створення певних культурних 

мостів та міжкультурного посередництва. [1, с.181-182] 

Даний опис відповідності етапів та рівнів, відповідає 

складової моделі розвитку МКК для розуміння процесу сутності 

розвитку МКК ММВУ, використовуються відповідно якісні 

критерії (культурологічні знання, рефлективність, толерантність, 

емпатія, комунікабельність, імпровізаційність тощо) набуття 

компетентності, що досліджується, та застосовується в загальній 

структурі педагогічної моделі в результативно - діагностичному 

блоці, для виявлення рівнів набуття МКК МВУ та розуміння на 

якому етапі розвитку МКК перебуває майбутній магістр військо-

вого управління та для подальшого її вдосконалення або корекції. 

Все це зумовлює формулювання наукового завдання для 

дослідників – розвивати і навчати майбутніх МВУ (курсантів) 

основам міжкультурної комунікації, формувати у них навички 

міжкультурного спілкування враховуючи проблемно-діяльнісний 

та інтерактивний характер пізнання, взаємодії, комунікації, 

спрямованість на досягнення успіху, для набуття здатності і 

готовності до продуктивної участі міжкультурній взаємодії. 
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Дитячий оздоровчо-екологічний центр (ДОЕЦ), розташо-

ваний на вулиці Героїв Дніпра 32-В. Офіційна дата відкриття 19 

серпня 1994 року, розпорядженням  Представника Президента 

України у Мінському районі міста Києва № 450 від 17.08.1994 

року. 

ДОЕЦ є комплексним позашкільним  навчально-виховним 

закладом, зареєстрований  у Київському міському Управлінні 

статистики, отримав ліцензію № 16  від 03.10.1995 р. на право 

здійснення освітньої діяльності за рівнем «Позашкільна освіта 

та виховання» . 

ПРОГРАМА РОЗВІТКУ ДОЕЦ НА 2010-2015 роки. Низький 

рівень духовності та здоров’я серед представників молодого 

покоління в Україні свідчить про негативні тенденції щодо 

ставлення їх до власного здоров’я, що впливає й на зниження 

соціальних показників життя. Актуальною на сьогодні для 

навчальних, зокрема позашкільних закладів, є навчально-виховна 

діяльність, спрямована на формування здатності у вихованців 

зовнішні вимоги перетворювати на внутрішні переконання, 

виховання самосвідомості та відповідальності за власне здоров’я і 

культуру. 

Культуру здоров’я слід розглядати як  показник вихованості 

людини, яка не тільки піклується, зберігає і зміцнює власне 

здоров’я, а й має високий культурний рівень поведінки щодо 

здоров’я оточуючих її людей. 
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Концепція Дитячого оздоровчо-екологічного центру  «Фор-

мування культури здоров’я дітей і підлітків  у сучасному поза-

шкільному закладі» побудована на основі Європейського 

концептуального комплексного підходу до власного здоров’я 

вихованців та працівників закладу, в якому  основоположним є 

забезпечення здорового способу життя для всього колективу 

шляхом створення безпечного, позитивного духовного, соціаль-

ного й оздоровчого середовища, інтеграція методів оздоровлення 

в навчально-виховну діяльність  кожного педагога [1, c.34]. 

У 1995 році ДОЕЦ став членом Європейської мережі шкіл 

сприяння, зміцнення та збереження здоров’я та отримав 

Сертифікат Європейського регіонального бюро Всесвітньої 

організації охорони здоров’я. У 2003 році - був одним з 

переможців конкурсу-захисту Національної мережі Шкіл 

сприяння здоров’ю і отримав статус освітньо-інформаційного, 

який підтвердив у  2006 і 2009 роках.  

Всі ці роки Центр здійснює системний і діяльнісний підхід 

до формування мотивації на здоровий спосіб життя, в першу 

чергу шляхом  проведення  активної роботи  з впровадження і 

розповсюдження концепції «Шкіл зміцнення здоров’я». 

Створення Програми «Дитячий оздоровчо-екологічний 

центр - сучасний позашкільний заклад культури здоров’я та 

духовності» є кроком до наукового осмислення процесів 

модернізації у ДОЕЦ  щодо виховання особистості з новим 

мисленням, людини творчого типу, здатної до сприйняття 

інноваційних  перетворень у суспільстві.  

Сучасна освіта не повинна бути відірвана від  розвитку 

суспільства, питань існування людської спільноти. Тому 

концептуальною основою  Програми є надання пріоритетності 

проблемам соціального становлення фізично і психічно здорової, 

культурної,  духовно-моральної особистості,  формування 

суспільно-громадського досвіду вихованців [3, c.23].  

МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ ДИТЯЧОГО 

ОЗДОРОВЧО-ЕКОЛОГІЧНОГО ЦЕНТРУ Оболонського району 

міста Києва. 
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Мета програми: Створення умов для модернізації 

позашкільної  освіти, актуалізації та оптимізації інноваційної 

навчально-виховної та управлінської діяльності, для розбудови 

виховного простору закладу, сприятливого для особистісного 

та індивідуального розвитку, самовдосконалення, самостверд-

ження дітей, учнівської та студентської молоді.  

Завдання програми 

- розробка і впровадження Оновленої моделі закладу 

формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, з  

пріоритетним використанням  здоров’язберігаючих технологій 

у дитячих і молодіжних об’єднаннях  всіх відділів ДОЕЦ; 

- використання якісно нових форм організації життє-

діяльності  Дитячого оздоровчо-екологічного центру;   

- створення цілісної та дієвої системи виховної роботи, 

спрямованої на фізичне, духовно-моральне удосконалення, 

збереження та розвиток психофізичного потенціалу дітей і 

підлітків, життєвих навичок на основі Концептуальних засад 

реформування освітнього (виховного) простору Дитячого 

оздоровчо-екологічного центру; 

- розширення соціального партнерства з іншими нав-

чальними закладами, установами, громадськими організаціями,  

збільшення в районі мережі шкіл сприяння здоров’ю, 

удосконалення просвітницької та оздоровчо-профілактичної 

роботи шляхом залучення учнівської та студентської молоді до 

спільної діяльності; 

- формування культури здоров’я та підвищення духовно-

культурного рівня співробітників Центру; 

- системне проведення моніторингу діагностики і 

корекції стану здоров’я дітей та молоді; 

- проведення педагогами дослідно-експериментальної, 

проектної діяльності та пошуково-дослідної роботи з 

вихованцями; 

- визначення пріоритетних напрямів роботи з батьками 

та більш повне їх залучення до інноваційних процесів, що 

відбуваються у закладі; 
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- створення системи пошуку, підтримки і розвитку 

талановитих та обдарованих дітей; 

- спрямованість занять у творчих групах на професійне 

самовизначення; 

- оптимізація організаційної управлінської діяльності; 

- аналіз, систематизація, самоаналіз та моніторинг 

соціально-педагогічної діяльності  педагогів, узагальнення 

досвіду роботи окремих структурних підрозділів ДОЕЦ, всього 

закладу [21, c.18]. 

                        ЕТАПИ ТА УЧАСНИКИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ПРОГРАМИ 

Етапи реалізації Програми - 2011 - 2015 роки. 

І етап - вересень 2011 - серпень 2012 р. – концептуально-

організаційний;  

П етап - вересень 2012 - серпень 2014 р. – практично-

розвивальний; 

III етап - вересень2014-грудень 2015 р. – результативно-

узагальнювальний. 

Учасники виконання програми: 

- педагогічні, дитячо-юнацькі, батьківські  колективи 

ДОЕЦ та соціальні партнери (педагогічні працівники інших 

навчальних закладів, представники наукових, освітянських, 

інших установ, дитячих, молодіжних, громадських організацій) 

[4, c.57-58]. 

З 2016 по 2021 роки ДОЕЦ працює над науково-

методичною проблемою «Компетентнісний підхід: орієнтація 

освіти на особистість дитини». 

Література:  
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Г.І., Герасімова А.С. Альманах. К., - 2020. - С.80.                
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м. Черкаси, Україна 

Поняття конкурентоспроможності різних суб’єктів 

ринкових відносин є комплексним поняттям, неоднозначність 

трактувань якого пов’язана з наявністю багатьох підходів до 

його визначенння.  
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Аналіз наукових джерел показує, що переважна більшість 

авторів у загальному розумінні визначають конкурентоспро-

можність як певну перевагу по відношенню до конкурента. 

Залежно від мети та об’єкта аналізу це поняття уточнюється і 

деталізується. Зокрема, зарубіжні вчені А.А. Томпсон та А. Дж. 

Стрикленд вважають, що конкурентоспроможність характе-

ризує те, «наскільки ефективно компанія задовольняє потреби 

клієнта порівняно з іншими компаніями, що пропонують 

подібний продукт або послугу» [3, с. 237].  

У цьому визначенні можна відзначити ряд дискусійних 

моментів. По-перше, оскільки в конкретному сегменті ринку 

конкурують товари або послуги, що виробляються в даній 

галузі, а також товари-замінники, використання терміну 

“подібний продукт” є неоднозначним. По-друге, доцільність 

використання терміну “ефективність задоволення потреби” 

можна пояснити лише з позиції споживача, реакція якого є 

пріоритетною (але не єдиною) при оцінці конкурентоспромож-

ності ринкових суб’єктів.  

Ряд користувачів інформації про конкурентоспроможність 

(кредитори, інвестори, теперішні і потенційні працівники, а 

також реальні і потенційні конкуренти) оцінюють підпри-

ємство за критерієм потенціалу конкурентоспроможності. Крім 

того, прагнення до довготривалого існування на ринку 

потребує від виробника формування стратегічних конкурент-

них переваг і, таким чином, орієнтація на концепцію 

продуктивності, яка значно ширша від концепції ефективності. 

Для отримання коректних результатів оцінки рівня конку-

рентної переваги необхідне підсилення тих компонентів потен-

ціалу підприємства, які повинні адекватно відобразити ситуацію, 

що складається в макро- та мікросередовищі підприємства. 

Оскільки конкурентна перевага характеризує продуктив-

ність використання ресурсів та виявляється у співставленні з 

іншими суб'єктами, її рівень слід оцінювати відносно 

відповідної бази. Наприклад, рівень конкурентної переваги 

підприємства можна оцінити як відношення рентабельності 
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даного виробництва до аналогічного показника підприємства-

лідера, розрахованого за тривалий стратегічний період. 

Основними причинами втрати конкурентної переваги є: 

- зниження вимогливості споживачів; 

- погіршення факторних параметрів; 

- технологічні зміни, нові нетрадиційні джерела енергії, 

- обмеження темпів інвестицій; 

- неспроможність до швидкої адаптації систем управління, 

моральне та фізичне зношування обладнання; 

- послаблення внутрішньої конкуренції. 

Характер діяльності закладів вищої освіти, висока 

соціальна значимість освітніх послуг не дозволяють розглядати 

конкурентоспроможність закладів вищої освіти виключно як 

показник комерційної ефективності. Подібний підхід, на думку 

О. М. Дмитренка, «вихолощує» освітній процес, зводить його 

до завдання максимізації прибутку, що нівелює критерій 

соціальної ефективності [1, с. 52]. 

На думку Т.О. Ольшанцевої, конкурентоспроможність 

закладів вищої освіти, як і будь-яких інших в цій сфері, 

доцільно розглядати: по-перше, з позицій соціальної (суспіль-

ної ефективності); по-друге, як комплексну (інтегральну) 

характеристику їх діяльності [2, с. 108]. 

Урахування наведених вище специфічних характеристик 

дозволяють нам сформулювати підхід, який полягає в розгляді 

конкурентоспроможності закладів вищої освіти як інтеграції еѐ 

ресурсних потенціалів, що забезпечують конкурентні переваги 

на ринку освітніх послуг в процесі взаємодії його учасників. 

Запропоноване визначення, на нашу думку, відображає інтегра-

льний характер конкурентоспроможності – джерело її поход-

ження (потенціал закладу вищої освіти) та основу її формуван-

ня (ефективні партнерські відносини учасників ринку освітніх 

послуг). 

Література:  
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доцент кафедри обліку і аудиту НТУ «ДП». 

Економія матеріальних ресурсів є одним з найважливіших 

факторів  росту національного доходу. Матеріально-технічне 

забезпечення безперебійної праці підприємства шляхом 

своєчасного та в необхідній кількості постачання сировини, 

матеріалів, і т.д. є найважливішою умовою його ефективної 

виробничо-господарської діяльності. Від якості плану 

матеріального забезпечення, ступеню його виконання й 

ефективності використання залежать обсяг виробництва, 

собівартість продукції, величина оборотних засобів та, врешті-

решт, рентабельність виробництва. Раціональне використання 

матеріальних ресурсів, тобто предметів праці, є одним з 



 

304 

найважливіших факторів збільшення обсягів виробництва та 

зменшення собівартості продукції [1].  

Згідно з законодавством України визначені методологічні 

основи формування в бухгалтерському обліку інформації про 

запаси та розкриття її в фінансовій звітності. Основними 

нормативно-правовими актами, які використовуються при обліку 

запасів, є Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні” [2], Положення (стандарт) бухгалтерського 

обліку 9 „Запаси [3], Інструкція по інвентаризації основних 

засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, 

грошових коштів і документів та розрахунків [4],  а також 

методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів [5]. 

Важливою умовою правильної організації обліку матеріалів є 

розробка номенклатури матеріалів. На виробничому підприємстві 

кожна група матеріалів може складатися із сотень і тисяч назв, 

сортів, розмірів. Для раціонального обліку матеріалів, який 

сприяє оперативній роботі, плануванню та бухгалтерському 

обліку, розроблено деталізоване групування матеріалів. З цією 

метою на підприємстві перелік найменувань окремих видів 

матеріалів класифікується за визначеною ознакою. Матеріали 

поділяються на групи. Кожна група поділяється на підгрупи. У 

межах кожної підгрупи матеріали в свою чергу групуються за 

профілем, маркою, сортом, а потім за розміром та ін. 

Відповідно до пункту 5.9 Закону України „Про 

оподаткування прибутку підприємств” з метою податкового 

обліку платник податку за своїм вибором здійснює оцінку 

вибуття запасів за одним з п’яти методів бухгалтерського обліку, 

характеристика яких наведена в пунктах 17-22 положення 

(стандарту) бухгалтерського обліку 9 „Запаси”. До цих методів 

належать: метод ідентифікованої вартості відповідної одиниці 

запасів, метод середньозваженої вартості однорідних запасів, 

вартості перших за часом надходження запасів (ФІФО), метод 

нормативних затрат та метод за цінами продажу запасів. Отже, 

виходячи з економічних умов господарювання, кожне 
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підприємство використовує в своїй обліковій політиці найбільш 

вигідний для нього метод оцінки вибуття запасів. 

Вигода для підприємства заключається з точки зору 

податкового обліку, а саме: при використанні одного з вище 

зазначених методів підприємство платить найменший податок 

з прибутку в перші періоди, а значить заощаджує певні кошти. 

Оскільки, відповідно до концепції вартості грошей у часі, 

гроші в даний момент коштують більше, ніж ті ж гроші в 

майбутньому, то підприємство, використовуючи зараз ці гроші, 

може отримати додатковий прибуток. Безумовно, це тільки 

відстрочка сплати податків, але навіть ця відстрочка має 

значну перевагу – ці гроші будуть знаходитися в оберті 

підприємства та створять „додаткову прибавочну вартість”. Та 

врешті-решт, оподаткований прибуток „вирівняється”, 

оскільки в будь-якому разі всі запаси будуть використані та 

списані на собівартість продукції. 

Час від часу на виробничих підприємствах, які використо-

вують декілька видів запасів, виникає ситуація, коли для різних 

запасів, що мають однакове призначення та умови використання, 

вигідно використовувати різні методи. Однак, відповідно до 

пункту 5.9 Закону України „Про оподаткування прибутку 

підприємств” в такому випадку можна використовувати лише 

один з наведених методів, який не можна змінювати протягом 

податкового року. Отже, виникає необхідність вибрати один 

метод для всіх запасів, але такий, щоб в початкові періоди при 

його використанні податок на прибуток був найменшим.  

Для того, щоб вибрати найбільш вигідний метод на 

наступний плановий рік, необхідно зробити за даними 

декількох попередніх звітних періодів розрахунки для 

основних видів запасів, вартість яких займає більшу частину 

загальної вартості запасів, за усіма можливими методами, та по 

результатах вибрати той метод, при використанні якого 

податок на прибуток від використання усіх указаних видів 

запасів буде меншим в початкові періоди.  
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В умовах виробничих підприємств, де номенклатурний 

запас надзвичайно великий, в більшості випадків менший 

податок з прибутку в перші періоди буде сплачений при 

використанні методу середньозваженої собівартості. Також, 

цей метод зручний у застосуванні при оцінці вибуття великої 

кількості запасів різної номенклатури, які притаманні 

виробничим підприємствам. Його використання врівноважує 

цінові зміни на протязі звітного періоду та дає об’єктивну 

картину руху запасів на підприємстві. 

Як було сказано вище, це тільки відстрочка сплати 

податків, та врешті-решт, оподаткований прибуток 

„вирівняється”, оскільки в будь-якому разі всі запаси будуть 

використані та списані на собівартість продукції, але, для 

підприємства, якому необхідно заощадити певні кошти на 

початковому етапі, менший податок з прибутку в перші 

періоди буде сплачений при використанні методу 

середньозваженої собівартості за цей період.  
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РЕФЛЕКТОМЕТРІЇ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПОШКОДЖЕНЬ 

КАБЕЛЬНИХ ЛІНІЙ 
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електроенерготехніки та автоматики 

НТУУ «КПІ ім. Ігоря Сікорського» 

м. Київ, Україна 

Якість електропостачання більшості споживачів 

безпосередньо залежить від надійної роботи розподільних мереж. 

Однією з причин порушення нормального режиму роботи мережі, 

є пошкодження повітряних та кабельних ліній електропередач. 

Дана проблема особливою мірою стосується кабельних ліній, так 

як вони широко використовуються у мережах 0,4-10 кВ  міст та 

промислових підприємств, це обумовлює необхідність їх 

своєчасного діагностування, та швидкого визначення місця 

пошкодження. Так як КЛ знаходяться   під землею, то неможливо 

визначити їх пошкодження візуально, тому постає необхідність 

застосування дистанційних методів. Точному визначенню місця 

пошкодження КЛ, яке проводиться трасовими методами, повинна 

передувати попередня його локалізація методом імпульсної 

рефлектометрії. Даний метод дозволяє істотно скоротити час 

точного визначення місця дефекту.  

Метод імпульсної рефлектометрії, що назиється також 

методом відбитих імпульсів або локаційним методом, 

базується на фізичній властивості нескінченно довгої 
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однорідної лінії, згідно з якою відношення між напругою і 

струмом введеної в лінію електромагнітної хвилі однакове в 

будь-якій точці лінії. [1, с.25]. 

При використанні методу імпульсної рефлектометрії в 

лінію надсилають зондуючий імпульс і вимірюють інтервал  tх  

- час подвійного проходження цього імпульсу до місця 

пошкодження (неоднорідності хвильового опору). 

Відбитий сигнал з'являється в тих місцях лінії, де 

хвильовий опір відхиляється від свого середнього значення:  

біля муфт, місць зміни перерізу жили, місць стиснення кабелю, 

у місця обриву, короткого замикання [2, с.321]. 

Прилади, що реалізують зазначений метод, називаються 

імпульсними рефлектометрами. Спрощена структурна схема 

імпульсного рефлектометра наведена на рис. 1. 

 

 
Рисунок 1 – Структурна схема імпульсного рефлектометра 

 

З генератора імпульсів зондуючий імпульс подається  в 

лінію. Відбиті імпульси надходять з лінії в приймач, в якому 

проводяться необхідні перетворення над ними. З виходу 

приймача перетворені сигнали надходять на графічний індикатор. 

Всі блоки імпульсного рефлектометра функціонують по сигналам 

блоку управління. На графічному індикаторі рефлектометра 

відтворюється рефлектограмма лінії - реакція лінії на зондуючий 
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імпульс. Процес створення рефлектограмми лінії легко 

простежити по діаграмі, наведеній на рис. 2.  

 

 
Рисунок 2 – Діаграма створення рефлектограмми лінії 

 

На даній діаграмі віссю ординат є вісь відстані, а віссю 

абсцис - вісь часу. У лівій частині малюнка показана кабельна 

лінія з муфтою і коротким замиканням, а в нижній частині - 

рефлектограмма цієї кабельної лінії. Аналізуючи рефлектограмму 

лінії, оператор отримує інформацію про наявність чи відсутність 

в ній пошкоджень і неоднорідностей. Наприклад, з наведеної 

вище  рефлектограмми можна зробити кілька висновків:  

- на рефлектограммі крім зондуючого імпульсу є ще 

відбиті імпульси від муфти і від короткого замикання. Це 

свідчить про хорошу однорідності лінії від початку до муфти і 

від муфти до короткого замикання;   

- вихідний опір рефлектометра погоджено з хвильовим 

опором лінії, так як відбиті сигнали, які при відсутності 

узгодження розташовуються на подвійній відстані, відсутні;  

- пошкодження має вигляд короткого замикання, так як 

відбитий від нього сигнал змінив полярність;  

- коротке замикання повне, так як після відбиття від 

нього інших імпульсів немає;  
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- лінія має велике загасання, так як амплітуда відбиття 

від короткого замикання набагато менша, ніж амплітуда 

зондуючого сигналу. 

Якщо вихідний опір рефлектометра не узгоджений з 

хвильовим опором лінії, то в моменти часу  2tм, 4tм  і т. д. 

спостерігатимуться відбиті сигнали від муфти, що згасають по 

амплітуді, а в моменти часу 2tх, 4tх  і т. д. – будуть 

спостерігатися відбиті сигнали від місця короткого замикання. 

Основною складністю і трудомісткістю при використанні 

методу відбитих імпульсів є виділення  потрібних сигналів 

відбитих від місця пошкодження на тлі перешкод [3, с.39-41]. 

Перед проведенням вимірів методом імпульсної рефлектор-

метрії необхідно перевірити ділянку кабельної лінії омметром або 

мегаометром. Однак така перевірка може бути недостатньою. 

Наприклад, після вимірювання мегаометром опору кабеля, що 

має розтріскану ізоляцію, куди потрапила волога, може статися 

підсушування місця дефекту. В цьому випадку покази мегаометра 

можуть показувати що кабель непошкоджений  (сотні і тисячі 

мегаом). Після виявлення дефектних ліній (жил, фаз) 

мегаомметром переходять до попереднього визначення місця 

пошкодження методом імпульсної рефлектометрії. 

При поширенні уздовж лінії імпульсний сигнал загасає, 

тобто зменшується за амплітудою. Загасання лінії визначається її 

геометричною конструкцією і вибором матеріалів для 

провідників та ізоляції і є частото залежним. Наслідком частотної 

залежності є зміна зондуючих імпульсів при їх поширенні по 

лінії. Змінюється не тільки амплітуда, але і форма імпульсу, 

тривалість фронту і зрізу імпульсу збільшуються. Чим довша 

лінія, тим більше "розпливчаста" і менша амплітуда імпульсу. Це 

ускладнює точне визначення відстані до пошкодження 

[4, с.221-222]. 

Отже, аналіз методу показує, що пристрої розроблені на його 

основі дозволяють визначати місце дефекту дистанційно, точно, з 

мінімальною похибкою.  При цьому зондуючий імпульс що 

надсилається в лінію слабкий, і не потребує потужного джерела, 
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це зменшує габарити приладів діагностики. Використання даного 

методу дозволяє визначити зону пошкодження і застосувати 

окремі трасові методи тільки на невеликих ділянках траси, що  

істотно скорочує час точного визначення місця дефекту. Як 

показує практика, своєчасна діагностика ліній особливо важлива, 

якщо ідеться про забезпечення надійного електропостачання 

споживачів. 
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Сьогодні перед багатьма вчителями постає питання: яким 

методам і прийомам навчання та виховання надати перевагу? 
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Що робити, аби кожному учневі було легко і цікаво здобувати 

знання? Як виховати інтелектуально розвинену особистість, 

спроможну вирішувати складні проблеми? В реалізації даного 

завдання учителю значно допоможе використання ейдотехніки.  

Визначимо сутність поняття ейдотехніки. Ейдотехніка – це 

технологія з обробки, зберігання та відтворення інформації, в 

основі якої лежить використання найбільш ефективних та 

перевірених практикою прийомів запам’ятовування, заснова-

них на максимальному використанні образного типу 

інформації [3, с. 32].  

Звідси ейдетизм (від гр. Eidos – образ, зовнішній вигляд) – 

своєрідний різновид образної пам’яті, який виявляється у 

здатності деяких людей яскраво, жваво бачити образ предмета і 

після припинення його впливу на органи чуттів [3, с. 33]. По-

іншому, це ігрова методика запам'ятовування інформації, в 

основі якої лежить властиве кожній людині уміння уявляти 

різні образи та фантазувати.  

Теорія ейдетики розроблялась у 20-40-х роках XX століття в 

Німеччині в Марбургській психологічній школі Еріком Йеншем 

та його однодумцями (В. Йеншем, О. Кро, А. Рікелем, 

Г. Фішером). Е. Йенш вважав, що «ознака ейдетизму – емоційна 

забарвленість образів» і довів, що образне мислення – 

закономірна стадія дитячого розвитку. Дітей до 12 років він 

називав «ейдетиками», розрізняючи при цьому явний ейдетизм 

або прихований. Після 12 років здібність сприйняття ейдетичних 

образів згасає, а до 16–18 років зовсім зникає [1, с. 7]. 

Ейдетичний образ є суб’єктивним, яскравим, візуальним. 

Тому ейдотехніку ще називають «живою» пам’яттю. Саме 

розвиток ейдетичних здібностей дає можливість ефективно 

розвивати пам’ять і увагу, швидко і без зайвих зусиль 

запам’ятовувати тексти, вірші, оволодівати необхідними 

засобами для успішного здобуття знань і умінь.  

Поширення і глибокого вивчення методика ейдетики 

набула у дослідженнях видатного психолога О. Лурії, який 

поділив методики запам’ятовування на два основних 
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напрямки: мнемотехніка (методи, у основі яких лежить 

вербально-логічне мислення); ейдетика (методи, засновані на 

конкретно-уявному мисленні). Також великий вклад у розвиток 

науки ейдетики належить І. Матюгіну, який у 90-х роках ХХ 

століття з групою дослідників розробив 27 методів образного 

розвитку уваги та пам’яті. Він запропонував використовувати 

цілий спектр уявлень і фантазій: зорових, рухових, тактильних, 

нюхових та смакових. З 1990-го року впровадження методів 

ейдетики в Україні почав здійснювати засновник «Української 

школи ейдетики «Мнемозіна» Є. Антощук, в якій кожен може 

навчитися у ігровій формі запам’ятовувати слова (у тому числі 

й іноземні), цифри, обличчя, імена, вірші, великі тексти тощо. 

Він зазначає, що вміння дорослого «спускатися» до рівня 

дитини, тобто бачити яскраво, вміння дивуватися, фантазувати 

– це і є ейдетика [5]. 

Використовуючи технологію ейдетики на уроках в почат-

кових класах, необхідно дотримуватися наступних принципів 

роботи за системою ейдетики: створення радісної, веселої 

атмосфери; поділ інформації, відповідно до індивідуальних 

особливостей кожної дитини; мобільність і доступність ігрового 

матеріалу. 

Розглянемо основні методи ейдетики, які активно впро-

ваджують у практику сучасні учителі Нової української школи.  

1.Метод фантастичної розповіді. Учню початкової школи 

надзвичайно важко запам’ятати ряд слів, які не пов’язані між 

собою. Наприклад: злива, барабан, кінь, молоко, гніздо, книга. За 

методикою ейдетики потрібно уявити образ кожного слова та 

уявно пов’язати з образом наступного, малюючи в уяві 

фантастичний мультик або складаючи фантастичну розповідь. 

2.Метод Аткінсона. Це метод запам’ятовування слів, який 

ґрунтується на використанні ключових слів або фонетичних 

(звукових) асоціацій. Таким чином можна вивчати іноземні 

слова, учні уявляють у зв’язку з їхнім звучанням щось смішне, 

цікаве, незвичайне. Тому одразу відпадає необхідність у 

зазубрюванні. Даний метод можна використовувати для 
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запам’ятовування правопису українських словникових слів. 

Для цього треба підібрати до нього співзвучну фразу так, щоб 

вона містила в собі якусь частину цього слова (олівець – 

вправний молодець; футбол – забивати треба гол). 

3.Метод запам’ятовування цифр та чисел за асоціаціями. 

Цифри та числа треба розфарбувати уявою. Кожну цифру 

учень перетворює в образ, який вона йому нагадує: 2 – лебідь, 

0 – м’яч, бублик і т.д. Головне при запам’ятовуванні чисел 

уявляти усіх дійових осіб живими і змушувати їх у 

незвичайний спосіб спілкуватися між собою. 

4.Метод графічних асоціацій. Матеріали графічних асоціа-

цій, дають хороший ефект при вивченні літер і цифр. Для 

прикладу: 

В олівчика з’являється носик, і він стає 

схожим на одиничку. 

5.Метод «образних крючків» – друдлів. 

Друдли – це загадка-головоломка; малюнок 

про який неможливо чітко сказати, що це таке. 

Завдання учнів – домалювати той образ, який 

вони побачили в друдлах. Ось деякі зразки:  

 

 
 

Використання друдлів сприяє розвитку асоціативного та 

дивергентного мислення, пам’яті, вчить знаходити нестандартні 
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підходи до різноманітних задач, допомагає у розвитку 

математичного мислення. Свою думку дитина має обов’язково 

обґрунтувати, що спонукає її до мовленнєвої діяльності. 

6.Метод піктограм (графічних асоціацій). Піктограми 

допомагають запам’ятати абстрактну або образну інформацію, 

схематично зображуючи її спрощеними образами (образні 

піктограми) або малюнками, що нагадують за формою букви 

(буквені піктограми) [4, с. 25]. 

7.Ефективним прийомом методу ейдетики є акровербальний, 

суть якого полягає у складанні віршиків, жартівливих фраз, у 

яких зашифрована якась інформація. Так, для запам’ятовування 

слів-винятків іншомовного походження вчителі використовують 

віршики. Для прикладу:  

«На віллі в ванні вагою з тонну  

Сиділа панна – донна Мадонна».  

Впроваджуючи вище зазначені методи ейдетики в освітній 

процес Нової української школи, вчителі реалізують навчальні, 

розвивальні, пізнавальні, виховні та психологічні цілі. Навчальні 

цілі формують навички та вміння працювати з інформацією, що 

дають можливість швидко і точно виконувати розумово-творчі 

операції, зумовлені стійкістю уваги та розвиненою пам’яттю. 

Розвивальні цілі формують творчий підхід учнів до будь-якого 

інформаційно-навчального матеріалу, використовуючи при цьому 

особисті природні здібності, що надає впевненість в собі та в 

своїх можливостях. Пізнавальні – розширюють можливості 

кращого пізнання навколишнього світу і себе, завдяки розшире-

ній уяві, стійкій пам’яті і увазі. Психологічні - вирішуються 

завдяки створенню ситуації успіху учнів у навчанні та в житті, у 

вирішенні своїх особистих психологічних проблем, пов’язаних зі 

страхом, фобіями та психологічними стресами. Виховні цілі 

передбачають формування особистих якостей учня, що ґрунтуєть-

ся на самопізнанні, на вмінні використовувати свої природні мож-

ливості, здатність з повагою ставитись до творчих можливостей 

інших учнів, розуміючи, що кожна людина індивідуальна зі 

своїми особистими творчими можливостями [2, с. 35]. 
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Отже, використання методики ейдотехніки в Новій 

українській школі передбачає розширення можливостей, 

об’єму пам’яті; збагачення словесної і образної уяви; розвиток 

творчого мислення, здатності швидко знаходити рішення та 

генерувати ідеї; об’єму та тривалості уваги, вміння помічати 

деталі, без напруження в їх пригадуванні; вдосконалення не 

тільки зорової пам’яті, але й слухових, тактильних відчуттів, а 

також сприяє пробудженню пізнавальної активності, бажання 

розвиватися, бачити свої успіхи, розвитку позитивних емоцій. 

Таким чином, дана технологія формує новий підхід до осві-

ти, який дозволяє кожному учню комфортно, легко та з задово-

ленням здобувати нові знання. Використання ейдетичних методів 

в початковій школі сприяє формування інтелектуально й духовно 

розвинених громадян, які спроможні вирішувати складні пробле-

ми, а також сприяє оволодінню значним обсягом інформації, 

розвитку високого рівня знань та збереження здоров’я дитини. 
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 університет імені Василя Стефаника» 

Україна, м. Івано-Франківськ 

Рухова діяльність, яка характерна для занять фізичною 

культурою, сприяє вдосконаленню організму учнів початкових 

класів. В процесі рухової діяльності здійснюється взаємодія 

організму з навколишнім середовищем, відбувається пристосу-

вання його до мінливих умов середовища. Тренований до 

фізичних навантажень організм стає більш стійким до мінливих 

умов середовища, а також характеризується специфічними 

особливостями функціонування окремих фізіологічних систем як 

у спокої, так і під час навантаження.  

Рухову активність різної інтенсивності можна розглядати як 

чинник, що викликає різні зміни в організмі людини. Рухова 

активність в сприятливому екологічному середовищі спонукає до 

функціонування і розвитку організму, зокрема його фізичних 

якостей, а також сприяє покращанню функціонування серцево-

судинної системи. Організація навчально-виховного процесу 

молодших школярів, які проживають у забрудненому 

навколишньому середовищі, потребує певної уваги щодо 

формування системи фізичного виховання. Тому педагогам 

необхідно враховувати, що природа ефективно впливає лише при 

правильному користуванні її дарами [1, с. 130–140]. 

Ряд дослідників (А.Г. Асмолов, В.М. Дрохва, Н.Б. Крилова, 

В.В. Рубцов, В.А. Ясвин і ін.) розглядають питання про створення 

середовища, яке сприяло б становленню в психофізіологічній 

системі людини особливих якостей, що дозволяють їй 

орієнтуватися в нових завданнях, результативніше вирішувати 
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старі. Однією із таких проблем є проблема використання наявних 

природних факторів під час фізичного виховання. 

Проблема середовища і средовищно-орієнтованого підходу в 

освіті розробляється впродовж останніх десятиріч як за кордоном, 

(Р. Баркер і Віллемс, Дж. Гибсон і ін.), так і в нашій країні 

(О.С.Газман, В.М. Дрохва, Н.Б. Крилова, Ю.С. Мануйлов, 

В.А.Петровській, В.І. Слободчиков, І.Д. Фрумін, В.А. Ясвин і ін.). 

У фізичному вихованні велике значення надається 

використанню сприятливого впливу на фізичний розвиток, 

здоров'я, навчальну діяльність і працездатність дитини природних 

факторів зовнішнього середовища, сонячної енергії, повітря, 

водного середовища та землі. Сонячне випромінювання, 

температура повітря, опади, атмосферний тиск, рух та іонізація 

повітря викликають суттєві біохімічні зміни в організмі дитини, 

що призводить до фізіологічних і психологічних реакцій зміни 

стану здоров'я, працездатності та підвищення ефективності 

фізичних вправ. 

Для реалізації завдань, що вирішуються у фізичному 

вихованні, характерне комплексне використання засобів. 

Основним засобом є фізичні вправи, додатковими - природні 

сили (сонце, повітря і вода) та гігієнічні фактори (режим дня і 

харчування, дотримання правил особистої та громадської 

гігієни та ін.), а також побутові та професійні дії, що 

виконуються за відповідною програмою. 

Кожна з цих груп засобів має свої специфічні можливості 

впливу на організм дитини. Систематичне і планомірне 

використання, наприклад, сонячних і повітряних ванн, водних 

процедур сприяє зміцненню здоров'я, підвищенню захисних 

функцій організму дитини. А розумне поєднання природних 

сил і гігієнічних факторів з руховими діями дозволяє досягнути 

найбільшого ефекту в процесі вдосконалення фізичної природи 

дитини. Знання засобів фізичного виховання дозволять 

учителю відповідно до поставлених педагогічних завдань 

використовувати всі види засобів, обирати з них найбільш 

ефективні, розробляти нові комплекси. 
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До оздоровчих сил природи належать: сонячна радіація, 

повітряне середовище, водні процедури. У процесі фізичного 

виховання оздоровчі сили природи використовуються у двох 

напрямах:  - як супутні умови;  - як спеціально організовані 

процедури. Головна мета використання оздоровчих сил 

природи - загартування організму, підвищення опірності до 

негативних чинників навколишнього середовища, збільшення 

функціональних резервів організму.  

 Формування основних знань про вплив на організм сил 

природи, а також практичних навичок їх використання у 

самостійних заняттях є одним із головних завдань фізичного 

виховання. Методика використання природних сил спирається на 

дослідження закономірностей про єдність організму і 

середовища, впливу середовища на організм дітей. Розумне 

поєднання фізичних вправ і оздоровчих сил природи дозволяє 

підсилити загартування організму до несприятливих природних 

факторів: холоду, спеки, сонячної радіації, загазованості чи 

запиленості середовища, підвищених шумів, заколисування у 

наземному, повітряному чи водному транспорті тощо. 

Загартування дає можливість зберегти здоров’я і працездатність, 

тому його слід проводити з раннього віку дитини послідовно і 

невпинно [2]. 

Однією з головних вимог до використання природних сил є 

системне і комплексне застосування їх у поєднанні з фізичними 

вправами. Для того, щоб визначити раціональну дозу впливу 

природних факторів на організм школяра, необхідно враховувати 

особливості учнів молодшого шкільного віку (вік, стать, фізичну 

підготовленість та ін.) і характер педагогічних завдань. Це дасть 

можливість, по-перше, реалізувати перенесення ефекту 

загартування у трудову і навчальну діяльність; по-друге, 

застосувати більш високі навантаження і, як результат, 

підвищувати працездатність; по-третє, підвищити опірність 

організму до дії перевантажень, вібрації та ін.; по-четверте, на 

більш високому рівні проявити вольові якості [3,  106]. 

На організм молодших школярів впливають також 
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метеорологічні фактори (температура повітря, вологість, 

атмосферний тиск, сила вітру). Пізнання закономірностей 

впливу цих факторів дасть можливість учителю знайти 

оптимальні умови для досягнення найбільшого ефекту від 

фізичних вправ. 

З усіх природних факторів повітряні потоки помірної сили 

розглядаються як найбільш ніжні, безпечні, доступні проце-

дури.Повітряне середовище є прекрасним засобом зміцнення і 

найбільш універсальним засобом загартовування організму учнів 

початкових класів, а не тільки постачальником необхідного 

кисню. Недарма повітряні ванни розглядаються як найбільш 

ніжні і безпечні процедури. З них звичайно і рекомендується 

починати систематичне загартовування всього організму дітей. 

Повітряні ванни благотворно впливають на молодших шко-

лярів. Завдяки ним учні стають більш урівноваженими, спокій-

ними. Непомітно зникає підвищена збудливість, поліпшується 

сон, з'являються бадьорість і життєрадісний настрій. Позитивно 

впливають повітряні ванни на серцево-судинну систему – сприя-

ють нормалізації артеріального тиску і кращій роботі серця.  

Вплив повітряних потоків на дитячий організм різнобічний. 

Це вплив і температури повітря і його вологості, і швидкості 

руху, і наявності аерозолей - усякого роду твердих і рідких 

речовин, що знаходяться в стані дрібного роздроблення. 

Основний фактор, що впливає на дитину, - температура повітря. 

Повітряна ванна може бути загальною, якщо впливу повітря 

піддається вся поверхня тіла, або частковою, коли оголюється 

тільки його частина (тулуб, шия, руки, ноги). 

Вплив повітряних потоків, що загартовують, позв'язаний 

насамперед з різницею температур між ними і поверхнею шкіри. 

Шар повітря, що знаходиться між тілом і одягом, звичайно має 

постійну температуру (близько 27-28 °С). Різниця між температу-

рою шкіри одягненої дитини і навколишнім повітрям, як правило, 

невелика. Тому віддача тепла організмом майже непомітна. Але 

як тільки тіло дитини звільняється від одягу, процес віддачі тепла 

стає інтенсивнішим. Чим нижча температура навколишнього 
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повітря, тим більшому охолодженню піддається організм. Вплив 

холодного повітря на велику поверхню тіла викликає в організмі 

визначену реакцію. У перший момент унаслідок великої віддачі 

тепла виникає відчуття холоду, потім кровоносні судини шкіри 

розширюються, приплив крові до шкіри збільшується і відчуття 

холоду змінюється почуттям приємної теплоти.  

Отже, у процесі загартовування повітрям відбувається 

підвищення працездатності всіх систем, що забезпечують 

терморегуляцію. Стосовно судинної системи це значить, що чим 

швидше судини після охолодження (звуження) повернуться до 

свого нормального стану, тим дитячий організм пристосовується 

до холоду. 

Сонячні промені здійснюють на організм молодших 

школярів загально зміцнювальну дію, підвищують обмін речовин 

в організмі, кращим стає самопочуття, сон, шкіра краще 

регулюється теплообмін. Але сонце може і негативно впливати. 

Тому треба до цієї процедури підходити дуже обережно, 

важливий при цьому індивідуальний підхід. Проводити сонячні 

ванни потрібно в русі, але ігри слід проводити спокійного 

характеру. Сонячні ванни збільшуються поступово. Ультрафіоле-

тові промені активно впливають на імунологічну резистентність 

організму, підвищуючи активність гіпоталамо-гіпофізарно- 

надниркової системи. Однак педагогам необхідно пам'ятати, що 

чутливість до ультрафіолетових променів тим вища, чим менший 

вік дитини. Вкрай обережно вони призначаються дітям від 1 року 

до 3 років, і тільки в більш старшому віці їх проводять досить 

широко, але після попереднього тижневого курсу щоденних 

світлоповітрянних ванн. Абсолютним протипоказанням до 

проведення сонячних ванн є температура повітря 30° С. Після 

сонячних ванн, а не до них, учням призначають водяні 

процедури, причому обов'язково потрібно витерти дитину, навіть 

якщо температура повітря висока, тому що при вологій шкірі 

відбувається переохолодження дитячого організму. 

Ще одним природним засобом фізичного виховання дітей 

молодшого шкільного віку є  водні процедури - це вологі 
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обтирання, полоскання горла та миття ніг холодною водою, 

обливання, душ, плавання. Починати загартування водою слід з 

вологого обтирання. Температура води має бути не нижчою за 

+25 °С... +26° С, через кожні два дні її знижують приблизно на 

1°С і доводять до +22° С. Після 30-40 днів щоденного вологого 

обтирання переходять до обливання. Починають з температури 

води +30° С і поступово її знижують до +20° С. Обтирання й 

обливання найкраще робити після ранкової зарядки. Це 

бадьорить, активізує всі сили  дитячого організму. 

Ходіння босоніж є запорукою здоров'я. Воно поліпшує 

самопочуття, розумову діяльність, створює бадьорий настрій. 

Починати ходити босоніж дітям молодшого шкільного віку 

краще влітку. Спочатку в теплу погоду діти ходять по землі 

кілька хвилин, потім дедалі довше і згодом постійно за кожної 

можливості.  

Отже, рухова активність молодших школярів у природному 

середовищі є дієвим засобом як для збереження, так і в зміцнення 

їхнього здоров’я, оскільки має вагомий оздоровчий потенціал і 

сприятливо впливає на фізичний розвиток учнів. 
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У статті розглядається англійськомовний інтернет-дискурс і 

лінгвокреативність, що виявляється в просторі сучасного інтер-

нет-спілкування; також досліджуються процеси формування 

мовних і концептуальних картин світу на основі лінгвокреа-

тивної діяльності блогерів в контексті їх комунікації в інтернет-

дискурсі.  

Поповнення словникового складу мови – закономірний  

процес, адже у кожній мові закладений потенціал для її вдоскона-

лення та збагачення. Як засіб відображення об’єктивної реальнос-

ті, мова  перебуває у стані постійної зміни і розвитку,  оскільки 

сама дійсність є динамічною і лабільною. Найбільш рухомою і 

проникною сферою  мовної системи вважають лексичний рівень.  

Саме на цьому рівні найчастіше проявляється лінгвокреативність.  

Термін «лінгвокреативність» за визначенням  Г. Монасти-

рецької є «новим для славістики» [7, c. 42]. Він складається з двох 

основ: лат. lingua  (мова) + англ. creativity (креативність – від лат.  

creatio – створення). Тому термін розуміється як  мовна творчість 

[7,c.41]. Ось чому у даному  дослідженні терміни мовотворчість і 

лінгвокреативність використовуються синонімічно. В англійсько-

мовній літературі наявний термін «language  creativity». Він 

«нерозривно пов'язаний з продуктивними процессами слово-

творення, але також  включає інші аспекти динамічної лексико-

логії,  такі як метафора, метонімія та запозичені слова» [11, c. 5]. 

У сучасних мовознавчих дослідженнях українських науковців 

вивчення лінгвокреативності здійснюється у двох напрямках: 

лінгвокреативність у художній літературі та «у щоденному 
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спілкуванні» [1, c. 39]. Представники першого  напрямку дослід-

жують дане поняття в ізольованих текстах, вивчаючи особливості 

їх стилю [1,c.40]. Прихильники другого розглядають використан-

ня креативності у розмовній мові та її соціальні функції [1,c.45]. 

Ж. Горіна визначає  лінгвокреативність «як феномен мовленнєво-

го  спілкування, що провокує мовця на відкриття  нових смисло-

вих зв’язків у відомому» [2, с. 100]. 

Лінгвокреативність в інтренет-дискурсі, яка розглядається з 

когнітивних позицій, дозволяє побачити за зовнішніми проявами 

творчості на вербальному рівні глибинні ментальні процеси, що 

стоять за мовним виразом і володіють динамічною здатністю до 

зміни.  

За Б. А. Серебренніковим, Е. С. Кубряковою та іншими 

вченими, ми розуміємо лінгвокреативне мислення як процес, в 

ході якого створюються нові слова і форми, а також формуються 

картини світу за допомогою мови [6,c.36], що знаходить своє 

вираження в лінгвокреативній діяльності людини, творчий 

характер якої відзначали багато дослідників, наприклад Ж. Піаже, 

Н. Хомський, ж. Фоконьє і М. Тернер та Л.В.Івіна, досліджуючи 

сучасний дискурс, зазначають, що  «картина світу змінюється 

настільки стрімко, що для об'єктивації виникаючих змін 

механізми виявляються недостатньо розвиненими» [4, с. 85]. На 

сучасному етапі розвитку засобів комунікації саме спілкування, 

опосередковане комп'ютером, зокрема Інтернет-дискурс, надає 

лінгвістам можливість спостерігати лінгвокреативність в режимі 

реального часу, оскільки в інтернет-дискурсі, а саме в блогосфері, 

безпосередньо проявляється і фіксується мовна творчість, до 

якого прагнуть блогери, які цікавляться масовою культурою. 

Саме в Інтернет-просторі лінгвокреативність представлена 

широко і у всьому різноманітті проявів. При цьому блогери не 

тільки дають вихід своїм творчим прагненням, а й формують 

власну, цілісну, фіксовану мовою концептуальну картину світу на 

основі концептуальної інтеграції. 

Креативна діяльність в рамках інтернет-дискурсу дає 

учасникам інтернет-дискурсу відчуття причетності до творчості 
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авторів творів масового мистецтва і дозволяє самореалізуватися. 

Висловлюючи свою думку про твори масової культури, блогери 

(більшість з них-жінки 17-35 років) багато уваги приділяють 

романтичним стосункам між героєм і героїнею (в книгах, 

фільмах, серіалах тощо). Отже, саме в рамках даної тематики 

розгортається значна частина їх лінгвокреативної активності, 

завдяки якій формуються їх мовна і концептуальна картини світу, 

засновані на концептах, що виникають в результаті 

концептуальної інтеграції. При цьому слід враховувати, що 

вербалізація концептів трансформує реальність в соціально 

значущі поняття, номінує і наділяє їх набором ознак  [4, с.16]. 

Прикладом вищевикладеного є лексична одиниця, яка в 

досліджуваному дискурсі істотно змінює мовні значення на 

основі концептуальної інтеграції - процесу, описаного М. 

Тернером і Ж. Фоконьє [10.с.277], які підкреслюють, що 

креативність та створення   нового є результатом концептуальної 

інтеграції [10,с. 182]. Розглянемо наступні приклади: 

Me, shipping all the slow burn or angsty or non-canon ships 

I will ship them in hell 

I don’t have ships I have an armada! 

I’ll go down with this ship 

God himself couldn’t sink this ship 

Stop blowing holes in my ship 

I ship it so hard I helicarrier it 

Sail on, people! SAIL ON! [12] 

У блогосфері слово корабель спочатку є абревіатурою 

відносини і використовується як синонім словосполучення 

романтична пара. 

Ставши в результаті конверсії дієсловом, воно означає «бути 

прихильником розвитку романтичних відносин між героями, в 

тому числі тих, які  не перебувають у відносинах в самому творі» 

(англ.  to support or endorse a romantic paring that is not 

canon(official) in the work (s) in which they appear [13]). Як, 

наприклад, у реченні Me, shipping all the slow burn or angsty or 

non-canon ships. При цьому фраза I will ship them in hell означає, 
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що блогер є прихильником якоїсь пари і вітає розвиток 

романтичних відносин між ними. 

Згідно з М.Тернером і Ж. Фоконьє, інтегровані ментальні 

простори успадковують властивості вихідних і одночасно 

набувають власну структуру [10,c.76]. Внаслідок цього слово ship, 

будучи ядром концептуальної метафори «улюблена пара як 

корабль, що пустився у плавання», зберігає своє початкове 

значення і набуває нового, бо «сутність [концептуальної 

метафори] полягає в осмисленні і переживанні явищ одного роду 

в термінах явищ іншого роду» [5, с.269]. Таким чином, одиниця 

ship формує інтегрований простір, утворений в результаті злиття 

нового значення «романтична пара» і традиційного «корабель», 

на чому часто грунтується лінгвокреативність блогерів, пов'язана 

з цим словом і його похідними. Так, у фразі I don't have ships I 

have an armada! блогер творчо обігрує традиційне значення 

«корабель» і «армада» - «багато кораблів», можливо, з натяком на 

вираз «непереможна армада" (англ. The Invincible Armada), і 

одночасно говорить, що він підтримує відразу багато роман-

тичних пар. З одного боку, це робить блогера «непереможним», а 

з іншого - як у випадку з історичною армадою, може призвести до 

краху його надій. 

Варто відзначити, що подібна лінгвокреативна гра з 

концептуальними метафорами та інтегрованими просторами 

неможлива без інтертекстуальних алюзій, які є невід'ємною 

частиною творчого процесу. 

Ще одним інтертекстуальним відсиланням і частиною 

інтегрованого концептуального простору є фраза: Stop blowing 

holes in my ship з фільму  «Пірати Карибського моря:Прокляття 

Чорної перлини» (реж. Гор Вербінскі, 2003), яка у фільмі 

належить головному герою капітану-пірату Джеку Вороб’ю (у 

виконанні Джонні Деппа), який  в розпачі закликає супротивників 

не стріляти по його кораблю. Блогери часто використовують цю 

фразу як емоційне звернення до авторів художнього твору, 

закликаючи тих не розбивати відносини якоїсь пари, 

прихильниками якої вони є.  
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Показником подальшого розвитку успішно сформованого 

внаслідок лінгвокреативності нового інтегрованого ментального 

простору може служити той факт, що в рамках досліджуваної 

концептуальної метафори у слова ship з'являються синоніми, нові 

відтінки значення і формують синонімічні поля. Вихідний 

матеріал для таких синонімів береться блогерами з культурного 

простору, в якому вони знаходяться. Так, наприклад, фраза: I ship 

it so hard I helicarrier it з'являється в результаті 

інтертекстуального накладення появи за цей рахунок нового 

інтегрованого ментального простору, так як в цій фразі слово 

helicarrier використовується в якості більш емоційно 

забарвленого синоніма нового, але вже досить звичного в 

блогосфері, слова ship. Спочатку helicarrier - це іменник, назва 

серії літаючих авіаносців з вигаданого комікс-всесвіту «Marvel», 

за якимв останні роки знято кілька повнометражних фільмів. На 

прикладі даної фрази ми бачимо, що в результаті конверсії слово 

helicarrier знаходить нове контекстуальне значення: «я не просто 

є прихильником цієї пари, але, наскільки авіаносець сильніше 

звичайного корабля, настільки і я сильніше підтримую цю пару в 

порівнянні зі звичайним прихильником». Інтертекстуальність 

відіграє істотну роль для розуміння даної фрази, так як необхідно 

знати, що таке helicarrier. Одночасно з цим в даному прикладі ми 

можемо спостерігати, як навколо нового значення слова ship 

формується і розвивається новий інтегрований ментальний 

простір і синонімічне поле, в яке через концептуальну метафору 

залучаються слова і вирази, що пов'язані з початковим значенням 

слова ship - корабель, так і нові, породжені лінгвокреативним 

поривом блогерів. 

Багато слів і виразів, що вживаються в рамках традиційного 

значення і пов'язані з морем, моряками, кораблями набувають 

переносного значення і починають використовуватися для 

вираження різних смислів і в даному інтегрованому просторі, 

пов'язаному з романтичними відносинами (потенційних) пар в 

буль-якому творі масової культури. Використовуючи всі доступні 

засоби Інтернету, блогери часто доповнюють вербальний контент 
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невербальним не просто в якості додаткової ілюстрації або алюзії, 

але таким чином, що зображення стає невід'ємним елементом 

креативного повідомлення. 

Варто відзначити, що інтегрований ментальний простір, 

ядром якого є слово ship настільки сформовано завдяки творчій 

діяльності блогерів, що часто в таких фразах слово ship вже не 

присутнє, наприклад: Sail on, people! SAIL ON! Даною фразою 

блогер закликає своїх читачів «розправити вітрила», залишатися 

прихильником романтичної пари і продовжувати вірити в 

сприятливий результат їх відносин. Сенс фрази формується за 

рахунок нового інтегрованого ментального простору, в рамках 

якого блогери продовжують активно займатися лінгвокреативною 

діяльністю, використовуючи продуктивний потенціал 

концептуальних метафор, спочатку породжених ними ж. 

У сучасному світі інтерактивність в просторі інтернет-

дискурсу виходить на новий рівень, подолавши рамки Інтернету і 

комунікації, опосередкованої комп'ютером. Це дає блогерам 

ілюзію, що вони за допомогою медійних засобів можуть впливати 

(а в деяких випадках і впливають) на авторів творів масової 

культури, тобто залучаються до процесу співтворчості. 

Висновок. Лінгвокреативність інтернет-дискурсу, досліджу-

вана з урахуванням когнітивного підходу, дозволяє побачити за 

вербальними проявами творчості глибинні ментальні процеси, що 

стоять за мовними одиницями і визначають вектор розгортання 

досліджуваного інтернет-дискурсу. Займаючись лінгвокреатив-

ною діяльністю, учасники Інтернет-дискурсу дають вихід своїм 

творчим прагненням, долучаються до процесу співтворчості і 

одночасно формують власну цілісну, фіксовану мовою, 

концептуальну картину світу, створювану, зокрема, на основі 

концептуальної інтеграції. 

Таким чином, дослідження лінгвокреативності, заснованої на 

концептуальній інтеграції, в різних типах дискурсу, зокрема, 

англійськомовного інтернет-дискурсу, в силу різноманітності і 

динаміки досліджуваної проблематики зберігає свою актуальність 

і становить інтерес для дослідників. 
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Куценко К.В., 

лікар-судово-медичний експерт 

Золочівського районного відділення 

Моргун О.О., 

лікар-судово-медичний експерт 

Дергачівського міського відділення 

Пасюга О.І. 

лікар-судово-медичний експерт 

Балаклійського районного відділення 

Моргун А.О., 

лікар-судово-медичний експерт 

Харківське обласне бюро судово-медичної експертизи 

м. Харків, Україна 

Судово-медична експертиза тортур має суттєве значення 

при розслідуванні злочинів за статтями 115 (частина 2) 

"Умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю", 121 

(частина 2) "Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене 

способом, що має характер особливого мучення", 126 "Побої і 

мордування", 127 "Катування" та інших чинного Криміналь-

ного кодексу України [1]. 

Але можливості судово-медичної експертизи тортур 

мають певні межі її застосування. Зокрема, це стосується 

випадків, коли особа втрачає свідомість внаслідок травми або 

дії іншого етіологічного чинника. Кома вважається найбільш 

типовим таким станом. У таких випадках експерти негативно 

відповідають на питання щодо можливості відчувати будь-
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який біль чи мордування, посилаючись саме на глибоку втрату 

свідомості. 

Метою нашого повідомлення є дослідження доцільності 

проведення судово-медичної експертизи тортур щодо осіб у комі. 

Відповідно до чинних протоколів надання медичної допомоги 

за спеціальністю "Медицина невідкладних станів", затверджених 

чинним наказом МОЗ України "Про затвердження протоколів 

надання медичної допомоги за спеціальністю "Медицина 

невідкладних станів" від 17.01.2005 р. за № 24, вирізняють 

алкогольну кому, кому невідомої етіології, кому при захво-

рюваннях внутрішніх органів, кому при неврологічних 

захворюваннях, кому при цукровому діабеті, наркотичну кому. 

Наразі клінічно розрізняють прекому і 4 ступеня коми [2]. 

Важливі для судово-медичного експерта характерні симптоми 

коми 1 ступеня – це гальмування реакцій на сильні подразники, 

включаючи больові; 2 ступеня – глибокий сон, сопор, контакт з 

хворим не досягається, різке ослаблення реакцій на біль; 3 

ступеня (атонічна) – свідомість, реакція на біль, корнеальні 

рефлекси відсутні; 4 ступеня (позамежова) – повна арефлексія, 

атонія м’язів; мідріаз; гіпотермія, глибоке порушення функцій 

довгастого мозку з припиненням спонтанного дихання, різким 

зниженням артеріального тиску. 

На перший погляд здається, що є правильним судово-

медичному експерту відповідати негативно на питання щодо 

можливості відчувати будь-який біль чи мордування у осіб, що 

перебувають у комі. Але ми виявили випадки, що свідчать про 

можливість особою-коматозником відчувати біль й тортури, 

можливо, навіть у повній мірі. 

На думку сучасних експертів з питань дослідження коми 

допускається, що на рівні підсвідомості особа-коматозник 

відчуває певні подразники. Пацієнту може бути спекотно або 

холодно, він здатен відчувати голод і спрагу. Вчені вважають, що 

понад 40% пацієнтів у комі знаходяться частково або повністю у 

свідомості. Один з прикладів, що підтверджує їхні дослідження, 

стала розповідь шкільної вчительки Кейт Бейнбридж. Вона впала 
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в кому внаслідок енцефаліту. Кейт Б. у деталях описувала лікарям 

відчуття і емоції, що вона відчувала під час перебування у комі. 

За її словами постійно було відчуття жаху і щохвилини хотілося 

пити. Крім того, вона намагалася плакати, щоб звернути на себе 

увагу, але персонал лікарні сприймав її сльози, як рефлекторні, і 

не звертав на них увагу [3]. 

Лікарі кілька разів проводили позитронно-емісійну 

томографію і під час експериментів виявили, що Кейт Б. реагує 

на обличчя людей [4]. 

23 квітня 2019 р. BBC NEWS «Русская служба» повідомила, 

що Муніра Абдула з Об’єднаних Арабських Еміратів вийшла з 

27-річної коми. У 1991 р. під час автокатастрофи вона закрила 

своїм тілом 4-річного сина Омара, щоб він вижив. Після 

катастрофи Муніру  А. направили лікарню, а пізніше перевезли 

у Лондон. Вона залишалася у вегетативному стані – не 

відповідала на стимулювання, але відчувала біль, пише The 

National [5]. 

19 грудня 1999 р., описується Юлією Ільїною у щотижня-

вику «Аргументы и факты» № 47, 26-річний канадський 

студент Скотт Рутлі зіштовхнувся з поліцейським авто, 

отримав ушкодження головного мозку і впав у глибоку кому на 

12 років. Батьки, що ретельно за ним доглядали, помітили рух 

пальців, коли син чув музику. Для консультації було 

запрошено нейробіолога Адріана Оуена з університету 

Західного Онтаріо. Він погодився перевірити роботу головного 

мозку пацієнта за допомогою функціональної магнітно-

резонансної томографії. Вперше в історії вчені змогли 

налаштувати реальний контакт з тим, хто був «закритий у 

своєму тілі» під час коми, але зберігав можливість думати [4]. 

Таким чином, показано доцільність проведення судово-

медичної експертизи тортур щодо осіб у комі. В якості 

об’єктивного інструменту такого дослідження пропонується 

застосування високотехнологічних методів – позитронно-емісійна 

томографія та/або функціональна магнітно-резонансна томо-

графія. 
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СТУДЕНТА  У  МУЗИЧНОМУ МИСТЕЦТВІ 

                       

Чиркіна С.В., 

викладач  фортепіано, концертмейстер 

відділу «Музичне мистецтво» Канівського  

коледжу культури і мистецтв 

м.Канів, Україна 

Українська культура бере початок з давніх часів і має 

глибоке коріння. У світосприйнятті українського народу важливу 

роль відіграє мистецтво. Традиційне українське мистецтво 

містить музичну спадщину минулого і сучасного. Музика відно-

ситься до одного  з видів українського мистецтва. Музичні твори 

концентрують у собі величезний потенціал та мають глибокий 

художній вплив на слухача. Музика є одним з наймогутніших 

засобів виховання, що надає естетичного забарвлення всьому 

духовному життю людини. 

Музичне виховання відіграє важливу роль у духовному 

становленні особистості людини. Без музики важко переконати 

людину, яка вступає в світ, у тому, що людина прекрасна, а це 

переконання є основою емоційної, естетичної, моральної 

культури[1, с.5]. 

Традиційне народне мистецтво -велика важлива складова 

суспільного організму- національного середовища. Виховання 

мистецтвом є однією  зі складових збереження та розвитку тради-

ційної культури. Мистецька освіта здатна прищепити любов і 

повагу до всього національного . Наділити підростаюче покоління  

традиційними знаннями, сформувати світогляд студента, націо-

нально свідому особистість з почуттям належності до свого 

народу  та нації.  

Необхідно виховувати музичний смак з самого раннього 

дитинства. Музика здатна формувати світогляд людини, ідео-

логію та її етичні настанови.  
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Відповідно до сьогоденних умов життя суспільні  відносини 

людей знаходять відображення в сучасній творчості. Пізнавально 

-творчі  можливості учнів розвиваються в активній музичній 

діяльності. У процесі сприйняття музики включається досвід 

безпосередніх переживань і роздумів студентів, якій формується 

під впливом музичного мистецтва. Головним завданням 

музичного виховання студентів є формування в них активного 

сприймання музичних творів. Підвищуючи рівень вимог до 

художньої культури нашої молоді , ми насамперед, або у всякому 

разі одночасно повинні поставити ці вимоги до себе[2,с.122]. 

Сучасний український мистецький простір дуже пов’язаний 

із західноєвропейським , спирається на давньоукраїнські традиції. 

У наукових дослідженнях репертуарна проблема відокремлює 

виховну, пізнавальну, естетичну, побутову та розважальну функ-

ції. Виховуючи студентів на найкращих зразках українського 

народного мистецтва, ми формуємо справжніх українців[3,с.121]. 

Культура і мистецтво невпинно розвиваються в наш час. В 

Україні набувають чималого розмаху презентації різноманітних 

мистецьких рухів і творчих об’єднань. Сучасне українське 

мистецтво  демонструє прекрасні зразки творчого осмислення 

традицій минулого та осягнення новітніх тенденцій.  

Актуальність полягає в тому, що зараз досить невисокий 

рівень музичної культури підростаючого покоління. Активне 

використання в навчальному репертуарі студентів творів україн-

ських композиторів минулого і сучасності розширює уявлення 

про розвиток вітчизняної музичної культури, сприяє ефективному 

формуванню національно-свідомого типу особистості майбут-

нього діяча музичного мистецтва.    
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У статті проаналізовано положення чинного законодавства у 

сфері захисту трудових прав, механізм звернення до суду, а 

також особливості судового розгляду справ, що виникають з 

трудових спорів. Охарактеризовано основні проблеми в процесі 

реалізації права людини на судовий захист трудових прав. 

Ключові слова: трудове право, трудові права, форми захисту 

трудових прав, судовий захист.  

The article is devoted theoretical and practical analysis of the concept 

of "judicial protection of labor rights" and its characteristics. The 

provisions of the current legislation in the field of protection of labor 

rights, the mechanism of recourse to the court, as well as the features 

of judicial review of cases arising from labor disputes are analyzed. 

The main problems in the process of realization of the human right to 

judicial protection of labor rights are described. 

Key words: labor law, labor rights, forms of labor rights protection, 

judicial protection. 

Стрімкі євроінтеграційні процеси та активізація трудової 

міграції призводить до концептуально нових підходів до 

розуміння основних інститутів трудового права та характеризу-

ється активним пошуком нових підходів, напрямів та інновацій-

них технологій у вирішенні проблем реалізації та захист трудових 

прав. 

Дослідженням захисту трудових прав займалися такі вчені 

як: Н. Б. Болотіна, В. С. Венедіктов, Г. С. Гончарова, І. В. Лагуті-

на, В. В. Лазор, В. І. Щербина та інші. 

Узагальнюючи напрацювання українських та зарубіжних 

дослідників, стосовно поняття та змісту судового захисту 

трудових права, ми прийшли до висновку, що право на судовий 
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захист трудових прав – це право кожного на відкритий розгляд і 

вирішення упродовж розумного строку компетентним, 

незалежним і неупередженим судом для здійснення захисту права 

на працю та інших трудових прав на умовах та у порядку, 

визначених законом, а також гарантована можливість оскарження 

судового рішення з мотивів його незаконності та/або необґрунто-

ваності. 

Вивчення судової практики дозволяє назвати основні 

причини, що породжують трудові спори, серед яких: несвоєчасна 

виплата заробітної плати, невідповідність її розміру мінімальним 

гарантіям, встановленим у законодавстві; порушення правил 

ведення трудових книжок; надання відпусток без збереження 

заробітної плати або з частковим її збереженням; невиплата 

допомоги у разі тимчасової непрацездатності; незаконні 

звільнення; порушення строків розрахунку при звільненні; 

недотримання вимог колективних договорів, галузевих і 

регіональних угод; невиправдане скорочення робочих місць; 

незадовільний режим роботи тощо. 

Так, в 2018 році за даними Державної служби України з 

питань праці найбільшу кількість порушень в сфері порушення 

трудових відносин виявлено з питань: оплати праці - 18135 

порушень; укладення та розірвання трудових договорів - 6 377 

порушення; робочого часу та часу відпочинку - 4701 порушення; 

правил ведення трудових книжок - 3023 порушення [1, с.7]. 

Трудові спори розглядаються в порядку цивільного 

судочинства. Відповідно до статті 3 Цивільного процесуального 

кодексу України, «кожна особа має право в установленому 

порядку звернутися до суду за захистом своїх порушених, 

невизнаних прав або оспорюваних прав, свобод чи інтересів» [2]. 

У свою чергу, право на судовий захист трудових прав 

знаходить свій вираз у комплексі спеціальних трудо-правових 

механізмів реалізації та гарантування. У трудових правові дно-

синах право на захист має особа (працівник або роботодавець), 

що є носієм суб'єктивних прав, які не можуть бути реалізовані, у 

нашому випадку, внаслідок зловживання правом. Діяльність по 
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захисту права повинна реалізуватися у встановленому законом 

порядку, тобто у передбаченій для її реалізації формі із 

застосуванням окремих засобів і способів [3]. 

Так, згідно зі ст. 231 КЗпП України «у районних, районних у 

місті, міських чи міськрайонних судах розглядаються трудові 

спори за заявами: «1) працівника чи власника або уповноважено-

го ним органу, коли вони не згодні з рішенням комісії по 

трудових спорах підприємства, установи, організації (підрозділу); 

2) прокурора, якщо він вважає, що рішення комісії по трудових 

спорах суперечить чинному законодавству» [4]. Також КЗпП 

України (ст. 232) встановлено, що «безпосередньо в районних, 

районних у місті, міських чи міськрайонних судах розглядаються 

трудові спори за заявами працівників та роботодавців з питань не 

прийняття на роботу, з питань звільнення, зміни дати і формулю-

вання причини звільнення, переведення на іншу роботу, оплати за 

час вимушеного прогулу і накладання дисциплінарних стягнень 

відшкодуванням матеріальної шкоди працівником підприємству, 

установі, організації» тощо.  

Як слушно зазначає І. В. Лагутіна «ефективність судового 

захисту трудових прав оцінюється на основі вивчення судової 

практики» [5, с.46]. Дослідниця також приходить висновку, що 

«стосовно розгляду судом індивідуальних трудових спорів 

відзначається відмінність можливостей сторін, у тому числі, в 

частині використання кваліфікованої юридичної допомоги, 

подання доказів тощо».  

Розглядаючи індивідуальні трудові спори, суд керується 

загальним принципом цивільного судочинства – принципом рів-

ності сторін. У трудових спорах рівність сторін є лише формаль-

ною, тобто фактично відсутня, оскільки працівник є найбільш 

слабкою стороною трудових правовідносин. Виникають питання і 

до процесуальної рівності сторін: працівник, у силу свого стано-

вища слабкої сторони трудових відносин,  практично ніяких 

доказів надати не може. Тобто варто звернути увагу, що голов-

ною особливістю захисту трудових прав є те, що докази як ті, які 

підтверджують право вимоги працівника – позивача, так і ті, які 
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оспорюють їх, зосереджені у роботодавця. Таким чином, на прак-

тиці працівник об’єктивно позбавлений можливості самостійно 

надати більшість доказів, що вказує на загострення цієї проблеми 

в умовах розвитку змагальності у рамках цивільного судочинства.  

Саме тому актуальним, на нашу думку, є запозичення 

зарубіжного досвіду в сфері захисту трудових прав спеціалізо-

ваними судовими органами – трудовими судами, які враховують 

особливості юридичного та фактичного становища сторін. Так, 

такі судові органи існують в Німеччині, Франції, Італії, Польщі, 

Іспанії. Зазвичай трудові суди функціонують на основі правил і 

процедур, закріплених у цивільному процесуальному законо-

давстві, тобто розглядають справи на основі принципу 

змагальності. Але в цей принцип внесені деякі поправки: 

процедура у трудових судах більш швидка і менш дорога, ніж у 

звичайних судах; відсутні деякі формальності, властиві 

цивільному процесу; суди проявляють більшу ініціативу у 

веденні судового процесу, залученні доказів [6, с.3]. 

Отже, право на судових захист трудових прав є встановле-

ним та гарантованим державою. Проведене дослідження дає 

змогу зробити висновок, що чинна система та процесуальна 

форма судового захисту в галузі трудових правовідносин в 

Україні значно відстають від вимог, що висуваються до оператив-

ності та якісного розгляду трудових спорів. У зв’язку з цим 

перспективним є дослідження та впровадження окремої ланки, 

покликаної здійснювати правосуддя у справах, що випливають з 

трудових і пов’язаних з ними відносин, – спеціалізованих судів з 

розгляду трудових спорів, а також розроблення та прийняття 

Трудового та Трудового процесуального кодексів, які б урахову-

вали особливості судового порядку захисту саме трудових прав.  

Література:  

1. Публічний звіт голови Державної служби України з 

питань праці за 2018 рік. URL: http://dsp.gov.ua/wp-con-

tent/uploads/2019/02/prezentacija-derzhpraci1222.pdf. 

2. Цивільний процесуальний кодекс України від 18.03.2004 

р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 

http://dsp.gov.ua/wp-content/uploads/2019/02/prezentacija-derzhpraci1222.pdf
http://dsp.gov.ua/wp-content/uploads/2019/02/prezentacija-derzhpraci1222.pdf
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1618-15


 

341 

3. Сидоренко А.С. Зловживання правом суб'єктами 

трудових правовідносин URL: https://pidru4niki.com/71788/pra-

vo/pravovi_formi_zahistu_porushenih_trudovih_prav 

4. Кодекс законів про працю України  від 10.12.1971 р. 

№ 322-VIII  URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322-08  

5. Лагутіна І.В. Форми захисту трудових прав працівників: 

Монографія. О.: Фенікс.  2007. 160 с.  

6. Засенко К. Зарубіжний досвід вирішення колективних 

трудових спорів. Вирішення колективних трудових спорів 

(конфліктів) та забезпечення здійснення соціального діалогу в 

Україні : матеріали Науково-практичної конференції, 5 квітня 

2017 р. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2017-

2/doc/3/01.pdf. 

______________________________________________________ 

УДК 33   Економічні науки 

 

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ 

ПРИНЦИПІВ «СПРАВЕДЛИВОЇ ТОРГІВЛІ» НА 

ПІДПРИЄМСТВАХ УКРАЇНИ 

 

Шарова Анастасія Андріївна 

Студентка факультету МЕіМ 

Спеціальності 6М01, 405 групи 

Київський національний економічний  

університет імені В. Гетьмана 

м. Київ, Україна 

Анотація: В даній статті розглядається проблема дотри-

мання відповідності стандартам справедливої торгівлі та 

переспективи її розвитку в Україні. 

Ключові слова: Справедлива торгівля, принципи справедливої 

торгівлі. 

Справедлива торгівля (Fair Trade) - організований громадсь-

кий рух, що відстоює справедливі стандарти міжнародного 

трудового, екологічного та соціального регулювання, а також 

громадську політику щодо маркованих і немаркованих товарів, 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/322-08
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від ремісничих виробів до сільськогосподарських продуктів. 

Зокрема, це рух звертає особливу увагу на експорт товарів з країн, 

що розвиваються в розвинені країни. 

Для дотримання відповідності стандартам справедливої 

торгівлі, продукція повинна відповідати 10 принципам, а саме: 

1. Створення можливостей для малозабезпечених вироб-

ників; 

2. Прозорість та підзвітність; 

3. Справедлива практика торгівлі; 

4. Оплата справедливої ціни; 

5. Гарантія відсутності дитячої праці та примусової праці; 

6. Підтримка гендерної рівності та економічного 

потенціалу жінок; 

7. Забезпечення хороших умов праці; 

8. Підтримка розвитку дрібних виробників; 

9. Сприяння в просуванні; 

10. Турбота про навколишнє середовище; [1] 

Низка українських громадських організацій і асоціацій, 

підписавши 7 березня 2012 року хартію «Справедлива торгівля 

і конкуренція», зробили крок на шляху до справедливої 

торгівлі, але, на жаль, до цього часу більшість українських 

споживачів не знають про існування продуктів, виготовлених 

за принципами справедливої торгівлі. Продукція з 

маркуванням «Fair Trade» дійсно з'явилася на ринку України, 

однак, багато споживачів розцінюють етикетки з написом «Fair 

Trade» як рекламний трюк або не розуміють зміст цього 

напису. Більшість українських споживачів не бажають, або не 

готові платити за товари «Fair Trade» на 10-15% дорожче 

середньої ціни ринку. Основним критерієм вибору товарів є 

ціна, а не те, в яких умовах ці товари виготовили. Впровад-

ження принципів справедливої торгівлі допоможе українським 

компаніям отримувати більш справедливу оплату їхньої праці. 

Європейські країни зацікавлені у співробітництві з Україною 

на принципах справедливої торгівлі. Угорська компанія «Bio Fair 

Trade Kft» імпортує з України пшоно та гречку, вироблені з 
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дотриманням принципів Fair Trade та реалізує в Угорщині [2]. До 

досягнень України у сфері справедливої торгівлі, можна віднести 

нагороду «Fairtrade 2018» у категорії «Виробники» компанї 

«Ferrero Ukraine», отриману за свою прихильність до програми 

какао Fairtrade та її довгострокове партнерство з Fairtrade та 

кооперативним союзом ECOOKIM. 

Отож, обираючи товари, виготовлені з дотриманням десяти 

принципів справедливої торгівлі, споживачі підтримують країни, 

що розвиваються, роблять свій внесок у справедливу оплату праці 

та безпечні і здорові умови праці для фермерів та виробників, 

турбуються про навколишнє природне середовище. Більше того, 

справедлива торгівля означає партнерство, а не експлуатацію, 

гарантує відсутність дитячої праці, гендерну рівність. Таким 

чином, справедлива торгівля – це комплекс факторів, які забезпе-

чують якість продукту, стабільність виробника і безпеку покупця. 

Література:  

1. WFTO -10 Principles of Fair Trade// [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу до документа — https://wfto.com/fair-

trade/10-principles-fair-trade 

2. Fair Trade - Справедливая торговля - Био Украина// 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу до документа — 

https://rei.mfa.gov.ua/ua/news/council-news/46884-ugorsyka-

kompanija-bio-fair-trade-kft-zacikavlena-v-importi-pshona-ta-

grechki-z-ukrajini 
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Подільський державний аграрно-технічний університет 

м. Кам’янець - Подільський, Україна 

В останнє десятиліття спостерігається підвищення 

інтересу представників інституціоналізму до проблем розвитку 

сільських територій.  У наукових дослідженнях з’являється 

визначення «інституціонального середовища агросфери» як 

цілісної системи ієрархічних відносин, що поєднує природу, 

економіку, аграрні функції у процесі соціально-економічного 

відтворення аграрного соціуму, як сукупності формальних і 

неформальних інституцій та інститутів, що забезпечують 

ефективну взаємодію господарюючих суб’єктів галузі на 

визначеній території. 

Інституціональне середовище агросфери стає локальною 

просторовою базою для здійснення аграрного виробництва, 

логістичної, рекреаційної діяльності, а найголовніше – 

життєвим простором для сільського населення.  

Розвиток інституціональної природи вітчизняного аграр-

ного  середовища активно розвивається, а це дозволяє не лише 

обґрунтовувати наукові погляди на інституціональне середо-

вище агросфери, а і пояснювати, як даний механізм буде 

впливати на українського селянина, що продовжує жити і 

господарювати в інституціональних умовах невизначеності, 

адже твердого підґрунтя для реального переходу економічного 

буття до принципів взаємної відповідальності, ще не створено. 

Трансформація і невизначеність –  продовжується. Все це 

потрібно враховувати при розбудові інституційних параметрів 
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сприяння мінімізації негативів трансформацій та переходу до 

моделі сталого розвитку [3, с. 52].  

Сьогодні спостерігається неприйняття моделі формування 

ринкових структур аграрної сфери, оскільки не вистачає 

мотивуючого економічного інтересу у жителів села. 

 Система інститутів та інституцій аграрного сектору не 

викликає економічної зацікавленості проживати у селі та розви-

вати тим самим сільськогосподарське виробництво і соціальну 

сферу. Саме тому, однією із головних проблем подальшого 

розвитку інституціонального середовища агросфери України є 

недостатнє розуміння його основних складових – інституцій та 

інститутів, які, взаємодіючи між собою, повинні бути направлені 

на підвищення рівня життя населення, ефективності підприєм-

ництва і визначати подальший розвиток аграрного сектора.  

Серед них доцільно виділити наступні інституційні 

складові розвитку аграрного сектора, які пропонує Жук М.В.: 

Інституції влади: 

✓ Встановлені законом відносини власності, що визнача-

ють можливості участі у владі, лобіювання. 

✓ Інституції в межах усіх гілок влади – законодавчої, 

виконавчої, судової, що визначають правове поле функціону-

вання суб’єктів ринку 

✓ Державне регулювання шляхом встановлення правил 

гри, що визначає точну специфікацію і захист прав 

інтелектуальної та іншої власності (у т.ч. власності на землю і 

на засоби виробництва) 

Інституції - норми:  

✓ Податкова, грошово - кредитна, митна політика, антимо-

нопольна 

✓ Цінова політика: цільові ціни, субсидування вироб-

ництва тваринницької, органічної продукції та ін. 

✓ Квоти на продукцію, екологічний контроль. Контроль 

за дотриманням правил гри на ринках, страхування, норми 

обов’язкових резервів. Стандартизація, сертифікація, ліцензу-

вання окремих видів діяльності. 
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Інституції – контракти: 

✓ Гарантовані закупівельні ціни, дотації та компенсації, 

формування фондів продовольства, товарні та фінансові 

інтервенції 

✓ Податкові пільги, підтримка лізингу, гарантії іннова-

ційним інвесторам. Фінансування розвитку інфраструктури 

✓ Субсидування агровиробників. Підтримка інституцій, 

що сприяють інноваційному розвитку аграрного сектору. 

Захист інтересів вітчизняних агровиробників. 

Неформальні інституції: 

✓ Традиції землеробства, традиції та звичаї способу 

життя сільського населення 

✓ Менталітет сільського населення 

✓ Зміни культури споживання, харчової поведінки 

Інститути – організації: 

✓ Партії, громадські рухи, система політичних противаг 

щодо розподілу влади в суспільстві 

✓ Організації економічного характеру: спілки підпри-

ємців, профспілки, галузеві професійні об’єднання 

✓ Громадські організації споживачів, громадські органі-

зації інвалідів, «чорнобильців», ветеранів та ін. [1]. 

Представники вітчизняної економічної науки стверджують, 

що інституційне середовище, наявне в аграрному соціальному 

середовищі чинить супротив структурним реформам, які 

передбачають прозорість, організованість, економічну відпові-

дальність, зрозумілі, конкурентні правила ринкової взаємодії 

тощо. За твердженням Мороз О.О., «шлях розбудови національ-

ної аграрної економіки має власну всього інституціонального 

каркасу суспільних відносин, в межах якого актуальним 

залишається питання вирішення цілої низки економіко-

організаційних проблем підвищення інтегральної ефективності 

господарювання і створення оптимального соціально-еконо-

мічного середовища, орієнтованого на пріоритети і потенціал 

постіндустріального суспільства» [2, с. 6].  

В умовах інтеграції України до світового економічного 
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простору інституціональному середовищу аграрного сектора 

приділяється все більше уваги, адже саме інституційний базис 

поряд з методологічною та нормативною основою формує 

ефективне ринкове середовище вітчизняного аграрного 

сектора, в умовах якого рівень розвитку потенціалу сектора 

дозволить досягнути рівня розвитку аналогічних секторів  на 

світовій економічній арені. 
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Кожна мова унікальна та наповнена своєю неповторною 

лексикою. Розвиток мови відкриває все нові й нові внутрішньо-

мовні явища. Одним із таких явищ є омонімія, а при зіставленні 

двох мов з’являється вже нове явище −  міжмовна омонімія.  
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Явище міжмовної омонімії притаманне абсолютно усім мовам, 

тому воно і викликає неабияку зацікавленість у мовознавців. 

Насправді, омонімія ще не цілком досліджена, хоча існує досить 

таки багато праць із даної теми. Проблемою є те, що багато думок 

вчених розходяться, наприклад, хтось заперечує таке явище, а 

хтось вважає його цілком природнім. 

Останнім часом дослідження міжмовної омонімії знову 

набуло актуальності. Активізація економічних, культурних, 

наукових та освітніх зв’язків між державами, розширення сфер 

міжкультурної та міжособистісної комунікації відображається і на 

мовному рівні, призводить до виникнення нових взаємовідносин 

між мовними системами, зокрема, й до міжмовної омонімії. Це 

явище досить поширене, а кількість помилок, які допускають не 

тільки звичайні люди, а й перекладачі, доволі велика. 

Досліджувана нами тема є причиною багатьох помилок у 

перекладах та не тільки, особливо у близькоспоріднених мовах. 

Усе це відбувається тому, що кожна із цих мов має велику 

кількість омонімів у своєму складі, слов'янські мови мають 

значний ступінь спорідненості, котрий відображається в 

коренях, афіксах, структурі слів. Ця близькість пояснюється як 

єдністю походження слов'янських мов, так і їх тривалими й 

інтенсивними контактами на рівні літературних мов і діалектів. 

На думку науковців, омоніми варто вивчати у системі двох 

або декількох мов, особливо близькоспоріднених. Природно, що 

між спорідненими та близькоспорідненими мовами міжмовних 

омонімів більше, ніж у мовах з віддаленою спорідненістю. Навіть 

більше, між словами споріднених мов можуть виникати цілі ряди 

міжмовних омонімів чи міжмовних паронімів як наслідок 

неоднакового розвитку значень спільних за походженням слів 

(наприклад, українське злодій − той, хто краде, російське злодей − 

той, хто чинить злочин, польське zlodziej − злодій). 

Польська мова належить до групи західнослов’янських мов, 

а українська – до східнослов’янських, українська більш 

наближена до польської, ніж до російської. Лексика української 

мови відрізняється від польської лише на 30 %. 
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Основними ознаки міжмовної омонімії є звукова схожість, 

графічна схожість або еквівалентність, різниця у значенні, а 

також можливість впливати як на цілі слова, так і на їх окремі 

форми. 

Стосовно міжмовної омонімії у слов’янських мовах можна 

назвати цілу низку факторів, що її зумовлюють, а саме: різниця 

в розвитку фонетичної системи, морфологічної будови і 

словотвору, семантичні та стилістичні зміни.  

Щодо останніх, то основним джерелом виникнення омонімів 

є полісемія. Проблема розмежування полісемії та омонімії, 

мабуть, найважча, оскільки процес розщеплення колись спільного 

значення дуже складний і нечіткий. Слід зазначити, що такого 

роду омонімія трапляється не лише в словах спільного 

походження, а й у запозиченнях. Окремо можна виділити 

численні приклади міжмовної антонімії, тобто слів, подібних за 

звучанням та графікою, але протилежних за значенням. 

Міжмовні омоніми створюють чимало перешкод при 

опануванні іноземної мови. Особливо гостро ця проблема 

відчувається при вивченні близькоспоріднених мов, як у випадку 

польської та української мов. Близькість, часто симетричність 

мовних систем, з одного боку, полегшує нам, українським 

студентам, опанування спорідненої польської, пришвидшує 

набуття нових мовленнєвих навичок, водночас стає додатковим 

чинником негативного трансферу з рідної мови. 

Дослідження українсько-польської омонімії перебуває 

фактично на початковому етапі, як, зрештою, і вся лексична 

типологія цих двох слов’янських мов, поєднаних територіально, 

історично, культурно. 

Польсько-українські міжмовні омоніми виникли в процесі 

розвитку праслов’янських за походженням лексем, їх 

словотвірної і семантичної видозміни. Переважає часткова 

гомогенна омонімія, що характеризується збігом в основній 

семантиці слів, але має низку відмінних вторинних значень. 

Гомогенні омоніми (від гр. homogenes "однорідний") − 

омоніми, які виникли внаслідок розпаду одного слова на два. 
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Такий розпад зумовлений втратою (розірванням) зв'язків між 

окремими значеннями колись багатозначного слова. 

Тематичне коло слів-омонімів виявляється досить широ-

ким і включає, за нашими спостереженнями, близько 14 груп: 

1. флора і фауна: вуж – wąż; дъня – dynia; 

2. метеорологічні та природно-фізичні поняття: бігун – 

biegun; луна – łuna; 

3. назви часових понять: година – godzina; дата – data;  

4. медична термінологія: губа – gęba; утроба – w ątroba; 

5. назви приміщень: баня – bania; світлиця – świetlica; 

6. номінації із сфери духовної культури: артистичний – 

artystyczny; байка – bajka; штука – sztuka; 

7. назви морально-етичних понять: гонор – honor; хижий – 

chyży;  

8. назви соціальних понять (чини, посади, рід занять, 

професії тощо): завод – zawod; титул – tytul; 

9. поняття, пов'язані з освітянською сферою: інтелігенція 

– inteligencja; лекція – lekcja; пауза – pauza; реферат – referat; 

10.  поняття та реалії економіки: гривня – grzywna; пенсія – 

pensja; 

11.  речовинно-конкретні назви: жир – żer; печиво – pieczywo;  

12.  абстрактні назви: бачення – baczenie; 

13.  військові терміни: бій – bój; піхота – piechota; 

14. назви засобів пересування: поїзд – pojazd. 

Гетерогенні омоніми (від гр. heterogenes "неоднорідний") – 

омоніми, які виникли внаслідок збігу етимологічно різних слів 

(мають різне походження). 

Класифікація гетерогенних омонімів: 

1) міжмовні омоніми, зумовлені випадковим зближенням 

зовні подібних слів. Переважно це одиниці, що виникли в 

результаті різного фонетичного оформлення запозичених слів 

(фляга «різновид посуду» – flaga «прапор»; ангельський – 

прикметникове утворення від ангел та angielski «англійський, 

пов'язаний з Англією») або рідше – при зіткненні застарілих за 

походженням лексем: гар «що-небудь горіле чи дрібні часточки 
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від нього, які піднімаються в повітря» – gar  «велика посудина», 

2. «нижня частина великої доменної печі»; весь «про щось 

неподільне, ціле, взяте повністю» – wieś «село»; 

2) омофони як вияв гетерогенної омонімії: пилка 1. «метале-

вий інструмент з зубцями», 2. «маленький терпужок» – pіłka 

1.«гумова або шкіряна куля, що служить для спортивних ігор», 

2. «удар м'яча, що летить у повітрі», 3. у значенні українського 

«пилка». 

3) лексичні кореляти, зумовлені внутрішньомовною омоні-

мією в одній із мов: кант 1.«кольоровий шнурок або вузька 

смужка тканини», 2. «ребро дошки, бруса», 3. «врочиста пісня 

духовного або світського змісту» – kant 1. у значенні українського 

«кант»; 2. «шахрайство, крутійство, обдурення когось». 

Розвиток омонімічних значень відбувається у двох напрямах: 

• Слова закріпились за різними значеннями, але при цьому 

мають спільну первісну форму: диво «те, що викликає подив, 

здивування» – dziwo «страхіття»; байда «безтурботна гуляща 

людина» – bajda «вигадка, нісенітниця»; клятва «присяга» – 

klatwa «прокляття»; туча «хмара» – tecza «веселка». Кожна пара 

слів має своє специфічне походження, наприклад, в основі появи 

значень «подив» в українській та «страхіття» у польській мовах 

лежить асоціативне переосмислення первинної ідеї «щось 

надзвичайне, що викликає страх», яке, можливо, сягає спорід-

неного позначення Бога в окремих індоєвропейських мовах. 

• Омоніми мають історично спільне номінативне або 

переносне значення: гривня «грошова одиниця» – о grzywna 

«штраф», держава «апарат політичної влади» – dzierźawa «оренда 

землі» тощо. Комплекс вторинних історичних значень лексеми 

держава «земля», «володіння», «влада», «сила, міцність», 

«панування», «господар», представлених у староукраїнській мові, 

має відповідники-паралелі практично в усіх слов’янських мовах. 

Явище міжмовної омонімії вже давно стало філологічною 

проблемою широкого спектру, адже воно, з одного боку, 

потребуючи наукового осмислення, стає предметом глибоких 

порівняльно-лексикологічних та етимологічних досліджень, а з 
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іншого, має чисто прикладне спрямування, провокуючи нетеч-

ність висловлювань, їх стилістичну недовершеність, неадекват-

ність перекладу, низьку культуру мовлення білінгвів тощо.  

Незважаючи на те, що явище міжмовної омонімії уже 

понад століття активно вивчається як в теоретичному, так і 

практичному аспектах, проте багато питань досі залишаються 

невирішеними, як хоча б сам термін «міжмовні омоніми» та 

його обсяг. Без знання цього явища неможливо вивчити мову, 

адже будуть виникати одні лише помилки, що унеможлив-

люють міжнародну комунікацію.  

Міжмовна омонімія, особливо при вивчення близькоспо-

ріднених мов, як-то польська та українська, створює чимало 

труднощів і спричиняє багато помилок в польському мовленні 

українців. Причому такі помилки мають переважно стійкий 

характер. 

Отже, можна дійти висновку, що явище міжмовної омонімії 

не має єдиного визначення, але ми можемо його пояснити як 

продукт взаємодії близькоспоріднених мов, сплутування 

однакових за звучанням слів, що позначають різні поняття у 

різних мовах. Слід також зазначити, що для слов’янських мов 

майже не є характерними омоформи. 
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