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УДК: 796.01/.09 Педагогические науки 
 

  ФИЗИЧЕСКОЕ  ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ   

СРЕДСТВАМИ  ЧЕРЛИДИНГА 
 

Антипова Ж.  И.  

ORCID: 0000-0002-3052-0862 

    старший  преподаватель кафедры 

Барсукова Т.А.  

старший преподаватель кафедры  

кафедра физического воспитания,  

 Национальный университет  

«Одесская юридическая академия»  

 Украина 

Аннотация. В статье рассматривается проблема низкой 

двигательной активности студентов в период обучения в  

учебных заведениях высшего образования, которая приводит к 

снижению уровня физической подготовленности  студенческой 

молодежи. Отмечается возрастающая роль физического 

воспитания с применением нетрадиционных методов двига-

тельной активности как  средства повышения мотивациии и  

сохранения здоровья студентов.  Раскрывается использование 

одного из видов фитнес-программы – Черлидинга.  

Ключевые слова: физическое воспитание, студенты, физичнская 

подготовленность, черлидинг, учебные заведения высшего 

образования. 

Физическое воспитание в высшем учебном юридическом 

заведении имеет целевую педагогическую, воспитательную и 

образовательную направленность. Повышение мотивации у 

студентов к занятиям во многом зависит от применения новых, 

нетрадиционных видов двигательной активности. Современный 

этап развития сферы оздоровительной физической культуры 

характеризуется тенденцией активного расширения средств 

инновационных фитнес-технологий. Современные фитнес-

программы обеспечивают гармоничное сочетание целого ряда 

благоприятных показателей здоровья и физической підготов-

ленности. Особый приоритет и перспективу имеет черлидинг – 

это молодой вид двигательной активности, который сочетает в 
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себе гимнастику, акробатику, аэробику, современный танец, 

элементы балета, пантомимы, боевых искусств, элементы 

мюзикла [1.с.50]. Черлидинг - прекрасное средство эстетического 

развития и нравственного воспитания, успешного 

совершенствования мастерства, точности и согласованности 

движений, повышающего эффект выступления. Успешная 

подготовка участников группы невозможна без должного уровня 

физической подготовленности и сформирования ценностной 

мотивационной сферы. Поэтому, в настоящее время, для 

повышеия качества в организации учебного процесса в учебном 

заведении высшего образования, становиться актуальным вопрос 

внедрения средств черлидинга в систему занятий физическим 

воспитанием девушек-студенток с целью улучшения их здоровья, 

повышения состояния их физической подготовленности и 

возрастания интереса к занятиям физической культурой и 

спортом. Задачей учреждения высшего образования является 

создание такой системы обучения, которая наряду с теорети-

ческой и практической подготовкой по специальности, сохранит 

оптимальное состояние здоровья будущим специалистам, их 

высокую работоспособность [2.с.223]. Повышение качества 

учебного процесса становиться значимым, а вопрос внедрения 

средств черлидинга в систему занятий физического воспитания – 

необходимым. Введение черлидинга, как новую фитнес-

технологию, в работу со студентами даёт возможность развития 

творчества занимающихся, их функциональных возможностей и 

двигательных способностей. Черлидинг прекрасно подходит для 

развития всех имеющихся качеств: координации, силы, гибкости, 

быстроты и выносливости. Растущую популярность в мире этого 

вида физкультурной деятельности можно объяснить его 

доступностью, зрелищностью, эмоциональностью, позитивным 

воздействием на двигательные, психические и волевые качества 

молодого организма студентки. Активные занятия черлидингом 

способствуют повышению общей работоспособности студенток, 

улучшению состояния их здоровья, адаптации к условиям 

обучения в высшем учебном заведении, формированию навыков 



 

9 

общения в коллективной спортивной деятельности [3,с.5]. 

Для определения интереса студентов к занятиям черли-

дингом мы провели анонимное анкетирование и исследования, 

в котором приняло участие 230 студенток, обучающихся на 

разных факультетах Национального университета «Одесская 

юридическая академия».  

Цель исследования: Целью нашего исследования была 

оценка эффективности использования средств черлидинга в 

системе учебных занятий по физическому воспитанию для 

повышения уровня физической подготовленности, функцио-

нального состояния, физического здоровья и мотивации к 

занятиям физическим воспитанием девушек-студенток. Для 

решения поставленной цели использовались общепринятые 

методы исследования:  

- методы теоретического анализа и обобщения научно-

методической литературы;  

- педагогическое наблюдение;  

- педагогическое тестирование;  

- методы оценки функционального состояния;  

- оценка уровня физического здоровья;  

- педагогический эксперимент;  

- методы математической статистики.  

Результаты показали, что 81%, из числа опрошенных 

студентов, имеют представление о черлидинге и способны дать 

ему правильное определение. Основными для них источниками 

информации являются популярные в среде молодёжи 

кинофильмы и другие телеинформационные источники. При 

этом 68% студенток отметили, что им интересна информация о 

черлидинге, а 53% из них хотели бы регулярно и 

целенаправленно заниматься черлидингом как в рамках 

учебных академических занятий так и дополнительно.  

В течении семестра 2019 года в учебных группах основного 

отделения различных факультетов академии на занятиях по 

физическому воспитанию проводилось обучение базовым 

элементам черлидинга, аэробики, степ-аэробики, составлялись 
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танцевальные композиции. Обучающие занятия завершились 

разучиванием зачетной композиционной программы. Критерием 

оценки умений и результатом усвоения программы стало 

проведение спортивного праздника с выступлением команд всех 

факультетов. Такая форма проведения зачетных занятий 

получила 100% одобрение у всех студенток. В связи с возникшим 

у студентов интересом к занятиям черлидингом появилась 

необходимость в организации дополнительных занятий и 

создании сборной команды академии, которая не только успешно 

выступает на всех спортивных мероприятиях академии, но и 

пропагандирует здоровый и активный образ жизни, занятия 

черлидингом среди всей студенческой молодежи.  

Проведенные исследования позволяют нам утверждать о 

высокой эффективности использования средств черлидинга в 

системе физического воспитания студенток юридической 

академии. Разучивание специальных движений черлидинга, 

показательные выступления на концертах и спортивно-массовых 

мероприятиях академии способствуют повышению осознанной 

активности в занятиях физическим воспитанием. Повышение 

уровня физической подготовленности, улучшение их физичес-

кого здоровья и его функционального состояния подтверждает 

необходимость проведения занятий такой направленности. Это 

доказывает, что занятия черлидингом не только интересны для 

студенток, но и оказывают положительное влияние на уровень 

физической подготовленности студенток, их психофизическое 

состояние, готовности к будущей профессиональной 

деятельности.   
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Introduction: It is well known that the level of higher education is 

the basis of any holistic educational system.  The educational process 

begins with activities, which in turn are the basis for personality 

development.  The quality of education cannot be considered outside 

the context of the health of the subjects of learning.  The discipline 

"Physical education" in a higher legal educational institution is a 

measure of the complex impact of various forms of means and 

methods of general physical training on the personality of a future 

specialist.  The formation of the personality of a future specialist in a 

higher educational institution is a complex and multifaceted process, 

the success of which is ensured, first of all, by its organization and 

planning, the creation of external and internal conditions for the 

development and intensive manifestation of the necessary qualities, 

enrichment of knowledge, skills and abilities, their systemic unity and  

harmonious combination. 

In a socially significant understanding, a person becomes a person 

only when he expands his knowledge, develops and acquires new 

skills, abilities, can change internally, develop his abilities, spiritual 
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needs, and develop volitional qualities.  The internal reasons for the 

development of a person's personality lie in the characteristics of his 

psyche, in the motives of his behavior and individual qualities. The 

ability to assess one's strengths and abilities, strengths and weaknesses, 

to determine one's place and role in a team, in society, to outline the 

goals of a life path - is based on the desire for self-improvement and on 

self-awareness [1.c.7] 

As an academic discipline "Physical education" serves the 

purposes of health promotion, physical, intellectual and spiritual 

improvement of the student's personality.  The purpose of physical 

education of a law student is to form a high culture of personality in a 

future qualified specialist.  Physical culture is the most important factor 

in the development, improvement of natural vital capabilities, human 

qualities, his abilities to transform his "I" and the world around him.  

Physical culture is a complex social phenomenon that is not limited to 

solving the problems of human physical development, but also 

performs other social functions of society in the field of morality, 

education, ethics.  The specificity of pedagogical activity for achieving 

the goal is determined by the educational discipline "Physical 

education".  It serves the purposes of health promotion, physical, 

intellectual and spiritual improvement of the student's personality, the 

formation of a high culture of personality in the future qualified 

specialist.  This goal can be achieved by successfully solving 

educational, educational and health problems: 

 - By telling and repeating, achieve an understanding of the 

role of physical culture in personality development. 

 - By controlling the attendance of training sessions, to achieve 

the assimilation of the practical foundations of physical education 

and a healthy lifestyle. 

 - Based on the analysis of the level of physical fitness, 

clarification of the need to preserve health, to promote the 

formation of a motivated-value attitude of students to physical 

education classes and the need for regular classes of various 

physical exercises. 

 - To control the mastery by students of a system of practical 
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skills and abilities that ensure the preservation and strengthening of 

health. 

 - To apply new technologies and experience of work of 

teachers of other educational institutions when conducting training 

sessions with students in order to increase the level of physical 

fitness of students, which leads to successful, further professional 

activity 

 - To evaluate and take into account when summing up the 

acquired experience of using the acquired skills in practice, the 

level of physical culture and sports readiness, contributing to the 

achievement of high professionally significant goals 

    World experience shows that physical education means not 

only increase the level of physical culture of student youth, but also 

have a universal ability to solve the problems of increasing the level of 

health and forming a healthy moral and psychological climate in the 

collective and society as a whole.  Competent use of physical 

education means is one of the most effective ways to solve the above 

problems. ...  With the help of appropriately organized classes, you can 

purposefully change a number of indicators of physical development, 

functional readiness and psychophysiological capabilities of the body 

of a young person.  To a certain extent, in the process of such training 

sessions, it is possible to form personal qualities, which will be the key 

to successful professional activity [2.c.240]. 

     According to V.A.  Kovalenko, familiarizing students with 

various forms of physical culture and sports activity is an important 

component in the formation of a healthy lifestyle.  Since the 

student's health and his education are interrelated and 

interdependent.  The stronger the student's health, the more 

productive the learning, otherwise the ultimate goal of learning 

loses its true meaning and value [3.p.241]. 

    Higher education institutions and physical education 

departments are provided with ample opportunities for creative 

initiatives, the use of innovations, taking into account the specifics 

of the educational institution, the contingent of students, teachers 

and climatic conditions. 
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    In teaching and educating students, a set of measures, 

means, methods and forms of physical education is currently used, 

aimed at the all-round development and physical improvement of 

students in accordance with the requirements for the modern 

educational process.  Thus, in the process of physical education 

classes in a higher legal educational institution, it is necessary to 

create conditions for a conscious attitude of students to the 

educational process.  Students should understand that the academic 

discipline is based on the scientific basis of the study of biological, 

pedagogical, psychological, social aspects of personality 

development, that physical education is not just a method of 

increasing the physical activity of young people, but part of the 

process of obtaining a higher legal education. 

    The formation of a conscious attitude to the educational 

process in physical education has its own characteristics.  

Differentiated conformity of the curriculum increases the 

motivation of everyone involved, an adequate attitude to the 

educational process.  The creation of conditions for creative 

initiative in the educational interaction between the teacher and the 

student is characterized by the provision of the possibility of 

making independent decisions by the student, taking into account 

the requirements for the discipline and safety rules.  But in case of 

making the wrong decisions - unconditional obedience to the 

teacher.  At the first stage of training, students with a high level of 

knowledge and organizational abilities can be used in conducting 

creative quizzes between initiative students, rest evenings, and the 

preparatory part of classes.  In the conditions of offset, the 

assessment of the level of physical fitness and the obtained 

theoretical knowledge is necessary to apply the creative mastering 

of physical culture knowledge by students and their active 

application in everyday life.  This will provide an opportunity for 

students who, for objective reasons, cannot fulfill the requirements 

of compulsory testing, to achieve higher grades, which in turn will 

increase the motivation to study in general. 
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Taking into account the opinion of all researchers and our own 

work experience, we believe that the process of physical education 

has a rather powerful potential for the formation of a student's 

personality. 

Conclusions.  Thus, the process of physical education in the 

educational space of a modern legal institution of higher education 

should acquire a focus on the development by students of 

theoretical knowledge and modern methods of managing their 

physical development and their physical condition, depending on 

professional and life tasks.  The formation of a motivated, actively 

transforming attitude to the information received, the design of a 

strategy for an individual lifestyle will contribute to the 

development of the necessary applied skills designed to help solve 

problems in society, educate a personality in a future professional 

graduate. 
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Анотація. Розглянуто роль хижих птахів у природі та житті 

людини, досліджено як людина здійснює охорону хижих 

птахів. 

Ключові слова: хижі птахи, денні хижі птахи, особливості 

хижих птахів, роль хижих птахів, охорона хижих птахів. 

Сторінки Червоної книги застерігають, що наразі в нашій 

країні до зникаючих належать сім видів соколоподібних. У нас 

зовсім перестали гніздитися шуліка рудий, лунь степовий, орел 

степовий і стерв’ятник. Гніздування боривітра степового лише 

припускається, можливо він ще трапляється в окремих місцях 

Криму. Останні поодинокі пари яструба коротконогого можна 

спостерігати лише на Луганщині. До групи значного ризику 

зникнення належать дев’ять інших рідкісних гніздових видів 

денних хижих птахів: підорлик малий, лунь польовий, орлан-

білохвіст, канюк степовий, змієїд, орел-карлик, підорлик великий, 

могильник і сапсан. Чисельність більшості з них оцінюють у 

межах від сотні до півтисячі пар. Проте не всі хижі птахи є 

вимираючими видами, (це яструб великий, сокіл балабан, сова та 

ін..), та це не означає , що вони не потребують захисту. 

Як бачимо, досить багато хижих птахів потребують 

дбайливого ставлення людей, саме тому проблема ставлення 

людини до хижих птахів є актуальною. 

Метою статті є дослідити особливості життя хижих птахів 

та ставлення людей до них. 

До групи хижих птахів відносяться – денні хижі птахи і сови. 

Для видів цієї групи характерні особлива будова дзьоба і лап, яке 
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дозволяє їм успішно відловлювати і обробляти різноманітну 

здобич. Більшість пернатих хижаків харчуються різними 

хребетними тваринами, але є і виключення. Наприклад, скопа 

харчується тільки свіжою рибою, а осоїд - личинками ос, багато 

соколів з задоволенням ловлять і їдять комах. Представники цих 

двох груп поділили «сфери впливу» - денні хижі птахи полюють в 

світлий час доби, практично всі сови - у сутінках.  

З хижим способом життя пов'язані багато особливостей 

будови і звички цих птахів. Щоб успішно полювати, необхід-

ний досконалий зір. Гострота зору у пернатих хижаків в 3-8 

разів вище, ніж у людини. Це дозволяє їм бачити здобич з 

великої відстані. Так, сапсан бачить свою потенційну жертву за 

кілометр, а скопа виглядає рибу в воді з висоти 20-25 м.  

У процесі еволюції сови досягли вершин досконалості як 

нічні хижаки. Вони разюче пристосовані до сутінкового 

способу життя – мають бінокулярний зір, здатні повертати 

голову на 270˚, можуть уловлювати дуже тихі звуки завдяки 

особливій будові слухового апарату. Вушні раковини, утворені 

спеціальними складками шкіри, знаходяться у цих птахів під 

пір'ям так званого лицьового диска і спрямовані вперед. 

Асиметричне розташування слухових отворів допомагає совам 

дуже точно розпізнати розташування жертви. І ще одне 

пристосування до нічного способу життя відрізняє сов від 

інших птахів – безшумний політ. Пір'я, що покриває тіло сов, 

на 2/3 складаються з пухового опахала, причому так звані 

борідки пера видовжені і не зчеплені між собою, що надає перу 

особливу м'якість. Навіть великі пір'їни сов м'які, а їх 

особливий вигин запобігає шарудінню, що виникає під час 

польоту [1, с.55].  

Різноманітні і прийоми добування їжі хижими птахами. 

Для деяких видів вирішальне значення має швидкість. Так, 

сапсан – чемпіон зі швидкісного польоту, під час 

переслідування здобичі розвиває швидкість до 300 км на 

годину. Яструби полюють в лісі, і вони майстри маневреного 

польоту. Головною особливістю мисливської стратегії осоїда є 
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терпіння: він довго вистежує ос і по напрямку польотів комах 

вичислює, де знаходиться їх гніздо. 

По-особливому у хижих птахів влаштована система 

травлення. Добутих тварин вони поїдають цілком разом з 

кістками, шерстю, пір'ям, лускою, хітиновими покривами. У 

шлунку неперетравлені залишки їжі збиваються в щільні 

грудочки, які птиці відригають назовні у вигляді погадок. 

Зазвичай вони мають вигляд щільної овальної, рідше округлої, 

грудки шерсті або пір'я, серед яких знаходяться кістки і навіть 

цілі черепа.  

Зазвичай в якості присад вибираються окремі дерева з 

всохлими вершинами, потужні гілки дерев, пні, скелі, великі 

камені, копиці сіна. Досить часто поблизу гнізда хижака вдається 

виявити обробний майданчик, на якому дорослі птахи готують 

здобич для згодовування пташенятам. На них можна виявити 

багато пташиного пір'я, клаптики вовни або інші залишки, в 

залежності від того, чим хижаки годують пташенят. Тут же 

накопичується і велика кількість погадок дорослих птахів.  

Для виведення потомства хижі птахи будують гнізда, іноді 

масивні. Пари дуже прив'язані до своїх гніздових ділянок (скопа, 

беркут, орлан-білохвіст), більшість птахів повертаються до них з 

року в рік. Представники деяких видів не будують своїх, а 

використовують гнізда інших птахів (тетеревятник, довгохвоста 

сова, дербник, вухата сова) [2, с.22]. 

Розвиток масового рушничного полювання на початку 

XX-го століття, поряд зі змінами природних середовищ 

існування, призвів до значного зниження запасів дичини. У 

багатьох країнах почалися кампанії по знищенню диких птахів, 

за їх винищення призначали винагороди, при цьому заклики 

вчених ігнорувалися. В результаті у багатьох регіонах Європи 

деякі види пернатих хижаків катастрофічно скоротили 

чисельність або зникли зовсім. Лише після цього у людей 

настало прозріння, хижаків стали всебічно вивчати і 

охороняти, створюючи спеціальні програми щодо захисту і 

вивчення окремих видів.  
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У нашій країні кампанії по боротьбі з «шкідливими» видами 

спалахували неодноразово. Розпочата в 20-х роках минулого 

століття боротьба з хижими птахами, які нібито наносили шкоду 

народному господарству, тривала десятиліттями. У 50-ті роки 

грошові винагороди видавалися за кожну пару зданих лапок, при 

цьому повністю був відсутній контроль за видовим складом 

винищуваних птахів. Кінець масштабної війни з пернатими 

хижаками був покладений в середині 60-х років, коли боротьба 

орнітологів за їх порятунок увінчалася успіхом. 

В результаті широкої дискусії, що проводиться в 1962-

1963 роках на сторінках журналу «Полювання й мисливське 

господарство», з'явився перший урядовий документ, що зберіг 

життя багатьом тисячам птахів – Наказ Главохоти РРФСР № 

173 від 1 червня 1964 р. який наказував: «Заборонити відстріл, 

відлов і розорення гнізд всіх видів хижих птахів і сов в 

мисливських угіддях загального користування на всій території 

Української РСР. Заборонити виплату винагород за знищення 

будь-яких видів хижих птахів... Всіляко охороняти корисних 

хижих птахів». Але загрози продовжували виникати знову і 

знову [3, с.35].  

У 2006 році в якості заходів боротьби з пташиним грипом 

лунали безвідповідальні заклики до знищення диких птахів, в 

тому числі хижих, що утворюють скупчення поблизу 

населених пунктів і птахівницьких підприємств. Незважаючи 

на заяви вчених, що плановані заходи зовсім марні для 

боротьби з пташиним грипом та суперечать законодавству, у 

багатьох регіонах подібні відстріл, проте, проводився.  

Незаконне  полювання на хижих птахів не припиняється і 

в наші дні. Здобуті птиці використовуються в якості ловчих, 

для приватних зоопарків, для виготовлення опудал.  

Різні види хижих птахів по-різному реагують на зміни 

навколишнього оточення. Є види, існування яких цілком сумісне 

з діяльністю людини (шуліка, канюк, вухата сова). У Західній 

Європі багато пернатих хижаків, навіть такі як сапсан і пугач, 

комфортно існують поруч з людиною. Нерідко вони гніздяться в 
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урбанізованих ландшафтах, якщо там досить їжі. На жаль, в 

Україні екологічна освіта і культура знаходяться на низькому 

рівні, і ставлення до цих птахів інше. У них стріляють – для 

забави, для виготовлення опудал. Взимку сови гинуть при 

неправильній установці капканів. З цієї причини в наших лісах 

більшість видів хижих птахів не терплять сусідства з людиною, 

особливо в гніздовий період. Все це важливо враховувати при 

проведенні охоронних заходів [4, с.90]. 

З метою дослідження сучасного ставлення до хижих 

птахів нами було проведено опитування. У дослідженні брали 

участь 50 осіб. 

Нами було виявлено, що у 30% опитуваних низький рівень 

обізнаності про хижих птахів, у 60% - середній,  лише у 10% - 

високий. 

Таким чином, можемо зробити висновок, що необхідне 

проведення різних заходів: виставок, кампаній, виховних годин з 

метою підвищення обізнаності серед населення про роль хижих 

птахів та необхідність їх охорони. Адже, займаючи верхні позиції 

в харчових ланцюгах, хижаки служать індикатором екологічних 

змін, що відбуваються в навколишньому середовищі. Вони, як 

правило, вимагають для проживання великих площ і споживають 

широкий видовий спектр тварин, в тому числі дрібних ссавців, 

птахів, рептилій, земноводних, риб і комах. Отже, хижаки 

відіграють істотну роль в регуляції чисельності різних тварин і в 

круговороті живильних речовин, а також є важливими 

компонентами біологічної різноманітності. Таким чином, 

зберігаючи пернатих хижаків, ми зберігаємо безліч інших видів 

рослин і тварин, що входять до складу лісових екосистем. 
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Анотація: у статті розглядається запровадження STEAM-

навчання, як інноваційного прориву в освітньому процесі. 

Ознайомлення із метою, завданням, позитивними і негативними 
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Визначення подальших перспектив STEAM-освіти. 

Ключові слова: STEAM-освіта, метод, навчання, урок, техно-

логії. 

У сучасному світі зміни життя вимагають і змін мети та 

призначення сучасної освіти. Знижується функціональна 

значущість і привабливість традиційної організації навчання, 

передача «готових» знань від викладача  до слухача перестає 

бути основним завданням навчального процесу. Без зайвих слів 

зрозуміло, що технологічні зміни у світі відбуваються 

надзвичайно швидкими темпами. Щоб зробити все, що ми 

можемо, і прийняти найкращі рішення, ми повинні намагатися 

не відставати від технологічних змін, оскільки це впливає на 

наші громади, підприємства, робочі місця, освітній процес та 

життя. 
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Важливо викликати інтерес до навчальної теми, 

перетворювати  аудиторію пасивних спостерігачів на активних 

учасників заняття. Якщо викладач у своїй роботі буде 

використовувати активні форми та методи навчання то це 

важливе питання буде вирішеним саме собою. У цьому нам 

допоможе STEAM-освіта, яка змінить наш світогляд щодо 

підготовки і проведення традиційних занять у школі. 

STEAM-освіта – це напрямок в освіті, при якому в навчаль-

них програмах посилюється природничо-науковий компонент + 

інноваційні технології. Абревіатура STEAM розшифровується як: 

S – science (природничі науки), T – technology (технології), E – 

engineering (інженерія або технічна творчість), A – art (мистецт-

во), M – mathematics (математика). Хоча спочатку цей підхід мав 

назву просто STEM, без творчої складової. Однак, слід запам’ята-

ти, що STEАM – це не просто технічна освіта. Вона охоплює 

значно ширше поняття, а саме вдале поєднання креативності та 

технічних знань. Наприклад, при завданні комплексно спроекту-

вати «розумний будинок», крім технічних аспектів, школярі 

повинні залучити свою уяву і спроектувати будинок так, щоб він 

виглядав привабливо і був зручним для життя [1]. 

Мета і завдання STEАM-освіти – формування і розвиток 

розумово-пізнавальних і творчих якостей молоді, рівень яких 

визначає конкурентну спроможність на ринку праці і здатність 

до навчання упродовж всього життя.  

STEAM-урок – це аналог класичного уроку з акцентом на 

самостійність учнів. Цей напрям не потребує додаткового часу 

та індивідуальної роботи, це можливість розробити свій урок 

так, щоб учень вмів сам креативно мислити та обґрунтовувати 

свої дії. Змінюється звична для нас форма викладання, коли 

урок побудований навколо вчителя. За STEAM-методикою, в 

центрі уваги знаходиться практичне завдання чи проблема. 

Учні вчаться знаходити рішення не в теорії, а безпосередньо на 

практиці, шляхом проб і помилок.  

STEAM-освіта допомагає формувати у дітей критичне 

мислення, навички командної роботи, бачення цілісної картини 
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світу і вміння застосовувати знання для вирішення завдань з 

реального світу. На відміну від класичної освіти, навчаючись за 

STEAM-методикою, дитина отримує набагато більше автоном-

ності. На такий процес навчання менше впливають відносини, які 

склалися між учнем і вчителем, що дає можливість об'єктивно 

оцінювати прогрес. За рахунок цього дитина вчиться бути 

самостійною, приймати рішення і брати за них відповідальність 

[1]. 

Дещо змінивши слова великого китайського педагога 

Конфуція, можна сформулювати кредо STEAM-навчання:  

Те, що я чую, я забуваю.  

Те, що я бачу й чую, я трохи пам’ятаю. 

 Те, що я чую, бачу й обговорюю, я починаю розуміти. 

 Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і 

навичок.  

Коли я передаю знання іншим, я стаю майстром [2, с.121]. 

Тобто, процес навчання не автоматичне вкладання 

навчального матеріалу в голову того, хто навчається. Він 

потребує напруженої розумової роботи людини і її власної 

активної участі в цьому процесі. Пояснення, саме по собі, ніколи 

не дасть справжніх, стійких знань, а пояснення, практичне 

відпрацювання, демонстрація за допомогою інноваційних 

технологій дасть можливість запам’ятати, уявити і відтворити 

матеріал. 

Особливою формою наскрізного STEAM-навчання є 

інтегровані уроки. 

 Інтегровані уроки можна проводити двома шляхами: 

- через об’єднання схожої тематики кількох навчальних 

предметів; 

- через формування спецкурсів шляхом об’єднання 

предметів. 

Особливість планування і проведення інтегрованих, бінарних 

уроків у тому, що їх може проводити як один учитель, так і 

кілька.  Зважаючи на складність координації діяльності педагогів 

інтегровані уроки необхідно планувати заздалегідь, тому 
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виникають певні труднощі та недоліки у використанні STEAM-

освіти, а саме: 

- великі затрати часу на підготовку уроку; 

- довготривалість проекту; 

- недостатня матеріальна-технічна  база. 

Наприклад, для віртуальної 3D – реальності під час уроку 

необхідно змайструвати голографічну піраміду – STEAM-

іграшку, для створення якої потрібні будуть елементарні 

знання з математики. Створити таку віртуальну реальність 

можна за допомогою смартфона, спеціального відео і 

нескладної установки – голографічної піраміди [3].  

Розвинені країни вчасно зрозуміли цей освітній тренд. 

Австралія, Китай, Великобританія, Ізраїль, Корея, Сінгапур та 

США вже давно впроваджують державні програми в галузі 

STEАM-освіти. Найбільших успіхів у цьому процесі досяг 

Сінгапур. Попит на STEAM-спеціалістів росте з року в рік. 

Конкуренція у цих країнах в галузі STEAM-вакансій 

(програмісти, біологи, інженери) становить 1,7 людини на посаду, 

в інших сферах же 4,1 людини на вакансію. Тобто знайти роботу 

майбутньому фахівцю, що навчався за технологією STEAM 

можна буде приблизно вдвічі легше. 

Щодо розвитку STEAM-освіти в Україні, у Києві 16 вересня 

2015 року підписали Меморандум про створення Коаліції 

STEAM-освіти. На даний момент до ініціативи Центру розвитку 

корпоративної соціальної відповідальності по створенню коаліції 

в якості партнерів вже приєдналися компанії Київстар, Syngenta, 

United Minerals Group, а також ДП НАЕК Енергоатом, Samsung, 

Українське ядерне товариство, Microsoft Україна, Креативна 

Міжнародна Дитяча Школа та інші. З реформою освіти 

технологію STEAM мають намір впровадити в усі школи 

України. Поки ж інноваційну систему навчання освоюють 

навчальні заклади в проекті НУШ (Нова українська школа) [4].  

Таким чином, постає питання – як підготувати фахівців 

STEAM-освіти? Вчителі матимуть змогу пройти спеціальні курси, 

тренінги, вебінари, які навчать опиратися на підтримку в онлайн-



 

25 

середовищі: науково-популярні канали на Youtube, WEB – 2,0 

(онлайн-карти, схеми, діаграми, інструменти ведення проектів та 

співробвтництва), практикувати метод перевернутого навчання, 

DIY-підхід (робототехніка, мейкерство). Також для підготовки 

STEAM-фахівців необхідно створення STEAM-центрів, включен-

ня таких дисциплін як робототехніка в шкільну програму 

середньої освіти, розвиток напрямку «тьюторства», а також 

використання існуючого досвіду шляхом об’єднання педагогів в 

тематичні спільноти [5]. 

Отже, STEAM-освіта – це поштовх у наше майбутнє, 

можливість розвиватися з великим інтересом. Можна впевнено 

сказати, що широке впровадження STEAM-освіти здатне сильно 

змінити економіку нашої країни, зробити її більш інноваційною 

та конкурентоспроможною, а сьогоднішнім учням – допомогти 

стати успішними професіоналами в майбутньому. 
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Сьогодні, в умовах світової пандемії проблема підготовки 

фахівців фізичної терапії та ерготерапії значно актуалізується. 

А формування їх професійної культури в умовах закладу вищої 

освіти є один із критеріїв підготовки фахівців. 

Мета публікації полягає у розкритті когнітивно-діяльнісної 

складової професійної культури фізичних терапевтів та 

ерготерапевтів як компонента, який  включає в себе систему 

знань та практичних умінь і навичок майбутніх фахівців. 

Аналіз нормативних документів які забезпечують 

професійну підготовку майбутніх фахівців дав змогу виявити, 

що випускники спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» 

здатні здійснювати професійну діяльність і займати відповідну 

первинну посаду «фізичний терапевт та ерготерапевт».  

Фізичний терапевт та ерготерапевт – це спеціаліст, 

професійна діяльність якого спрямована на відновлення 

втрачених навичок самообслуговування та життєдіяльності 

пацієнта у повсякденному житті та забезпечення максимальної 

адаптації людини до навколишнього середовища [2 с. 100]. 

Професія фізичного терапевта та еготерапевта 

характеризується особливими професійними аспектами 

клінічної практики та освіти, що формуються соціальними, 

економічними, культурними та політичними умовами.  

Згідно кваліфікаційних характеристик  працівників у сфері 
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«Охорона здоров'я» фізичний терапевт та ерготерапевт сприяє 

набуттю людьми з обмеженими життєдіяльними можливостями 

досягти максимального рівня незалежності та функціонування в 

різних аспектах життя шляхом терапевтичного використання 

знань та різних реабілітаційних технологій. Його діяльність 

спрямована на відновлення фізичних сил, соціального, психічного 

здоров'я пацієнта, повернення особистості до нормальних умов 

соціального, професійного та побутового життя. Забезпечення 

повернення у суспільне середовище закладів охорони здоров'я, 

освіти, соціального захисту тощо [4]. 

Такий фахівець якісно надає консультації і рекомендації 

щодо залучення інших фахівців сфери охорони здоров'я. Він  

формулює пропозиції для вдосконалення послуг з ерготерапії; 

надає оцінку та, в разі необхідності, корегує ефективність 

проведеної реабілітаційної програми. Фізичний терапевт та 

ерготерапевт повинен вміти використовувати сучасне облад-

нання, застосовувати новітні методики адаптації та підтримки 

осіб з обмеженими можливостями життєдіяльності [4]. 

Важливою складовою його професійної культури є 

когнітивно-діяльнісний компонент, сутність та зміст якого 

розкриємо. 

Когнітивно-діяльнісний компонент у структурі професійної 

культури фізичних терапевтів та ерготерапевтів представлений 

професійною компетентністю (системою теоретичних знань) та 

сформованістю практичних умінь та навичок для ефективного 

здійснення професійної діяльності. Цей структурний компонент 

вважаємо основою, стержнем для якісної професійної діяльності 

та професійної культури майбутніх фахівців. Оскільки він 

включає когнітивні, компетентнісні основи для здійснення 

фахової діяльності. 

У науковому дослідженні цей компонент вивчається з 

позиції компетентнісного та діяльнісного методологічних 

підходів.  Враховуючи компетентнісний підхід, професійна 

культура майбутніх фахівців розглядається як сукупність знань, 

умінь та навичок (А. Кузьмінський, В. Кремень, Л. Онищук та 
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ін.).  Згідно діяльнісного підходу формування професійної 

культури майбутнього фахівця відбувається шляхом залучення 

його до професійної діяльності (Л. Виготський, О. Леонтьєв, 

Г. Щедровицький). 

Поняття «когнітивний» яке лежить у основі назви цього 

компонента, у довідкових джерелах пояснюється як «акт 

пізнання або отримання знання». Тобто, у основі цього 

компонента лежать знання, компетенції [1]. 

Когнітивно-діяльнісний компонентпрофесійної культури 

фізичних терапевтів та ерготерапевтів передбачає теоретичну 

обізнаність, оволодіння майбутніми фахівцями необхідними 

знаннями з професійно-орієнтованих дисциплін для побудови 

індивідуальних реабілітаційних програм; знання різноманітних 

методик та сучасних засобів реабілітаційної діяльності; знання які 

є необхідними для проведення реабілітаційного втручання 

(здійснення обстеження, діагностики, прогнозування). Також, що 

стосується діяльнісної сторони цього компонента, то він охоплює 

практичну складову – оволодіння необхідними навичками й 

уміннями: володіння методами організації фізреабілітаційної 

діяльності, планування завдань і способів їх вирішення в 

майбутній професійній діяльності в напрямі поставлених цілей; 

уміння й навички майбутніх фахівців для реалізації індивідуаль-

них програм відновлення здоров’я;  сформованість умінь і нави-

чок для проведення процедур спортивного масажу та фізіотерапії, 

занять з лікувальної фізичної культури тощо [3, с. 17]. 

Важливо виокремити, що когнітивно-діяльнісний компонент 

у структурі професійної культури майбутніх фахівців з фізичної 

терапії та ерготерапії передбачає наявність базових знань з циклу 

дисциплін соціально-гуманітарної підготовки та спеціальних 

знань з циклу дисциплін професійної та практичної підготовки: 

основи індивідуального здоров’я людини; санаторно-курортна 

реабілітація; реабілітація в ортопедії і травматології; реабілітація 

у педіатрії; масаж; духовні аспекти здоров’я; теорія і практика 

фітнесу; реабілітація в кардіології; лікувальна гімнастика тощо. 

Вважаємо, що сформованість такої системи знань, умінь та 
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навичок є основою ефективного формування професійної 

культури фізичного терапевта та ерготерапевта. 

Таким чином, можемо сформулювати висновок, що 

важливою складовою професійної культури майбутніх 

фахівців фізичної терапії та ерготерапії є когнітивно-

діяльнісний компонент, сформованість якого, забезпечить їх 

успішну та ефективну професійну діяльність. 

Перспективами подальших досліджень є теоретичне 

обґрунтування та експериментальна перевірка умов та шляхів 

формування професійної культури і структурних компонентів 

майбутніх фізичних терапевтів та ерготерапевтів. 
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Анотація: узагальнено напрацювання вчених та проаналізо-

вано нормативно-правову основу розв’язання проблеми 

ефективності проведення реабілітаційної програми для 

відновлення функції верхньої кінцівки. Охарактеризовано 

застосування сучасних методик і проведення функціональних 

тестів для розвитку зворотного біологічно активного зв’язку 

при реабілітації пацієнтів після інсульту, сприяють більш 

інтенсивному відновленню функції верхньої кінцівки. 

Ключові слова: реабілітаційна програма, функціональні 

тести, інсульт, компенсація, функції верхніх кінцівок. 

За останні п’ять років майже половину загальної кількості 

хворих на порушення мозкового кровообігу переважно 

становлять особи до 60 років, тобто працездатного віку, для яких 

втрата рухових здібностей та сенсомоторні розлади стають 

справжнім вироком. Наразі актуальним стає питання не тільки 

врятувати життя людині і частково відновити чи компенсувати 

рухові здібності, зокрема функції верхньої кінцівки, які були 

втрачені в результаті церебрального інсульту, а й повернути її до 

попереднього життя [1, c.44-49]. 

Як правило, відновлення функції верхньої кінцівки значно 

розтягнуто в часі і часто є основною причиною непрацездатності. 

При парезі верхньої кінцівки після інсульту страждає функція 

м’язів плеча, передпліччя і особливо кисті, часто розвивається 

спастичність м’язів. Ці зміни в поєднанні з нейродистрофічними, 

больовими порушеннями, і порушеннями чутливості призводять 
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до формування патологічних синдромів. Тому відновлення 

функції верхньої кінцівки є непростим завданням в реабілітації 

пацієнтів після інсульту. А використання тестів для оцінки 

функції верхніх кінцівок допоможуть оцінити ефективність 

проведення реабілітаційної програми [4, c.352-361]. 

До складу реабілітаційної програми по відновленню функцій 

верхніх кінцівок входить сенсорна стимуляція з метою домогтися 

сумації та інтеграції, тренування сили основних м’язів кисті з 

метою селективного руху, спритності та сили. Для покращення 

мотивації пацієнта завдання ставлять структурні, доречні та ті, які 

є частиною повсякденного життя. Практичні вправи доповнюють 

зовнішньою стимуляцією та уявним програванням [5, c.487-510]. 

Завданням програми реабілітації є: тренування селективного 

розгинання зап’ястя з селективним відведенням і розгинанням 

великого пальця, відновлення здатності збільшувати амплітуду 

захоплення під час етапу пришвидшення дотягування, слід 

робити її ширшою, чим необхідно для захоплення об’єкта, а після 

цього вона звужується при наближенні кисті до об’єкта; 

відновлення здатності стимулювати необхідну постуральну 

стабільність кисті відносно іншого тіла, а потім контролювати 

контакт з об’єктом; відновлення здатності пацієнтів досягати 

необхідного сенсорного взаємозв’язку з об’єктом без надмірної 

залежності від зору; здатності до діяльностей, що потребують 

спільної роботи кистей; відновлення здатності враховувати, 

особливо відносно орієнтації середини тіла та необхідної коорди-

нації між кінцівками, а також перенавчання нових моделей 

діяльності в умовах функціональних умов середовища [3, 

c.81-88]. 

Всім хворим крім загального клінічного обстеження ми 

пропонуємо тестування до і після комплексу реабілітаційних 

заходів. Критеріями оцінки ефективності методик реабілітації для 

відновлення функції верхньої кінцівки є тести, які оцінюють  силу 

і спастичність м’язів, балансувальну функцію верхніх кінцівок, 

жестикуляційно-комунікативну функцію верхньої кінцівки 

(функцію невербального спілкування), локомоторну функцію 
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верхньої кінцівки, опорну та хапально-мануальну функцію 

верхньої кінцівки та можливості самообслуговування [2, c.25-32]. 

Функціональні тести наведені в таблицях 1-5. 

Підвищення сили м’язів, поліпшення функції кисті і 

самообслуговування є важливим результатом відновлення 

функції верхньої кінцівки. Застосування сучасних методик і 

проведення функціональних тестів для розвитку зворотного 

біологічно активного зв’язку, при реабілітації пацієнтів після 

інсульту, сприяють більш інтенсивному відновленню функції 

верхньої кінцівки, що проявляється поліпшенням дрібної 

моторики кисті, самообслуговування і незалежності в 

повсякденному житті. 

 

Таблиця 1. Балансувальна функція верхньої кінцівки 

Рівень Рухи 

Перший рівень 

компенсації 

При виведенні з рівноваги в положенні сидячи 

або стоячи верхні кінцівки в координаційних 

реакціях участі не приймають. Утримання 

заданого положення тіла забезпечується 

компенсаторними рухами голови, тулуба та 

нижніх кінцівок 

Другий рівень 

компенсації 

При спробі утримати рівновагу координаційні 

рухи верхніх кінцівок заміщаються контактними 

і зоровими опорними реакціями, а також 

локомоторними синергіями типу переднього і 

заднього поштовху. Відведення плеча від тулуба 

не відбувається 

Третій рівень 

компенсації 

При виведенні хворого з положення рівноваги 

верхня кінцівка робить виразні синергічні 

локомоторно-координаторні рухи, спрямовані на 

утримання заданої пози в межах площі опори 

 

Таблиця 2. Жестикуляційно-комунікативна функція верхньої кінцівки 

(функція невербального спілкування) (за рівнями компенсації) 

Наявність природної жестикуляції свідчить про 

збереження найбільш вразливих вищих кіркових рівнів 

побудови руху. 
Рівень Рухи 

Перший рівень 

компенсації 

Верхня кінцівка не приймає участі в 

жестикуляції при розмові і спілкуванні. 



 

33 

Жестикуляція головою і мімічними м'язами 

збережена 

Другий рівень 

компенсації 

У жестикуляції беруть участь найбільш 

збережені сегменти верхньої кінцівки (дистальні 

або проксимальні) 

Третій рівень 

компенсації 

У жестикуляції беруть участь паретичні відділи 

верхньої кінцівки 

  

Таблиця 3. Локомоторна функція верхньої кінцівки (за рівнями 

компенсації) 

Рівень Рухи 

Перший рівень 

компенсації 

Хворий здатний до обмеженого переміщення 

поповзом на животі за рахунок руху тулуба і 

плечового поясу. 

Другий рівень 

компенсації 

При переміщенні повзучи на животі хворий 

активно допомагає собі, відштовхуючись 

ліктями. Можлива колінно-ліктьова ходьба 

Третій рівень 

компенсації 

Хворий впевнено пересувається на четвереньках. 

Верхні кінцівки беруть активну участь в 

діагональній колінно-кистьовій локомоції 

 

Таблиця 4. Опорна функція верхньої кінцівки (за рівнями 

компенсації) 

Рівень  Рухи 

Нульовий рівень 

компенсації 

При спробі повертатися в положенні лежачи 

можливо відштовхування плечовими суглобами, 

лопатками, шиєю і головою 

Перший рівень 

компенсації 

Хворий здатний спиратися на випрямлену руку 

за рахунок пасивного замикання ліктьового 

суглоба рекурвацією або за допомогою 

позитивної реакції опори. Самостійно прийняти 

це положення не може 

Другий рівень 

компенсації 

Лежачи на животі, можливо підведення верхньої 

частини тулуба за рахунок відштовхування 

руками. Лежачи на боці або на спині, хворий 

здатний переміщати тулуб на півоберта, 

спираючись рукою, розташованою попереду або 

позаду себе 

Третій рівень 

компенсації 

Хворий повертається в ліжку, сідає і встає за 

допомогою рук. Можлива впевнена опора на 

милиці і тростини 
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Таблиця 5. Хапально-мануальна функція верхньої кінцівки (за 

рівнями компенсації) 

Рівень Рухи 

Нульовий рівень 

компенсації 

Для маніпуляції з предметами пацієнт змушений 

використовувати рот, губи, зуби. У рідкісних 

випадках мануальна функція верхніх кінцівок 

заміщається відповідними діями нижніх кінцівок 

Перший рівень 

компенсації 

Для маніпуляції з предметами пацієнт 

використовує елементи рухів, доступні йому в 

рамках опорної і локомоторної функції верхньої 

кінцівки. Мінімально необхідне відведення 

плеча і повноцінна супінація передпліччя 

відсутні, хапальні рухи пензлем заміщені 

штовхальники, часто переміщуваний предмет 

затискається між обома передпліччями або 

різними елементами обох кистей 

Другий рівень 

компенсації 

Мінімально необхідне відведення плеча і 

супінація передпліччя відсутні, доступно силове 

захоплення кистю (предмет захоплюється між 

зігнутими головним чином II-IV пальцями і 

долонею) 

Третій рівень 

компенсації 

З'являються мінімальні і більш активні рухи 

щодо відведення плеча і супінації передпліччя. 

Крім силового захоплення з'являється 

можливість здійснювати тонке захоплення 

(стискання предмета між великим і рештою 

пальців) 
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Анотація: У статті розкривається сутність державної 

молодіжної політики, яка спрямована на створення правових, 

економічних, соціальних, організаційних умов реалізації молоді, 

розвитку молодіжних організацій та інститутів громадянського 

суспільства, що діють у сфері вирішення проблем сучасної 

молоді. Проводиться аналіз впровадження молодіжної політики  

в умовах  децентралізації. Виокремлюються шляхи її реалізації  в 

об'єднаних територіальних громадах.   

Ключові слова: молодь, державна молодіжна політика, 

децентралізація влади, місцеве самоврядування, об’єднані 

територіальні громади. 

Молодь - це  майбутнє нашої держави, один із стратегічних 

факторів, який здатний створювати та стимулювати розвиток 

інновацій, відтворювати матеріальні та інтелектуальні ресурси.  
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Основоположним документом реалізації молодіжної 

політики стала Державна цільова соціальна програма «Молодь 

України» на 2016 - 2020 роки, яка базується на Стратегії розвитку 

державної молодіжної політики на період до 2020 року. 

Відповідно до неї перед громадами ставляться такі першочергові 

завдання - створення умов для особистісного становлення, 

соціальної активності та зайнятості молодих осіб, щоб вони 

залишались мешкати, працювати у громаді та брали активну 

участь у її розбудові й розвитку на створення правових, 

економічних, соціальних, організаційних умов реалізації молоді, 

розвитку молодіжних організацій та інститутів громадянського 

суспільства, що діють у сфері вирішення проблем сучасної 

молоді[1]. 

 Також розроблена дорожня карта реформування молодіжної 

сфери, яка значну увагу приділяє молодіжними ініціативам, 

однією із головних її тез є: «Ніяких рішень про молодь без 

молоді» [2] . 

Значний внесок в дослідженні державної молодіжної 

політики зробили такі науковці як В. Головенько, Є. Бородін, М. 

Головатий, М. Перепилиця, О. Яременко, В. Бакуменко та ін. Цій 

проблемі приділяє значної уваги Міністерство молоді та спорту 

України та Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та 

туризму Верховної Ради України. Останній ініціює щорічні 

проведення парламентських слухань, де виступають видатні 

українські та європейські громадські і політичні діячі, науковці. 

Мета та завдання статті полягає в осмисленні особливостей 

проведення  державної молодіжної політики на рівні об'єднаної 

територіальної громади. 

Реформа децентралізації, що включає в себе передачу 

значної частини повноважень та фінансів від державної влади 

органам місцевого самоврядування розпочалась в Україні з 2014 

року. В ході цього процесу станом на 25.10.2020 в Україні було 

створено 1439 ОТГ. Запорукою збереження й нагромадження 

людського потенціалу ОТГ як основи її соціально-економічного 
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розвитку, є наявність у громаді значної частки молодих людей  та 

забезпечення умов для їх самореалізації . 

Поняття молодь поширюється на громадян України віком від 

14 до 35 років незалежно від походження, соціального і 

майнового стану, расової і національної належності, статі, освіти, 

мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять[1].  На даний 

час   юнаки і дівчата віком від 14 до 35 років становлять 15 407 

522 осіб -це є приблизно третина усього населення країни; 70 

% молоді мешкає у містах,   30 % - у селах. 

Станом на 2018 рік 23% молоді мешкало у населених пунк-

тах, що входять до об’єднаних територіальних громад [3] , разом з 

тим  майже 47% молодих жителів ОТГ роком раніше підкреслю-

вали, що не відчувають змін для молоді після створення об’єдна-

них територіальних громад. Попри це, молоді українці позитивно 

налаштовані стосовно участі у житті своїх громад. Українська 

молодь вважає, що більшою мірою вона може вплинути на те, що 

відбувається в її населеному пункті (22,7%) порівняно із можли-

вим впливом молоді на рівні країни (11,6%) [3]. 

Залежно від типу громад , які створюються в  Україні 

(сільські, селищні, міські) відрізняються умови, які сприяють 

самореалізації молоді та її потреби, але не дивлячись на те,  

державна молодіжна політика   має охоплювати усі сфери життя 

молоді у громадах різного типу: освіту, працевлаштування та 

ринок праці, культурне зростання, соціальний захист тощо.  

Реалізація молодіжної політики на рівні громади в умовах 

децентралізації передбачає узгодження та координацію взаємодії 

усіх суб’єктів молодіжної роботи: закладів, організацій, установ, 

що безпосередньо працюють із молоддю[4]. 

До основних шляхів реалізації молодіжної політики на рівні 

громади ми можемо віднести: 

 -  створення необхідної інфраструктури молодіжної 

політики, у тому числі здійснення її організаційного та 

фінансового забезпечення;  

-  забезпечення діяльності молодіжних центрів і молодіжних 

працівників;  
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-  сприяння формуванню та розвитку інститутів 

громадянського суспільства;  

-  здійснення оцінки ефективності молодіжної роботи на 

рівні громади (відповідно до розроблених показників) і звітування 

перед громадою про стан роботи з молоддю;  

-  забезпечення умов молодіжної участі та молодіжного 

громадського контролю. 

Важливим кроком є залучення молоді до функціонування  

ОТГ, яке можна реалізувати через участь молоді в обговоренні 

нормативно-правових засад реалізації реформи; в регламентах 

ОТГ передбачити процедури забезпечення належного 

представництва молоді, захисту її прав та інтересів, механізми 

узгодження потреб молоді з інтересами ОТГ в цілому; проводити 

навчання представників місцевої влади та молодіжних активістів 

щодо існуючих форм самоорганізації та участі громадськості в 

ухваленні та реалізації рішень, налагодження громадського 

діалогу, участі молоді в бюджетному процесі, моніторингу якості 

послуг, включення молоді у вирішення місцевих проблем. 

Важливим є створення молодіжного простору (центру) в 

ОТГ , який включає в себе діяльність молодіжних рад, 

інформаційно-методичних молодіжних органзацій, гуртків, 

клубів, проведення виставок,  фестивалів, реалізацію молодіжних 

проєктів. Напрями роботи центру формуються відповідно до 

потреб і інтересів молоді даної ОТГ. 

Слід відзначити, що є ряд проблем реалізації молодіжної 

політики на місцях: часте не залучення молоді робочу групу з 

розробки стратегії розвитку громади, гальмування або ж не 

сприяння створенню молодіжного центру в ОТГ, недостатнє 

фінансове забезпечення , часта пасивність самої молоді - усі ці 

фактори гальмують інтенсивне впровадження молодіжної 

політики на місцевому рівні. 

Молодіжна політика в умовах децентралізації орієнтується 

на формування комфортного середовища для життя та реалізації 

молодіжних потреб у громадах, а пріоритетними напрями її 

реалізації є фінансове та кадрове забезпечення, створення дієвого 
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молодіжного простору, розвиток молодіжної інфраструктури і 

залучення молоді до процесу розроблення й ухвалення рішень та 

контролю за їх виконанням. Впровадження ефективної та 

цілеспрямованої державної молодіжної політики в умовах 

децентралізації на рівні ОТГ можливе тільки за умови об’єднання 

спільних прагнень, зусиль і дій державних органів, органів 

місцевого самоврядування й молодіжного представництва. 
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Анотація: визначено сутність поняття «корпоративна 

культура». Розглянуто особливості формування корпоративної 

культури підприємства. Досліджено вплив корпоративної 

культури на розвиток офісу 

Ключові слова: корпоративна культура, офіс, конкуренто-

спроможність. 

Сучасні тенденції в провідних економіках світу розвива-

ються в напрямі ефективнішого, раціональнішого використання 

трудового капіталу на своїх підприємствах, зменшення годин 

роботи, запровадження ненормованого робочого дня. Розуміння 

менеджменту провідних компаній іде до того, що не кількість 

проведеного часу в офісі визначає ефективність працівника, а 

саме результати, яких він досягає. На хороших підприємствах 

максимальних результатів очікують, змушуючи працівника 

самому заповнювати свій робочий час, а на найкращих – 

допомагають якнайкраще організувати свій час задля найбільш 

продуктивної роботи [1]. 

Розуміння сутності й розвитку корпоративної культури 

повʼязане з процесом переходу індустріального світу в останній 

третині ХХ ст. в постіндустріальний. Становлення та утверджен-

ня корпоративної культури – зразок того, як розвиток цивілізації, 

науково-технічного прогресу приводить суспільство до необхід-

ності потреб розвитку духовної культури, усвідомлення того, що 

для досягнення високих результатів у трудовій діяльності одних 
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економічних методів недостатньо, вони обовʼязково повинні 

доповнюватися розвитком культури. Корпоративну культуру 

можна розглядати як потужний стратегічний інструмент, який дає 

можливість усебічно мобілізувати сили трудового колективу на 

виконання відповідних завдань і підвищити конкурентоспро-

можність [2]. 

Фактори, що впливають на формування корпоративної 

культури: національна культура, культура керівника, місія 

підприємства, його структура та розмір, структура робочої сили і 

зовнішнє середовище. Корпоративна культура може бути прий-

нятною для певного періоду часу і умов, так як зміна зовнішньої 

конкуренції, державного регулювання, стрімкі економічні зміни, 

нові технології потребують зміни культури підприємства, що 

стримує підвищення її ефективності, а згодом – підвищення 

ефективності діяльності підприємства. 

Корпоративна культура – важливий фактор підвищення 

конкурентоспроможної адаптивності, ефективності виробництва 

та управління. Чим вищий рівень корпоративної культури, тим 

вищий престиж і конкурентоспроможність підприємства. Глоба-

лізаційні виклики, й інтеграційні процеси значно розширюють 

конкурентне поле субʼєктів конкурентних відносин і, відповідно, 

змінюються завдання та підходи до формування політики конку-

рентоспроможності, вибору сучасного механізму її реалізації. «У 

той час, як за кордоном у теорії й на практиці корпоративного 

управління вже є розуміння, що в культурі прихована велика кон-

курентна сила, в Україні усвідомлення ролі, яку відіграє корпора-

тивна культура як стратегічна конкурентна перевага організації, 

приходить поступово й лише в останні роки» [3, с. 270]. 
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Анотація: В статті розглядається можливість залучення 

декоративних рослин виду Calycanthus floridus L. (роду 

Calycanthus L.) до вирощування у контейнерному садівництві в 

умовах інтродукції. Дається короткий порівняльний аналіз 

вирощування рослин з насіння в контейнерах та ґрунтових 

умовах. 

Ключові слова: вирощування, контейнер, Calycanthus L., 

приріст, плід 

В останні роки все більшої популярності набуває 

вирощування вуличних рослин в контейнерах, садових чашах, 

декоративних горщиках і т. п. Це має свої переваги: гарний 

вигляд на будь-якому твердому покритті (асфальт, бруківка, 

цемент, плита); розміщення на різних рівнях (сходи, підставки, 

полиці); розміщення на невеликих ділянках (малий двір, площі 

біля певних установ, кафе, розважальних центрів тощо); 
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мобільність (заміна рослин, що втратили естетичність та 

можливість перенесення ємкостей при необхідності в будь-яке 

інше потрібне місце). 

Асортимент рослин, які використовуються в контейнерному 

садівництві великий. В основному переважають однорічники, 

травʼянисті багаторічні рослини, карликові хвойні, невеликі 

чагарники. На сьогодні особливим попитом при вирощуванні в 

контейнерах користуються декоративні форми кущів – кулясті, 

сланкі, низькорослі, декоративно-листяні, красиво квітучі з 

широким діапазоном цвітіння. Кущі набувають особливого 

значення серед штучних насаджень. Створюване сучасне 

контейнерне садівництво повинно відрізнятися високою 

декоративністю, біологічною стійкістю і бути високоефективним 

в екологічному відношенні. 

Кущові інтродуценти роду Calycanthus L. (родина 

Calycanthaceae Lindl.) завдяки високій декоративності, можна 

застосовувати у різноманітних зелених насадженнях [1, с. 75; 2, с. 

93; 3, с. 43]. Важко сказати, чому ці рослини до цього часу 

залишаються рідкісними: вони достатньо витриваліші за більш 

поширені теплолюбні кущі, та красиво квітують [4, с. 19]. 

Не всі рослини почувають себе комфортно в ємкостях для 

вирощування. Тому, метою роботи було виявлення особливостей 

вирощування рослин виду Calycanthus floridus L. в контейнер-

ному садівництві.  

Дослідження проводились на Агробіологічній станції 

(підрозділ ботанічного саду «Волинь» Волинського національ-

ного університету імені Лесі Українки)  

Північноамериканський вид C. floridus (Калікант квітучий) – 

самий запашний, порівняно з іншими видами рослин роду 

Calycanthus, з високою рясністю цвітіння – 4 бали (за шкалою) [5, 

с. 3]. Особливо ефектні ці кущі весною під час фази цвітіння та 

восени, коли листя набуває осіннього забарвлення. Тому, на нашу 

думку, рослини даного виду цікаві для контейнерного садівництва. 

Рослини вирощували з насіння місцевої репродукції. Для 

посіву насіння готували легку ґрунтову суміш: дерновий 
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ґрунт+листкова земля+пісок (1:2:0,5). Глибина посадки насіння 1-

2 см. Насіння замочували в гарячій воді (50-60°С) на 48 годин. 

Висівали в рихлу, добре дреновану землю і пророщували при 

кімнатній температурі. 

Висота рослин до кінця першого року життя становила в 

середньому 23,4 см. Частину сіянців восени висаджували в ґрунт 

на ділянку, а частину залишали в горщиках. На зиму горщики 

вкривали тирсою. 

Другий рік життя характеризувався уповільненим темпом 

росту саджанців як в польвих умовах так і в горщиках та суттєво 

не відрізнявся. Висота рослин досягала 28,8 см (в горщиках) та 

31,2 см (в ґрунті). Восени рослини з менших горщиків були 

пересаджені в більші, так як висота рослин повинна відповідати 

розміру контейнера[6, с.124]. 

На третьому році життя у рослин збільшується як приріст 

саджанців, так і кількість пагонів до 4 шт. Однак, рослини на 

ділянці досягли висоти до 75 см, порівняно з рослинами в горщи-

ках, які в середньому мали 56,6 см, не зважаючи на регулярний 

полив. На нашу думку, це повʼязано з пересадкою рослин.  

На четвертому році життя рослини в польових умовах 

вступили в генеративну фазу, спостерігалось поодиноке цвітіння 

кущів. Рослини в горщиках не цвіли, але збільшилась вегетативна 

маса, що сприяло перевалюванню рослин в більші контейнери. 

При вирощуванні кущів краще раз в 1-2 роки пересаджувати 

рослини в ємкості більшого розміру, ніж відразу посадити в 

великий контейнер [7, с. 188]. 

Пʼятий рік характеризувався рясним цвітінням рослин на 

ділянках і поодиноким в контейнерах. Висота рослин становила 

відповідно до 120 см та до 95 см. 

Наступні роки всі кущі щорічно цвіли, однак рясність 

цвітіння в польових умовах вирізнялась вищим показником, а 

отже і вищою рясністю плодоношення[8, с. 103].  

Наші спостереження показали, що рослини вирощені в 

горщиках більш адаптовані до контейнерного садівництва і 

потребують звичайного догляду (полив, внесення добрив, 
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формування крони, при необхідності – мульчування). Генера-

тивно зрілі рослини пересаджені з ґрунту в контейнери, особливо 

весною, протягом першого року мають хворобливий вигляд: 

втрачають частину бутонів, мають здрібнене листя, слабкий 

приріст, передчасне опадання плодів; часто пагони не встигають 

здеревʼяніти і рослини підмерзають. Тому такі рослини 

потребують ретельнішого догляду: частий полив, обрізка частини 

крони, притінення, сприскування крон кущів, мульчування, 

вкривання на зиму. 
 

   
a)                                                     b) 

Рис. 1. Плоди C. floridus 

a) – рослини в контейнерах; b) – рослини в ґрунті 

 

Отже, наші багаторічні спостереження показали, що рослини 

виду C. floridus, можна рекомендувати в умовах інтродукції для 

вирощування в контейнерному садівництві при дотриманні 

певних агротехнічних заходів. 
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У публікації автор під поняттям «компетентнісний підхід» 

акцентує увагу спрямованість освітнього процесу на формування 

та розвиток ключових (базових, основних) і предметних 

компетентностей особистості, створення умов для навчання, 

які допоможуть дитині отримати якісну освіту, підготувати її 

до дорослого життя. Проаналізовано використання методичних 

підходів, що окреслюють позицію учня як співтворця уроку, адже 

це визначальна умова ефективності компетентнісно 

спрямованої літературної освіти.  

Ключові слова: компетентнісний підхід, літературознавча 

компетентність, українська література, здобувачі освіти. 

Державний стандарт загальної освіти  визначає ключові 

компетентності як готовність учнів використовувати засвоєні 

знання, уміння, способи діяльності в реальному житті для 

розв’язання практичних завдань. Досить довгий час школу 

звинувачували в тому, що вона не готує дитину до життя. У 

сучасному стрімкому світі витрачати час спочатку на навчання, а 

потім на підготовку до життя – це просто гаяти його. Предметне 

навчання – це тільки основа для формування компетентностей як 

інтегрованого результату навчальної діяльності учнів [5, с.16].  

Реалізація змістових ліній програм із української літератури 

– аксіологічної, літературознавчої, культурологічної та 

міжпредметних зв’язків сприяє розвитку художньо-читацької, 

літературознавчої, ціннісно-світоглядної, етнокультурної, 
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мовленнєво-комунікативної, інформаційно-комунікаційної, між 

предметної, естетичної та проектно-технологічної компетентнос-

тей, що лежать в основі літературної компетентності, складовими 

якої є предметні знання (оволодіння основними літературо знав-

чими поняттями, знання літературних творів, явищ і фактів у 

контексті літературного процесу, специфіки літературних 

напрямів, течій, шкіл у розвитку української літератури, світової 

літератури і літератур національних меншин, жанрово-стильових 

особливостей художніх творів), відповідні практичні вміння 

застосовувати їх у процесі аналізу та інтерпретації художніх 

творів, уміння  пізнавати найкращі здобутки духовної культури, 

що сприяє формуванню стійкої мотивації до читання, вироб-

ленню потреби у зверненні до художньої літератури протягом 

життя, створюючи установки до вивчення мови, звичаїв, націона-

льних традицій, культури, тим самим поглиблюючи розуміння 

світової та національної історії, проблем сьогодення [2].  

Через це дуже важливим є розуміння того, що людина живе в 

іншому суспільному просторі, де поціновують не стільки знання, 

як здатність мобільно й адекватно застосовувати їх у практичній 

діяльності. Тому провідне місце у навчально-виховному процесі 

відводиться компетентнісному підходу, що охоплює поряд із 

конкретними знаннями й навичками такі категорії, як готовність 

до пізнання, навчання упродовж усього життя, здатність 

забезпечити особистий успіх, сталий розвиток, свою конкурентну 

спроможність на ринку праці. Це становитиме основу 

формування й літературознавчої компетентності.  

Літературознавча компетентність – це оволодіння учнем 

відповідними знаннями про художню літературу, її теорію та 

історію; літературно-творчими уміннями і навичками, досвідом і 

способами орієнтування у світі книжки, самостійно спілкуватися 

з літературним твором і його авторами через текст [4]. 

З метою наскрізного впровадження механізму реалізації 

завдань компетентнісного підходу в навчанні української 

літератури в контексті положень «Нової української школи» у 

2017 році програму з української літератури для 5-9 класів 
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модернізовано згідно з Державним стандартом базової і повної 

загальної середньої освіти, затвердженим в 2011 році. В 

оновленій програмі визначено роль української літератури у 

формуванні ключових компетентностей, з’ясовано особливості 

запровадження наскрізних ліній «Екологічна безпека та сталий 

розвиток» (НЛ–1), «Громадянська відповідальність» (НЛ–2), 

«Здоров'я і безпека» (НЛ–3), «Підприємливість та фінансова 

грамотність» (НЛ–4), які відображають провідні соціально й 

особистісно значущі ідеї, що послідовно розкриваються в процесі 

навчання й виховання; спрогнозовано портрет випускника 

основної школи. 

Мета наскрізних ліній – «сфокусувати» увагу й зусилля 

вчителя-предметника на досягненні життєво важливої для учня й 

суспільства мети, увиразнити ключові компетентності.  

Для наскрізної лінії «Екологічна безпека та сталий 

розвиток» (НЛ-1) – це формування в учнів соціальної активності, 

відповідальності й екологічної свідомості, у результаті яких вони 

дбайливо й відповідально ставитимуться до довкілля, 

усвідомлюючи важливіcть сталого розвитку для збереження 

довкілля та розвитку суспільства.  

Метою вивчення наскрізної лінії «Громадянська 

відповідальність» (НЛ-2) є формування відповідального члена 

громади й суспільства, який розуміє принципи та механізми його 

функціонування, а також важливість національної ініціативи; 

ґрунтується у своїй діяльності на культурні традиції та вектори 

розвитку держави.  

Вивченням наскрізної лінії «Здоров’я і безпека» (НЛ-3) – 

формування учня, як духовно, емоційно, соціально й фізично 

повноцінним членом суспільства, який здатний дотримуватися 

здорового способу життя, допомагати у формуванні безпечного 

здорового життєвого середовища.  

Вивчення наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова 

грамотність» (НЛ-4) забезпечує краще розуміння молодим 

поколінням українців практичних аспектів фінансових питань 

(здійснення заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, 
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кредитування тощо); сприятиме розвиткові лідерських ініціатив, 

здатності успішно діяти в технологічному швидкозмінному 

середовищі.  

Кінцевим, «матеріальним» результатом роботи над темою 

найчастіше буде певний «надпредметний» проєкт, для реалізації 

якого будуть задіяні знання і вміння, одержані на заняттях з 

окремих предметів.  

Досягнути успіхів при проведенні уроку української 

літератури можна лише за допомогою педагогіки співробітницт-

ва. Демократичний стиль спілкування з учнями накоптимальні-

ший із погляду ефективності викладання літератури у школі не 

тільки тому, що приносить радість і задоволення від спілкування з 

твором, з письменником. Він забезпечує найсприятливіші умови 

для мотиваційних основ навчання, розвитку творчих сил і можли-

востей дітей. Педагогіка співробітництва, демократичність у 

стосунках із учнями забезпечать «безпосереднє звернення вчите-

ля до розуму та серця вихованця» [4].  

На мою думку, завданням сучасного вчителя української 

літератури є пошук таких форм навчання, які зробили б урок 

цікавим, підвищили інтерес учнів до вивчення предмета, 

активізували б їхню діяльність. Адже продуманий та правильно 

побудований урок дає добрі результати, озброює школярів 

життєво необхідними компетентностями. Із точки зору компе-

тентнісного підходу можна стверджувати, що вчитель повинен 

по-новому розуміти свою професійну діяльність. Від педагога 

вимагається не передача учневі готових знань, а, насамперед, 

пробудження в учня здатності до самопізнання, самовдоскона-

лення. Учитель стає більшою мірою координатором, ніж 

безпосереднім джерелом знань та інформації. 

Використання методичних підходів, що окреслюють позицію 

учня як співтворця уроку – визначальна умова ефективності 

компетентнісно спрямованої літературної освіти. Літературна 

ерудиція та новаторське мислення значною мірою формують 

особистість учня, його коло інтересів, світогляд, уміння 

сприймати прекрасне в мистецтві та в житті. 
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Залучення учнів до спільної продуктивної діяльності, 

спонукання бути не лише спостерігачами, а активними 

учасниками процесів готує школярів до самостійного життя в 

соціумі, виховує в них здатність до пізнання світу й самого себе, 

до творчої праці, до взаємодії з іншими людьми. Розкрити 

інтереси, нахили, здібності учнів, виявити творчість кожного 

здобувача освіти – мета компетентнісно-орінтованого уроку. 

Отже, «формування літературознавчої компетентності є 

невід’ємною складовою у розвитку і самореалізації кожної 

особистості як громадянина України» [3, 2], формування 

поколінь, які «здатні навчатись впродовж усього життя, 

створювати та розвивати цінності громадянського суспільства» 

[3, 2]. 
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Анотація: Процес становлення фахівця управління зв’язками з 

громадкістю та набуття ним професійної компетентності є 

неперервним процесом. У зв’язку з цим системний підхід до 

комунікації набуває актуальності.  

У статті приділена увага визначенню системи громадського 

здоров’я як такої та оцінювання потенціалу, послуг системи 

громадського здоров’я. У статті виділено основні оперативні 

функції, виокремлено одну із них, інформаційно-роз’яснювальну 

діяльність, комунікацію та соціальну мобілізацію в інтересах 

здоров’я, яка є ключовою в управлінні зв’язками з громадкістю в 

сфері громадського здоров’я. 

У статті на основі загальної теорії систем виділено 

стратегічний та систематичний підхід до комунікації в сфері 

громадського здоров’я.  

Актуалізовано методологію розвитку ключових компетенцій 

громадського здоров’я, розроблених ВООЗ та проаналізовано їх, 

що надає змогу покращити розуміння та бачення того, які саме 

компетенції потрібні для виконання ключових функцій 

громадського здоров’я на різних рівнях, в тому числі в управлінні 

зв’язками з громадкістю в сфері громадського здоров’я.  

Розглянуто сферу громадського здоров’я як міжсекторальну 

систему громадського здоров’я в Україні і в контексті реформи.  

Ключові слова: громадське здоров’я, управління зв’язками з 

громадкістю, комунікація, оперативна функція, компетенція, 

інформація 

Підписавши Угоду про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариств-

вом з атомної енергії та їхніми державами-членами, з іншої, 
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Україна взяла на себе зобов’язання розвивати співпрацю в галузі 

охорони здоров’я. У підписаній угоді є окрема глава 22, яка 

називається «Громадське здоров’я», у якій розкриваються 

зобов’язання України щодо впровадження заходів для захисту 

здоров’я людини як передумови сталого розвитку й економічного 

зростання. Як член Організації Об’єднаних Націй (ООН), Україна 

приєдналася до реалізації Цілей сталого розвитку через розробку 

відповідних національних стратегічних завдань, серед яких 

особлива увага приділяється встановленню та розмежуванню 

повноважень у сфері громадського здоров’я між зацікавленими 

сторонами та формуванню програм громадського здоров’я. 

Також вона взяла на себе зобов’язання впровадження в 

системі громадського здоров’я основних оперативних функцій 

громадського здоров’я, визначених Всесвітньою організацією 

охорони здоров’я відповідно до «Європейського плану дій по 

зміцненню потенціалу та послуг охорони громадського здоров’я» 

[3]. 

Ключові сфери діяльності стосуються зміцнення і подаль-

шого розвитку і підтримки існуючого потенціалу та послуг 

системи громадського здоров’я з метою поліпшення здоров’я і 

скорочення нерівності за допомогою впливу на соціальні 

детермінанти здоров’я.  

Об’єднуючим принципом системи громадського здоров’я є 

властивий їй суспільний характер, а також той факт, що вона 

орієнтована головним чином на здоров’я населення в цілому. 

Система громадського здоров’я може розумітися як ключовий 

аспект ширшої системи охорони здоров’я і може відігравати 

важливу роль у збільшенні ефективності та результативності 

роботи системи охорони здоров’я. Пропонується зберегти 

визначення поняття «системи охорони здоров’я», яке затверджене 

у 2008 р. Талліннською хартією: «У політичних і інституційних 

межах кожної країни система охорони здоров’я – це сукупність 

усіх державних і приватних організацій, установ, структурі 

ресурсів, призначення яких – покращувати, зберігати або 

відновлювати здоров’я людей. Системи охорони здоров’я 
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передбачають надання як індивідуальних, так і громадських 

послуг, а також дії щодо забезпечення впливу на політику і 

діяльність інших секторів з метою приділення необхідної уваги 

соціальним, екологічним та економічним детермінантам 

здоров’я». Система охорони здоров’я (очолювана міністерством 

охорони здоров’я) відіграє центральну роль в управлінні у сфері 

охорони громадського здоров’я та надання послуг громадської 

охорони здоров’я. Таким чином, охорона громадського здоров’я 

також безпосередньо стосується систем охорони здоров’я, а ці 

системи, своєю чергою, можуть бути ефективні, тільки якщо 

мають у своєму складі потужний компонент, пов’язаний з 

послугами громадської охорони здоров’я [с.24, 1]. 

Концепція розвитку системи громадського здоров’я, 

схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

30.11.2016 р. за №1002-р, розкриває основні засади, напрями, 

завдання, механізми та строки розбудови системи громадського 

здоров’я в Україні. Середньостроковий план пріоритетних дій 

уряду до 2020 р., затверджений розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 03.04.2017 р. за № 275-р, визначає напрям 

«Розвиток системи громадського здоров’я», який передбачає 

запровадження нових підходів і програм до вирішення проблем 

громадського здоров’я. Зазначені документи підкреслюють 

важливість переорієнтації від санітарного нагляду і боротьби з 

інфекційними хворобами до нового підходу щодо громадського 

здоров’я. Більшість країн Європи обрали саме такий шлях, 

зосереджуючи увагу на зміцненні здоров’я, профілактиці 

захворювань і міжсекторальної взаємодії [ст.5, 5]. 

Об’єднуючим принципом системи громадського здоров’я є 

властивий їй суспільний характер, а також той факт, що вона 

орієнтована головним чином на здоров’я населення в цілому. 

Система громадського здоров’я може розумітися як ключовий 

аспект ширшої системи охорони здоров’я і може відігравати 

важливу роль у збільшенні ефективності та результативності 

роботи системи охорони здоров’я. Охорона громадського 

здоров’я також безпосередньо стосується систем охорони 
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здоров’я, а ці системи, своєю чергою, можуть бути ефективні, 

тільки якщо мають у своєму складі потужний компонент, 

пов’язаний з послугами громадської охорони здоров’я.  

Сучасне громадське здоров’я всеосяжне у своїй меті, 

оскільки стосується заходів, спрямованих як на всю спільноту, 

так і на індивідуальні потреби щодо здоров’я. Ряд таких заходів 

орієнтований на поліпшення середовища життєдіяльності 

людини, зменшення факторів ризику, що формують значний 

тягар захворювань і смертності серед населення та стимулювання 

тих факторів, які, навпаки, сприяють зміцненню та збереженню 

здоров’я. Програмне спрямування таких заходів широко 

варіюється від стратегій імунізації, зміцнення здоров’я та догляду 

за дітьми, маркування харчових продуктів та їх фортифікації 

(збільшення вмісту вітамінів і мікроелементів у продуктах 

харчування для поліпшення поживних якостей їжі та позитивного 

ефекту для здоров’я людей) аж до гарантування якісно 

організованих і доступних медичних послуг. 

Одними з напрямків реалізації Концепції розвитку системи 

громадського здоров’я, схваленої розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 30.11.2016 № 1002-р, є створення 

багатосекторальної системи громадського здоров’я, забезпечення 

консолідації функцій у секторі громадського здоров’я та 

передання ресурсів органам місцевого самоврядування. 

Ключовою частиною розбудови системи громадського здоров’я є 

розвиток її регіональної мережі. Головним напрямком для 

створення сталої мережі спроможних центрів громадського 

здоров’я є об’єднання регіональних структур, які працюють у 

секторі громадського здоров’я. 

Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 

2.11.2018 № 2012 затверджено «Примірний статут центру 

громадського здоров’я (обласного, м. Київ та м. Севастополь)» 

[9]. Відповідно то цього документа предметом діяльності центру 

громадського здоров’я, зокрема, є: зміцнення здоров’я населення; 

виявлення пріоритетних проблем охорони здоров’я; організація 

комунікаційних кампаній з різних аспектів просування/промоції 
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здоров’я, формування здорового способу життя і мотивації 

населення до такого способу життя; координація діяльності 

закладів охорони здоров’я області щодо дотримання єдиної 

системи збирання, обробки, зберігання та передавання медико-

статистичної інформації тощо. 

Впродовж 2018-2020 років в Україні створено мережу з 22 

регіональних центрів громадського здоров’я, які функціонують у 

формі комунальних некомерційних підприємств. 

У 2018 році створено рішеннями обласних рад 8 обласних 

центрів громадського здоров’я - у Волинській, Житомирській, 

Кіровоградській, Львівській, Рівненській, Тернопільській, Хмель-

ницькій областях та м. Київ. 

У 2019 році створено рішеннями обласних рад 9 обласних 

центрів громадського здоров’я - у Херсонській, Черкаській, Сум-

ській (в процесі реорганізації), Івано-Франківській, Полтавській, 

Дніпропетровській, Київській, Луганській і Закарпатській 

областях. У 2020 році (станом на 01.09.2020) створено рішеннями 

обласних рад 5 обласних центрів громадського здоров’я - у 

Чернівецькій, Одеській, Миколаївській, Чернігівській і Харків-

ській областях. 

Інтеграція функцій охорони громадського здоров’я шляхом 

об’єднання регіональних структур, які виконують такі функції, 

сьогодні виглядає таким чином. На базі центрів з профілактики та 

боротьби із СНІДом шляхом реорганізації створено 4 обласних 

центри громадського здоров’я - у Львівській, Рівненській, 

Закарпатській і Черкаській областях. 

На базі обласних центрів здоров’я шляхом реорганізації 

створено 10 обласних центрів громадського здоров’я - у Волинсь-

кій, Херсонській, Полтавській, Дніпропетровській, Київській, 

Луганській, Одеській, Миколаївській, Чернігівській і Харківській 

областях. 

На базі кількох структур (центри медстатистики, центри 

здоров’я, центри спортивної медицини тощо) шляхом реорганіза-

ції створено 5 обласних центрів громадського здоров’я - у 
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Херсонській, Сумській (триває реорганізація), Тернопільській, 

Івано-Франківській, Хмельницькій. 

Також утворено 3 нові центри громадського здоров’я - у 

Кіровоградській і Чернівецькій областях та м. Київ. 

На базі вже створених обласних центрів громадського 

здоров’я триває процес об’єднання всіх структур: центру 

здоров’я, центру медичної статистики, підрозділів моніторингу і 

оцінювання центрів з профілактики та боротьби зі СНІДом і ТБ. 

Для консолідації наявних ресурсів у секторі громадського 

здоров’я в складі центрів громадського здоров’я створюють 

підрозділи: моніторингу і оцінювання ВІЛ/СНІД і ТБ; медичної 

статистики; імунопрофілактики; комунікацій. 

«З метою побудови єдиної консолідованої системи 

громадського здоров’я для реалізації ефективної державної 

політики, збереження і зміцнення здоров’я населення, збільшення 

тривалості та підвищення якості життя, попередження 

захворювань, продовження активного, працездатного віку та 

заохочення до здорового способу життя шляхом об’єднання 

зусиль органів державної влади, місцевого самоврядування і 

суспільства на регіональному рівні триває розроблення програм з 

питань громадського здоров’я» [8].  

У Сумській, Луганській та Черкаській, областях такі 

програми вже затверджено рішеннями сесій обласних рад. У 

Тернопільській області – ні. 

Основні оперативні функції (ОФГЗ) запропоновані в формі 

докладного переліку для оцінювання потенціалу та послуг 

системи громадського здоров’я, а також дій, необхідних для їх 

покращення. Їх є десять. Вони належать до найважливіших 

послуг системи громадського здоров’я, а також стосуються всіх 

аспектів. Не передбачається, що ОФГЗ розглядатимуться як 

десять окремих послуг. Їх можна адаптувати залежно від різних 

умов і виконувати групами або блоками.  

Інформаційно-роз’яснювальна діяльність, комунікація та 

соціальна мобілізація в інтересах здоров’я є однією із 
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оперативних функцій охорони громадського здоров’я (дев’ятою) 

[ст.18,4]. 

Ця оперативна функція стосується того, яким чином 

проводяться кампанії з масового поширення інформації у сфері 

охорони здоров’я, вона також включає можливості застосування 

та науково-обґрунтованого включення інноваційних інструментів 

на базі інформаційно-комунікативних технологій в інформаційні 

та комунікативні програми. Власне, інформаційно-комунікативні 

програми мають розроблятись і впроваджуватись поступово, 

інтегруючись в систему охорони здоров’я на підставі надійних 

науково-обґрунтованих критеріїв. 

Окрім того, розглядаються аспекти планування, реалізації та 

оцінки програм комунікації в області охорони здоров’я. Під 

функції стосуються того, як міністерство охорони здоров’я сприяє 

комунікації в кожному регіоні зокрема, а також як організову-

ються, плануються, здійснюються і оцінюються програми. 

Інтегрування оперативних функцій охорони громадського 

здоров’я, зокрема, інформаційно-роз’яснювальної діяльності, 

комунікації та соціальної мобілізації в інтересах здоров’я, в 

політику Здоров’я-2020 і в Європейський план дій допоможе 

забезпечити застування єдиного практичного підходу до 

поліпшення послуг охорони здоров’я. Бо, власне, саме оперативні 

функції охорони громадського здоров’я забезпечують для 

встановлення всеосяжних принципів вдосконалення суспільної 

охорони здоров’я технічну дорожню карту [ст.20,4]. 

Комунікація в сфері охорони громадського здоров’я охоплює 

кілька областей, в число яких входить медична журналістика, 

індустрія розваг, освіта, міжособистісне спілкування, інформа-

ційно-пропагандистська робота через ЗМІ, комунікація всередині 

організацій і між ними, поширення інформації про ризики і кризи, 

соціальна комунікація та соціальний маркетинг. 

Вона, справді, може приймати багато форм – від масової, 

мультимедійної та інтерактивної, (включаючи мобільний зв’язок 

Інтернет) до традиційної і враховує культурну специфіку – і 

охоплювати різні канали, такі як міжособистісне спілкування. 
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Засоби масової інформації, інформаційні засоби організацій і 

невеликих груп, радіо, телебачення, газети, блоги, електронні 

дошки оголошень, підкасти, обмін відеофайлами, розсилка 

повідомлень та онлайн-інструменти та форуми [ст.110, 4].  

Нові медійні та комунікаційні інструменти також розширю-

ють можливості застосування інформаційно-комунікативних 

технологій в охороні здоров’я. 

Крім інформаційно-роз’яснювальної діяльності, комунікації 

та соціальної мобілізації в інтересах здоров’я як однієї з 

оперативних функцій охорони громадського здоров’я вже наше, 

українське урядове міністерство виокремлює адвокацію. Чітко 

розмежованого поняття «адвокації» в Операційному посібнику 

«Розробка та фінансування регіональних і місцевих програм 

громадського здоров’я»: проект «Прискорення прогресу України 

в забезпеченні сталої відповіді сфери охорони здоров’я на 

туберкульоз і ВІЛ-інфекцію, який є єдиним на даний час 

імплементованим навчальним посібником для представників 

регіональних центрів громадського здоров’я, керівництва 

обласних державних адміністрацій та об’єднаних територіальних 

громад, закладів охорони здоров’я, представників неурядових 

організацій та ініціативних груп, які впроваджують ініціативи для 

поліпшення здоров’я місцевих громад – немає. 

Йдеться про функцію як таку, до якої «належить планування, 

проведення та оцінювання інформаційно-роз’яснювальних 

програм громадського здоров’я. Комунікація в інтересах 

громадського здоров’я спрямована на поліпшення рівня 

санітарної грамотності та поліпшення стану здоров’я окремих 

громадян і груп населення. Це мистецтво й техніка інформування 

окремих громадян, установ і різних аудиторій громадськості, 

впливу на них і створення в них певної мотивації щодо важливих 

питань і детермінантів здоров’я. Комунікація також покликана 

підвищувати здатність отримувати, розуміти та використовувати 

інформацію для зниження різноманітних ризиків, запобігання 

захворюванням, зміцнення здоров’я, уміння орієнтуватися в 

послугах охорони здоров’я та правильно ними користуватися, 
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захисту політики охорони здоров’я та підвищення рівня 

добробуту, якості життя та здоров’я громадян» [ст.14, 6]. 

Щодо стратегічного та систематичного підходу до комуні-

кації в сфері громадського здоров’я, то виділяють наступні: 

- концепції комунікації, прийняті в міністерстві охорони 

здоров’я; 

- організація комунікації з питань охорони здоров’я; 

- інтеграція стратегій комунікації в пріоритетні програми в 

галузі охорони громадського здоров’я; 

- реалізація заходів з інформування про ризики; 

- використання ресурсів для робіт в області комунікації та 

соціальної мобілізації; 

- здатність проводити моніторинг і оцінку кампаній з 

поширення інформації у сфері охорони здоров’я; 

- застосування інформаційних і комунікаційних технологій 

в охороні здоров’я [ст.114, 4]. 

Існує методологія розвитку ключових компетенцій 

громадського здоров’я, розроблених ВООЗ та Асоціацією шкіл 

громадського здоров’я в Європейському регіоні (ASPHER) надає 

змогу покращити розуміння та бачення того, які саме компетенції 

потрібні для виконання ключових функцій громадського здоров’я 

на різних рівнях, в тому числі в управлінні зв’язками з 

громадкістю в сфері громадського здоров’я.  

Так звані ключові рамки компетенцій WHO-ASPHER, які 

розроблено ВООЗ у відповідності до основних оперативних 

функцій громадського здоров’я були представлені Всесвітньою 

організацією охорони здоров’я (ВООЗ) в Україні на семінарі в 

листопаді 2019 року за участі представників директорату 

громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я, Центру 

громадського здоров’я України, регіональних центрів здоров’я та 

вищих навчальних закладів, що готують фахівців у сфері 

громадського здоров’я. Тоді ж і відмічено, що для формування 

системи громадського здоров’я в Україні важливо переймати 

досвід визнаних експертів цієї галузі.  

Рамка компетенцій зосереджена на трьох основних 
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категоріях: зміст і контекст, відносини і взаємодії, ефективність і 

досягнення і містить 84 компетенції. Тут наведено взаємозв’язок 

вказаних компетенцій WHO-ASPHER та основних оперативних 

функцій громадського здоров’я (ОФГЗ). 

Власне, порівнюючи взаємозв’язок Рамки компетенцій 

WHO-ASPHER та основних оперативних функцій громадського 

здоров’я, розроблених ВООЗ, пропоновано опис оперативної 

функції під номером 9 громадського здоров’я «Інформаційно-

роз’яснювальна діяльність (адвокація), комунікація та соціальна 

мобілізація в інтересах здоров’я»: 

- Знає, підтримує та залучається до заходів, пов’язаних зі 

зміцненням здоров’я та медичною грамотністю, та програм вико-

нання гарних практик для зміцнення здоров’я на рівні населення 

та рівні конкретної організації або інституційному рівні. 

- Використовує доказові методи та стратегії, соціальну 

участь та міжгалузеві підходи як інструменти зміцнення здоров’я 

та впливу на державну політику, що впливає на здоров’я. 

- Сприяє розширенню можливостей громадян та їх 

залученню до громади, розвиваючи можливості, які є цінними для 

активної участі у розвитку та прийнятті рішень здорової громади.  

- У разі необхідності підготовляє або оприлюднює фактичну 

інформацію для протидії галузевому маркетингу стосовно: 

харчування, припинення тютюнопалінння, скорочення спожи-

вання алкоголю тощо. 

- Каталізує зміни (поведінкові та/або культуральні) в 

організації, громаді та/або окремих людях  

- Працює в різних секторах в організаційних структурах на 

місцевому/національному/ міжнародному рівнях. 

- Виявляє, з’єднує та керує взаємовідносинами із 

зацікавленими сторонами в міждисциплінарних та міжгалузевих 

проектах для покращення послуг громадського здоров’я та 

досягнення цілей громадського здоров’я. 

- Створює, підтримує та ефективно використовує стратегічні 

альянси, коаліції, професійні мережі та партнерства для 

планування, отримання доказів та реалізації програм та служб, які 
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поділяють загальні цілі та пріоритети для покращення здоров’я та 

благополуччя населення. 

- Оцінює партнерські стосунки та усуває перешкоди для 

успішної співпраці з метою вдосконалення послуг громадського 

здоров’я. 

- Спілкується стратегічно, визначаючи цільову аудиторію, 

слухаючи та розробляючи відповідні до аудиторії повідомлення. 

- Ефективно спілкується, обмінюється інформацією та 

поділяє відповідальність на різних організаційних рівнях для 

отримання політичної прихильності, підтримки політики та 

соціального прийняття певної мети чи програми, пов’язаних зі 

здоров’ям. 

- Ефективно повідомляє про факти та доказів контексті 

втілення доказів у практику та політику для різних суб’єктів 

системи та неблагополучних верств населення, зокрема, для 

підвищення ефективності реагування на ризики, загрози та шкоду 

здоров’я.  

- Ефективно (як письмово так і усно) передає повідомлення 

про здоров’я (включаючи ризики для здоров’я) за допомогою 

різноманітних сучасних засобів масової інформації та соціального 

маркетингу для широкої, професійної, академічної та політичної 

аудиторії. 

- Розуміє та застосовує культурну обізнаність та чутливість у 

спілкуванні з різними групами населення. 

- З повагою спілкується, представляючи професійні думки, та 

заохочує інших членів команди, включаючи членів громади та 

пацієнтів, висловлюючи свою думку та сприяти прийняттю 

рішень. 

- Готує та подає матеріали для полегшення спілкування 

всередині та між організаціями, такі як порядок денний зустрічей, 

презентації, звіти та проекти.  

- Розуміє та застосовує ряд відповідних засобів інформацій-

них технологій, соціальних медіа та програмного забезпечення 

(ст. 52,3). 

Отож, комунікація у сфері охорони здоров’я спрямована на 
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підвищення медико-санітарної грамотності та поліпшення здо-

ров’я окремих громадян і населення загалом. Вона є мистецтвом і 

технікою інформування, здійснення впливу і створення мотивації 

індивідів, аудиторій, організацій щодо важливих питань і детер-

мінант (чинників) здоров’я. Комунікація покликана також розши-

рювати можливості для доступу, розуміння і використання 

інформації з метою зниження ризику виникнення і профілактики 

хвороб, зміцнення здоров’я, орієнтування в послугах охорони 

здоров’я та користування ними, просування заходів політики у 

сфері охорони здоров’я та підвищення добробуту, якості життя та 

покращення здоров’я людей всередині спільноти.  

Комунікація у сфері охорони здоров’я дає суспільству змо-

гу протидіяти активній рекламі шкідливої продукції (наприк-

лад, тютюну) і нездорових способів життя. Вона є діяльністю з 

двостороннього обміну інформацією, яка вимагає вміння слу-

хати, збирати інформацію і з’ясовувати, як люди сприймають і 

формулюють повідомлення щодо здоров’я, з тим щоб переда-

вати інформацію в більш доступній і переконливій формі 

(ст.30,1).  

Йдеться про надання комунікації у сфері охорони здоров’я 

стратегічного і систематичного характеру з урахуванням особли-

востей сприйняття і потреб різних аудиторій по всьому соціально-

му градієнту. А також інформований діалог між різними аудито-

ріями щодо використання доступних форматів і каналів 

спілкування.  

Власне, інформаційно-роз’яснювальна робота (адвокація), 

спрямована на розробку і реалізацію політики з урахуванням 

інтересів здоров’я, а також на оздоровлення довкілля – по всіх 

державних секторах (урахування інтересів здоров’я у всіх 

стратегіях). Важливе і навчання кадрів із питань комунікації у 

сфері громадського здоров’я і нарощування відповідного 

організаційно-кадрового потенціалу.  
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УДК 378   Педагогічні науки 
 

ЗНАЧЕННЯ ПАРТНЕРСЬКА ВЗАЄМОДІЯ У ПРОЦЕСІ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Дідух В.В., 

аспірантка факультету педагогіки,  

психології та соціальної роботи 

Чернівецький національний університет  

імені Юрія Федьковича 

м. Чернівці, Україна 

Процес модернізації вищої освіти та входження її на 

європейський ринок освітніх послуг потребує концептуальних 

змін у змісті та структурі загальної середньої освіти, що 

зумовлює необхідність у оновленні системи підготовки 

майбутніх педагогів. Основні нормативні документами на які 

варто опиратися  під час введення певних змін та реформ, це 

передусім Закон України «Про освіту», Закон України «Про 

вищу освіту», проект Концепції розвитку педагогічної освіти, 

Державний стандарт початкової загальної освіти, Концепцію 

«Нова українська школа», адже  дана нормативно-правова 

база містить  нові інноваційні підходи вищої педагогічної 
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освіти, котрі вказують на необхідність оновлення методичних 

та методологічних засад під час професійної підготовки 

майбутніх вчителів початкової школи.  

Проблему підготовки майбутніх вчителів до професійної 

діяльності розглядали І. Зязюн, О. Савченко, В. Кремань, 

Н.Ничкало та інші науковці-педагоги.  

Партнерство в педагогічній взаємодії досліджували В. Ляудіс, 

О. Коханова, В. Терещенко, Н. Побірченко, Г. Чернявська та інші. 

Розвиток партнерства в процесі професійної підготовки май-

бутніх вчителів реалізується в умовах нової моделі стосунків між 

викладачем і студентом, які наповнюються також новим змістом. 

У період навчання викладач створює певні умови для 

соціалізації особистості студента сприяє та допомагає йому 

ставати фахівцем своєї справи. Викладач організовує навчально-

професійної діяльності таким чином, щоб стимулювати 

активність, ініціативність у взаємодії як із студентами так і з 

іншими викладачами. 

Важливим є вміння викладача організувати ситуації 

взаємодії та співпраці між студентами, де принцип рівноправного 

спілкування допомагає здобувачу вищої освіти набути досвіду 

контрольно-оцінювальних дій та вміння будувати власні 

обґрунтовані висловлювання [1, с.341]. 

В. Ляудіс вважає, що «саме в системі взаємодії викладача 

зі студентами прокладається русло для нових ціннісних 

орієнтацій, смислових установок і соціальних очікувань, які не 

завжди усвідомлено реалізуються в системі взаємодії між 

самими студентами. Взаємодії в системі викладач-студент 

забезпечують спадкоємність форм навчальних взаємодій між 

тими, хто навчається і створюють основу для розвитку 

розмаїття даних форм» [2, с.80].  

Аналізуючи дослідження Г. Цукермана, науковець вважає, 

що «звертання особистості до рівноправного партнера забезпечує 

обов’язкове врахування її позиції, точки зору, сприяє децентрації, 

що призводить до розвитку рефлексивних дій. Акцентування 

уваги не лише на результаті, а й на способах конструктивної 

взаємодії з партнером здатне призвести до підвищення 
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мотиваційного рівня учасників кооперації (особливо тих дітей, які 

виявляли до цього посередні здібності), сприяє інтенсифікації 

навчальної діяльності» [3, с.56]. 

В. Татенко визначає партнерську взаємодію «як суцільний 

взаємо вплив, розглядає послідовну зміну суб’єкт об’єктних 

характеристик учасників цього процесу: спочатку один є суб’єк-

том, а інший – об’єктом впливу, а потім – навпаки» [4, с.168]. 

Тому ми можемо визначити, що «партнерська взаємодія є 

формою безпосереднього впливу автономних, рівно правних 

суб’єктів, орієнтованих на спільне задоволення загального 

інтересу, що характеризується добровільністю, взаємним 

визнанням і довірою, взаємною відповідальністю і орієнтова-

ністю на досягнення певних цілей» [5, с.148]. 

Отже, за умови дотримання наступності й планомірності 

під час партнерської взаємодії у формуванні готовності 

майбутніх вчителів до професійної діяльності, майбутній 

фахівець матиме сприятливі перспективи професійного та 

особистісного зростання.  

Таким чином, партнерство є тим способом формування 

особистості, сутність якого полягає у формуванні суб’єктивної 

позиції здобувача вищої освіти, що передбачає наявність 

розвиненої самосвідомості, здатної до самоосвіти і після 

закінчення закладу вищої освіти. Партнерська взаємодія дає 

можливість виявити та розвинути реальні можливостей 

особистості під час професійної підготовки. Зважаючи на те, що 

дана проблематика не є достатньо вивченою перспективними 

напрямками подальших наукових розробок вважаємо 

дослідження умов та розробка моделі, що сприятиме формуванню 

ефективної партнерської взаємодії під час професійної підготовки 

майбутніх вчителів початкової школи. 
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процесу та криміналістики 
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Анотація: окреслено проблемні аспекти визначення поняття 

процесуальних витрат у кримінальному провадженні. Дослід-

жено види процесуальних витрат та визначено учасників 

кримінального провадження на яких покладається їх 

відшкодування до ухвалення вироку. Здійснено аналіз норм 

кримінального процесуального законодавства щодо порядку 

розподілу процесуальних витрат за вироком суду.  

Ключові слова: процесуальні витрати, кримінальне проваджен-

ня, обвинувачений, розподіл процесуальних витрат, вирок суду. 

Українська держава завжди прагнула ефективно використо-

вувати кошти на забезпечення здійснення кримінального 

провадження. Особливого значення питання забезпечення 
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компенсації процесуальних витрат у кримінальному судочинстві 

набуло у зв'язку з реформуванням правоохоронної системи 

України, що спричинило зміни кримінального процесуального 

законодавства, зокрема глави 8 КПК України (далі, КПК).  

Варто зауважити, що законодавчо, визначення поняття 

процесуальних витрат не закріплено, проте можна дійти 

висновку, що під процесуальними витрата ми слід розуміти 

передбачені кримінальним процесуальним законом матеріальні 

витрати на забезпечення кримінального провадження, які 

покладаються на державу або певних учасників кримінального 

процесу.  

Зокрема, Н.І. Поліщак розглядає процесуальні витрати як 

передбачені кримінальним процесуальним законодавством 

витрати, пов’язані із здійсненням кримінального провадження, 

понесені органами досудового розслідування, прокуратури і суду 

та іншими учасниками кримінального провадження, які підляга-

ють відшкодуванню за рахунок коштів державного бюджету або 

стягуються з осіб, визнаних винними у вчиненні кримінального 

правопорушення, за рішенням суду [ 1 c. 11, 175-176] 

Деякі науковці вважають, що процесуальні витрати у 

кримінальному процес і – це перелічені в законі матеріальні 

витрати, яких зазнали органи досудового розслідування та суд і 

які можуть бути стягнуті із засудженого [2, с. 218]. 

Ми не можемо погодитися з таким трактуванням 

процесуальних витрат, оскільки їх оплату суд може покласти не 

тільки на засудженого, так, значна частина процесуальних витрат 

компенсується за рахунок Державного бюджету України. Разом з 

тим, відповідно до ч. 2 ст.120 КПК витрати, пов'язані з оплатою 

допомоги представника потерпілого, цивільного позивача, 

цивільного відповідача та юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження, які надають правову допомогу за 

договором, несе відповідно потерпілий, цивільний позивач, 

цивільний відповідач та юридичної особи, щодо якої 

здійснюється провадження. Крім того, на засудженого дійсно, 

часто покладаються значні витрати, але вони можуть бути 
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пов'язані, з відшкодуванням шкоди потерпілому, але ці витрати 

аж ніяк не належать до процесуальних.  

Деталізоване визначення поняття процесуальних витрат 

сформулювала К.О. Капліна. Науковець зробила висновок, що 

процесуальні витрати – це передбачені кримінальним процесуаль-

ним законом затрати, пов’язані із здійсненням кримінального 

провадження, що несе держава або особи, які залучаються до 

участі у кримінальному провадженні, та які стягуються у разі 

ухвалення обвинувального вироку з обвинуваченого на користь 

держави, та/або на користь потерпілого, або компенсуються 

потерпілому за рахунок Державного бюджету України у випадках 

та в порядку, передбачених законом для компенсації шкоди, 

завданої кримінальним правопорушенням. [3, с. 174].  

 Отже, можна виокремити 2 блоки основних ознак в 

залежності від виду витрат. 

По-перше, це витрати: 

– пов'язані з кримінальним провадженням; 

– відшкодовуються за рахунок коштів державного бюджету 

або коштів 

підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, їх законних 

представників; 

По-друге, це виплати (винагороди): 

– фізичним особам, залученим в кримінальне судочинство 

(потерпілим, 

свідкам, експертам, перекладачам, адвокатам); 

– юридичним особам, залученим в кримінальне судочинство 

(експертним 

установам) [4, с. 252]. 

Відповідно до ст. 118 КПК України, процесуальні витрати 

складаються з: 1) витрат на правову допомогу; 2) витрат, пов’яза-

них із прибуттям до місця досудового розслідування або судового 

провадження; 3) витрат, пов’язаних із залученням потерпілих, 

свідків, спеціалістів, перекладачів та експертів; 4) витрат, пов’яза-

них із зберіганням і пересиланням речей і документів [5]. 

Також із введенням в Кримінальний процесуальний кодекс 
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України поняття викривача, до процесуальних витрат слід 

віднести виплату йому винагороди, яка виплачується за рахунок 

Державного бюджету України органами державного казна-

чейства. 

Крім того, до процесуальних витрат також належать витрати, 

що виникли на території України у зв’язку з вирішенням питання 

про видачу особи, а також витрати, що виникли у зв’язку із 

транзитним перевезенням через територію іншої держави особи, 

яка видається Україні (ст. 594 КПК України) [5]. 

До процесуальних витрат не належать витрати держави на 

утримання органів досудового розслідування, прокуратури, судів, 

їх матеріально-технічне оснащення та експлуатацію службових 

приміщень, канцелярські, поштові та транспортні витрати, 

пов’язані з кримінальним провадженням [6, с. 176]. 

Відповідно до положень кримінального процесуального 

законодавства, витрати суб’єктів кримінального провадження 

можуть відшкодовуватися обвинуваченим або компенсуватися за 

рахунок держави. За результатами судового розгляду суд приймає 

рішення у формі вироку. Водночас судді в кожному випадку 

повинні з’ясовувати, які судові витрати понесені під час 

досудового розслідування, чи правильно обчислено їх розмір, 

адже у резолютивній частині вироку зазначається рішення суду 

щодо відшкодування процесуальних витрат. 

Якщо обвинувачуються декілька осіб, суд вирішує питання 

відшкодування (компенсації) процесуальних витрат та їх розмірів 

окремо щодо кожного з обвинувачених з урахуванням ступеня 

вини, майнового стану, тощо. 

Правила розподілу процесуальних витрат у кримінальному 

провадженні врегульовано ст. 124 КПК України, відповідно до 

якої у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з 

обвинуваченого на користь потерпілого всі здійснені ним 

документально підтверджені процесуальні витрати. За відсутності 

в обвинуваченого коштів, достатніх для відшкодування 

зазначених витрат, вони компенсуються потерпілому за рахунок 

Державного бюджету України у випадках та в порядку, 



 

72 

передбачених законом для компенсації шкоди, завданої 

кримінальним правопорушенням  [6]. Крім того, суд стягує з 

обвинуваченого на користь держави документально підтверджені 

витрати на залучення експерта. 

До витрат, що підлягають розподілу відносять: витрати, 

пов’язані з оплатою допомоги представника потерпілого, який 

надає правову допомогу за договором; витрати, пов’язані із 

прибуттям до місця досудового розслідування представника 

потерпілого (переїзд, наймання житла, виплата добових витрат, 

втрачений заробіток чи витрати у зв’язку з відривом від 

звичайних занять); витрати, пов’язані із залученням свідків, 

спеціалістів, перекладачів та експертів. 

Однак стягнення із засудженого безпосередньо на користь 

свідка, потерпілого, експерта, спеціаліста, понятого, перекладача 

витрат, пов'язаних з їх явкою за викликом, є неприпустимими. 

Крім зазначених витрат КПК України визначає види 

процесуальних витрат, які покриваються за рахунок Державного 

бюджету України в імперативному порядку, наприклад, витрати, 

пов’язані із зберіганням і пересиланням речей і документів, тощо. 

Якщо суд апеляційної чи касаційної інстанції, не приймаючи 

рішення про новий судовий розгляд, змінить судове рішення або 

ухвалить нове, він відповідно змінює розподіл процесуальних 

витрат. 

Отже, процесуальні витрати є окремим інститутом кримі-

нально- процесуального законодавства, які мають власну 

структуру та відповідний порядок розподілу. Розподіл 

процесуальних витрат, визначення їх розміру та вирішення 

питання щодо них здійснюється судом під час ухвалення вироку 

відповідно до вимог статей 124-126 КПК України. 

Зрозуміло, що витрати держави на здійснення кримінального 

провадження 

значно більше, ніж ті процесуальні витрати, що стягуються з 

обвинуваченого, однак компенсуються лише ті витрати, які 

законодавець вважає за необхідне компенсувати. Переважно це 

витрати, що пов’язані із залученням до участі у кримінальному 
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провадженні адвокатів, потерпілих, свідків, спеціалістів, перекла-

дачів та експертів. 

Стягнення процесуальних витрат є процесом відшкодування 

затрачених державою та учасниками кримінального провадження 

коштів під час досудового розслідування та судового розгляду 

кримінального провадження. Процесуальний порядок вішкоду-

вання процесуальних витрат як заходу кримінальної 

процесуальної відповідальності не регулюється окремо в КПК 

України. 
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Анотація: Дослідження присвячене з’ясуванню лінгвальних 

виявів автофікціональної гри, яка розгортається в романах 

Дж.М. Кутзее за принципом оповідного дистанціювання. 

Оповідне дистанціювання в аналізованих творах маніфес-

товане низкою ігрових прийомів, які сприяють відчуженню, 

відстороненню автора / наратора від власного “Я” і 

перетворенню його на “Іншого / Інших”. 

Ключові слова: гра, оповідне дистанціювання, ігровий прийом, 

іншобіографічність, оповідна формула “Я-Інший”. 

Ігрова стилістика є евристичним поняттям, що визначає 

онтологію сучасних видів мистецтв та віддзеркалює специфіку 

художнього мислення сьогодення. Ігрова стилістика художнього 

твору є, передусім, стилістикою індивідуальної творчості автора, 

яка демонструє природу його / її інноваційних ігрових 

експериментів. Романний доробок південноафриканського 

письменника, нобелівського лауреата Дж.М. Кутзее становить 

яскравий приклад авторського експериментаторства в 

англомовній художній прозі кінця ХХ – початку ХХІ століття.  

Ігрову стилістику тлумачимо як мовно-художнє явище, що в 

художньому тексті формується різнорівневими лінгвальними 

засобами (лексичними, лексико-синтаксичними, словесно-

образними, сюжетно-композиційними та оповідними) в їх 

неконвенційному використанні, які націлені на досягнення 

певного ігрового ефекту/ів. Варто зазначити, що під ігровим 

ефектом маємо на увазі закладений у художньому творі й 
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реалізований за допомогою ігрових прийомів і засобів 

потенційний результат тієї або іншої гри. 

Підґрунтям розгортання автофікціональної оповідної гри в 

автобіографічних романах Дж.М. Кутзее “Boyhood” 

(“Дитинство”), “Youth” (“Молодість”)  і “Summertime” (“Літня 

пора”) слугує принцип оповідного дистанціювання, що 

передбачає залучення таких ігрових прийомів, які сприяють 

відчуженню, відстороненню автора / наратора від власного “Я” і 

перетворенню його на “Іншого / Інших”. Це маркується зміною 

традиційної для класичної автобіографії оповідної перспективи 

від першої особи на оповідь від третьої, завдяки чому 

відбувається розбалансування субординаційної співвіднесеності в 

тріаді “автор = персонаж ≠ оповідач”. Автофікціональна гра 

націлена на досягнення ігрових ефектів жанрової зміщеності 

автобіографічного твору та розщепленості автобіографічного 

суб’єкта, сприяючи у такий спосіб конструюванню 

іншобіографічних творів. Термін іншобіографія (“autrebiography”) 

створений Дж.М. Кутзее для ідіо/жанрово специфічних 

лімінальних художніх оповідних форм, які поєднують риси 

автобіографії, біографії та роману. 

В автобіографічному романі “Summertime” формула “Я-

Інший / Інші”  як основа реалізації принципу оповідного 

дистанціювання модифікується  і набуває вигляду “Я в Інших” і 

“Я для Інших”. Тут Дж.М. Кутзее вдається  до тексту інтерв’ю – 

невластивої автобіографії форми викладу подій і створює новий 

тип автобіографічної оповіді – опосередкований наратив 

(“relational narrative”) [1, p. 104]. Автобіограф не веде свою 

оповідь безпосередньо, самостійно, а викладає зміст опосеред-

ковано, устами своїх родичів, друзів і знайомих, завдяки чому 

втрачається гомогенність та лінійність нарації, оповідь набуває 

рис фрагментарності й розпадається на окремі сюжетні лінії. 

Принцип оповідного дистанціювання в романі "Summertime" 

реалізується за допомогою прийому оповідної множинності. 

Такий прийом певним чином суголосний прийому оповідної 

поліфонії, адже обидва передбачають наявність у художньому 
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тексті кількох оповідних перспектив (точок зору, поглядів). 

Водночас різниця між ними полягає в тому, що оповідна 

множинність не просто означає співіснування та взаємодію різних 

оповідних перспектив у межах одного художнього твору, а 

підкреслює конвергентну взаємодію точок зору (поглядів) один і 

той самий об’єкт або предмет оповіді, чи, як у нашому випадку, 

суб’єкт автобіографії та їх акумуляцію, що дозволяє розглядати 

його в різних оповідних ракурсах і відображати в акцентованому 

вигляді.  

Лінгвальний аспект реалізації прийому оповідної множин-

ності в автобіографічному творі "Summertime" встановлюється із 

залученням інструментарію ізотопії. Наприклад: 

What kind of animal was he? What odd question you ask! He 

wasn’t any kind of animal, and for a very specific reason: his mental 

capacities, and specifically his ideational faculties, were 

overdeveloped, at the cost of his animal self. He was Homo sapiens, or 

even Homo sapiens sapiens [2, p. 328]. 

That surprised me – his need to write, I mean (op. cit., 331]. I 

found John clever, I found him knowledgeable, I admired him in many 

ways [op. cit., p. 467].  

Ізотопічний ланцюжок Інтелектуальність і широта 

світогляду письменника у наведених тематично рекурентних 

уривках формується семами ‘too large’ (‘величезний’), ‘great’ 

(‘великий’, ‘значний’) [3, p. 1175], що входять до семантичної 

структури прикметника overdeveloped, ужитого для означення 

непересічного розуму Джона (his mental capacities, his ideational 

faculties). Ідея потужного інтелектуального потенціалу 

письменника поглиблюється наведеним в інтерв’ю зіставленням 

розумової обмеженості тварини (animal) і широких можливостей 

інтелекту “людини розумної” (Homo sapiens), де Джон отримує 

узагальнену характеристику “людини розумної в квадраті” (Homo 

sapiens sapiens). Іншими семами, що розвивають аналізований тут 

ізотопічний ланцюжок, є ‘intelligent’ (‘розумний’, ‘кмітливий’), 

‘endowed with brain (‘наділений розумом’) ‘bright’ (‘здібний’, 

‘тямущий’) [op. cit., р. 289], наявні в семантичній структурі 
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прикметника clever (розумний), та семантичні компоненти 

прикметника knowledgeable (добре обізнаний, розвинений):‘wise’ 

(‘мудрий’, ‘розумний’), ‘sage’ (‘премудрий’), ‘sapient’ (‘обізнаний’, 

‘ерудований’) [op. cit., р. 290]. 

Таким чином, у пам’яті інтерв’юерів Дж. М. Кутзее постає 

як розумна, здібна і ерудована людина, яку можна ставити в 

один ряд з відомими мудрецями.  
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Київ, Україна 
Анотація. Досліджено світові тенденції вирощування хмелю. 
Виявлено, що світове виробництво хмелю – давно сформована 
сфера бізнесу. Проаналізовано виробництво хмелю в світі в 
динаміці. Розраховано, що частка України у світовому 
виробництві хмелю практично не змінюється з 2010 року і 
становить 0,4-0,6%. Виявлено, що хміль, завдяки високій 
вартості й легкості транспортування, вже давно є 
глобальним товаром, який часто реалізується на значних 
відстанях від місця виробництва. 
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Хмелярство – важлива галузь сільського господарства, яка 

потенційно може забезпечити сільськогосподарським товаро-

виробникам значні доходи від реалізації хмелепродукції та її 

використання у пивоварінні, медицині, парфумерії, харчовій та 

іншій галузях промисловості. Більше того в Європі вона вва-

жається однією з найбільш прибуткових галузей рослинництва. 

Основні регіони виробництва хмелю знаходяться на 

північній півкулі, де розташовується велика частина Європи та 

північна частина США, в Новій Зеландії, Австралійському 

острові Тасманія, на півдні Африці, і центральній частині 

Аргентини. Провідною країною у виробництві хмелю вже дуже 

давно є Німеччина, де навіть задокументований перший випадок 

вирощування. Сталося це у 700-х роках у регіоні Халертау, який і 

нині є лідером у якості отримуваного хмелю. Але хміль 

використовують не тільки у виробництві алкогольних напоїв. 

Фермери в Апалачському регіоні зберігають хміль як допоміжний 

засіб для сну. Популярним народним засобом від безсоння є 

наповнення подушки хмелем. З успіхом хміль дуже давно 

використовують у гомеопатії, як один з основних компонентів 

для лікування сечостатевої системи та нирок. Рослину 

використовують для врегулювання водно-жирового балансу 

організму як сечогінний і протизапальний засіб. В Англії 

зареєстрований патент з виробництва паперу з хмелю [1]. 

Теоретичною та методологічною основою дослідження 

виробництва та організації хмелярства є основні положення, 

викладені у роботах вітчизняних та зарубіжних фахівців, зокрема: 

М.І. Герун, Я. Дворнікєвич, М.П. Дідківський, О.В. Захарчук, Я. 

Змія, М.М. Ільчук, В.Б. Ковальов, С.М. Рижук, А.В. Проценко, 

Т.Ю. Приймачук, З. Самон, Ю.І. Савченко та ін. 

Світове виробництво хмелю – давно сформована сфера 

бізнесу. Концентрації виробництва хмелю в певних регіонах 

обумовлюється тим, що для гарного врожаю хмелю літо 

повинно бути достатньо вологим. Відтак, хмелевиробництво 
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дуже залежить від погодних умов. Так, локалізація вирощування 

хмелю в Німеччині робить його виробництво в даній країні дуже 

залежним від погодних коливань на півночі Баварії.  Окрім того, 

як у окремих компаній, так і в цілому за географією 

вирощування має місце спеціалізація за типами й сортами 

хмелю. Наприклад, близько половини посадок хмелю в Європі – 

це гіркі сорти хмелю, інша половина – ароматичні сорти. Для 

американського хмелевиробництва, половина продукції якого 

спрямовується на продаж крафтовим пивоварам, характерним є 

вища частка ароматичних сортів – приблизно 80% від загальної 

площі під хмелем. Скорочення посівних площ хмелю в країнах 

колишнього Радянського Союзу спричинило зменшення обсягів 

хмелепродукції, а отже, й поставок хмелю на світовий ринок. 

Даний факт став своєрідним стимулом до збільшення площ під 

даною культурою і нарощування її виробництва в країнах 

Африки, причому і в тих, які раніше не вирощували хміль 

(наприклад, Ефіопія). Відповідно, можна говорити про 

кардинальні зміни в перерозподілі світового виробництва 

хмелю. 

Експерти зазначають, що для виробництва хмелю 

характерним є й суттєва інерційність. Це пов’язано з тим, що 

хміль є багаторічною рослиною, вирощування якої потребує 

значних інвестицій і повноцінний врожай якої можна очікувати 

тільки на третій рік. Тим не менше, після періоду спаду в 

хмелевиробництві в 2013 році почався період зростання. 

Аналіз виробництва хмелю в світі протягом 2010-2019 рр. 

(рис. 1) свідчить, що площа під цією культурою зменшилась на 

20,3 % і наразі становить 61,7 тис га. Обсяг виробництва даної 

сільськогосподарської культури протягом досліджуваного 

періоду незначно зріс з 126,2 тис т  до 126,3, а саме – на 0,1%.  

Середня урожайність хмелю в світі за вказаний період 

становила 17,2 ц/га, станом на 2019 р. – 20,5, а у 2018 р. – 19,3 

ц/га, відповідно відбулося зростання на 25,8% (табл. 1). 
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*Розраховано за даними [2] 

Рис. 1. Динаміка виробництва хмелю в світі*. 

 

Таблиця 1. Динаміка виробництва хмелю в світі* 

 
2010 

р. 

2016 

р. 

2017 

р. 

2018 

р. 

2019 

р. 

2019 р. до 

2010 р., % 

Площа,  тис га 77,5 91,2 91,9 60,4 61,7 79,7 

Виробництво, 

тис т 
126,2 142,7 148,6 119 126,3 100,1 

Урожайність, 

ц/га 
16,3 15,7 16,2 19,3 20,5 125,8 

Частка України 

у виробництві, 

% 

0,6 0,4 0,4 0,5 0,4 Х 

*Розраховано за даними [2] 

 

Це свідчить про те, що виробництво хмелю в світі в 

останні роки розвивається інтенсивним шляхом. Так, площі 

хмеленасаджень на протязі 2010-2019 рр. зменшилися, а 

врожайність підвищилася. Поступово відбулася модернізація 

галузі хмелевиробництва. Частка України у світовому 

виробництві хмелю практично не змінюється з 2010 року і 

становить 0,4-0,6%. Фактично ця частка означала тринадцяте 

місце в світі за обсягами виробництва хмелю (табл. 2).  
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Таблиця 2 Виробництво хмелю в світі 2019-2020(п) рр., тонн [3] 
Країна 2019 р. 2020(п) р. 

США 51275 53142 

Німеччина 48472 48818 

Китай 7044 7044 

Чехія 7145 6400 

Польща 3765 3833 

Словенія 2572 2300 

Австралія 1645 1714 

Великобританія 1696 1400 

Нова Зеландія 1019 1232 

Іспанія 830 830 

Франція 822 825 

ПАР 754 754 

Австрія 492 492 

Україна 480 480 

РФ 350 350 

Румунія 195 260 

Бельгія 296 250 

Аргентина 160 160 

Словакія 108 108 

Сербія 16 16 

Країни-члени IHGC 129967 131008 

Всього в світі 131000 132000 

 

Рейтинг країн за виробництвом хмелю станом на 2019-

2020 (п) рр. свідчить, що на першому місці серед інших країн 

виробників були США, на другому місці – Німеччина, на 

третьому Китай. Можемо відмітити беззаперечний потенціал 

вітчизняних аграріїв у сфері виробництва даної культури. 

Досить простою є структура експорту хмелю в розрізі 

провідних країн. Найбільша питома вага в структурі експорту 

хмелю в світі припадає на Німеччину, п’ята частина – на США, в 

порівняно невеликих обсягах хміль експортує Чехія, Великобри-

танія та Словенія. Серед імпортерів хмелю лідерів виокремити 

досить складно, проте експертами та аналітиками сформована 

група країн, яка постійно знаходиться в першій десятці. Так, не 

дивлячись на наявність власної сировини, як правило, завжди 



 

82 

найбільшими покупцями імпортного хмелю є Німеччина та 

США. Це пояснюється наявністю значного різноманіття пива в 

даних країнах, великими обсягами споживання хмелю, а також 

спеціалізацією Німеччини на гірких сортах хмелю, а США – на 

ароматичних. Ця риса характерна й для Великобританії [4]. 

Окрім Німеччини, США та Великобританії, до першої 

десятки покупців хмелю входять країни, в яких обсяги вироб-

ництва пива значні, а місцеве хмелевиробництво розвинуте 

недостатньо.  Це такі країни як Росія, Італія, Китай і Японія. За 

прогнозами, ймовірно з часом до числа найбільших покупців 

хмелю ввійдуть В’єтнам і Індія. Росія свої потреби в хмелю 

майже повністю забезпечує імпортними поставками, причому 

динаміка імпорту досить нерівномірна. П’яте місце серед сві-

тових виробників хмелю в умовах сьогодення займає Польща 

[5]. 

Попри значне зростання площ у США та Німеччині, 

нарощування валових зборів та тривалі тенденції зменшення 

світового виробництва пива в останні роки, все ще 

спостерігається дефіцитний баланс між потребою альфа-кислот та 

їх виробництвом. Тому, на ринку з'явилися певні можливості для 

незначного розширення хмелярства і в Україні, особливо у 

виробництві нішевих тонкоароматичних, смако-ароматичних 

сортів, в тому числі і для крафтового пивоваріння.  

Хміль, завдяки високій вартості й легкості транспортування, 

вже давно є глобальним товаром, який часто реалізується на 

значних відстанях від місця виробництва. Щорічний світовий 

обсяг торгівлі хмелем коливається в межах 34-48 млн тонн, що 

складає 20-28% від обсягу світового врожаю. Обсяг світової 

торгівлі хмелем порівняно невеликий в зв’язку з тим, що країни з 

найбільшими обсягами виробництва хмелю одночасно є й 

найбільшими виробниками пива. До того ж, частина хмелю йде 

на переробку в екстракти чи на задоволення потреб пивоварного 

виробництва. 

Дослідження світових трендів у виробництві хмелю в умовах 

сьогодення дозволило сформулювати наступні висновки: існує 
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значний потенціал крафтового руху в США та за їх межами, в 

найближчому майбутньому можливим є приріст даного сегменту 

за рахунок країн Євросоюзу; наразі розвивається брендингова та 

технологічна політика транснаціональних пивоварних компаній, 

яка зумовлює боротьбу за прихильність споживачів за рахунок 

удосконалення смаку пива; існує тенденція до переходу ринків, 

які розвиваються, насамперед в Азії, до розряду преміальних; 

позитивна чи негативна динаміка зазначеної тенденції буде 

залежати від зростання економік і ваги середнього класу в 

споживанні продуктів пивоваріння. 

Разом із тим, у контексті світових трендів у виробництві 

хмелю в умовах сьогодення, можна виділити фактори, що 

формують потенціал українського хмелевиробництва: різнома-

нітність сортів; кліматичні особливості України такі, що дозво-

ляють навіть на зовсім бідних піщаних ґрунтах отримувати 

врожай хмелю обсягом до двох тонн із гектара за умови 

належного догляду за плантацією; поява нових сучасних 

технологій вирощування хмелю. 
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Анотація: У статті проаналізовано державне регулювання 

ринку будівельної галузі, зокрема досліджено проблеми ринку 

новобудов міста Києва, визначення заходів та методів щодо 

поліпшення сфери містобудування. Визначено роль державних 

органів влади в упорядкуванні будівельного сегменту. 

Встановлено, що актуальним є послідовний, збалансований і 

комплексний розвиток механізмів державного регулювання на 

ринку будівництва новобудов. Запропоновано варіанти обліку 

витрат на проведення експертиз дотримання норм будівництва 

та переведення їх з балансу забудовника на баланс ОСББ.  

Ключові слова: управління, економіка міста, ОСББ, 

бухгалтерський облік, стандарти. 

Будівництво багатоповерхівок в Україні на сьогоднішній 

день є перспективною галуззю, яка стрімко набирає обороти. 

Проте, у сучасній системі будівництва багатоповерхівок в Україні 

існує низка проблем відносно контролю за дотриманням 

стандартів з висоти таких об’єктів. У місті Києві спостерігаються 

значні порушення у зведенні новобудов причиною яких є 

ігнорування норм та стандартів будівництва, використання 

корупційних схем, нехтування проектною документацією. 

Згідно з даними інформаційного порталу http://domik.ua/ та 

пошукової системи надійних новобудов Bild.ua було складено 

список із незаконних і проблемних будівництв м. Києва. Також 

перелік об'єктів, позначених як незаконне будівництво на мапі 

https://teacode.com/online/udc/65/658.5.html
http://domik.ua/
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державного центру моніторингу забудови Києва було визначено 

за офіційною версією Київської міської державної адміністрації 

(КМДА). Статистика  за версією обох джерел  наведена в Таблиці 

1. 

Таблиця 1 

Незаконні та проблемні новобудови м. Києва станом на 29.06.2020 

№ Район м. Києва Кількість об’єктів які зводяться з 

порушеннями містобудівного законодавства 

  за версією системи надійних 

новобудов Bild.ua 

за офіційною 

версією КМДА 

1 Голосіївський район 19 9 

2 Дарницький район 13 7 

3 Деснянський район 16 3 

4 Дніпровський район 12 8 

5 Оболонський район 3 2 

6 Печерський район 5 3 

7 Подільський район 10 5 

8 Святошинський район 14 5 

9 Солом'янський район 22 3 

10 Шевченківський район 22 13 

*Складено авторами  на основі джерел [1-2]  

В Україні законодавча база, яка захищає інтереси громадян, 

які купують права на майбутні квартири, є доволі суперечливою 

(купувати неіснуючу і не введену в експлуатацію квартиру цілком 

законно). Не зважаючи на те, що проблема є доволі тривалою, 

законодавчу базу стосовно таких проектів було переглянуто 

тільки у кінці 2019 року (були внесені нові стандарти для проекту 

багатоповерхівок). Порівняльний аналіз основних змін наведено в 

Таблиці 2. 

Таблиця 2 

Зміни у законодавстві України щодо норм будівництва у 2019 р. 

Критерії 

 

ДБН В.2.2-15:2005 

"Житлові будинки. 

Основні 

положення" 

ДБН В.2.2-15:2019  

"Житлові будинки. Основні 

положення" 

Максимальна 

висота 

будинків 

 

100 м 
 

Не більше 150 м 

http://monitor.mkk.kga.gov.ua/
http://monitor.mkk.kga.gov.ua/
http://monitor.mkk.kga.gov.ua/
http://monitor.mkk.kga.gov.ua/
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Енергозбереж

ення в 

житлових 

будинках  

Загальні нечіткі  

вимоги  

Проектування лише 

енергоефективного житла з 

класом не нижче «С» 

Вбудовані 

громадські 

заклади 

Можуть 

розміщуватися до 

третього поверху 

Допускається проектувати вище 

третього поверху 

Зміни вимог 

до пожежної 

безпеки 

Пожежний пост 

знаходиться лише в 

прибудованому 

приміщенні; 

обмеження 

розміщення 

пожежних ліфтів 

Пожежний пост можливий 

всередині будівлі за умови 

сполучення із вестибюлем або 

коридором будівлі, які ведуть 

назовні; пожежні ліфти – на всіх 

поверхах наземної і підземної 

частини споруди; для висотних 

будівель - окремі майданчики для 

пожежної техніки для ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій; 

допускаються на дахах 

майданчики для посадки 

санітарно-рятувальних 

гелікоптерів. 

Вимоги до 

ліфтів 

Обов’язково у 

будинках 5 і вище 

поверхів 

Обов'язкове будівництво ліфтів в 

будинках вище 4-х поверхів 

Проектування 

радіоточок 

Обов’язкове 

проектування  

Проектування радіоточок в 

кожній квартирі не обов’язкове 

Встановлення 

сміттєпроводі

в 

Необов’язково  Обов'язково у багатоповерхових 

житлових будинках 

Планування 

квартир 

Тільки з 

традиційним 

плануванням 

Можливість вільного планування 

квартир при проектуванні 

*Складено авторами  на основі джерел [3-4]  

Отже, в державних будівельних нормах (ДБН) відбулося 

багато істотних змін, зокрема, у максимально допустимій висоті 

будинків, відтак відповідно до нових запроваджень забудовники 

мають право зводити споруди, які здатні забезпечити їм більшу 

клієнтську базу, яка, власне, і створюватиме прибуток. 

Також законодавчі зміни сприяють більшій безпеці та 

комфорту, що відображають зміни у вимогах до пожежної 

безпеки, енергозбереженні та проектуванні ліфтів; у нормах 



 

87 

проектування сміттєпроводів, можливості вільного планування 

квартир; а також, розвиток оренди, бізнесу та загальної 

інфраструктури, якому сприяють змінені норми щодо вбудованих 

громадських закладів.  

Слід зазначити, що нові норми будівництва потребують змін 

і в проектних документаціях, і в нормативних вимогах.  На кожен 

окремий вид будівельних робіт потрібно складати проектну 

документацію і реєструвати її у відповідних органах виконавчої 

влади на місцях [5]. 

Разом з цим, насьогодні не  визначено  єдиного органу,  який 

відповідає за всі норми проектної документації та контролює 

дотримання неї забудовниками.  Все це призводить до того, що 

існує багато житлових комплексів, які становляться проблемними 

забудовами, зокрема у місті Києві це:  ЖК «Статус Град», ЖК 

«Троєщинські липки» та ЖК «Деміївський Квартал».  

Наприклад, останній з них було побудовано в промисловій 

зоні, в межах діючого ядерного реактору, за проектними 

документами, які від самого початку з порушеннями надавалися 

забудовникові, при цьому опалення в будинках з більш ніж 

двадцятьма поверхами відбувається твердопаливними котлами, 

що суперечить стандартам, а електроенергія отримується шляхом 

вторинної купівлі у локального заводу за тарифами втричі 

більшими, ніж законодавчо-встановлені. 

Вважаємо, що контролювати виконання всіх проектних 

документів і вимог до забудовників допомогло би створення 

окремого органу, утримання якого може гарантувати держава, 

використовуючи кошти від сплаченого ПДВ інвесторами, у 

місцевій владі. Такий крок, на наш погляд, не лише створив би 

якісну ринкову конкуренцію у сфері будівництва новобудов, а 

й значно спростив би вибір забудови для вкладників та 

інвесторів. 

Водночас, забудовники повинні відшкодовувати вищезазна-

ченому органу, який відповідає за всі норми проектної 

документації та контролює дотримання неї забудовниками,  

витрати на проведення початкової (на етапі проектування) та 
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заключної експертизи (на етапі введення в експлуатацію та 

складання акту виконаних робіт). 

Важливим питанням постає калькуляція та облік витрат на 

проведення вищезазначених експертиз, а також зняття з обліку 

основних засобів, які пройшли експертизи, коли будівництво буде 

завершено і складено загальний акт виконаних робіт. 

Витрати на здійснення вищезазначених експертиз повинні 

включатися до зведеного кошторисного розрахунку вартості 

будівництва.  Таким чином, на перший погляд покупці квартир у 

такому будинку разом з квартирою купують також гарантію 

якості виконаних робіт з дотриманням будівельних нормативів. 

Однак практично передати власникам квартир право на якісну 

багатоповерхівку нереально, тому це здійснюється іншим 

шляхом. 

Після закінчення будівництва та введення будинку в 

експлуатацію він за актом приймання-передачі житлового 

комплексу або його частини передається з балансу будівельної 

організації на баланс об'єднання співвласників багатоквартирного 

будинку (далі - ОСББ) чи іншої юридичної особи, статут якої 

передбачає можливість провадження такої діяльності. 

Вважаємо, що право власності на багатоповерхівку 

побудовану з дотриманням будівельних норм  від будівельної 

організації до ОСББ може бути передано одним з чотирьох 

варіантів передачі, як додатковий продаж нематеріального активу 

ОСББ, як операційна оренда нематеріального активу ОСББ, 

безоплатна передача(дарування) або добровільна відмова. 

Таким чином, гарантована якість будівництва багатоповер-

хівок з дотриманням всіх законних норм та вимог, дає більшу 

вірогідність інвесторам отримати якісне житло з дотриманням 

будівельних нормативів, а забудовникам обґрунтовану можли-

вість виставляти додаткову суму коштів за сплату метрів житла та 

зростання вартості гудвілу, як конкурентну перевагу на ринку 

будівництва. 

Отже, збільшення кількості якісних новобудов сприятиме 

вирішенню проблем з проживанням відповідних категорій 
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населення, дозволить залучити більше інвесторів, та загалом 

створити ефективну інфраструктуру навколо комплексів, 

відповідно до якої будуть вирішуватися соціальні і економічні 

проблеми міста.  
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Анотація: розкрито особливості програмування врожайності 

продукції льонарства за рівнем природної родючості ґрунту 

та розрахунком норм добрив на заплановану урожайність, що 

в комплексі з інноваційними технологіями льоновиробництва 

забезпечать одержання планового врожаю льонопродукції за 
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програмування. 

Ефективне управління виробництвом льонопродукції 

включає побудову і використання математичних моделей 

вирощування льону-довгунця. Цінність інноваційних методів 

вирощування льону на основі програмування врожайності 

полягає в оптимізації кількісного співвідношення регулюючих 

чинників із врахуванням нерегулюючих агрокліматичних умов, 

які в комплексі з інноваційними технологіями льоновиробництва 

забезпечують одержання максимальної врожайності за 

найраціональнішого використання наявних ресурсів. 

Результати льоновиробництва напряму залежать від якості 

продукції на кожному етапі багатостадійного технологічного 

процесу. Якість льонопродукції впливає на її конкурентоспро-

можність, розширення сфери використання і асортименту 

продукції з льону-довгунця, формування рівня цін, показники 

ефективності діяльності підприємств льонарської галузі. 
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Прогнозування виробництва льонопродукції полягає у 

розробці прогнозу – ймовірного уявлення про теоретично 

можливий її урожай, що забезпечується кліматичними умовами, 

мінеральними речовинами ґрунту та добрив, генетичним 

потенціалом сортів льону та іншими чинниками. Інтегруючим 

показником продукційного процесу в посівах є урожайність 

продукції льонарства. Планування урожайності льонопродукції 

доцільно здійснювати на основі прогнозу за рівнем лімітуючого 

чинника, із врахуванням закону розподілу, нерегулюючих 

агрокліматичних факторів [2].  

Під час програмування важливим моментом є визначення 

можливого рівня врожайності льонопродукції за рівнем 

природної родючості ґрунту та розрахунком норм добрив на 

запланований урожай. Програмовану врожайність льонопро-

дукції доцільно визначати за формулою: 

100

+
=

ПРР

ПРДДПРГГ
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де ПРг – поживні речовини ґрунту; Кпрг – коефіцієнт використання 

поживних речовин з ґрунту; ПРд – поживні речовини добрив; 

Кпрд – коефіцієнт використання поживних речовин добрив; Впрр – 

вміст поживних речовин у рослинах. 

Урожайність льонопродукції доцільно планувати за 

допомогою балансового методу з врахуванням лімітуючих 

чинників: ресурсів тепла і сонячної радіації, ресурсів вологи, 

густоти стеблестою, ресурсів мінеральних добрив, ефективності 

родючості ґрунту, загальних ресурсів поживних речовин. 

Необхідно врахувати, насамперед, власні ресурсні можливості, 

сезонність виробництва, вплив природно-кліматичних і біоло-

гічних факторів на умови льоновиробництва.  

За рахунок всієї кількості поживних речовин, враховуючи 

лімітуючі і нелімітуючі елементи, прогнозується реально 

можлива врожайність льонопродукції. 

Обґрунтування та прийняття ефективних управлінських 
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рішень сприятиме зменшенню розриву між реальною і потенцій-

ною врожайністю продукції льонарства, оптимізації ресурсів льо-

новиробництва, недопущенню зниження врожайності льонопро-

дукції та погіршення її якості через організаційні причини, збіль-

шенню обсягів виробництва якісної льонопродукції, забезпеченню 

внутрішніх потреб у товарах з льону-довгунця, підвищенню конку-

рентоспроможності продукції льонарства на зовнішніх ринках. 
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Анотація: Зміни в інформаційно-комунікаційних технологіях, які 

розпочалися в 80-х роках ХХ ст. анонсували новий етап розвитку 

цивілізації — цифрову революцію. Розкрита роль Національного 

наукового фонду США, як незалежної федеральної агенції яка 

здійснювала фінансову підтримку фундаментальних наукових 

досліджень. 

Ключові слова: цифрова революція, Веннівер Буш, Національ-

ний науковий фонд. 

Витоки цифрової революції були пов’язані з іменем 

Веннівера Буша та Гаррі Трумена. В. Буш був ініціатором 
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створення Національного наукового фонду та Управління 

наукових досліджень та розробок, а адміністрація Г. Трумена 

реалізувала цей задум. В середині 40-х років ХХ ст. Фонд 

опікувався урядовим фінансуванням фундаментальних наукових 

досліджень. «Наука — безкінчений фронтир» — розділ роботи, 

яка ознаменувала перші впевненні кроки на шляху до революції 

цифрових технологій. Автор доповіді зосереджував увагу на 

необхідності усунення бар’єрів, накладених на наукові 

дослідження у воєнний час і відновлення свободи дослідження та 

його здорового конкурентного духу, що має розширити кордони 

наукових знань. Найбільша увага фокусувалася на уряді, який має 

брати активну роль у просуванні міжнародного потоку наукової 

формації. У фундамент для майбутнього прогресу було закладено 

три основні складові — уряд, промисловість та наука. Цей 

тристоронній зв’язок повинен був забезпечити успіх майбутнього 

проєкту. 

Національний науковий фонд був створений в 1950 році, 

функціонує під егідою уряду США, а його директор признача-

ється Президентом США.  Ця незалежна федеральна агенція 

переслідує наступні цілі: сприяння прогресу науки; розвиток 

національного здоров’я, процвітання та добробуту; забезпечення 

національної оборони. Велика частка фундаментальних дослід-

жень, які проводяться в коледжах та університетах, фінансуються 

цією установою. Доказовим фактом успіху прогресивних 

досліджень — понад дві сотні Нобелівських премій, які виграли 

дослідники, що фінансувалися Національним науковим фондом. 

Ще до створення незалежної федеральної агенції, яка буде 

опікуватися науковою сферою, Веннівер Буш наголошував на 

необхідності державної підтримки базових досліджень в галузі 

медицини та основних наук у боротьбі проти хвороб. За роки, 

які передували оформленню Національного наукового фонду, 

Національний інститут здоров’я розширив сферу досліджень та 

фінансування.  

В 1957 році за підтримки Річарда Ніксона (тоді ще 

віцепрезидента) був створений відділ соціальних наук. Згодом 
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можна переконатися у великому впливі соціальних наук на 

прийняття рішень та рівень життя у світі. Р. Ніксон вбачав 

необхідність цієї установи для оборонної сфери. Пізніше 

Національний науковий фонд звернув увагу на географічні 

науки і в достатній формі фінансував дослідження взаємодії 

між океанами, атмосферою, землею та людською діяльністю.  

Нарешті, в 1986 році комп'ютерна та інформаційна наука 

та техніка стали власною фундацією. В. Буш ще задовго до 

того розумів потенціал комп’ютерів, які можуть змінити кожен 

аспект нашого життя. Але навіть він не міг передбачити 

масштабу цифрової революції та ролі незалежної федеральної 

агенції у цьому процесі. Веннівер Буш не дожив до часів, коли 

обговорювався штучний інтелект, він не побачив поширення та 

вплив Інтернету, але він створив платформу, яка дозволила 

реалізувати ці проєкти.  
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Аnnotation. The scientific and technological revolution, computer 

globalization, and the democratization of society have dramatically 

changed women's lives in recent years. New times present new 

conditions for women, there are other requirements for adaptive 

capabilities and, in particular, hormonal regulation of the female 

body. The physiological effects of estrogen on the nervous system 

are widely known - women, compared to men, are more prone to 

depression, anxiety, neurosis, psychosis and more. Variations in 

estrogen levels are associated with differences in the response of 

the hypothalamic-pituitary-adrenal system to stress and the cascade 

of reactions in other neurotransmitter systems.  

Keywords: estrogen, women of reproductive age, hypoestrogenism. 

Epidemiological studies indicate that women are at high risk of 

developing anxiety disorders during reproductive life events such as 

menarche, menstruation, pregnancy, childbirth and menopause [2, 5, 

7]. All these data characterize the negative impact of stress factors on 

the hormonal background of women, while the level of gonad 

hormones may play a role in the development of mental disorders in 

women, forming a "vicious circle" [1, 3, 4]. 

The purpose of the study: to establish the patterns of influence of 

stress on clinical signs of hypoestrogenism in young women of 

reproductive age. 

Materials and methods: 

According to the purpose of the study, 217 young women of 

reproductive age who are students of Vinnytsia National Pirogov 
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Medical Memorial University were interviewed with the help of a 

questionnaire.  , for any signs of hypoestrogenism, 109 of which were 

selected for further study. These students were interviewed on a 

specially designed questionnaire, which included a detailed collection 

of anamnestic data - diseases, social and living conditions, sexual, 

menstrual and reproductive function, as well as a questionnaire on the 

signs of stress by Schaeffer [1, 6]. Assessment of possible 

hypoestrogenism was carried out using a developed questionnaire, the 

questions of which were formed, taking into account the probable 

symptoms and syndromes in this condition. 

The average level of estrogen in this group of students was 

established in both phases of the ovarian cycle (follicular and luteal) to 

achieve a wide difference in performance. Studies of estradiol levels in 

a group of female students were performed twice: the first time - in 

conditions close to physiological rest, and again - immediately after 

stress. The reliability of the presence of stress in women of the study 

group was assessed using signs of stress according to Schaeffer. 

Students gave oral informed consent to the processing and publication 

of research results. 

Selected students underwent a step-by-step diagnostic 

examination, which included general clinical research (collection of 

complaints, obstetric, gynecological, somatic, hereditary history, 

general examination,), as well as special methods: Schaeffer 

questionnaire, laboratory determination of estrogen levels, data which 

are presented below. 

Research results and their discussion. 

Patients in both groups were in the reproductive period aged 19 to 

22 years. The mean age in the group was 20.43 ± 0.5 years. Material 

and economic conditions in families are good (46.7%) and satisfactory 

(54.7%). At the time of the study, all women were physically healthy, 

without acute and chronic extragenital pathology, without bad habits, 

did not use pharmacological drugs or combined oral contraceptives. 

Hereditary history is not burdened. Analysis of marital status shows 

the majority of women are unmarried (92%), married girls - 8%. In the 

analysis of menstrual function, no significant indicators were found. 
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To assess the social aspects of the behavior of the examined 

patients, an analysis of the peculiarities of sexual life was conducted. It 

was found that the predominant age of onset of sexual life for women 

in both groups was 14-17 years (70.7%), before 14 years of age began 

sexual life 27.7% of women. discomfort during sexual intercourse 

(24%) (p <0.001). A contraceptive analysis found that all women used 

barrier methods. In all women, reproductive function is not realized. 

During the general examination and gynecological examination of 

the studied students, no diseases or pathological conditions were 

detected. 

Compulsory bacterioscopic and bacteriological examination of 

the vaginal contents revealed a second degree of purity in 75% and a 

third degree of purity in 25% of female students. 

Assessing the data of the questionnaire for possible dyshormonal 

changes, all students were diagnosed with complaints of irritability, 

drowsiness, weakness, anxiety, depression, forgetfulness, inattention, 

decreased libido, which are likely to be emotional and mental 

manifestations of hypoestrogenism: 

According to the results of estradiol levels obtained in the first 

study in the studied students, the presence of laboratory signs of 

predisposition to hypoestrogenia (lower limit of normal) - the average 

value of estradiol levels in the follicular phase - 0.07 ± 0.098 nmol / l; 

in the luteal phase (0.31 ± 0.637 nmol / l). 

When assessing the level of estradiol in students of the study 

group again - after stress - a decrease in estradiol levels in both phases 

of the ovarian cycle was found. Thus, the average value of estradiol 

levels in women in the follicular phase was 0.05 ± 0.081 nmol / l; in 

the luteal phase 0.3 ± 0.119 nmol / l). 

The results indicate a decrease in estradiol levels in young healthy 

women of reproductive age under the influence of stress, regardless of 

the phase of the ovarian cycle. 

Conclusions. 

During the study, the students of the study group with the help of 

a questionnaire revealed emotional and mental manifestations of 

hypoestrogenism: complaints of irritability, drowsiness, weakness, 
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anxiety, depression, forgetfulness, inattention, decreased libido. These 

results are confirmed by laboratory studies of estrogen levels. 

When assessing the effect of stress factors on estrogen levels in 

young women of reproductive age, a negative effect of stress factors on 

the hormonal background of the reproductive system, in particular 

fluctuations in estradiol levels. The data indicate that in women of 

childbearing age under the influence of stress there is a decrease in 

estrogen levels, which can cause emotional burnout, chronic fatigue 

syndrome, mental stress on the one hand, as well as many 

dyshormonal changes and pathological obstetric and gynecological 

states in the future. 
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Анотація: У статті аналізуються 72 фразеологічні одиниці, 
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Вивчення концепту відбувається шляхом дослідження 

лексико-семантичного полів, які дозволяють вияснити семантику 

та валентність лексем. 

Сучасна лінгвістика виділяє три основні підходи  до визна-

чення суті та структури ЛСП: ономасіологічний, семасіолог-

гічний та синтаксичний. 

В основі ономасіологічного підходу лежить принцип 

системності мови, тобто, групування лексичних одиниць, що 

«співвідносяться з одним поняттям і проявляють семантичну та 

функціональну близкість одне з одним» [2, с.148]. 

Для семасіологічного підходу основою є визначення 

семантичної структури слів з широкою семантикою, формування 



 

100 

польових систем, вивчення складних парадигматичних зв’язків 

між окремими словами всередині поля. В межах цього підходу 

використовується метод компонентного аналізу, що «використо-

вується для опису структури значення лексичних одиниць та 

виявлення інтегральних та диференціальних компонентів їх 

семантики» [3, с. 18]. Даний вид аналізу дозволяє встановити 

ступінь семантичного зв’язку окремої лексичної одиниці з 

центром поля, тобто, з базовою лексемою. 

Синтаксичний підхід об’єднує семантичний аспект та пара-

дигматичні зв’язки для всіх лексичних одиниць в межах поля. 

Деякі сучасні лінгвісти порівнюють поняття «концепт» з 

філософською категорією гештальту, що означає цілісну 

структуру об’єкту. В переносному значення поняття гештальту 

застосовується до мисленнєвих та культурних утворень, 

цінностей, елементи котрих пов’язуються та визначаються 

єдиною структурою. Така точка зору дозволяє визначити концепт 

як «єдине утворення, котре може бути пов’язане з поняттям поля, 

елементи котрого пов’язані та взаємодіють» [1, с. 7]. 

Варто зазначити, що концепт завжди співвідноситься з певною 

галуззю знань, тобто з конкретним тематичним полем. В сучасній 

лінгвістичній науці описується двояка природа концепту: як лінг-

вістичної, так і екстралінгвістичної реалії. Таким чином, інфо-

рмація про світ передається у вигляді понять та у вигляді образів.  

Таким чином, розглядаючи співвідношення концепту та лек-

сико-семантичного поля, можна зробити висновок, що лексема є 

семантичним змістом в лексичній формі, а концепт є когнітивним 

змістом в тій же лексичній формі. Лексема є центральним 

поняттям лексичної семантики, а концепт – когнітивної. 

Ядром концепту є ядро лексико-семантичного поля. Згідно з 

«Німецько-українським фразеологічним словником» В. І Гаврися 

та О. П. Пророченка його до лексико-семантичного поля «щастя» 

належать 72 фразеологічні одиниці, з яких можна виділити 

декілька лексико-семантичних груп. 

У найбільшу смислову групу можна виділити 23 фразеоло-

гізми та об’єднати їх під назвою «бути щасливцем долі, 
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народитись в сорочці»: j-d muß gebetet haben; j-m fällt stets auf die 

Butterseite; j-d hat Dusel (einen Dusel, einen großen, mächtigen, 

unheimlichen Dusel); Fortuna ist j-m hold/Fortuna lächelt j-m; j-m 

lächelt (lacht, begünstigt das Glück); j-d hat (kein) Glück; vom Glück 

begünstigt sein; von Glück sein (reden) können; wem das Glück pfeift, 

der tanzt wohl (wem das Glück aufspielt, der hat gut tanzen); eine 

glückliche Hand haben; ein Glückshauben mit auf die Welt bringen 

(mit einer Glückshaube geboren sein); Du bist aber ein Glückspilz!; ein 

Glücksstein ist auf j-s Weg gerollt; j-d steht unter dem Glücksstern; j-d 

ist unter einem Glückstern geboren; in der Glückssträhne sein; Der hat 

aber einen Lenz!; j-d hat Massel – комусь щастить. 

Під назвою «відчуття емоції щастя» можна об’єднати 19 

фразеологізмів: auch war ich in Arkadien geboren (і я колись був 

щасливий); über beide Backen strahlen (сяяти від щастя); das Glück 

im Winkel (скромне щастя, щастя в кутку, вживається у значенні 

«міщанське благополуччя»); das hat mir gerade noch zu meinem 

Glück gefehlt (для повного щастя мені тільки цього не вистачало); 

Glück ist schwerer zu ertragen als Unglück – (і добро приїдається, 

щастя важче пережити, ніж лихо); Wer das Glück hat, dem fliegen 

die Enten gebraten ins Maul/Wer das Glück hat, dem geben seine 

Hühner Milch/Wer’s Glück hat, dem kalbt ein Ochs (у кого щастя 

заведеться, у того й півень несеться); Jagt er das Glück zur vordern 

Tür hinaus, es läuft ihm zur hintern wieder zu/Ein Glück bringt das 

andere/Wo das Glück ansetzt, da regnet es Glück (щастя в парі 

ходить); Glück macht Freunde, Unglück prüft (щастя дає друзів, 

нещастя випробовує їх); sich glücklich schätzen, etw.zu tun 

(вважати для себе за щастя щось зробити); Dem Glücklichen 

schlägt keine Stunde/Die Uhr schlägt keinem Glücklichen (щасливі на 

час не зважають); im siebenten Himmel sein/schweben (бути на 

сьомому небі від щастя); im Übermaß des Glücks (не тямлячи себе 

від радощів); Wie wenig gehört dazu, glücklich zu sein! (як мало 

треба людині, щоб бути щасливою!); das Glück in vollen Zügen 

genießen (усім своїм єством насолоджуватися щастям). 

Наступна семантична група складається із 10 фразеологізмів 

зі значенням «дурням щастить»: der Dumme hat’s Glück; der 
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Dussel schläft mit dem Kopf auf seinem Glück; j-d hat mehr Glück als 

Verstand; Glück geht über Witz; Glück ist der Dummen Vormund; der 

Narr hat Vorteile in allen Landen; Narren haben gut Glück; je ärger der 

Scheim, desto großer das Glück; Ungeschick hat’s meiste Glück; Viel 

Verstand hat wenig Glück. 

Також можна виділити тематичну групу «мінливість, віднос-

ність щастя» із 7 фразеологічних одиниць: sein Glück verscherzen 

(легковажно випустити своє щастя); Glück und Glas, wie leicht 

bricht das! (щастю не вір, на щастя не покладайся!); das Glück ist 

wie Aprilwetter (щастя мінливе); das Glück gleicht dem Balle, es 

steigt zum Falle (щастю не вір/щастя, як мяч – піднімається, щоб 

упасти); wem das Glück den Finger reicht, der soll ihm die Hand 

bieten /wenn das Glück anpocht, soll man ihm auf tun (п’ятниця 

удруге не трапиться/гуляй, дитино, поки твоя година); des einen 

Glück ist des andern Unglück (що для одного щастя, для іншого 

нещастя). 

Група «щастя в наших руках» включає в себе 6 фразеоло-

гізмів: sein Glück machen (добитися успіху, улаштуватися в житті, 

знайти своє щастя); sein Glück versuchen/probieren (спробувати 

щастя); jeder ist seines Glückes Schmied (усяк коваль свого щастя, 

усяк сам собі долю кує); das Glück hilft dem Kühnen, dem Feigen 

weiset es den Rücken (де відвага, там і щастя); sein Heil versuchen 

(спробувати щастя); Mut bringt Glück (де відвага, там і щастя). 

Під назвою «побажання щастя» можна об’єднати наступні 5 

лексем: fahre wohl! aufs Geratewohl! j-m Glück und Segen 

wünschen; Glück auf! Glück auf den Weg! 

За допомогою фразеологізмів sich auf sein Glück verlassen 

(покладатися на своє щастя, діяти навмання), auch uns wird das 

Glück einmal lächeln (буде й на нашій вулиці свято, і в наше 

віконце загляне сонце) можна висловити «сподівання на краще». 

Основну ідею, виражену в даних фразеологічних одиницях, 

можна виразити наступним чином: щастя – доля активних і 

сильних людей. Нерішучі та боязкі, як правило, не досягають 

успіху. Німецький соціум традиційно був націлений на створення 

матеріальних благ. Тому наявність таких якостей як старанність, 
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ощадливість розглядаються в німецькій етнокультурі як умови 

досягнення успіху та позитивно оцінюються. Аналіз прислів’їв та 

приказок показує ще одну особливість німецької культури: 

нагромаджений німецьким народом життєвий досвід свідчить про 

те, що союз щастя (везіння) та розсудливості є раціональним та 

дає свої плоди. 

 
№ 

з/п 
Зміст тематичних груп 

Кількість 

ФО 

Процентне 

співвідношення 

1. Везіння, удача 23 31,94 % 

2. Відчуття емоції щастя 19 26,38 % 

3. «Дурням щастить» 10 13,9 % 

4. Мінливість, відносність щастя 7 9,72 % 

5. Щастя в наших руках 6 8,33 % 

6. Побажання щастя 5 6,94 % 

7. Сподівання на краще 2 2,77 % 

 

Отже, велика кількість фразеологічних одиниць, що 

вербалізують концепт «Щастя», дозволяє говорити про високу 

ступінь їх значущості у свідомості носіїв німецької мови. У 

ході дослідження було проаналізовано 72 фразеологічних 

одиниць, що утворюють периферію лексико-семантичного 

поля «Щастя», та розподілено їх на 7 лексико-семантичних 

груп. У більшості проаналізованих лексем іменник das Glück 

виражає ідею «везіння», «доля», «випадок», що цілком 

ймовірно може бути пов’язаним із певними ментальними 

рисами німецького етносу. 
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Анотація: Доповідь присвячена аналізу молодіжного ринку праці 

в Україні. Визначені основні тенденції, що характеризують 

молодіжний сегмент ринку праці, а також проблеми дисбалансу 

між ринком праці та ринком освітніх послуг.  
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Вивчення проблем молодіжної зайнятості є традиційним для 

суспільних наук. Разом з тим, сьогодні дана проблема набуває 

особливої актуальності у зв’язку з новими характеристиками 

ринку праці, що виникли в результаті структурних зрушень в 

економіці. Орієнтації на працю в умовах ринкового суспільства, 

що складається у нашій країні, мають ряд особливостей, 

головною з яких є труднощі реалізації такого вибору, в якому 

гармонійно б поєднувалися вид праці, якому віддається перевага, 

його оплата і престижність. 

Молодіжний сегмент ринку праці – найбільш проблемна 

частка загальнонаціонального ринку праці. Пошуки першого 

робочого місця, невідповідність рівня та якості отриманої освіти 

професійним обов’язкам, відсутність досвіду роботи, 

невідповідність запитів молоді та пропозицій роботодавців 

посилюють напругу на ринку праці [1]. 

Проблеми молоді на ринку праці зумовлені особливостями її 

соціального стану і трудової поведінки: досить високим рівнем 

освіти; підвищеними вимогами до працевлаштування (престижу, 

заробітку), до змісту й умов праці; високою професійною і 

територіальною мобільністю, зумовленою нестійкими і слабкими 
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економічними і соціальними зв’язками молодих людей [2]. 

Отже, спробуємо охарактеризувати молодіжний ринок праці, 

а також проаналізувати асиметрію між ринком освітніх послуг та 

ринком праці в сучасному українському суспільстві.  

Сьогодні існує низка проблем пов’язаних з невідповідністю 

структури підготовки фахівців вимогам ринку праці, що 

зумовлює серйозні труднощі в їх працевлаштуванні. Попит на 

освітні послуги формується під впливом громадської думки, 

престижності окремих спеціальностей. Тому, на ринку праці має 

місце проблема дисбалансу професій, тобто дефіцит одних 

спеціалістів за надлишку інших.  

Також, статистика вказує, що 80% абітурієнтів обирають 

вищу школу. Ринкові відносини в сфері вищої освіти призвели до 

того, що ЗВО здійснюють підготовку за всіма спеціальностями, 

актуальними серед абітурієнтів, незалежно від затребуваності цих 

спеціалістів на ринку праці. І хоча наявність вищої освіти у 

теперішній час не лише надає молоді певні переваги щодо 

пошуку роботи, але й забезпечує відносно вищий рівень доходу, 

сприяє зниженню ризику бідності, на ринку праці присутній 

певний дисбаланс щодо цього питання. Так, за даними 

статистичних показників Державної служби зайнятості та 

служби статистики України, на 1 листопада 2019 року, саме 

молоді люди з вищою освітою складають найбільший відсоток 

(51%) безробітних в Україні [3]. 

Серед суспільних тенденцій, які характеризують молодіжний 

ринок праці, спостерігається тенденція невідповідності 

професійної освіти характеру роботи, що є наростаючою і не 

може не викликати занепокоєння чи принаймні дослідницького 

інтересу з приводу обґрунтованості й перспектив подальшого 

поширення таких суспільних явищ. 

На думку вчених, саме робота за фахом є суттєвим показ-

ником інтеграції молоді в професійну структуру суспільства, а 

відповідність кваліфікації характеру і змісту виконуваної роботи 

свідчить про позитивне залучення молодих людей в процес 

виробництва, в систему професійних відносин, а також про 
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високий соціально-професійний статус особистості [4, с.103]. І це 

при тому, що практика свідчить: якщо молода людина не в змозі 

знайти роботу у перші три роки після закінчення навчального 

закладу за отриманим фахом, вона втрачає інтерес до нього. 

Говорячи про особливості економічної поведінки й адепта-

ційні стратегії молоді, треба зазначити, що у зв’язку з надзви-

чайно низьким рівнем оплати праці та незадоволеністю наявними 

трудовими перспективами чимало молодих людей (у тому числі 

високоосвічених) прагнуть знайти роботу за межами країни, 

виїжджаючи за рубіж з метою тимчасового працевлаштування 

або й постійного проживання. Це відображає не лише загальну 

схильність молоді до більш активного набуття та використання 

нових знань, навичок і вмінь, а й насамперед гостроту проблем 

гідного застосування трудових і освітньо-професійних навичок у 

себе на батьківщині. 

Зниження рівня життя населення України, зокрема молоді, 

розвиток форм платного навчання, малий розмір стипендій 

примушують студентів до пошуку допоміжних заробітків. Це 

обумовлює актуальність спеціальних досліджень, пов’язаних з 

різними формами залучення молоді до економічної активності та 

набуття професійного досвіду ще в період студентського життя. 

Серед основних проблем з працевлаштування випускників 

навчальних закладів слід виокремити, насамперед: 

- наявні диспропорції структури попиту на ринку праці, які 

поглиблюються внаслідок слабкості координаційних зв’язків між 

ринком праці та ринком освітніх послуг;  

- невідповідності отриманої спеціальності потребам ринку 

праці;  

- посилення конкуренції на ринку праці професій та спеціаль-

ностей, по яких ведеться підготовка в навчальних закладах; 

- переважно неусвідомлений підхід до вибору майбутньої 

професії як результат недосконалості існуючої системи профорі-

єнтації молоді, спрямованості на отримання престижної (на даний 

момент) професії, яка може бути незатребувана на ринку праці у 

перспективі;  
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 - розрив між змістом освіти та вимогами з боку роботодавців 

[5]. 

В цілому, аналіз питання свідчить як про готовність сучасної 

молоді до участі в новій економіці, так і про ті складнощі, які 

роблять це для багатьох молодих людей неможливим. Подальші 

розробки в галузі проведеного дослідження, на наш погляд, 

повинні бути спрямовані на вироблення діючих механізмів 

регулювання та подолання дисбалансу між ринком освітніх 

послуг та ринком праці в сучасній Україні. 
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Анотація: у цій роботі розкривається сутність зловживання 

процесуальними правами у цивільних спорах, його ознаки, 

засоби протидії такому зловживанню, проводиться аналіз 

відповідної судової практики. 

Ключові слова: зловживання процесуальними правами, Верховний 

Cуд, Цивільний процесуальний кодекс України, практика ЄСПЛ. 

За частиною 9 статті 141 Цивільного процесуального кодексу 

України (далі – “ЦПКУ”) у випадку зловживання стороною чи її 

представником процесуальними правами, або якщо спір виник 

внаслідок неправильних дій сторони, суд має право покласти на 

таку сторону судові витрати повністю або частково незалежно від 

результатів вирішення спору. 

Саме таким є нормативне закріплення зловживання 

процесуальними правами у цивільному судочинстві. Але 

проблема щодо зловживання сторонами цивільних справ своїми 

процесуальними правами не втрачає актуальності, оскільки в 

основі цієї проблеми лежать підстави, серед яких найбільш 

яскравими є неструктурованість судової практики та низький 

рівень правової культури суспільства. 

До введення у чинність нової редакції ЦПКУ від 15 грудня 

2017 року наукові вбачали у зловживанні процесуальними 

правами таке здійснення права, внаслідок якого створюються 

перешкоди для вирішення завдань цивільного судочинства [1, с. 

15]. Йшла мова про умисні недобросовісні дії учасників цвільного 

процесу (іноді навіть самого суду), що супроводжувалися 

порушенням умов здійснення деяких процесуальних прав і які 
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використовуються переважно заради ілюзорної реалізації таких 

прав, пов’язані з обманом щодо відомих обставин справи з метою 

обмеження можливості реалізації або порушення прав інших осіб, 

які беруть участь у справі, а також перешкоджання діяльності 

суду щодо правильного і своєчасного розгляду та вирішення 

цивільної справи, що тягнуть застосування заходів цивільного 

процесуального примусу [2, с. 414]. 

Одні вчені відкидали теорію зловживання правом, вважаючи 

неможливою саму ідею протиправного застосування права (М.М. 

Агарков, М.В. Самойлова), другі визнавали можливість 

використання терміна зловживання правом», але не визначали 

його змісту (М.І. Цукерман), треті визнавали обґрунтованою 

наявність теорії зловживання процесуальними правами [3, c. 13]. 

15 грудня 2017 року ЦПКУ був прийнятий у новій редакції. 

Кардинально змінилась структура кодексу, і саме в ньому була 

визнана необхідність захисту судового процесу від зловживання 

процесуальними правами. Законодавець визнав теорію таких 

правопорушень у статті 44 ЦПКУ, але вирішив обмежитися 

переліком, хоч і не вичерпним.  

Пункт 15 частини 3 статті 2 ЦПКУ містить в собі принцип 

неприпустимості зловживання процесуальними правами [4]. 

Конкретизація процесуальних дій, що можуть бути визнані судом 

як зловживання процесуальними правами визначені  статею  44 

ЦПКУ. Зокрема, як зловживання процесуальними правами суд 

може визнати подання скарги на судове рішення, яке не підлягає 

оскарженню, не є чинним або дія якого закінчилася, подання 

декількох позовів до одного й того самого відповідача з тим 

самим предметом та з тих самих підстав позову за відсутності 

предмета спору або у спорі, який має очевидно штучний 

характер, необґрунтоване або штучне об’єднання позовних вимог, 

укладення мирової угоди, спрямованої на шкоду правам третіх 

осіб, умисне неповідомлення про осіб, які мають бути залучені до 

участі у справі і т.д. 

Аналіз судової практики у цивільних та господарських судах 

касаційної інстанції дозволяє стверджувати, що ознаками 
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зловживання процесуальними правами є:  недобросовісність 

(справа №337/474/14, №916/36/16) відсутність відкритості 

поведінки (справа №337/474/14, № 704/1410/18) та відсутність 

поваги до інтересів іншої сторони договору або відповідних 

правовідносин (справа № 309/1158/18, 522/4059/17) [5]. 

У  справах № 318/89/18, № 199/6713/14-ц Касаційний 

цивільний суд у складі Верховного Суду (далі – “КЦС ВС”) 

визначив, що засобами протидії зловживанням процесуальними 

правами є: штраф (частина 2 статті 148 ЦПКУ) відмова у захисті 

цивільного права та інтересу особи в разі порушення нею 

положень частин 2–5 ст. 13 Цивільного кодексу України, 

залишення справи без розгляду [6]. 

Пленум Верховного Суду України в пункті 14 своєї 

постанови №5 від 12.06.2009 як зловживання процесуальними 

правами кваліфікує неподання чи несвоєчасне подання доказів 

без поважних причин, що спрямовано на затягування процесу [7]. 

Якщо проаналізувати судову практику щодо застосування 

норм для протидії зловживанню процесуальними правами, то 

можна дійти висновку, що найчастіше суди накладають штраф на 

учасників судового процесу, часто ж – повертають позовну заяву 

[8]. 

Джерелами формування національної судової практики 

слугують і рішення Європейського суду з прав людини (далі – 

“ЄСПЛ”) 

У справі Salontaji–Drobnjak v. Serbia ЄСПЛ визначив, що 

правова система має бути спроможною захистити себе від 

позивачів, і саме національні органи мають запровадити 

ефективний судовий механізм захисту щодо позовів таких осіб, 

без обов’язкового використання заходів, що впливають на обсяг 

їх дієздатності [9]. 

У справі Kupiec v. Poland. було зазначено, що позов, який 

подається до суду для розгляду, вважається справжнім та 

серйозним, якщо лише немає явних показників протилежного, що 

можуть стати підставою для висновку, що позов є безпідставним 

або йому з інших підстав бракує обґрунтованості [10]. 
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На думку Н.В Василини, реалізація процесуального права 

може бути визнана зловживанням лише за умови виявлення 

причинно-наслідкового зв’язку між зловживанням і завданою 

шкодою (встановленням певних ризиків) іншому учаснику 

справи. Тобто, зловживання правом, як особливий різновид 

цивільного процесуального правопорушення полягає в посяганні 

на здатність учасників справи реалізовувати свої суб’єктивні 

цивільні права та обов'язки [11], водночас, воно не є замахом на 

охоронювані законом інтереси [12].  

Зловживанням є також не виконання однією зі сторін своїх 

обов’язку сприяти своєчасному, всебічному, повному та 

об’єктивному встановленню всіх обставин справи, подавати усі 

наявні у нього докази в порядку та строки, встановлені законом 

або судом, учасники також зобов’язані виконувати процесуальні 

дії у встановлені законом або судом строки. 

Отже, в доктрині та практиці існує однаковий підхід до 

визначення питання зловживання процесуальними правами та 

відповідальності за таке правопорушенні. Водночас, науковці 

перші надають перевагу теоретичним обгрунтуванням, коли ж 

суди є більш схильні до практичного застосування норми статті 

44 ЦПКУ.  
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У роботі приділено увагу аналізу концепції впливу соціально-

гуманітарних дисциплін на професійний розвиток фахівця-

юриста, з’ясовано нагальні проблеми гуманізації та 

гуманітаризації юридичної освіти, запропоновано ефективні дії 

щодо подальшого удосконалення вмінь правника. 

Ключові слова: фахівець, юрист, правник, соціально-гуманітарні 

дисципліни.  

За останні роки вимоги, що пред'являються суспільством 

до представників юридичної професії, суттєво зросли. Знаходя-

чись на вістрі складних соціальних та державних процесів, 

юристи здійснюють захист найважливіших для людини цінностей 

– особистої свободи, здоров'я, честі, гідності, ділової репутації, 

майна. Вищезазначене вимагає від фахівця не лише високого 

рівня професіоналізму, але й обізнаності у різноманітних галузях 

науки, високого рівня культури та етики. Наявність вказаного 

суспільного запиту як ніколи актуалізує питання впливу соціаль-

но-гуманітарних дисциплін на професійний розвиток юриста та 

виводить вказану проблематику у фокус професійного дискурсу. 

Окремим питанням впливу професійного розвитку 

юриста приділено увагу у працях таких науковців: О. Бандурки, 

В. Васильева, К. Левітана, А. Ліготського, В. Шепітько, Ю. 

Чуфаровського, О. Порубова, Г. Яворської та інших, проте комп-
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лексні дослідження впливу соціально-гуманітарних дисциплін на 

професійний розвиток юриста у вітчизняній правовій науці наразі 

фактично відсутні. У процесі підготовки юриста-правознавця 

«умовно виділяють гуманітарний, соціально-економічний, при-

родничо-науковий, професійний та практичний блоки» [1, с. 2]. 

Нині завдання вищої школи щодо професійної підготовки 

юристів суттєво змінюються. У першу чергу, це зумовлено пере-

будовою традиційної системи навчання, запровадження системи, 

що базується на новітніх досягненнях педагогіки, психології та 

дидактики. З'являються вимоги гуманізації та гуманітаризації 

юридичної освіти. «Гуманізація освіти та суспільства передбачає 

визнання особистості – неповторної, унікальної індивідуальності 

кожної людини, її життя і здоров'я – як пріоритетної домінанти 

соціальної вартості, найбільшого скарбу суспільства, збереження 

та розвиток якого потребує певних умов» [2, с. 62]. У свою чергу, 

гуманітаризація передбачає створення умов для ефективного 

розвитку у фахівця системи професійно значущих рис, що 

визначаються вимогами майбутньої професії та характером 

професійної взаємодії з іншими людьми. «Незважаючи на те, що 

об'єктами професійної діяльності правника є дії та події, які 

мають юридичне значення, правові відносини між громадянами, 

установами та організаціями» [1], центральним елементом 

юридичної діяльності все ж виступає людина, а, отже, для 

ефективного виконання своїх функцій фахівець-юрист має воло-

діти знаннями з філософії, соціології, етики, що, на нашу думку, 

суттєво покращить якість професійного спілкування та співпраці 

для юриста. Вивчення соціально-гуманітарних дисциплін є 

засобом гуманізації та гуманітаризації юридичної освіти. 

Варто окремо зауважити, що у проєкті «Концепції 

розвитку юридичної освіти», розміщеного на офіційному веб-

сайті Міністерства освіти і науки України [3], приділено мало 

уваги щодо впливу соціально-гуманітарних дисциплін на 

професійний розвиток юриста. Проте автори проєкту акцентували 

на важливості безперервного професійного розвитку правників та 

навчанню протягом життя. Це зумовлює важливість соціально-
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гуманітарного напрямку також у процесі самоосвіти юриста, адже 

важливо не лише набути знань, але й удосконалювати їх.  На 

нашу думку, ключовий вплив на професійний розвиток юриста-

фахівця мають такі соціально-гуманітарні науки:  

– філософія, соціологія, релігієзнавство, психологія, культу-

рологія, які сприяють налагодженню професійної комунікації, 

підвищують її ефективність, дозволяють врахувати у процесі 

комунікації культурні та релігійні особливості співрозмовників; 

– література, мова – адже високий рівень знань у цих галузях 

формує культуру мовлення фахівця, що з перших хвилин створює 

враження про його професіоналізм; 

– іноземна мова – сьогодення вимагає від юриста здійснення 

професійної діяльності з іноземним елементом; 

– етика, естетика, історія, які формують загальне враження 

від юриста як особистості. 

Вплив соціально-гуманітарних дисциплін на професійний 

розвиток фахівця-юриста є беззаперечним. Для ефективного 

виконання своїх професійних функцій правник має володіти 

знаннями з філософії, соціології, психології, мови та літератури, 

іноземної мови, історії, релігії, культури тощо. Вважаємо, що 

вивченню вказаних дисциплін має приділятися увага не лише у 

програмі професійного навчання юриста-правознавця, але й у 

процесі безперервної самоосвіти фахівця. 
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Анотація: Під час вагітності та в перші 3-6 місяців після 

пологів значно зростає ризик розвитку венозної тромбоемболії 

(ВТЕ), яку пов’язують із високим рівнем материнської 

смертності. Саме тому метою нашого дослідження стало 

встановлення значимості успадкованих факторів ризику ВТЕ, які 

суттєво підвищують імовірність розвитку патології вагітності. 

Проведений літературний аналіз джерел з баз даних PubMed та 

Cochrane Database of Systematic Reviews дозволив виділити 

наступні фактори ризику ВТЕ: недостатність антитромбіну, 

протеїну С, протеїну S, гетерозиготний фактор V Leiden, 

гомозиготний фактор V Leiden, мутація гетерозиготного та 

гомозиготного протромбіну G20210A, поєднання гетерозисгот-

ного фактора V Leiden та мутації гомозиготного протромбіну 

G20210A, антифосфоліпідний синдром. Вони також є 

складовими в механізмі патогенезу недостатності плаценти, 

мертвонародження, прееклампсії, вад розвитку плода. Згідно з 

отриманими результатами, слід оновити протоколи обсте-

ження та лікування жінок з повторними викиднями у анамнезі, 

беручи до уваги супутні екстрагенітальні патології, а також 

провести дослідження для встановлення доцільності призна-

чення антикоагулянтів та їх адекватної терапевтичної дози. 

Ключові слова: венозна тромбоемболія (ВТЕ), генетичні мутації, 

вагітність, пологи, післяпологовий період. 
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Актуальність. Оскільки венозна тромбоемболія (ВТЕ) є 

частою причиною материнської смертності, хронічної 

захворюваності та інвалідизації, а також у зв’язку із підвищеним 

ризиком її розвитку у вагітних жінок та породіль [1,2], питання 

ранньої діагностики та профілактики цього захворювання є вкрай 

важливим. 

Мета дослідження. Конкретизувати чинники ризику та 

можливі причини розвитку ВТЕ . 

Матеріал і методи дослідження. Проводився пошук 

рандомізованих контрольованих досліджень за 2015-2020 рр., 

пов’язаних із ВТЕ та її предикторами в базі даних  PubMed та 

Cochrane Database of Systematic Reviews   

Результати дослідження. Окрім відомих факторів ризику 

таких як вік >35 років, ожиріння (ІМТ > 30 кг/м2), куріння, 

вагітність ≥3, великі варикозні вени, супутні захворювання, 

сімейний анамнез ТЕ, встановлена тромбофілія [1,3,4], є кілька 

факторів, на які слід звернути увагу при веденні вагітності. 

Вроджені тромбофілії зустрічаються у 15% загальної популяції та 

є причиною 50% гестаційних венозних тромбозів[5]. 

Недостатність антитромбіну (загальний: 16.6%, допологовий: 

7.3%, післяпологовий 11.1%,) протеїну С (7.8%, 3.2%, 5.4%), 

протеїну S (4.8%, 0.9%, 4.2%), гетерозиготний фактор V Leiden 

(1.1%, 0.4%, 2.0%), гомозиготний фактор V Leiden (6.2%, 2.8%, 

2.8%), мутація гетерозиготного та гомозиготного протромбіну 

G20210A (0.9%, 0.0%, 0.9%), поєднання гетерозиготного фактора 

V Leiden та мутації гомозиготного протромбіну G20210A 

(2.5%)[3,6]. Серед описаних випадків тромбофілії в допологовому 

періоді - 26%, серед них 44% викликані частими причинами 

(недостатність антитромбіну, протеїну С та S, гомозиготний 

фактор V Leiden) та 18% викликані більш рідкими причинами 

(гетерозиготний фактор V Leiden, мутація гетерозиготного та 

гомозиготного протромбіну G20210A, поєднання гетерозиготного 

фактора V Leiden та мутації гомозиготного протромбіну 

G20210A)[5,6]. Крім того, виявлений зв'язок між вище перелі-

ченими факторами та повторними викиднями, прееклампсією, 
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плацентарною недостатностю, затримкою розвитку плоду, 

передчасними пологами [7,8]. Встановлено, що до- та після по-

логова профілактика ВТЕ необхідна жінкам з недостатністю 

антитромбіну, протеїну С та ВТЕ в сімейному анамнезі. Жінкам з 

недостатністю протеїну S необхідна післяпологова профілактика. 

В інших випадках (гетерозиготний фактор V Leiden мутація, 

гетерозиготний протромбін G20210A та їх поєднання) не 

потребують профілактики[6]. Повторні викидні трапляються в 1-

5%. Фактором ризику цієї патології вважається антифонсфо-

ліпідний синдром (АФС)[2,9]. При цьому наявність вовчакового 

антикоагулянту (ВА) є найбільш вагомим серологічним фактором 

розвитку патології вагітності [10,11], особливо у сукупності з 

венозною тромбоемболією у анамнезі[5]. Також виявляють 

антитіла до кардіоліпіну та β2-глікопротеїну , які лише у 

сполученні з ВА можуть підвищувати ризик маніфестації АФС 

(потрійний тест вважається позитивним при середньому чи  

високому титрі в двох зразках біоматеріалу, забраного з 

інтервалом не менше 12 тижнів)[10,11]. Дані свідчать також про 

роль факторів ангіогенезу у розвитку патології плаценти, що 

приводять до викиднів на ранніх термінах гестації[12,13]. Дове-

дено, що ризик розвитку патології вагітності у жінок антифон-

фоліпідним синдромом можна передбачити завдяки визначенню 

рівня  факторів ангіогенезу, зокрема: розчинної фмс-подібної 

тирозинкінази-1 (sFlt1), плацентарного фактору росту (PlGF), 

розчинного ендогліну (sEng). Вже на 12-15 тижні гестації 

виявляють значне підвищення рівнів sFltl, sEng та їх співвід-

ношення (sFltl/sEng). В той же час рівень PlGF знижений[14]. Ще 

одним фактором розвитку патології вагітності є підвищений 

рівень компонентів комплементу (через альтернативний шлях 

активації комплементу), який так само можна виявити починаючи 

з 12 тижня гестації[15,16]. 

Висновки. Отже, проведений аналіз літератури доводить 

важливість ретельного обстеження під час планування вагітності 

з метою виявлення генетичних мутацій та автоімунних 

захворювань, які можуть бути причиною невиношування 
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вагітності, не зважаючи на проведену антикоагулянтну терапію, 

особливо у жінок з ≥3 викиднями у анамнезі. Крім того, 

детальний аналіз факторів ризику дозволить попередити 

виникнення преклампсії, мертвонародження, недостатності 

плаценти.  Необхідні подальші дослідження з метою розробки 

протоколів надання допомоги жінкам з ризиком ВТЕ та 

встановлення ефективності препаратів та доз у залежності від 

наявних супутніх патологій та індивідуальних особливостей 

пацієнток. 
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Анотація: Менеджери освіти відносяться до групи підвищеного 

ризику щодо розвитку негативних проявів стресу, адже здійсню-

ють  управлінську діяльність в умовах високого рівня напруги. 

Ефективним способом запобігання професійної деформації є 

профілактика її виникнення, у зв’язку з чим  виникає потреба у  

розробці  комплексних програм, метою яких є профілактична та 

психокорекційна робота. Запропоновано до розгляду апробовану 

комплексну програму профілактики професійної деформації 

менеджерів освіти, представлено її змістові  компоненти, що 

спрямовані на підвищення стресостійкості менеджерів освіти. 

Ключові слова: менеджер, професійна деформація, профілак-

тика, програма профілактики професійної деформації. 
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 В умовах реформування системи освіти України зростає 

відповідальність менеджерів освіти за  якісні результати освітньої 

діяльності за будь яких соціально-економічних умов.   Ефективна 

управлінська діяльність  передбачає врахування індивідуально-

психологічних особливостей працівників, їхню соціально-

психологічну взаємодію у трудовому колективі та вплив цих 

чинників на  професійне саморозкриття особистості педагога 

(керівника закладу освіти).  

Професійна деформація – протилежне явище професійному 

саморозкриттю, котре характеризується рольовою ригідністю, що 

призводить до виконання професійних дій у поза професійному 

просторі. В зв’язку з цим, працівник може переживати різні 

негативні емоції: виснаження, ворожість, агресивність,  провину 

тощо, що з часом призводить  до професійних деформацій [7]. 

 На професійну деформацію особистості фахівця соціальної 

сфери впливає група особистісних, організаційних, рольових 

чинників, що діють у складному взаємозв’язку і взаємозалеж-

ності. Причина професійної деформації є комбінація шкідливих 

чинників, однак індивідуальний професійний розвиток може 

посилювати або згладжувати їх вплив [4]. 

Синдром вигорання є формою дезадаптації характерною, 

насамперед, для соціальних професій. Менеджери освіти 

відносяться до групи підвищеного ризику щодо розвитку нега-

тивних проявів стресу, адже здійснюють  управлінську діяльність 

в умовах високого рівня напруги, деструктивних наслідків стресу, 

що можуть проявитися в гострій і хронічній формах та у 

формуванні професійно-особистісних деформацій [5; 6].  

Підвищений рівень напруги визначається професійною 

діяльністю менеджерів в цілому: широкий перелік і значущість 

управлінських завдань, підвищена відповідальність за якість 

роботи підлеглих і результати діяльності організації в цілому; 

високі вимоги до професійного рівня власної управлінської 

діяльності та схильність до формування професійно-особистісних 

деформацій [3].  

Не викликає сумніву, що найкращим способом запобігання 
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професійної деформації є профілактика її виникнення, отже, 

виникає необхідність у розробці  комплексних програм, метою 

яких є профілактична та психокорекційна робота.  

Пропонуємо до розгляду апробовану програму профілактики 

професійної деформації менеджерів освіти, її структурно-змістові 

компоненти. 

Програму профілактики професійної деформації менеджерів 

освіти,  представлено трьома блоками у відповідності до трьох 

специфічних груп чинників, що призводять до порушення 

працездатності та особистого благополуччя менеджерів освіти.  

Перший блок, спрямовано на зняття напруги, що з’являється 

як наслідок впливу об'єктивних стресових чинників професійного 

середовища, а саме: умови, форми організації, планування праці 

та інтенсивність професійних навантажень. Зміст першого блоку 

Програми забезпечує:  

− формування та розвиток самоменеджменту (планування 

робочого часу, відпочинку, контроль за використанням реального 

часу); 

− формування та розвиток навичок прийняття управлінсь-

ких рішень в ситуації  невизначеності/множинного результату;  

− формування та розвиток  навичок  партисипативного 

управління (participative leadership) та дієвої підтримки педаго-

гічного персоналу.  

Зміст другого блоку Програми, спрямовано на оптимізацію 

міжособистісних комунікацій і підвищення ефективності спільної 

діяльності трудового колективу, зокрема:  

− формування  рольової поведінки та спілкування; 

− формування сприятливого психологічного клімату в 

колективі; 

− формування та розвиток навичок конструктивного діалогу 

з підлеглими  і рефлексивного діалогу з «самим собою» в 

критичних ситуаціях;  

− формування та розвиток навичок управління  

конфліктами. 

Зміст третього блоку Програми, спрямовано на зняття 
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емоційної та когнітивної напруженості, загального зниження 

самопочуття, на профілактику формування стійких форм 

особистісно-поведінкових деформацій, пов’язаних з вираженою 

схильністю до стресової поведінки, зміцненням неадекватних 

форм зняття стресу. Цей блок передбачає:  

− використання засобів, поведінкової психотерапії з метою 

зняття напруження при конфліктних ситуаціях, подолання 

тривожних станів, страхів та  проявів депресії; 

− опанування програм з профілактики поведінкових ризик-

чинників (куріння, алкоголь, нормалізація ваги тощо), підбір 

індивідуального комплексу фізичних вправ, виду спорту з метою  

підтримання працездатності та фізичної витривалості;  

− формування та розвиток базових навичок психологічної 

саморегуляції емоційних станів (оволодіння технікою нервового 

розслаблення м'язів, ідеомоторного і сенсорно-образного 

тренування, аутотренінгу, розвиток емоційного інтелекту) з 

метою підвищення працездатності та  загальної стресостійкості.  

У Програмі використовується комплекс  психотехнічних  

прийомів і тренінгів (широко представлені у фахових 

публікаціях), спрямованих на підвищення стресостійкості 

менеджерів освіти  у профілактичному і корекційному напрямах 

[1; 2 та ін.]. 

Зазначимо, що результативність програми профілактики 

професійної деформації менеджерів освіти залежить від рівня  

соціальної підтримки менеджера, що полягає у спільному 

розв’язанні проблем, допомозі у переосмисленні кризових 

ситуацій та забезпеченні його особистісного і професійного 

зростання. 

Література: 

1. Водопьянова Н. Е. Старченкова К. Е. Синдром выгорания. 

Диагностика и профилактика. СПб. : Питер-принт, 2005.  336 с. 

2. Дубовик С. Г., Щербак О. Г. Антистресова підготовка 

персоналу. Психологічні проблеми адаптації особистості до 

змінюваних умов життєдіяльності: тези доповідей Всеукраїнсь-

кої науково-практичної конференції, Дніпропетровськ, 13–14 



 

126 

листопада 2008 р. Дніпропетровськ, Друкарня ДНУ, 2008. С.106–

107. 

3. Дружилов С. А. Психология профессионализма.  2–е изд., 

испр., доп. Харьков : Изд-во «Гуманитарный Центр», 2017. 360 с. 

4. Орел В. Е. Феномен «выгорания» в зарубежной психоло-

гии: эмпирические исследования и перспективы. Психологический  

журнал, 2001. Т. 22. № 1. С. 16–21. 

5. Психические состояния/ Сост. и общая редакция 

Л. В. Куликова. СПб, 2010. 280 с. 

6. Селье Г. Стресс без дистресса. М. : Прогресс, 2009. 175 с. 

7. Яковлев Г. М., Новиков B. C., Хавинсон В. Х.  Резистент-

ность, стресс, регуляція. Л., 1990. 225 с. 

______________________________________________________ 

УДК 347.97/.99              Юридичні науки                

 

ЗАВДАННЯ КАСАЦІЙНОГО ОСКАРЖЕННЯ СУДОВОГО 

РІШЕННЯ 

 

Нестеренко А. А.,  

викладач кафедри судоустрою,  

прокуратури та адвокатури 

ЗВО «Львівський університет  

бізнесу та права» 

Анотація. На підставі конституційних положень (п. 8 ч. 2 ст. 

129 Конституції України) та приписів процесуального 

законодавства досліджено поняття завдання касаційного 

оскарження судового рішення – це визначений нормами 

процесуального права механізм реалізації звернення до суду 

касаційної інстанції із касаційною скаргою на основі вільного 

волевиявлення особи як передумова подальшого касаційного 

перегляду судового рішення, яке набрало законної сили 

Ключові слова: касаційне оскарження, судове рішення, 

процесуальне законодавство, суд касаційної інстанції 

Досліджуючи питання про завдання касаційного оскарження, 

необхідно мати на увазі два моменти. Сутність першого з них, 
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який включає в себе звернення до суду касаційної інстанції 

шляхом подання касаційної скарги, полягає в обмеженні права на 

касаційне оскарження як конституційними положеннями (п. 8 ч. 2 

ст. 129 Конституції України), так і відповідними приписами 

процесуальних законів. У свою чергу, другий уособлює собою 

перший етап касаційного перегляду, але знову ж з урахуванням 

обмеженого характеру касаційного оскарження. Тому актуальним 

є вивчення та аналіз законодавчих положень про касаційне 

оскарження судового рішення, а на цій основі виокремлення 

завдання такого виду оскарження судового рішення.  

Звернення заінтересованої особи до суду касаційної інстанції 

з касаційною скаргою являє собою акт вільного волевиявлення 

такої особи формалізованим, тобто у порядку та у спосіб, 

передбаченими процесуальним законом, приводом для 

започаткування касаційного перегляду судового рішення, що 

набрало законної сили. Тому волевиявлення є основоположною 

характеристикою для звернення такої особи.  

Водночас, блокування волі, незрілість волі в особи, яка не 

досягла повноліття або не набула обсягу повної дієздатності, 

пригнічення волі певним поводженням особи, яка не здатна на її 

вільне формування та вираження, неможливість прояву волі з 

причин її неприродного або хворобливого стримання 

сприймаються нами як обмеження волі і не надають їй 

повноцінно діяти у правовому вимірі в аспекті касаційного 

оскарження.  

Тому з метою мінімізації обмеження волевиявлення норми 

процесуального права встановлюють вимоги до виявлення волі 

при зверненні до суду касаційної інстанції та передбачають певні 

вимоги до заінтересованих осіб в аспекті виявлення ними волі. 

Свого часу професор Й. О. Покровський влучно порівняв волю з 

ниткою Аріадни, яка здатна вивести з кожного заплутаного 

життєвого лабіринту [1, 249]. Тому, на наш погляд, прикладом 

волевиявлення є виконання вимог процесуальних законів щодо 

письмової форми оскарження та особистого підпису 

заінтересованої особи (в тому числі електронного цифрового) або 
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її представника у касаційній скарзі (за умови надання ним 

довіреності на представництво вказаної особи), а також сплата 

судового збору за подання касаційної скарги.  

Аналізуючи положення ЦПК України, ГПК України та КАС 

України, звертаємо увагу на однакові формалізовані підходи 

щодо унормування вказаних обмежень. Ці формальні підходи 

ґрунтуються на нормах про право на касаційне оскарження, 

наявність підстав для такого оскарження, заборону касаційного 

оскарження окремих судових рішень, дотримання строків 

касаційного оскарження, порядок подання, форми й змісту 

касаційної скарги та застосування низки процесуальних 

інститутів: залишення касаційної скарги без руху, повернення 

касаційної скарги, безумовної відмови у відкритті касаційного 

провадження, надання відзиву на касаційну скаргу та приєднання 

до касаційної скарги.   

Наприклад, відповідно до ч. 1 ст. 287 ГПК України правом на 

касаційне оскарження мають учасники справи, а також особи, які 

не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні 

права, інтереси та (або) обов’язки. Такі особи вправі подати 

касаційну скаргу на: 1) рішення суду першої інстанції після 

апеляційного перегляду справи та постанову суду апеляційної 

інстанції, крім судових рішень, визначених у частині третій цієї 

статті; 2) ухвали суду першої інстанції, зазначені у частині першій 

статті 255 ГПК України, після їх перегляду в апеляційному 

порядку; 3) ухвали суду апеляційної інстанції про відмову у 

відкритті або закриття апеляційного провадження, про 

повернення апеляційної скарги, про зупинення провадження, 

щодо забезпечення позову, заміни заходу забезпечення позову, 

щодо зустрічного забезпечення, про відмову ухвалити додаткове 

рішення, про роз’яснення рішення чи відмову у роз’ясненні 

рішення, про внесення або відмову у внесенні виправлень у 

рішення, про повернення заяви про перегляд судового рішення за 

нововиявленими або виключними обставинами, про відмову у 

відкритті провадження за нововиявленими або виключними 

обставинами, про відмову в задоволенні заяви про перегляд 
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судового рішення за нововиявленими або виключними 

обставинами, про заміну сторони у справі, про накладення 

штрафу в порядку процесуального примусу, окремі ухвали; 4) 

ухвали і постанови суду першої інстанції після їх перегляду в 

апеляційному порядку та постанови суду апеляційної інстанції у 

справах про банкрутство (неплатоспроможність) у випадках, 

передбачених Законом України  «Про відновлення платоспро-

можності боржника або визнання його банкрутом». 

За змістом ч. 2 ст. 287 ГПК України розкривається підстав-

ність касаційного оскарження, яка викладена виключно у таких 

випадках: 1) якщо суд апеляційної інстанції в оскаржуваному 

судовому рішенні застосував норму права без урахування 

висновку щодо застосування норми права у подібних 

правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду, крім 

випадку наявності постанови Верховного Суду про відступлення 

від такого висновку; 2) якщо скаржник вмотивовано обґрунтував 

необхідність відступлення від висновку щодо застосування норми 

права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові 

Верховного Суду та застосованого судом апеляційної інстанції в 

оскаржуваному судовому рішенні; 3) якщо відсутній висновок 

Верховного Суду щодо питання застосування норми права у 

подібних правовідносинах; 4) якщо судове рішення оскаржується 

з підстав, передбачених частинами 1, 3 ст. 310 ГПК України. 

Неможливість касаційного оскарження окремих судових 

рішень передбачена ч. 3 ст. 287 ГПК України, а тому касаційному 

оскарженню не підлягають: 1) рішення, ухвали суду першої 

інстанції та постанови, ухвали суду апеляційної інстанції у 

справах, рішення у яких підлягають перегляду в апеляційному 

порядку Верховним Судом; 2) судові рішення у малозначних 

справах та у справах з ціною позову, що не перевищує п’ятиста 

розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 

Водночас, зазначена норма містить винятки із вказаних у ній 

правил заборони. 

Процесуальне законодавство оперує різними строками на 

касаційне оскарження рішень судів (ЦПК України і КАС України 
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– 30 днів, ГПК України – 20 днів, КПК України – три місяці), що 

пов’язано з різністю підходів до пріоритетності вирішення 

завдань відповідного виду судочинства (доступність – цивільне й 

адміністративне, оперативність – господарське, законність – 

кримінальне). Водночас будь-який процесуальний закон унормо-

вує строковість касаційного оскарження незалежно від виду 

судочинства. Такий же підхід застосовано і до порядку подання, 

форми й змісту касаційної скарги, як обов’язкових її атрибутів. 

Крім того, для процесуальних законів є властивим застосування 

ряду процесуальних інститутів: залишення кассаційної скарги без 

руху, повернення касаційної скарги, безумовної відмови у 

відкритті касаційного провадження, відзиву (заперечення) на 

касаційну скаргу та приєднання до касаційної скарги.  

На підставі наведеного, завдання касаційного оскарження 

судового рішення – це визначений нормами процесуального 

права механізм реалізації звернення до суду касаційної інстанції 

із касаційною скаргою на основі вільного волевиявлення особи як 

передумова подальшого касаційного перегляду судового рішення, 

яке набрало законної сили. 

Література: 
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Such companies as Apple, Coca-Cola, Microsoft, Samsung are 

well-known, but most people do not know about their economic and 

political influence on the society at national and international 
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levels. This ignorance is beneficial for TNCs because it reduces the 

risk of possible resistance of the society and creates favourable 

conditions for the formation of a new governmental political form. 

The aim of the research to analyse the opportunity of creating of a 

new governmental political form. 

The aim of the research is realized by implementation of such 

objectives: 

1) to consider the possibility of the formation of new political forms 

of government; 

2) to determine the influence of TNCs on the state, which is 

necessary for a mature, aware citizen; 

3) to learn the roles of TNCs, which provide the awareness in the 

spheres of the world politics, economics and everyday life; 

The relevance of the research is confirmed by the fact that new 

political forms of government are poorly studied. 

The loss of its position is in the political arena is typical for the 

state at the present stage of development of the society. This is caused 

by several objective factors. 

Firstly, the bureaucracy becomes more important and stable due 

to the emergence of new functions of the state and the need to ensure 

their implementation. 

Secondly, this factor causes the next one, it is the loss of the state 

authority and loyal attitude of the people to it. According to the 

sociological poll, the state appears as «the greatest evil, the 

administrative system which consists of thieves, who only rob and 

exploit the population» [1]. 

Thirdly, it has become impossible to wage world wars since the 

invention of nuclear weapons. So, the state role of protective function 

and social assistance for its citizens have decreased. In addition, there 

is a partial collapse of the internal security system in the states due to 

the emergence of private armies and terrorism. 

Last but not least, it is the systematic and gradual globalization of 

society, which includes global integration and unification in the 

economic, political and cultural branches of social relations. 

Transnational corporations are an economic group of enterprises 

of different nationalities that manage the activity of several countries 
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on the basis of their national legislation. They are engines of the world 

economy, the international regulators of production and distribution. 

Furthermore, there are no significant processes in the world economy 

and politics which are conducted without their participation because 

TNCs are the main force that forms the current and future world. 

The state cannot fully control the economic activities of TNCs 

today. «TNCs mostly resemble the activities of states in the political 

sphere which can be considered as actual participants of the world 

political process». The state loses its monopoly role as the main subject 

of international relations. After all, high efficiency, flexibility, financial 

and information capabilities have raised TNCs to a quite high level in 

international politics [2, p. 233]. 

«TNCs do not have the classical international legislative features 

and belong to the atypical subjects of international law at the present 

stage of development of international law. The activity of TNCs is 

derived and functional because states or international organizations 

provide and control it to solve economic problems» [3, p. 61]. 

Their activity is a real phenomenon. They form their own 

superstructure and structure of relations independently of the systems 

of nation-states. Actually, the most influential TNCs have become the 

leading centres of policy-making and decision-making. They influence 

the policies of nation-states, their unions and coalitions. So, they 

became supranational institutions. 

Transnational corporations enter the sphere of the world politics 

via the foreign policy apparatus of the states, where they are registered, 

and they are an independent and non-state political force as well. The 

most powerful TNCs become commercial-political organizations, 

which conduct their foreign policy and their diplomacy by influencing 

the governments of their home countries. 

Operating in recipient countries, TNCs are actively involved in 

the domestic political process. Representatives of TNCs join national 

associations of manufacturers, where they have the opportunity to 

contact with the authorities and maintain relations with parties 

expecting to have their own interests lobbied [2].  

«TNCs often displace national capital from profitable industries». 
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They are able to capture key positions in the economy due to enormous 

production and financial resources. It can create the threat to economic 

security of host countries. This indicates that TNCs are quite capable 

of monopolizing local markets by dictating their conditions not only to 

opponents but also to entire national economies [5, p. 235].  

A lot of TNCs have more political and economic power than the 

states in which they operate. This role is so great because of the 

difference between the total turnover of corporations and gross 

national product (GDP). 

At the same time, not only state-owned TNCs are politically 

active. More dangerous for the functioning of state entities are private 

corporations, whose activities in the world market may be completely 

contrary to the official political course of their native country. 

It is noticeable that these companies are not only trying to 

influence more and more world politics, taking control of almost the 

entire world economy, but also trying to become one of the states – 

participants in international relations, which have a really great value 

in the world. After all, these countries cannot fully regulate the 

activities of TNCs. 

Thus, in the future, TNCs can become real participants of 

international law and create their own political form of government 

that would meet all their needs and create favourable conditions for 

development. 
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ДИТЯЧІ МЕДІА НА ЗЛАМІ 2019-2020 РР. 
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Анотація: незважаючи на те, що молодь звикла формувати 

власну думку на основі дорослих медіа, все ж, неможна 

оминути увагою і дитячі ЗМІ, особливо у час корона вірусу, 

себто 2019-2020 рр. За останній період 2019-2020 рр. попит 

на дитячі медіа сильно виріс.[1] Варто запам'ятати, що 

дитячі медіа несуть у собі таку проблему: ризик емоційного 

враження та повторного травмування черз спогад страшних 

подій, на основі зруйнування стосунків у реальному житті.[1] 

З цього можна висновувати наступне: варто обирати лише 

якісні медіа для дітей та зменшувати загальни час відведений  

на медіаматеріали.[3]  

Ключові слова: молодь, дитячі медіа, ЗМІ, соціальні мережі.  

Молодь 21 століття змалку звикла до екранів, любить 

користуватися фотокамерою, знімати відео у соціальних 

мережах[1]. Це служить великим аспектом формування молодих 

особистостей. Попри те, що існує велика кількість джерел для 

дітей, важко знайти якісну інформацію, яка була б, достовірною. 

У зв’язку зі корона вірусом кількість сенсацій зменшилася і 

відповідно медіа також, що дуже вплинуло на частково зникнення 

дитячих медіа. Проте діти набрали велику популярність, як 

телеведучі та журналісти, вважає представниця Уповноваженого 
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– начальника Управління з питань дотримання прав дитини, 

недискримінації та ґендерної рівності Секретаріату 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини -Аксана 

Філіпішина[2].Як зазначає спеціальний звіт К.,ГО «Телекритика», 

Аксана Філіпішина охарактеризувала використання молодого 

покоління як дискримінацію за ознакою віку.  

З роком кількість дітей відомих у ранньому віці різко 

виросла, але попри це не всі із них згідні ставати супутником 

медіа матеріалів через недотримання правил ведення інтерв’ю із 

молодим суспільством[1] 

Варто зрозуміти, що з явлення дитини у медіа несе у собі 3 

головні проблеми: 

1.Ризик емоційного враження та створення психологічних 

проблем:через пережиті негативні  емоції, для прикладу: сором, 

страх, боязнь, дитина може психологічно травмуватися, що стане 

для неї порушенням психологічного благополуччя[1]. 

2. Ризик повторного травмування через згадування 

небажаних, страшних подій та людей  : якщо дитина пережила 

складні для безпосередньо її життя моменти, не варто змушувати 

чітко описувати, адже це може стати загрозою для повторного 

травмування[1]. 

3. Ризик зруйнування стосунків у реальному житті через 

появу її у медіа: те що дитина стала героєм сюжету для 

телеканалу може перетворити її на основну мішень для 

негативних виражень, емоцій[1]. 

Згідно з данними Національного союзу сімейних асоціацій, у 

дітей на комунікацію із різними медіа у середньому щорічно 

відводиться по 1400 годин. У сучасних містах контакти люини з 

телевізором приблизно 11 годин у день [3]. 

Дитячі медіа на сьогодення є дуже важкою, проте важливою 

темою для вивчення. Тож, все ж, варто звертатися до цієї теми із 

метою створення ерудованого, поміркованого, молодого 

суспільства.  

З вище наведеного можна висновувати наступне: для 

покращення життя молодому суспільству варто: обмежити час 
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проведення за екранами телефонів, комп'ютерів, словом гаджетів. 

Це можна зробити за допомогою знаходження альтернативи 

шкідливим екранам. Смартфони для дітей корисні лише у 

випадку навчання. Проте більше 47% батьків вважають 

залежними від телефонів своїх дітей[4]. 

Література: 

1. https://ms.detector.media/content/files/deti_v_media_web_ne

w.pdf 

2. http://www.ombudsman.gov.ua/ua/page/secretariat/biografiii/f

ilipishina-aksana-anatoliiivna.html 

3. https://www.slideshare.net/JohnDoe31/ss-31298094 

4. https://findmykids.org/blog/ru/chem-zamenit-rebyonku-

smartfon  

______________________________________________________ 

УДК 342.7                                       Юридичні науки 

 

ОБМЕЖЕННЯ ЛЮДСЬКИХ ПРАВ В ПЕРІОД КАРАНТИНУ 

 

Миронюк О.І. 

к.ю.н., асистент кафедри людських прав  

Онофрейчук О.С., 

студентка юридичного факультету 

Чернівецького національного університету  

ім. Ю.Федьковича 

м.Чернівці,Україна 

Анотація: Дана наукова робота аналізує вплив карантинну на 

обмеження людських прав в світі та Україні. Досліджується 

та аналізується правомірність цих заходів у сучасних реаліях. 

Ключові слова: людські права, карантин, карантинні 

обмеження 

Сучасний світ суттєво змінився у 2020 році. Кількість 

проблем,з якими ми зіткнулися за останні місяці, залишиться в 

нашій пам’яті надовго. Пожежі, війни та пандемія кардинально 

змінили наше сприйняття до власного здоров’я, життя та 

майбутнього. Найголовнішою світовою проблемою у цьому році, 
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беззаперечно, стала епідемія COVID-19, яка зачинила все 

населення планети у своїх домівках. Оскільки, епідеміологічна 

небезпека світового масштабу трапляється не настільки часто, то і 

норми протидії даному типу небезпек не були розвинутими. Ми 

стали свідками того, що кожна з держав боролася з даною 

недугою по-своєму. Головним та найдієвішим методом протидії 

розповсюдженню хвороби більшість держав обрали обмеження 

людських прав і введення карантинних норм. Проте, чіткої та 

сформованої системи боротьби з розповсюдженням хвороби не 

існувало раніше. Тож не все населення позитивно сприйняло 

обмеження власних прав та свобод своїми державами.  

Досліджуючи дану тему, можна стверджувати, що люди 

сприймають і охарактеризовують її масштаб та тяжкість 

епідеміологічної ситуації по різному. Проблеми вітчизняної 

політики соціального захисту під час карантинних обмежень, 

викликаних пандемією Covid-19, значно актуалізувались. 

Особливих проблем зазнали системи медичного обслуговування 

населення, надання освітніх послуг, обмеження пресування 

громадським транспортом, робота рекреаційнійних установ. Від 

таких обмежень значно погіршилася якість життя практично усіх 

категорій громадян, насамперед літніх людей і громадян з 

низьким рівнем доходів. Фінансування соціальних програм для 

покращення становлення населення було визначено пріоритетним 

завданням державних інституцій [1,С.19]. 

Прикладом такого негативного впливу на права людини, 

стало обмеження права на працю. Наприклад працевлаштування 

за кордоном на сезонні роботи наших громадян. Внаслідок 

встановлення карантинних обмежень наші громадяни не могли ні 

повернутися додому, ні врегулювати свій статус у зарубіжній 

державі. Більшість європейських країн дозволили мігрантам, у 

яких строк дії візи або дозволу на перебування закінчувався під 

час карантину, легально залишатися в країні, допоки обмеження 

не будуть зняті, плюс 30 днів для того, щоб вони могли 

врегулювати своє становище [2, С.113].  
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Держава щоб скоротити розповсюдження хвороби зазіхнула 

на обмеження людських прав та свобод. Дані обмеження, велика 

кількість громадян сприйняла неохоче, а в деяких моментах 

навіть агресивно. Найбільше застосовувалися такі обмеження: 1) 

відстеження переміщення осіб та їх контакти з іншими, як 

порушення права на повагу до приватного життя відповідно до 

статті 8 Європейської Конвенції з прав людини; 2) примусова 

обсервація громадян, як обмеження права на свободу та особисту 

недоторканність, які зазначені у статті 5 Європейської Конвенції з 

прав людини; 3) блокування транспортного сполучення між 

населеними пунктами,обмеження переміщення через державний 

кордон, як порушення права громадян на свободу пересування 

(стаття 2 Протоколу 4 до Конвенції про захист прав людини та 

основоположних свобод;4) обмеження права на свободу мирних 

зібрань і зібрань більше двох осіб (стаття 11 тієї ж Конвенції); 5) 

заборона відвідувати церкви та навчальні заклади, відповідні 

заходи (стаття 9 Європейської Конвенції з прав людини); 6) 

обмеження у доступі до медичної допомоги, що виражається в 

тимчасовому припиненні проведення заходів із планової 

госпіталізації та операцій, крім термінових і невідкладних (стаття 

14 Конвенції про заборону дискримінації за будь-яких обставин) 

[3, С.218].  

Аналізуючи такі дії держави, можемо стверджувати, що 

наслідки карантину у правовій площині, обумовлені пандемією, 

вимагають від світової спільноти радикальних засобів, на 

підтвердження чого варто навести зміст ст. 15 Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод, у якій 

зазначається, що «під час війни або іншої суспільної небезпеки, 

яка загрожує життю нації, будь-яка Висока Договірна Сторона  

може  вживати  заходів,  що  відступають  від  її  зобов'язань  за  

цією Конвенцією,  виключно  в  тих  межах,  яких  вимагає  

гострота  становища,  і  за умови,  що  такі  заходи  не  суперечать  

іншим  її  зобов'язанням  згідно  з міжнародним правом». Отже, є 

підстави стверджувати, що певні обмеження в  умовах  світової  

пандемії  є  цілком  законними [4, С.2].  
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Обмеження свобод – тема вкрай гостра, адже багатьма 

міжнародними конвенціями та національними законами 

передбачено неможливість порушення основоположних прав 

людини. Однак у Конвенції про захист прав людини передбачено 

принцип верховенства права, що у надзвичайних ситуаціях стає 

вагомим аргументом щодо правомірності обмеження людських 

прав. Документи припускають втручання держави в життя людей 

там, де це є дійсно необхідним. Мається на увазі інтервенція в 

інтересах національної та громадської безпеки чи економічного 

добробуту країни для запобігання заворушенням чи злочинам,для 

захисту здоров’я чи моралі або для захисту репутації, прав і 

свобод інших осіб та для запобігання розголошенню 

конфіденційної інформації або для підтримання авторитету і 

безсторонності суду  [3, С.218].  

Тому аналізуючи юридичні підстави для обмеження прав 

громадян у період карантину можна стверджувати, що вони є 

значущими, а в деяких ситуація дані обмеження були і є 

необхідними для стабілізації державного контролю за 

розповсюдженням захворювання. 

Отже, проблематика обмежень людських прав у період 

карантину, актуальна сьогодні для всіх країн. Всі вони 

обґрунтовано доводять що дані обмеження можливі, якщо 

керуватися Конвенцією про права людини та Конституцією. На 

нашу думку,  COVID-19 вказав всьому світу на невміння у 

найкоротші терміни приймати виважені та необхідні рішення. 

Також, у зв’язку з тим, що обмеження людських прав призвело до 

занепокоєння та агресії суспільства по відношенню до влади. 

Тому  існує проблема  недостатньо розвинутої комунікації  між 

державою та громадянами. Якби обмеження не були такими 

різкими і супроводжувалися чіткими роз’ясненнями тієї чи іншої 

заборони, люди б розуміли для чого їм потрібно залишатися 

вдома. Ну і звісно, не можна забувати що економічний і 

політичний стан нашої держави не дозволяє максимально швидко 

та продуктивно вирішувати ці проблеми, а це прямо чи 

опосередковано впливає на суспільство всередині самої країни. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ВІДБОРУ КАДРІВ  

ДО ДИПЛОМАТИЧНИХ СЛУЖБ 

 

Палагусинець Р.В. 

к.е.н., заступник керівника відділу 

Управління забезпечення міжпарламентських 

зв’язків Апарату Верховної ради України  

Основою отримання роботи в дипломатичній службі 

України є конкурс. Подібний спосіб прийняття на службу 

регулюється вітчизняним законодавством. Посаду в установах 

служби можна отримати й без конкурсу, однак лише у випадку 

прямого призначення Президентом України. Дотримання 

конкурсних умов регулює комісія, яка формується на основі 

спеціального урядового наказу. Відбір кандидатів починається 

з відповідних оголошень в ЗМІ. Після цього відбувається 

прийом необхідної документації з боку бажаючих. За 



 

141 

результатами аналізу документів кандидати, що відповідають 

вимогам, проходять відповідний екзамен. Перепонами до 

отримання роботи в дипломатичній службі для кандидатів 

можуть бути попередня судимість, стан здоров’я, вік, 

недієздатність, відсутність необхідної освіти і т. д. В разі 

відсутності зазначених перешкод, відповідності документів для 

кандидатів проводяться іспити (комп’ютерне тестування) для 

виявлення рівня знання мов та володіння нормами 

українського законодавства [1]. Серед основних нормативно-

правових актів, знання яких відіграє важливу роль при відборі, 

присутні Конституція, законодавство про дипломатичну 

службу, норми міжнародного законодавства. Після іспитів 

починається період співбесід. Від результатів їх проходження 

залежить те, чи отримає людина посаду або ж стане частиною 

кадрового резерву [2, c. 423 - 424]. 

Саме конкурсна основа зумовлює ефективність відбору 

кращих співробітників, які формують інтелектуальний (в 

першу чергу - людський) капітал дипломатичної служби 

України, що відповідає міжнародним вимогам. В той же час, 

подібний принцип відбору не можна назвати досконалим, адже 

конкурс може відбуватися протягом занадто великого 

проміжку часу. Подібна ситуація, в свою чергу, гальмує 

можливість прийняття на роботу резервістів. Безпосередньо 

сам кадровий резерв також повинен збільшуватися. Це можна 

втілити в життя завдяки цілеспрямованій роботі зі здобувачами 

професійної освіти ВНЗ задля визначення їх професійних 

якостей та ознайомлення з вимогами для отримання посади у 

відомствах дипломатичної служби [1]. 

Вдосконалення потребують способи та методика відбору 

працівників на відповідні посади дипломатичної служби, який 

повинен відбуватися з урахуванням навичок кожної особи 

(комунікабельності, лідерські якості, відповідальність тощо), її 

психічних якостей. Для цього до роботи екзаменаційної комісії 

необхідно залучати психологів, які могли б допомогти у 

визначенні сильних та слабких сторін майбутнього службовця. 
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Урахування психічних особливостей службовців має на меті 

сформувати безпечний мікроклімат в робочому середовищі, 

забезпечити профілактику можливих конфліктних ситуацій, 

що, в свою чергу, призведе до зростання якості роботи служби.  

При цьому подібна методика не матиме належної 

ефективності в разі роботи відомств за кордоном, адже на їхніх 

працівників впливають фактори того суспільного середовища, 

в якому вони перебувають. Однак позитивний мікроклімат в 

середині відомства сформувати можливо. Для цього необхідно 

докласти зусиль щодо аналізу специфіки соціальних процесів в 

державі, на території якої працює відомство. Наприклад, 

особливості перебування в країнах з сильним впливом 

релігійних факторів, або з важкими природними умовами 

відрізняються від умов перебування в державах Західної 

Європи. Ця специфіка має вплив як на все відомство, так і 

окремо на будь-якого співробітника, що проявляється, в першу 

чергу, у психологічних труднощах [4, c. 67]. 

Формування інтелектуального капіталу дипломатичної 

служби напряму залежить від рівня як теоретичної та 

професійної підготовки працівника, так і від психологічної 

стійкості та гнучкості службовця. Вказаний рівень, на думку І. 

Пахомової, можна визначити за допомогою професіограм від 

Департаменту персоналу МЗС України [1]. По суті, 

професіограма являє собою перелік та аналіз як психічних, так 

і професійних якостей майбутнього працівника і має містити 

перелік посадових обов’язків співробітника дипломатичної 

служби. Таким чином, зазначена система ознак може бути 

використана як в якості проекції працівника служби, так і у 

вигляді проекції самої дипломатичної посади (обов’язки, 

права, функції, цілі). Грамотна робота з професіограмами 

дозволяє більш критично підійти до відбору необхідних кадрів, 

що, в свою чергу, сприяє накопиченню інтелектуального 

капіталу служби. Адже вони дозволяють визначити 

інтелектуальний рівень кандидата, його досвідченість та 

освітній рівень, психологічний тип, навички комунікації, 
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моральну та ділову етику, стресостійкість і т. д. Використання 

подібної системи ознак надає хороший об’єктивний механізм 

кадрової діяльності [4, c. 67].  

В цілому, дипломатична служба України успадкувала ряд 

негативних рис з радянського періоду. До них можна віднести: 

низький рівень захисту інформації; лінійна управлінська 

структура; кадрові проблеми; проблеми з фінансуванням; 

недостатній взаємозв’язок дипломатичної служби та 

Міністерства закордонних справ з необхідними структурними 

елементами системи державного управління. 

З огляду на необхідність реформування дипломатичної 

служби, вирішення її основних проблем в квітні 2018 року 

Верховною Радою України було прийнято новий Закон «Про 

дипломатичну службу», який був незабаром відправлений на 

доопрацювання. Станом на сьогоднішній день для виконання 

зовнішньополітичних функцій держави за кордоном працюють 

80 українських дипломатичних представництв, 31 консульське 

представництво, 8 Генеральних консульств при міжнародних 

організаціях. В апараті Міністерства закордонних справ Украї-

ни задіяно більше 600 співробітників, близько 1000 праців-

ників перебувають на дипломатичній службі за межами 

держави. 

На сучасному етапі до формування молодого покоління 

службовців прикута значна увага Міністерства закордонних 

справ України. Прикладом подібної тенденції є значна частка 

залучених до дипломатичної служби на території України 

людей, що не досягли 30-річного віку. У відомствах за межами 

держави також працює велика кількість молодих дипломатів. 

Однак дипломатична служба має більш ефективно реагувати 

на виклики з боку ринку праці. Це можливо лише в разі 

правильної реакції зі сторони освітньої сфери. Про наявність 

проблем свідчить той факт, що за останніми даними тільки 

близько 30% випускників вітчизняних ВНЗ обирають роботу за 

отриманою спеціальністю. Станом на сьогодні з труднощами в 

пошуку роботи стикаються близько 95-100 тисяч колишніх 
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студентів. Лише чітка орієнтація ринку освіти на потреби 

ринку праці спроможна змінити ситуацію [3, c. 27]. 

На формування інтелектуального капіталу дипломатичної 

служби України впливає специфіка проходження служби, 

зокрема, існування постійної ротації, яка полягає у плановому 

заміщенні співробітників в дипломатичних установах, що 

регулюється рішеннями Міністерства закордонних справ. З 

ротацією пов’язані тривалі відрядження, зумовлені не лише 

службовою необхідністю, а й професійними якостями праців-

ника, його досвідом, підготовкою, навичками. Довготривалому 

відрядженню працівника передує його спеціальне стажування. 

В разі відрядження співробітника в закордонне представницт-

во, яке розташоване в країні зі сприятливими кліматичними 

умовами та стабільною політичною обстановкою, воно триває 

до 48 місяців. В іншому випадку відрядження триває не більше 

36 місяців. Термін між двома довготривалими закордонними 

відрядженнями складає 2 роки. 

Загалом, кадрове забезпечення дипломатичної служби має 

базуватися на ефективному виявленні психологічних особли-

востей та професійних здібностей майбутнього співробітника. 

Поряд із цим, кадрова робота має включати в себе створення 

перспективного плану майбутньої кар’єри співробітника. Не 

меншу роль в формуванні інтелектуального капіталу грає 

мотивація самого працівника, яка складається з різноманітної 

кількості чинників матеріального та нематеріального харак-

теру. Однак мотивація співробітників відомств дипломатичної 

служби не є ідеальною і потребує трансформації [4, c. 67].  

Таким чином, до механізмів формування інтелектуального 

капіталу дипломатичної служби в значенні людського капіталу 

можна віднести отримання необхідної освіти, грамотну роботу 

з підбору кадрів, підвищення кваліфікації співробітників 

служби, мотивацію працівників. Дослідження кадрового 

складу відомства дає підстави стверджувати про певний 

дисбаланс кадрового забезпечення у професійній підготовці. 

Подібний стан речей зумовлює появу проблем в якісному 
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використанні потенціалу працівників, що негативно 

відображається на формуванні інтелектуального капіталу 

дипломатичної служби. В той же час, підвищення професійних 

компетенцій співробітників відбувається на основі підвищення 

кваліфікаційного рівня. Основним джерелом поповнення 

співробітників для служби залишається Дипломатична 

академія при Міністерстві закордонних справ України, яка 

забезпечує науковий підхід в процесі підготовки кандидатів 

щодо накопичення інтелектуального капіталу служби. 

Удосконалення процесу відбору та подальшої підготовки 

кадрів сприятиме трансформації старих та появі нових 

механізмів формування інтелектуального капіталу. 

Література: 

1. Амосов О. Ю., Гавкалова Н. Л. Підготовка кадрів для 

державної служби як засіб формування інтелектуального 

капіталу державного управління. [Електронний ресурс] / О. Ю. 

Амосов, Н.Л. Гавкалова. Режим доступу до ресурсу: 

http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2009-02/09aoykdu.pdf. (дата 

звернення: 07.09.2020). 

2. Гончарова А. О. Дипломатична служба як складова 

частина Державної служби України / А. О. Гончарова // Актуальні 

проблеми державного управління, 2011. - № 1. - С. 420-424 

3. Гуменюк Б. І. Сучасна дипломатична служба: [навч. 

посіб.] / Б. І. Гуменюк, О. В. Щерба. – К. : Либідь, 2001 . – С. 25-27. 

4. Пахомова Н. І. Удосконалення механізмів підбору 

кадрів Дипломатичної служби України / Н. І. Пахомова // 

Економiка та держава, 2011. - № 10. - С 66 - 67 

http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2009-02/09aoykdu.pdf
http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2009-02/09aoykdu.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669634:%D0%A5.%D1%84.
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9669634:%D0%A5.%D1%84.


 

146 

______________________________________________________ 
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ОСОБЛИВОСТІ ТА ТРИВАЛІСТЬ СПОРТИВНОЇ КАР’ЄРИ 
У ЖІНОЧОМУ ОДИНОЧНОМУ ФІГУРНОМУ КАТАННІ 

НА КОВЗАНАХ 
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магістрантка кафедри  

історії та теорії олімпійського спорту 
Драгунов Л.О. 
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історії та теорії олімпійського спорту  

навчально-наукового Олімпійського інституту  
Національного університету фізичного 

виховання і спорту України 
Анотація: Надані та охарактеризовані фактори які впливають 
на особливості та тривалість спортивної кар’єри у жіночому 
одиночному фігурному катанні на ковзанах. Визначені вікові 
показники чемпіонок світу у жіночому одиночному катанні на 
ковзанах за останні 30 років. Встановлений середній вік 
демонстрації найкращих спортивних результатів на світовій 
арені та його відповідність віковій періодизації. 
Ключові слова: Фігурне катання на ковзанах; вікова періодиза-
ція; форсована підготовка; спортивна кар’єра. 

Постановка проблеми. 

У зв’язку з зростаючою конкуренцією, все більш поширеним 

стало явище форсування спортивної підготовки, так як це є 

успішним способом виходу на пік можливостей у більш ранньому 

віці, а отже – успішному виступі у дорослих змаганнях. Однак, 

така стратегія має свої недоліки – пере тренованість, травматизм, 

емоційне «вигорання» і раннє завершення спортивної кар’єри.  

Вже на етапі початкової підготовки починається розучування 

елементів високої координаційної складності. Таким чином, 

забезпечення процесу дотримання періодизації, а також 

врахування морфологічних і фізіологічних особливостей 

спортсменів на всіх етапах спортивної підготовки – є основою 

побудови якісного тренувального процесу, який допоміг би 

забезпечити належний рівень розвитку рухових якостей, 
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технічної та психологічної підготовленості на всіх етапах 

спортивної підготовки, а також, дав би змогу уникнути 

форсованих впливів на організм фігуристок, а також втрати 

спортсменів на етапах підготовки. 

Мета дослідження – підвищення ефективності багаторічної  

підготовки та змагальної діяльності  спортсменок високої 

кваліфікації у одиночному фігурному катанні на ковзанах з 

урахуванням сучасних тенденцій впливу    форсованої підготовки. 

Завдання дослідження:  

1. Провести аналіз та узагальнення факторів що впливають 

на моделі підготовки та вік виходу на етап вищої спортивної 

майстерності у жіночому одиночному фігурному катанні на 

ковзанах 

Методи дослідження: Для вирішення поставлених в роботі 

завдань застосовувались наступні методи дослідження: 

теоретичний аналіз і узагальнення наукової, науково-методичної 

та спеціальної літератури та досвіду тренерської практики, аналіз 

відеозаписів, протоколів змагань, педагогічне спостереження, 

педагогічний експеримент, методи математичної статистики. 

Результати дослідження та їх обговорення. 

Кар’єра – це вид діяльності, обраний людиною, при 

досягненні якого відбувається успішне просунення вперед, тобто 

професійне сходження. Кар’єра дає змогу для самореалізації  

особистості та досягнення нею соціального статусу.  

Будь – яку кар’єру можна охарактеризувати, виділивши 

наступні ознаки:  

1. Діяльність має на меті досягнення високих результатів та 

успіху. 

2. Це завжди довготривалий процес 

3. Діяльність потребує постійного самовдосконалення особи 

в обраній сфері   

Спортивна кар’єра – це багаторічна спортивна діяльність, що 

має на меті досягнення високих результатів в обраному виді 

спорту, шляхом постійного самовдосконалення спортсмена.   

За Ананьєвим Б.Г. [1] в будь – якій кар’єрі виділяють 
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4 основні етапи: підготовку, старт, кульмінацію та фініш.  

До особливостей спортивної кар’єри фігуристів належать:   

1. Ранній початок етапу підготовки. Зазвичай, заняття 

фігурним катанням починають у віці 4 – 5 років. Враховуючи 

вікові особливості, в даному періоді розвитку ще мало 

сформована мотивація та бажання до занять спортом. Майже 

завжди вибір початку занять належить батькам та формується на 

основі особистісних вподобань та інтересів. 

2. Ранній старт спортивної кар’єри. Рання спеціалізація у 

фігурному катанні пов’язана з стрімким розвитком даного виду 

спорту та координаційних вимог, що висуваються. Сюди 

належать ускладнення техніки, перевагою спортсменів з меншим 

зростом та масою тіла, поява елементів ультра – сі, що вимагають 

більшого час освоєння. Тому, спортивна спеціалізація фігуристів 

зазвичай починається у віці 5 років. 

3. Рання кульмінація спортивної кар’єри. Пік спортивних 

досягнень  у одиночному фігурному катанні найчастіше припадає 

на період 14 – 17 років. Наприклад, вік Олімпійської чемпіонки 

зимових олімпійських ігор 2018 року Аліни Загітової – 15 років. 

Стільки ж років і  володарці золотої медалі зимових олімпійських 

ігор у командному заліку Юлії Ліпницькій. Олена Водорезова 

стала чемпіонкою СРСР у віці 12 років, а почала заняття коли їй 

виповнилось 4 роки [4, 5]. 

4. Статеві відмінності в етапах «кульмінації» та 

«фінішу». На відміну від будь – якої іншої кар’єри, спортивна має 

різні вікові періоди виходу на етап «кульмінації». Це базується на 

вікових відмінностях статевого дозрівання чоловіків та жінок. 

Так, дівчата досягають етапу «кульмінації» в середньому на 1 – 2 

роки раніше і , відповідно, етапу «фінішу» ніж хлопці [3]. 

5. Виражений варіативний характер розвитку. 

Тренувальна та змагальна діяльність варіативно змінюються. 

Кожний виступ на змаганнях – це просування вперед.  

Більш того, один з принципів спортивного тренування – нап-

равленість на максимально можливий результат. Тому спортивна 

діяльність повинна мати чітко виражену динаміку результатів . 
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6. Посилений вплив спортивної діяльності на розвиток 

людини. Система спортивної підготовки вимагає чіткого режиму 

тренувань, дотримання дієти, режиму тренувань та відпочинку. 

Багаторічна система спортивного вдосконалення охоплює 

більшість стадій розвитку людини, тим самим впливаючи на 

фізичний та психічний розвиток.  

7. Розкриття людських резервів. Досягнення 

максимального рівня фізичної та технічної підготовки, 

тренувальний режим та виступи на змаганнях висувають посилені 

вимоги до фізіологічного стану спортсмена. 

8. Жорсткі умови конкуренції. Бурхливий розвиток вимагає  

від спортсмена та тренера постійної роботи над вдосконаленням 

програми,  освоєнням  нового технічного арсеналу, створення 

нових образів та хореографічних комбінацій. 

9. Відсутність конкретного моменту припинення кар’єри. 

Це пояснюється тим, що час припинення спортивної кар’єри 

індивідуальний та може залежати від ряду факторів: травматизму, 

динаміці спортивних результатів, рівня мотивації, особистісні 

кризи  тощо. 

10. Можливість подовження спортивної кар’єри. Після 

закінчення спортивної діяльності  фігурист може примати участь 

у різноманітних льодових шоу та постановках.  

11. Професійне ставлення до справи. Спортивна кар’єра не 

завжди є професією людини, однак завжди характеризується 

даною особливістю. 

12. «Спорт – моделювання життя».  Завдяки різноманіт-

ності, наявності екстремальних ситуацій, досвіду виступу у 

змаганнях, щоденним графіком тренувань спорт  стає основою, на 

якій формується уявлення спортсмена щодо життя в цілому [6]. 

В порівнянні з видами спорту, де спортсмени на гідному 

рівні можуть змагатись в 30 – 40 років (спортивні єдиноборства), 

кар’єра фігуристок значно коротша. За словами заслуженого 

тренера Росії Тетяни Тарасової,  витупи спортсменок на 

міжнародному рівні тривають від сили три сезони.  Тобто, навіть 

не охоплює олімпійський цикл. 
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Тобто, посилаючись на вікову періодизацію програми 

підготовки ДЮСШ, спортсмен виходить на етап вищої 

спортивної майстерності у віці 11 – 14 роки. А отже, якщо виступ 

на міжнародному рівні охоплює 3 роки, спад спортивних 

результатів, на який часто припадає і завершення кар’єри, 

відбувається у 16 – 17 років. Для порівняння необхідно 

розглянути вік чемпіонок світу останніх декілька десятиліть.  

 

Таблиця 1.  

Вік чемпіонок світу у жіночому одиночному катанні  

за період 1990 - 2019 роки 

Чемпіонки світу у жіночому одиночному фігурному катанні на ковзанах 

рік вік рік вік рік вік 

1990 22 2000 20 2010 20 

1991 20 2001 19 2011 24 

1992 21 2002 23 2012 25 

1993 16 2003 21 2013 23 

1994 21 2004 23 2014 24 

1995 19 2005 26 2015 19 

1996 16 2006 17 2016 17 

1997 15 2007 20 2017 16 

1998 18 2008 18 2018 23 

1999 27 2009 19 2019 17 

 

Так, таблиця демонструє зміни величин віку чемпіонок 

світу протягом останніх 30 років.  

Висновки  

Спортивна кар’єра – це багаторічна спортивна діяльність, що 

має на меті досягнення високих результатів в обраному виді 

спорту, шляхом постійного самовдосконалення спортсмена. До 

головних особливостей спортивної кар’єри фігуристів належать 

ранній початок етапу спортивної підготовки (4 – 5 років) та рання 

кульмінація (14 років).  Також, важливу роль у фігурному катанні 

відіграють статеві відмінності на етапах «кульмінації»  та 

«фінішу». Зважаючи на ранню спеціалізацію, у фігурному катанні 

існує чіткий взаємозв’язок між спортивним результатом та віком 

спортсмена. Однак, сучасна специфіка змагальної програми не 

передбачає розмежування на категорії спортсменок, старше 15 
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років. Враховуючи антропометричні та фізіологічні зміни, що 

відбуваються у більш старшому віці, виникають нерівні умови 

для спортивної боротьби. Спортсмени молодшого віку 

«витісняють» старших, позбавляючи їх шансу на перемогу. Як 

результат – передчасне завершення спортивної кар’єри. Ще 

одним негативним наслідком є те, що задля досягнення високих 

результатів серед юніорів, які дали б шанси на виграш, часто 

застосовуються форсовані впливи, що, в свою чергу, негативно 

позначається не лише на виступах у майбутньому, але й на 

здоров’ї спортсменок. Це є передумовою для «омолодження» 

жіночого одиночного фігурного катання.  
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Анотація: Однією з важливих завдань екологічної освіти є 

формування в особистості здатності приймати рішення і 

діяти в інтересах сталості та збереження довкілля.  Тому 

основний зміст виховної роботи з екологічного виховання 

включає: приучення дитини до елементарних екологічних 

принципів,  розвиток естетичних почуттів через спостере-

ження за природою,  формування екобезпечної споживчої 

культури, ведення здорового способу життя та формування 

екологічно відповідальної поведінки. Успішному розв’язанню 

 складових екологічного виховання сприяє впровадження 

особистісно зорієнтованих виховних технологій у практику 

діяльності закладів освіти. 

Ключові слові: екоспоживання, екологічне виховання, збере-

ження довкілля, формування екологічної поведінки. 

Найбільш адаптованими для умов закладу дошкільної освіти 

є такі: ігрові педагогічні технології (інтелектуальні, економічні 

ігри), проектна технологія (розробка соціальних проектів), 

технології колективних творчих справ, групові дискусії, тренінги. 

У формуванні екологічних компетентностей дітей ми 

виділяємо дві  форми прояву: природоохоронна діяльність та 

екоспоживання, тому у річному плані роботи, планах освітньо-

виховної роботи педагогів виділений окремо розділ «Формування 

екологічної поведінки». Зазначені в ньому різноманітні види 

діяльності, які  сприяють  вихованню  почуттів відповідальності 

за стан природи та готовності до збереження оточуючого 
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світу: заходи «Ми діти твої, Земля!», «Зазирни у природу рідного 

краю», бесіди пам’яті «Дзвони Чорнобиля», «Планета у нас 

одна»,  екологічні  тижні  «День Землі», «День Води», «День 

Довкілля», екологічні конференції «Ми обираємо здоровий спосіб 

життя»,  консультації для батьків «Що в упаковці і що на 

упаковці?»,  виготовлення буклетів з тем: «Здоров’я», «Лікарські 

рослини», «Сміття», «Вода», виставки плакатів «Людина і 

довкілля», виставки фотогазет «Цей дивовижний світ природи», 

конкурси малюнків: «У кожному малюнку сонечко», «Земля 

просить допомоги», конкурси дитячих віршів на тему: «Мій дім – 

частина України» та інші. 

Із задоволенням вихованці закладу та їх батьки беруть  

участь у соціальних та екологічних проектах: «Посади дерево - 

збережи навколишнє середовище»,  «Чисте подвір’я», «Добро 

жменями» (збираємо пластикові кришечки). 

Завдання сучасної освіти – виховати активного громадянина, 

який зможе надалі сприяти вирішенню соціальних проблем. 

Зміни  навколо нас можуть починатися з малого – з посадженого 

дерева, з допомоги ближньому, і що вчинок волонтера спричиняє 

позитивний приклад, який можуть наслідувати інші. 

Тому наш заклад приймає  активну участь у багатьох  

волонтерських акціях: акції «Допоможемо разом» (збір одягу, 

взуття, іграшок, книг, різноманітних речей, які потрібні дітям 

пільгових категорій), тісна співпраця з міським благодійним 

фондом «Ор-Авнер», добровільні внески через організацію «СВІТ 

ДОБРА». 

Наш садочок тісно співпрацює з батьківською грома-

дою: батьки активно залучені до процесу прийняття рішень щодо 

якості освіти  дітей та участі у громадському житті закладу. 

Найбільш вдалі форми співпраці з батьками: робота з 

озеленення території закладу, складання звітів про економне 

використання ресурсів в родині, участь в  екскурсіях  екологічною 

стежиною, участь у створенні  екологічних буклетів, листівок, 

плакатів, малюнків. 

Таким чином,  формування екологічної свідомості в 
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освітньо-виховній роботі  дошкільного закладу сприяє: засвоєнню 

дітьми знань щодо стану довкілля, формуванню принципів 

екологічної етики та етики відповідальності, вихованню 

патріотичних почуттів, любові до рідного краю - складових 

екологічної освіти для сталого розвитку, засвоєнню основних 

знань та умінь щодо здорового способу життя, гармонізації 

стосунків між людиною та природним середовищем. 

Зміна стилів  у поведінці дитини розпочинається  з форму-

вання культури раціонального та заощадливого споживання 

енергії та ресурсів, вимогливого ставлення до якості товарів, 

формування високої споживчої культури.   

І тут важливим є пошуки шляхів підвищення енергоефектив-

ності  всього живого простору,  до  якого  слід віднести  принцип 

ресурсо- та матеріалозбереження. З цією метою в закладі 

налагоджені зв’язки з громадським рухом  та організовані: 

проведення акцій «Батарейки, здавайтесь!» (дітлахи разом з 

батьками зібрали майже 1000 відпрацьованих елементів живлення 

для утилізації), випуск листівок з проблем енергозбереження для 

розповсюдження серед населення, участь у проекті «Екоклас», 

проведення тренінгів для педагогів на тему: «Культура 

спілкування з природою». 

Отже,  ідея сталого розвитку – об’єктивна вимога часу, тому 

що вона змінює характер мислення особистості, її  пріоритети та 

форми поведінки, в основі яких лежать відповідальне ставлення 

до своїх дій, активна громадська та соціальна позиція, екологічна 

компетентність. 

Наш заклад – маленька часточка великого організму, який 

зветься інноваційне природне середовище. Ми надихаємо дітей і 

дорослих кожного дня робити маленькі кроки, які здатні внести 

вклад у великі зміни в усьому світі. Будемо вірити, що маленькі 

справи – великі зміни. 
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У статті висвітлено питання дистанційної освіти як однієї з 

поширених у сучасних умовах навчання майбутніх учителів 

музичного мистецтва.  Зроблено акцент на принципах 

розвитку самоосвіти, окреслено можливість застосування 

комп’ютерного забезпечення у процесі підготовки до освітньої 

діяльності. 

Ключові слова: дистанційна освіта, комп’ютерне забезпечення, 

самоосвіта, майбутні вчителі музичного мистецтва.  

У процесі розвитку дистанційної освіти, яка набула 

широкого використання в період пандемії, відбувається перехід із 

звичайної форми навчання у віддалену. Систематичність подачі 

навчального матеріалу залежить від рівня налагодження 

комп’ютерного забезпечення, яке стимулює до здійснення 

комунікації між викладачем і здобувачами музичного мистецтва. 

За допомогою налагодженого зв’язку можна швидко 

обмінюватися інформацією, ставити запитання і отримувати 

відповіді, виконувати завдання, передбачені навчальним планом, 

здійснювати консультації з певної дисципліни, і таким чином 

забезпечувати освітній процес. 

За інформацією Урядового порталу МОН, «дистанційне  

навчання  (на відміну від сімейного навчання та екстернату) 

забезпечує постійний вчительський супровід, регулярне 

відстеження результатів навчання учнів, а також надання їм (за 

потреби) підтримки в освітньому процесі» [1]. Це значно 

полегшує здійснення навчального процесу, під час якого 

здобувачі знань отримують нові вміння та навики.  
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У дистанційній освіті значну роль відіграють методи, які 

забезпечують ефективність віддаленої роботи викладача зі 

студентами. Серед них безпосередня взаємодія того, кого 

навчають із освітнім ресурсом, тобто самоосвіта, або ж конкретна 

участь педагога у навчальній діяльності одного студента чи всієї 

групи. Завдяки якісному використанню кожного з цих методів 

створюється можливість побудувати навчальний процес таким 

чином, щоб він не поступався «живому» спілкуванню в аудиторії. 

Для цього необхідно проводити заняття синхронно, тобто онлайн, 

з використанням інструментів відеозв’язку наприклад, Skype, 

Zoom, Google classroom. Зоровий контакт із викладачем, навіть на 

відстані, стимулює майбутніх вчителів музичного мистецтва до 

кращої активності і відповідальності.  

У дистанційній освіті поширеним є метод «один для 

багатьох», який полягає у тому, що викладач як основний експерт 

доносить інформацію до студентів, котрі повинні вийти в онлайн 

одночасно. Виконані завдання майбутні здобувачі знань можуть 

надсилати педагогу на електронну пошту або ж на Viber у вигляді 

аудіо- чи відеозаписів, PDF-документів, фотозвітів. Оцінивши 

роботу кожного, викладач знову ж таки звертається до 

комп’ютера, щоб повідомити студентам про якість виконаних 

ними робіт. 

Не менш важливими у розвитку дистанційної освіти є 

інтерактивні методи навчання, у процесі яких майбутні вчителі 

музичного мистецтва перебувають із викладачем у режимі бесіди, 

діалогу. «Інтерактивна взаємодія виключає домінування одного 

учасника навчального процесу над іншим, однієї думки над 

іншою» [2]. Це створює рівні умови співпраці між викладачем і 

студентами, яка є важливою в осягненні нових умінь, необхідних 

для роботи здобувачів знань в освітній сфері.     

Серед поширених інтерактивних методів виділяють 

дискусійні групи, «мозкові атаки», створення різних проектів, 

онлайн-консультації, «кейс викладача» тощо. Скажімо, метод 

«мозкової атаки», який можна застосовувати дистанційно, 

допомагає студентам мислити творчо і розвивати ідеї інших. 
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Основною його метою є необхідність створення фонду ідей із 

визначеної теми.  

Також у дистанційній роботі зі студентами спеціальності 

«музичне мистецтво»  широко використовуються онлайн-

консультації, що проводяться на платформі Zoom. Під час 

обговорення навчального матеріалу студенти повідомляють 

викладачу в індивідуальному порядку питання, які виникають у 

процесі опанування музичних творів. Основне завдання педагога 

– вирішити їх максимально компетентно і з чітким та доступним 

роз’ясненням для студента.   

Доцільним є використання ще одного методу дистанційного 

навчання – «кейс викладача», який полягає у наповненні 

педагогом електронної папки персонального комп’ютера, де 

зберігається вся необхідна інформація для забезпечення 

навчального процесу, включаючи файли виконаних завдань 

студентами та порядок їх здачі.  

Ефективність вищезазначених методів передбачає макси-

мальне інтелектуально-емоційне збагачення учасників навчаль-

ного процесу, зокрема, майбутніх вчителів музичного мистецтва, 

які мають естетично-збагачений потенціал, котрий проявляється у 

гармонії із зовнішнім світом. Якість продуктивності їхньої праці у 

віддалених умовах навчання визначається за допомогою 

надісланих електронною поштою чи за допомогою соціальних 

мереж виконаних завдань, які заздалегідь пропонує викладач.  

Інтерактивні методи навчання не завжди піддаються 

віддаленій співпраці, оскільки розраховані на «живе» спілкування 

і роботу в групах, але окремі з них можна практикувати, скажімо, 

ту ж «мозкову атаку». 

Значну роль у процесі дистанційного навчання відіграє 

виховання викладачем здатності студента до самоосвіти. 

Майбутні вчителі музики мають отримувати  підтримку свого 

наставника, розраховувати на повноцінне донесення нових знань, 

навіть якщо це відбувається віддалено від навчального закладу, 

але при тому самостійно аналізувати та засвоювати подану 

інформацію. Самоосвіта сприяє безперервному процесу 
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саморозвитку та самовдосконалення майбутніх учителів 

музичного мистецтва. «Матеріал, зібраний у процесі самоосвіти, 

доцільно поділяти на окремі теми та зберігати у вигляді карток, 

спеціальних зошитів, тематичних папок, особистого педаго-

гічного щоденника.  Важливе значення у процесі самоосвіти має 

вміння працювати з літературними джерелами: робити виписки, 

складати конспект, тези прочитаного, розгорнутий план або 

анотації» [3]. Самоосвіта студента допомагає викладачу оцінити 

його творчі та інтелектуальні можливості, здатність самостійно 

опановувати матеріал, шукати шляхи правильного розбору 

музичних творів тощо. При цьому перебування на зв’язку із 

педагогом за допомогою телефону чи Інтернету дає студентам 

упевненість у якісному та правильному виконанні ними 

поставлених завдань. 

Дистанційна освіта не дозволяє повноцінно заглибитись у 

творчий процес, глибше проникнути у внутрішній світ музики, 

оцінити відчуття студентами найпотаємніших звуків того чи 

іншого музичного твору, зате стимулює до виявлення їхніх 

прихованих здібностей і творчої реалізації. Жоден відеозв’язок не 

може замінити учасникам навчального процесу повноцінного 

контакту з викладачем, але прогресивність дистанційної співпраці 

збільшується під час застосування ефективних методів 

дистанційного навчання, які спрямовані на встановлення зв’язку 

за допомогою інноваційних технологій.  

Відеоповідомлення, записані викладачем музики на 

комп’ютері і надіслані студентам для опрацювання, містять у собі 

навчальну інформацію, яку потрібно переосмислити, виконати, 

засвоїти і зворотньо надіслати для перевірки. Викладач у 

короткому відеозверненні мусить викласти всі умови виконання 

завдання. Для конкретизації поставлених вимог можна 

використовувати програму ZOOM, яка розрахована на 

відеоконференції, онлайн-зустрічі, чат, спільну мобільну роботу і 

комунікацію. 

Серед завдань, запропонованих викладачем музики, можна 

виділити такі, що стимулюють майбутніх учителів музичного 
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мистецтва до творчої активності під час дистанційного навчання, 

зокрема, це:  

- самостійне опрацювання нотного матеріалу із зазначенням 

запитань до викладача під час розбору нотного тексту за 

допомогою платформи Zoom; 

- обмін записами відеоуроків, виконаних викладачем для 

роз’яснення особливостей виконання конкретного музичного 

твору та певних труднощів, які можуть виникнути під час 

відтворення тексту, засобів музичної виразності, динаміки твору, 

фразування, особливостей виконання певних штрихів, характеру 

твору тощо, що також  може здійснюватися за допомогою 

платформи Viber або в телефонному режимі;  

- виконання самостійних практичних завдань, спрямованих 

на грамотність і зручність відтворення музичного твору, серед 

яких: розставлення студентом аплікатури нотного тексту для лівої 

і правої руки з урахуванням оригінального темпу виконання 

конкретного твору та індивідуальними можливостями студента з 

подальшою перевіркою викладача за допомогою фото та 

відеоповідомлень, надісланих у Viber;  

Усі ці завдання в перспективі дадуть можливість студентам 

удосконалитися як фахівцям, передати набуті знання своїм учням, 

збагатитися інтелектуально, творчо та професійно.  

Дистанційна освіта не є повністю ефективною для забезпе-

чення співпраці між викладачем і здобувачами знань мистецьких 

спеціальностей, котрі у майбутньому мають впроваджувати 

набуті вміння і навики у своїй професійній діяльності, але завдяки 

їй реалізується основне бажання педагогів – навчити і виховати 

самоорганізовану, творчу особистість.   
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Для безперервного розвитку та вдосконалення освіти 

потрібний рушій, який буде знаходити джерела для нових ідей. 

Різні внутрішні суперечності є цими елементами, які допома-

гають нам дізнатися труднощі, недоліки та переваги обраного 

напряму руху. Тому сьогодні проблема історичних аспектів 

становлення сучасного освітнього процесу досить актуальна, 

оскільки з прийняттям нового Закону України «Про освіту» та 

Концепції «Нової української школи» в освіті України відбулося 

багато змін пов’язаних із трактуванням деяких термінів. 

Метою цієї доповіді є окреслення та дослідження значення 

поняття «освітній процес» та його варіації в історії реформування 

шкільництва. 

Проблема освітнього процесу бере свій початок ще з часів 

створення перших шкіл жерців, які «влаштовувалися при храмах і 
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називалися рамессеум» [6, с.13]. Саме в цих закладах починалося 

формування поглядів на завдання та цілі навчання і виховання. 

Потім з розвитком суспільства змінювалися і його запити щодо 

освіченості молодого покоління. Так, в епоху європейського 

Відродження з’являється «Будинок радості» Вітторіно да 

Фельтре, який повністю відрізняється системою заходів подання 

матеріалів від середньовічних схоластичних установ. Також нові 

думки про сутність освітнього процесу висловлювали педагоги-

гуманісти: Еразм Роттердамський, Мішель де Монтень, Томас 

Мор, Томмазо Кампанелла, Ян Амос Коменський, Костянтин 

Дмитрович Ушинський та інші. Сьогодні ця дилема частково 

розкривається у працях сучасних науковців: Л. Березівської, А. 

Василюк та В. Галах. Відомий дослідник історії педагогіки 

Л. Березівська розглядала реформування освіти в Україні та 

виділила його основні етапи [1]. А. Василюк також вивчала 

засади та нові концепції освіти [2]. В. Галах охарактеризувала 

основні зміни в програмах та законах [3]. 

Поняття «освітній процес» у Законі України «Про освіту» 

трактується як «система науково-методичних і педагогічних 

заходів, спрямованих на розвиток особистості шляхом 

формування та застосування її компетентностей» [5]. Проте 

вищезазначений термін почав використовуватися на державному 

рівні нещодавно, тільки після прийняття поправок та нових 

законів. До цього моменту освітяни використовували інші слова: 

«навчальний процес», «педагогічний процес» і «навчально-

виховний процес». Усі перелічені поняття є синонімами, але 

кожен із них охоплює різні частини освітньої системи. 

Одним із перших застосовували термін «навчальний 

процес», який означає «органічну єдність і взаємозв’язок 

викладання й учіння» [4, с.223]. Він більш спрямований на 

створення дидактичних та організаційних заходів для досягнення 

поставлених цілей, відповідно до прийнятих нормативних 

документів. Основна увага приділяється покращенню умов, 

удосконаленню змісту, підбору методів, засобів та форм для 

успішного процесу навчання учнів. Навчальний процес є 
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цілісною системою, яка має свої компоненти, закономірності, 

функції. Але сучасна держава потребує не тільки ерудованих 

громадян, але й вихованих. 

Тому поняттями, які використовувалися пізніше були 

«педагогічний процес» і «навчально-виховний процес». У 

більшості довідкової літератури ці дефініції не мають 

розмежування у значеннях. В «Українському педагогічному 

словнику» С. Гончаренка подається спільне тлумачення цих 

термінів, а саме: «цілісний процес, що органічно поєднує 

навчання, виховання та розвиток вихованців» [4, с.253]. Ці 

поняття почали використовувати у дидактиці на початку ХХ 

століття, а потребу їх існування обґрунтував російський психолог 

П. Ф. Каптерьов. Тепер провідною метою школи став всебічний 

розвиток учня, його розумових та творчих здібностей, виховання 

цінностей. У нормативних документах незалежної України 

використовувалося дане словосполучення до вересня 2017 року, 

бо в цей місяць був прийнятий оновлений Закон України «Про 

освіту». За сучасними вимогами тепер вживається «освітній 

процес», який разом з Концепцією «Нової української школи» 

побудований на засадах компетентнісного підходу. В контексті 

НУШ потрібно сформувати 10 ключових компетентностей, які 

характеризуються умінням учнів використовувати здобуті знання 

та навички на практиці, в повсякденному житті. 

Таким чином, значення поняття «освітній процес» має багато 

історично сформованих варіацій: навчальний, педагогічний, 

навчально-виховний процеси. Кожен із них утворений відповідно 

до умов та вимог, які характеризували систему освіти того часу, в 

якому він функціонував. Ці поняття хоч і є синонімами, проте 

відрізняються своїм змістом, кількістю елементів один від одного. 
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території.  

Ключові слова: кліматичний режим, зміни клімату, 

агрокліматичні умови, сільськогосподарські культури. 

Однією із найгостріших проблем, які на сьогодні стоять 

перед людством, є глобальна зміна клімату. В Україні темпи 

зростання річних температур вищі, ніж в середньому у світі. 

Середньорічні показники температури повітря в Чернігівській 

області змінюються з півночі на південь від +7 ºС до +8 ºС.  

Однак, починаючи з 1990-х років простежується систематичне 

зростання середньорічної температури, і вже у 2010-х вона 

становить +8...+9 ºС, а у 2019 році +9...+10 ºС (рис.1). 

Натомість, практично нівелювалися різниці температур між 

Чернігівським Поліссям та зоною Лісостепу. 

Такі ж тенденції простежуються і в сезонному розподілі 

температур. Середні температури липня демонструють стрімке 

зростання ще із середини 1980-х, збільшуючись в середньому 

на 1 ºС кожні 10 років, і вже в 2000-х становили +20...+21 ºС, 

при нормі у +18...+19 ºС. 

 

 
Рис. 1. Динаміка зміни середньорічних температур в Чернігівській 

області, ºС [1] 
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Зростання січневих температур почалося ще з кінця 1960-х 

років, при чому відбувалось воно досить стрімко. Якщо на 

початку 1970-х років середні температури складали -7...-8 ºС, 

то в 1990-х -3,5...-4 ºС. З кінця 2000-х років пересічні 

температури січня почали поступово знижуватися, натомість 

почастішали зими з аномальними температурними режимами: 

як холодні  (-9,5...-13 ºС у 2010 році), так і аномально теплі, 

коли середні температури не опускалися нижче -2,5 ºС (2015 

рік), або взагалі були додатними, як це було у січні 2007 року, 

або зимою 2019-2020.  

В останні 30 років спостерігається тенденція до 

зменшення кількості зимових днів у році, і в останнє 

десятиріччя зима триває 60-70 днів. Протилежна ситуація з 

тривалістю метеорологічного літа: якщо на початку 1990-х 

років літо тривало близько 100 днів, то в останнє десятиріччя 

воно триває 120-130 днів. Зростання тривалості літнього 

періоду відбувається, в основному, за рахунок травня і вересня. 

Останні 5 років літня погода спостерігається вже наприкінці 

квітня і триває до початку жовтня. 

Разом зі зміною температурного режиму змінився і 

розподіл атмосферних опадів. Якщо середньорічні суми опадів 

змінилися не суттєво, і варіюються в межах 550-670 мм на рік, 

то сезонний розподіл зазнав істотних змін. Кількість 

атмосферних опадів у літній період (червень-серпень) 

демонструє тенденції до зменшення з 230-270 мм у 80-х роках 

минулого століття до 150-200 мм у 2010-х. На фоні зростання 

середньорічних, і особливо середньомісячних літніх 

температур повітря, почастішали тривалі посухи, які 

змінюються дощами зливового характеру. 

Розподіл зимових опадів має свої особливості. З 1960-х по 

1990-ті роки спостерігалося поступове зменшення середніх сум 

атмосферних опадів за грудень-лютий зі 125-150 мм до 100-110 

мм, а починаючи із середини 90-х років ХХ ст. спостерігається 

зростання сумарної кількості опадів до 140-150 мм. 
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Рис. 2. Динаміка зміни посівних площ деяких сільськогосподарських 

культур на території Чернігівської області, га [2] 

 

Зміни кліматичного режиму значно відобразилося на 

аграрному комплексі Чернігівської області. Підвищення 

температури повітря зміщує агрокліматичні зони на північ, 

через це зазнала змін і структура посівних площ 

сільськогосподарських культур. В порівнянні з 2000 роком 

зросли посівні площі таких культур як озима пшениця, 

кукурудза, соняшник, соя, ріпак, що призвело до значного 
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виснаження земельних ресурсів. Натомість суттєво 

скоротились посіви жита, ячменю, вівса, проса, гречки, 

цукрового буряку, однорічних і багаторічних трав (рис.2). 

Посіви льону-довгунця зменшувалися з 2005 року і у 2016 

становили всього 0,7 га. У 2017 році дані про посівні площі 

льону-довгунця було вилучено з метою забезпечення 

виконання вимог Статті 21 Закону України "Про державну 

статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації. 
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Анотація: у досліджені охарактеризовано міжнародні 

гарантії реалізації права особи на трудову діяльність 

закордоном, проаналізовано норми міжнародних правових 

актів щодо гарантії реалізації права особи на трудову 

діяльність закордоном. Зроблені висновки, що сукупність усіх 

норм міжнародних нормативно-правових актів спрямовані на 

забезпечення трудових прав легальних мігрантів.  

Ключові слова: гарантії, міжнародне право, трудові 

мігранти. 
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Питання трудової міграції на сучасному етапі розвитку 

світової економіки дуже актуальні. Адже щороку громадяни, 

яких не влаштовує рівень заробітної плати, умови праці, 

пропоновані вакансії, намагаються виїхати на заробітки в інші 

країни. В контексті цього питання юридичних гарантів 

реалізації прав осіб на трудову діяльність закордоном 

видається особливо актуальним та важливим.  

Зайнятості та працевлаштуванню населення присвячено 

низку статей Європейської соціальної хартії (переглянутої) [2]. 

Головною вимогою ЄСХ (п) є забезпечити реальне здійснення 

права людини на працю і вважати основним завданням держави 

досягнення й підтримання високого і стабільного рівня 

зайнятості, маючи за мету досягнення повної зайнятості. До 

обов’язків держави у сфері забезпечення права на зайнятість і 

працевлаштування відносяться такі: створити спеціальні служби 

для працевлаштування і підтримувати цю діяльність на 

належному рівні; забезпечити необхідну професійну орієнтацію, 

навчання і перенавчання працівників; надавати послуги в цій 

сфері безкоштовно; забезпечувати рівність можливостей і 

заборону дискримінації; приділяти особливу увагу працевлашту-

ванню соціально незахищених верств населення, зокрема 

інвалідів, тривало безробітних, підлітків, жінок та ін. [4, c. 81].  

Основними способами захисту прав трудових мігрантів, 

що перебувають за кордоном на певній правовій підставі є:  

1) звернення до національних судових установ та 

адміністративних органів держави перебування. Зокрема, таке 

право передбачено ст. 26 Європейської Конвенції про правовий 

статус трудящих-мігрантів 1977 р., яка закріплює право 

трудящих-мігрантів на всебічний правовий та судовий захист їх 

прав та інтересів. Держава перебування гарантує правову 

допомогу мігрантам, а також у разі необхідності – можливість 

отримання допомоги усного перекладача;  

2) звернення до дипломатичних та консульських установ за 

правовою та інформаційною допомогою трудовим мігрантам і 

членам їх сімей на території іноземної держави [3, c. 158]. 
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Спеціальне регулювання по відношенню до некваліфіко-

ваних іноземних працівників в праві ЄС поки відсутнє. Правовий 

статус таких осіб визначається національним законодавством 

приймаючої держави та відповідними двосторонніми 

міжнародними договорами. Проте, експерти МОМ вважають, що 

вже почали складатися загальні правові засади залучення 

некваліфікованих іноземних працівників, що поєднують 

національні законодавства країн ЄС, а саме: 

- наявність медичної страховки, оплаченої роботодавцем, 

або самим працівником; 

- заборона штучного зниження оплати їх праці порівняно з 

власними громадянами; 

- видача дозволів на роботу та перебування тільки після 

підписання трудового договору з роботодавцем з країн ЄС;  

- забезпечення виїзду працівників з країни найму по 

закінченню терміну дії трудового договору. 

Звісно ж, що ці норми будуть і надалі впливати на 

формування директивних джерел вторинного права ЄС. Так, 

явно в контексті вищевказаних правових основ була 

розроблена і прийнята Директива Європейського Парламенту 

та Ради ЄС 2014/36 / ЄС від 26 лютого 2014 року [1] про умови 

в’їзду і перебування громадян третіх країн з метою зайнятості 

як сезонних працівників. Дана Директива залишає на розсуд 

держав-членів ЄС розмір трудових квот, які вони можуть 

встановлювати (ст. 7). Основні вимоги для в’їзду сезонних 

працівників складаються в:  

1) наявності чинного трудового договору і проїзного 

документа;  

2) доказі належного місця проживання в ЄС;  

3) відсутності загрози для громадського правопорядку, 

безпеки або охорони здоров’я;  

4) відсутності доступу до національної системи соціальної 

підтримки;  

5) відсутності ризику з точки зору нелегальної імміграції 

(ст. 5, 6). 
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Таким чином, міжнародні гарантії реалізації права особи 

на трудову діяльність закордоном викладені у міжнародних 

правових актах, ратифікованих значною кількістю держав. 

Зокрема, варто виділити у цьому переліку акти Європейського 

Союзу, такі, як Європейська соціальна хартія, яка встановлює 

право громадян держав-учасників на виїзд з метою трудової 

діяльності на території інших держав. Доцільно також 

зауважити, що питання нелегальної трудової діяльності, 

поширеної серед українських трудових мігрантів, у 

міжнародних правових нормах визначається незаконною, а 

тому ця категорія осіб не може претендувати на повне 

забезпечення їх прав як зайнятих осіб.  
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ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ОБ’ЄДНАНИХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ В УМОВАХ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
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  студентка економічного факультету 

  Запорізького національного університету  

   м. Запоріжжя, Україна 

Актуальність теми. В останні роки збільшується 

самостійність регіонів, які несуть все більшу відповідальність за 

результати регіонального розвитку. Соціально-економічний стан 

регіонів визначається як об'єктивними (макроекономічні умови, 

положення регіону в суспільному поділі праці, географічне 

положення), так і суб'єктивними факторами, і в першу чергу – 

методами регіонального управління, які застосовуються у тому чи 

іншому регіоні. Сталий розвиток об'єднаних територіальних 

громад є найважливішим пріоритетом державної політики 

України на сучасному етапі. Від успіху здійснення даної політики 

залежить не тільки економічний розвиток країни і соціальний 

стан її громадян, а й національна безпека, єдність і територіальна 

цілісність держави. З огляду на різноманіття регіональних умов, 

різницю ресурсних потенціалів, унікальні риси історичного 

розвитку, специфіку соціокультурного ландшафту, доцільно 

зробити правильний вибір основних цілей і напрямів політики 

регіонального розвитку, а також шляхів і механізмів її реалізації . 

Об’єктом дослідження. Державна фінансова політика 

щодо розвитку об'єднаних територіальних громад. 

Предмет дослідження.  Механізми фінансування розвитку 

об'єднаних територіальних громад в умовах децентралізації. 

Мета і задачі дослідження. Розробка рекомендацій щодо 

удосконалення управління в сфері фінансування розвитку 

об'єднаних територіальних громад в умовах децентралізації.  

Методи дослідження. У процесі здійснення дослідження 
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використовувались такі наукові методи, як синтез та аналіз 

інформації у системі фінансового забезпечення розвитку 

об'єднаних територіальних громад в умовах децентралізації; 

статистичний – при аналізі фактичних даних щодо фінансування 

розвитку Запорізької області за рахунок коштів Державного 

фонду регіонального розвитку, субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій та субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на формування 

інфраструктури об’єднаних територіальних громад; графічно-

табличні методи для виявлення закономірностей збільшення чи 

зменшення тих чи інших показників; методи індукції та дедукції – 

під час формування рекомендацій і пропозицій. 

Одержані результати. Впровадження розроблених 

пропозицій надасть можливість здійснити удосконалення 

управління в сфері фінансування розвитку об'єднаних 

територіальних громад в Запорізькій області в умовах 

децентралізації, а також розширити джерела його фінансування. 

Результати дослідження можуть бути застосовані в 

об’єднаних територіальних громадах, зокрема в сфері 

фінансування розвитку в умовах децентралізації. 

Структура і обсяг роботи:  

Структура роботи складається з 3 розділів, вступу і 

висновків.  

Об’єм –102 стор. 

Рисунків –18 

Таблиць – 5 

Кількість використаної літератури – 81.  

Ключеві слова: фінансове забезпечення ОТГ, регіональний 

розвиток, децентралізація, територіальні громади, механізми 

фінансування.  

Financial support for the development of united territorial 

communities in Ukraine in the conditions of decentralization 

Fesenko S.O. student of the Faculty of Economics, Zaporizhia 

National University, Zaporozhye, Ukraine 
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The object of the study is the state financial policy for the 

development of united territorial communities. 

The subject of research is the mechanisms of financing the 

development of united territorial communities in the conditions of 

decentralization. 

The purpose of the study is to develop recommendations for 

improving governance in the field of financing the development of 

united territorial communities in a decentralized environment. 

Research methods. In the process of research, such scientific 

methods were used as the synthesis and analysis of information in 

the system of financial support for the development of united 

territorial communities in the conditions of decentralization; 

statistical - when analyzing the actual data on financing the 

development of Zaporizhia region at the expense of the State Fund 

for Regional Development, subventions from the state budget to 

local budgets for measures for socio-economic development of 

individual territories and subventions from the state budget to local 

budgets for infrastructure of united territorial communities ; 

graphical and tabular methods for identifying patterns of increase or 

decrease of certain indicators; methods of induction and deduction - 

during the formation of recommendations and proposals. 

The results obtained: the implementation of the developed 

proposals will provide an opportunity to improve management in 

the field of financing the development of united territorial 

communities in the Zaporozhye region in terms of decentralization, 

as well as to expand its sources of funding. 

The results of the study can be applied in united territorial 

communities, in particular in the field of financing the development 

in terms of decentralization.  

Key words: UTC financial support, regional development, 

decentralization, territorial communities, financing mechanisms. 

Виклад основного матеріалу дослідження з повним 

обґрунтуванням отриманих наукових результатів. Питання 

розвитку об'єднаних територіальних громад особливої 

актуальності набуває саме в часи проведення реформи 
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децентралізації, коли підвищується самостійність регіонів щодо 

пошуку джерел фінансового забезпечення власного розвитку, 

адже об'єднана територіальна громада є соціально-економічною 

системою, що володіє властивостями відкритості, складності, 

динамічності, багаторівневості. Її збалансований територіальний і 

ресурсний розвиток передбачає здатність протистояти зовнішнім 

впливам суспільної системи, підвищувати рівень і якість життя 

населення, а також територіальну конкурентоспроможність. 

Дослідження в зазначеній сфері останнім часом суттєво 

активізувались, серед них слід відзначити праці таких вітчиз-

няних науковців, як Г.В. Возняк, А.В. Гречко [3], О. М. Забарна 

[4], В.В. Комірна [5], В.В. Мамонова [6], М.Ю. Мироненко [7], 

В.Ф. Проскура [9], О.В. Фадєєв [11] та багато ін. 

Вплив механізму фінансового забезпечення на різні аспекти 

як економічного, так і соціального життя має кількісну і якісну 

визначеність. Кількісна виявляється в обсязі тих коштів, які 

використовуються з різних джерел на певні цілі. Якісна 

визначеність фінансового впливу визначається характером 

розподілу і руху фінансових ресурсів, тобто формування способу 

пошуку і збирання ресурсу, обрання форм та шляхів руху даного 

ресурсу, визначення умов, на яких він виділяється, тощо [9].  

Варто звернути увагу на таку важливу складову бази 

оновлення Бюджетного кодексу України [1], як вирішення 

питання з надходженням плати за землю. В статті 69 Кодексу 

зазначено: «до доходів загального фонду місцевих бюджетів, що 

не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних 

трансфертів, належать… плата за землю, що зараховується до 

бюджетів місцевого самоврядування». Раніше плата за землю 

зараховувалася у розмірі 75% до міст обласного значення, а до 

бюджетів сіл, селищ і міст районного значення – тільки 60%. 

Тепер, як бачимо, плата за землю повністю зараховується до 

бюджетів сіл, селищ і міст районного значення. Зроблено також 

спробу зміцнити бюджети розвитку місцевого самоврядування, 

адже бюджети розвитку є основним джерелом розвитку громади. 

Насамперед, варто зазначити, що бюджет розвитку – це не 
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просто механізм перерозподілу місцевих доходів із однієї 

галузі економіки в іншу, оскільки бюджет розвитку виконує 

функцію стимулювання інвестиційних процесів на відповідній 

території. Реалізація цієї функції забезпечується тим, що кошти 

з бюджету розвитку можуть надаватися інвесторам як пільгові 

кредити на реалізацію інвестиційних проектів, що пройшли 

конкурсний відбір, що є стимулюючим фактором для 

економічних суб’єктів, котрі планують здійснити інвестиції в 

ту чи іншу сферу.  

Місцеві бюджети новостворених адміністративно терито-

ріальних одиниць мають формуватись на основі принципу 

субсидіарності системи місцевого самоврядування. Слід 

зазначити, що ефективне функціонування такої системи 

адміністративнотериторіального устрою можливе лише за 

умови належної та достатньої економічної основи (майна, 

майнових прав, природних ресурсів та ресурсів місцевих 

бюджетів). Звичайно, фінансовою основою розвитку сільського 

населеного пункту повинні бути власні надходження місцевого 

бюджету, зокрема податкові.  

Основним джерелом надходження коштів до бюджету є 

податки. Тому варто звернути увагу на Податковий кодекс, 

введення в дію якого передбачало оптимізацію системи місцевих 

податків і зборів. Від 1 січня 2015 року до місцевих податків 

належать податок на майно та єдиний податок, до місцевих зборів 

– збір за місця для паркування транспортних засобів та 

туристичний збір. Також – від 1 липня цього року 5 відсотків 

акцизного збору, що відноситься до загальнодержавних зборів, 

надходитиме у місцеву казну.  

Існуюча на сьогодні система формування власних 

податкових та неподаткових надходжень сільських бюджетів 

не дозволяє забезпечити їх фінансову спроможність та 

необхідні для розвитку ресурси. Як результат - більшість 

сільських бюджетів сьогодні є дотаційними. Тому необхідними 

кроками до вирішення питання фінансового забезпечення 

розвитку села є одночасна реалізація адміністративно-
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територіальної реформи в напрямку укрупнення адміністратив-

но-територіальних одиниць і реформування бюджетноподат-

кової системи в частині передачі окремих податків чи їх частин 

до сільських бюджетів. 

Серед основних методів фінансового забезпечення розвитку 

сільських територіальних громад вагоме місце належить 

самофінансуванню. Сьогодні громадські ініціативи все більше 

уваги звертають на механізми ефективного соціального 

інвестування, залучення внутрішніх фінансових ресурсів громади 

для вирішення нагальних проблем територіального розвитку. 

Феномен соціальної мобілізації як процес залучення громадян до 

безпосередньої участі у вирішенні муніципальних проблем 

характеризується як динамічний процес залучення потенціалу та 

бажання людей допомогти самим собі спільними діями. В даному 

випадку мова йде про формування та використання власного 

потенціалу територіальної громади. При цьому вітчизняний 

економіст Р. Р. Краплич визначає шість етапів ефективної 

мобілізації наявних локальних ресурсів, тобто алгоритм задіяння 

фінансового потенціалу громади:  

1. Індентифікація проблеми, вирішення якої є важливим 

для територіальної громади;  

2. Розуміння громадянами суті проблеми і способів її 

вирішення;  

3. Створення ініціативної групи з авторитетних представ-

ників різних суспільних секторів громади;  

4. Формування ініціативною групою при залученні всієї 

громади чіткого та детального плану дій по вирішенні даного 

завдання;  

5. Реалізація плану;  

6. Детальне звітування перед громадою про проведені дії.  

Розглядаючи питання формування ресурсної фінансової 

бази сільських територіальних громад, можна говорити про 

неспроможність власних та закріплених доходів місцевих 

бюджетів забезпечити надання мешканцям сільських 

населених пунктів сукупності всіх необхідних та гарантованих 
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державою послуг. А це свідчить про необхідність залучення 

зовнішнього інвестиційного ресурсу для забезпечення як 

власних, так і частини державних функцій. 

Залучення зовнішнього інвестиційного ресурсу відбува-

ється у таких формах [2]: 

 - міжбюджетні трансферти інвестиційного характеру;  

- запозичення через механізм випуску муніципальних 

цінних паперів;  

- здійснення позик у фінансово-кредитних установах;  

- запозичення через позики в інших бюджетах;  

- випуск грошово-речових лотерей;  

- об’єднання інвестиційних ресурсів кількох бюджетів;  

- інші джерела, не заборонені законодавством. 

Саме на плечі місцевої влади покладається забезпечення 

розвитку окремого регіону. Тому доцільно проаналізувати всю 

управлінську систему забезпечення розвитку Запорізького 

регіону.  

Проаналізуємо детальніше фінансування інвестиційних 

проектів та програм за рахунок ДФРР по Запорізькій області за 

2017 – 2019 роки. Так, у таблиці 1 представлено основні дані 

щодо використання коштів ДФРР в Запорізькій області 

   

                                                                                                    Таблиця 1  

Використання коштів Державного фонду регіонального розвитку  

в Запорізькій області 

Рік 

Передбачено, тис. грн. 
Касові видатки на звітну дату, 

тис. грн. 
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всього 
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ДФРР 

кошти 

місц. 

бюдж. 

всього 

у т.ч. 

кошти 

ДФРР 

кошти 

місц. 

бюдж. 

2017 

рік 
23528,75 20704,60 2824,15 20647,49 18739,00 1908,49 90,51 

2018 

рік 
220017,68 195305,25 24712,43 159623,68 138856,10 20767,58 71,10 

2019 

рік 
264584,06 232303,71 32280,35 165216,13 149377,97 15838,16 64,30 
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Найменший відсоток освоєння був у 2018 році – 50,26%, 

освоєно лише 5264,88 тис. грн. Найбільший відсоток – у 2019 

році – 99,85 %, у цьому році і була найбльша питома вага 

субвенції, яка була призначена саме для ОТГ – 8,09%, а 

найменший – 4,97% у 2017 році (рисунок 2.). 

 

  
Рисунок 2 – Питома вага обсягу з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій по об’єднаних територіальних громад 

Запорізької області за 2017 – 2019 роки 

 

В умовах децентралізації, як вже зазначалося, пріоритетним є 

забезпечення належного розвитку об’єднаних територіальних 

громад. Фінансування їх розвитку здійснюється за рахунок 

коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури ОТГ. 

Перші кроки цього процесу в Запорізькій області почалися у 

2015 році. Тоді на території регіону з’явилися перші громади – 

Берестівська, Веселівська, Воскресенська, Комиш-Зорянська, 

Преображенська та Смирновська, тому виділення коштів здійс-

нюється на наступний бюджетний період після утворення ОТГ. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 

16.03.2016 №200 встановлено чіткий механізм розподілу 

коштів субвенції за такими критеріями: 

1) чисельність сільського населення об’єднаної громади; 

2) площа території об’єднаної громади [8]. 

Ці критерії публікуються разом з сумою виділеної 

субвенції у щорічних Розпорядженнях Кабінету Міністрів.  

На рисунку 3 представлено динаміку освоєння коштів 

4,97%

7,29%

8,09%

2017 рік 2018 рік 2019 рік

https://decentralization.gov.ua/gromada/416
https://decentralization.gov.ua/gromada/421
https://decentralization.gov.ua/gromada/743
https://decentralization.gov.ua/gromada/434
https://decentralization.gov.ua/gromada/455
https://decentralization.gov.ua/gromada/461
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субвенції з дедржавного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури ОТГ по Запорізькій області за 

2017 – 2019 роки.   
 

 
Рисунок 3 – Динаміка освоєння коштів субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ по 

Запорізькій області за 2017 – 2019 роки 
 

У 2017 році розподіл субвенції було затверджено 

Постановою Кабінету Міністрів України від 7 червня 2017 р. 

№ 410, де було зазначено 16 об’єднаних територіальних 

громад. Фактично отримано було 69082,557 тис. грн.  

Найбільший відоток субвенції отримала Біленьківська 

ОТГ - 6758,895 тис. грн. (9,78%), Комишуваська ОТГ – 

6368,000 тис. грн. (9,22%), Осипеньківська ОТГ - 6308,136 тис. 

грн. (9,13%). Найменший відсоток припав таким громадам як 

Ботієвська ОТГ - 1883,372 тис. грн. (2,73%), Малотокмачанська 

ОТГ - 1908,413 тис. грн. (2,76%), Приморськ - 2994,5 

тис.грн.(4,33%) (Рисунок 4).  

У 2018 році розподіл субвенції було затверджено 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2018 

р. № 201-р, де було зазначено 35 об’єднаних територіальних 

громад. Фактично отримано було 120803,756 тис. грн.  

Найбільший відоток субвенції отримала ОТГ Якимівка - 

9446,409 тис. грн. (7,82%), ОТГ Чернігівка – 9442,105 тис. грн. 

(7,82%), ОТГ Комишуваха - 5138,7 тис. грн. (4,25%). 

Найменший відсоток припав таким громадам як Ботієвська 

69082,557

120803,756
110264,000

69082,557

120803,756
110264,000
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Передбачено, тис. грн. Касові видатки на звітну дату, тис. грн.
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ОТГ - 1384,776 тис. грн. (1,15%), Малотокмачанська ОТГ - 

1405,199 тис. грн. (1,16%), ОТГ Петро-Михайлівка - 1641,195 

тис.грн. (1,36%) (Рисунок 5). 
 

 
Рисунок 2.9 – Питома вага обсягу субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ по 

Запорізькій області у 2017 році 
 

 
Рисунок 5 – Питома вага обсягу субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ по 

Запорізькій області у 2018 році 
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У 2019 році розподіл субвенції було затверджено Розпоряд-

женням Кабінету Міністрів України від 24 квітня 2019 р. № 280-р, 

де було зазначено 44 об’єднаних територіальних громад. Фактич-

но отримано було 110264,00 тис. грн.  

Найбільший відоток субвенції отримала ОТГ Чернігівка – 

7659,817 тис. грн. (6,95%), ОТГ Якимівка - 7293,64 тис. грн. 

(6,61%), ОТГ Водяне - 4169,93 тис. грн. (3,78%). Найменший 

відсоток припав таким громадам як ОТГ Мирне - 620,258 тис. грн. 

(0,56%), ОТГ Олександрівка - 1143,368 тис. грн. (1,04%), ОТГ 

Петро-Михайлівка - 1262,936 тис.грн. (1,15%) (Рисунок 6). 
 

 
Рисунок 6 – Питома вага обсягу субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на формування інфраструктури ОТГ по 

Запорізькій області у 2018 році 

 

Як бачимо, протягом аналізованого періоду було 100% осво-

єння коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюдже-

там на формування інфраструктури ОТГ по Запорізькій області.  

Таким чином, проведений аналіз дав змогу визначити 

механізми розподілу державних коштів на регіональний розвиток 
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за такими джерелами як кошти Державного фонду регіонального 

розвитку, субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окре-

мих територій та субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на формування інфраструктури ОТГ. Результат пока-

зав, що цей механізм не досконалий, адже за певними параметра-

ми не враховується стан розвитку території, чіткі потреби щодо 

сприяння розвитку, або навіть взагалі відсутній механізм.  

Як висновок, фінансування розвитку Запорізької області 

забезпечується на належному рівні, кошти використовуються 

за призначенням і в повному обсязі, що впливає на покращення 

економічного і соціального становища території.  

Таким чином, проаналізовано структуру управління регіо-

нальним розвитком Запорізької області, де визначено, що 

забезпечення належно розвитку здійснює обласна державна адмі-

ністрація. Запуск процесу децентралізації дав змогу акцентувати 

увагу на необхідності спільної роботи органів виконавчої влади та 

органів місцевого самоврядування задля підвищення конкуренто-

спроможності регіону в рамках його розвитку і як наслідок – 

створення спільної установи – агенції регіонального розвитку. 

Отже, фінансові ресурси об’єднаної громади – це певна 

сукупність фінансових фондів, що можуть формуватися за раху-

нок різних джерел і які забезпечують діяльності місцевих суб’єк-

тів господарювання. Наразі, по Запорізькій області присудня 

тенденція щодо залучення фінансових ресурсів як із внутрішніх 

(місцевий бюджет) так і з зовнішніх (міжбюджетні трансферти та 

інвестиції) джерел. Але також варто розширювати ці джерела для 

залучення фінансових ресурсів регіону і тому необхідним завдан-

ням є пошук додаткових незадіяних резервів наповнення бюдже-

тів як складових зростання фінансових ресурсів регіону, а також 

вдосконалення механізмів розподілу коштів, спрямованих на 

розвиток, між регіонами. 

Таким чином, в нашій країні настав етап реформування, і 

тому слід враховувати проблеми, які виникають всередині держа-

ви і реагувати на них. Перш за все необхідно удосконалити меха-
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нізм розподілу державних коштів, які передбачені на фінансуван-

ня розвитку регіонів (інвестиційних програм та проєктів), а також 

підвищити рівень контролю за використанням цих коштів і резу-

льтатів їх освоєння. Але механізми не будуть ефективними без 

належної структури управління – відповідних органів місцевої 

влади, на плечі якої було б покладено визначення основних напря-

мків розвитку, реалізацію відповідних заходів, а також контроль за 

їх виконанням. Саме взаємодія структур різного рівня і відсут-

ність дублювання та розгалуженість повноважень допоможуть 

ефективно використовувати фінансові ресурси на забезпечення 

розвитку регіону з метою покращення добробуту населення. 
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Анотація: описано розробку віртуального асистента (чат-

бота) для месенджера Viber, що взаємодіє з абітурієнтами, 

відповідаючи на запитання про умови вступу, кількість 

державних місць, спеціальності та багато інших питань, які 

стосуються роботи університету. Асистент використовує 

базу знань, інтегровану у сервіс Dialogflow та Viber API. 
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І. Постановка проблеми 

Одним з ключових етапів у житті майже кожної людини є 

навчання в університеті чи коледжі. Для того щоб обрати вищий 

навчальний заклад (ВНЗ), абітурієнту необхідно дізнатися 

інформацію про університет, на основі якої він зможе скласти 

повну картину про ВНЗ, та визначитися з вибором. Для 

вирішення цієї задачі майбутній студент (абітурієнт) має декілька 

основних способів для отримання інформації: зателефонувати до 

приймальної комісії університету; особисто піти до ВНЗ; 

пошукати інформацію на сайті закладу; поговорити зі знайомими. 

Звісно, такий шлях збору інформації теж має право на життя, 

проте в наш час багато речей переходить в онлайн і було б добре 

надати вступникам можливість дізнатися інформацію про 

університет чи кафедру нікуди не йдучи, не телефонуючи, не 

перечитуючи велику кількість інформації на сайті, а зробити це за 

допомогою онлайн асистентів інтернет-месенджерів.  

Асистентом може бути як реальна людина, так і віртуальний 

помічник (програма). У асистентів існує ряд рутинних задач, 

котрі можна автоматизувати для зменшення навантаження на 

людей та забезпечити одночасне обслуговування багатьох 

користувачів з цілодобовою доступністю. Тому є потреба у 

розробці віртуальних асистентів, які можуть вести діалог, 

відповідати на прості запитання користувачів, відповідно до 

тематики закладеної розробником.  

Впровадження віртуальних асистентів - чат-ботів в освітній 

сфері дасть змогу цілодобово, без вихідних та у паралельному 

режимі спілкуватись з абітурієнтами, а вони в свою чергу можуть 

здійснювати пошук необхідної інформації про університет, 

ознайомлення зі спеціальностями, отримання інформації про 

курси або розклади занять. Тому розробка віртуального асистента 

(чат-бота) для месенджера Viber є актуальною задачею. 

IІ. Структура системи 

З структурної точки зору віртуальний асистент буде 

складатися з трьох частин (рис. 1). 
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Мессенджер Власна API

Нейронна мережа 

або сторонній 

сервіс (DialogFlow)
 

Рис. 1. – Структура системи 
 

Першим елементом даної архітектури є месенджер, що являє 

собою програму або додаток для смартфона, або персонального 

комп’ютера, який дозволяє миттєво обмінюватися повідомлення-

ми між різними користувачами, а також дозволяє здійснювати 

дзвінки.  

Враховуючи, що більшість популярних месенджерів зазвичай 

взаємодіють з сторонніми API, котрі здійснюють управління чат-

ботом, за допомогою вебхуків (технологія передачі даних з одного 

сервісу на інший при певних подіях) на основі HTTPS протоколу, 

доцільним є створення власної API (інтерфейсу для взаємодії між 

програмами), яка могла б взаємодіяти з месенджером (блок 2). 

Заключною і однією з найважливіших частин даної архітек-

тури власне являється нейронна мережа, або сервіс який її замі-

нить, наприклад сервіс Dialogflow [1] (блок 3). Саме цей елемент 

архітектури відповідає за опрацювання людської мови, її розбір та 

вибір відповіді, що могла б допомогти користувачеві. 

Алгоритм роботи віртуального асистента складається з 

наступних кроків [2]: 1) користувач відправляє повідомлення 

асистенту, 2) асистент передає повідомлення у сервіс Dialogflow 

3) повідомлення порівнюється з доступними у Intents 4) якщо 

знайдено відповідність - формується та передається відповідь 

асистенту (отримання контексту повідомлення) від Dialogflow 

5) при відповідності назви команди і відповіді у Dialogflow 

викликається метод Execute відповідної команди. В залежності від 

команди користувачеві може відправитись остаточний результат з 

необхідною інформацію, або запит на уточнення, після чого 

відбувається перехід на крок 2). 

ІII. База знань віртуального асистента у Dialogflow 

Основою роботи асистента є сукупність варіантів ведення 

діалогу, котрі називають намірами (Intents), де кожен елемент 

відповідає за певну дію (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Основний потік відповідності намірів та відповідь 

користувачу 
 

Intents дозволяють створити базу знань для відповідного 

застосунку, задавши назву, варіанти вводу та що потрібно 

представити на вихід. Intents пов’язані з сутностями (Entity), які 

представляють собою набір ключових слів, які можуть міститись 

у намірі. Для створення нової сутності потрібно вказати її назву та 

набір слів або фраз, які вважаються еквівалентними. Не менш 

важливими у роботі є контексти. Контексти відповідають за 

послідовність запуску намірів (Intents), завдяки контекстам дося-

гається «природня» мова чат-боту. Відповідно до структури 

взаємодії з абітурієнтом було створено описані вище елементи у 

Dialogflow [2]. 

Приклад роботи контексту для наміру «Vstup 2021» 

представлений на рисунку 3 [3-5].  

Користувач має можливість обрати один з трьох освітньо 

кваліфікаційних рівнів (ОС), після вибору чат-бот автоматично 

застосовує контекст відповідно до обраного ОС і усі подальші 

відповіді будуть застосовані відносно обораного вище варіанту. 

При цьому користувач завжди має змогу повернутись назад. За 

таким самим принципом буде побудовано контексти для всіх 

необхідних намірів. Важливо пам’ятати, що «вихідний» контекст 

наміру присвоюється діалогу тільки тоді, коли заповнені усі 

необхідні параметри і розмова переходить в наступний намір. 
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Рисунок 3 – Використання контексту для наміру «Vstup 2021» 

 

Висновок 

У роботі досліджено задачу підвищення ефективності 

взаємодії з абітурієнтами шляхом створення інтелектуального 

віртуального асистента (чат-бота) у Viber, який відповідає на 

запитання про умови вступу, кількість державних місць, спеціаль-

ності та багато інших, що стосуються роботи університету. Для 

своєї роботи асистент використовує базу знань, інтегровану у 

сервіс Dialogflow. та Viber API. Реалізовано власний API котрий 

взаємодіє з Viber API з однієї сторони та з Dialogflow з іншої, 

налаштовано Dockerfile та docker-compose для збирання, 

пакування та запуску даного асистента.  
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 викладач образотворчого мистецтва 

 Київської дитячої художньої школи N9 

 м. Київ, Україна 

Сучасна, як загальна середня, так і профільна освіта має ста-

вити перед собою нові задачі, — що допоможуть молодому 

поколінню швидше орієнтуватись у світових тенденціях, зумовле-

них економічними та соціальними змінами, а також— адаптува-

тись до цих змін. Окрім цього, навчання має бути здебільшого 

спрямованим на розкриття потенціалу, як індивідуального так і 

колективного. 

Аналіз сучасного розвитку суспільства і культури України 

дозволяє дійти висновків, що складна структура і розвивальний 

характер соціокультурної сфери, ознаками якої є динамічність, 

поліфункціональність, інноваційність, інтегративність, зумовлю-

ють певні зміни стану, змісту, ролі і функцій культури та мистецт-

ва у суспільстві. Цілком зрозуміло, що означені процеси вплива-
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ють на розвиток освітньої сфери, зокрема, сфери мистецької 

освіти. Протиріччя, які склалися між традиційним розумінням 

системи вищої мистецької освіти у сучасному соціокультурному 

просторі, зумовлюють актуалізацію теоретико-методологічних 

досліджень філософсько-педагогічного, мистецько-педагогічного 

і професійно-мистецького спрямування. Потребує вирішення 

проблема підготовки фахівців мистецьких спеціальностей вищих 

навчальних закладів України, яка полягає у подоланні протиріч 

між вузькофаховою спрямованістю мистецької освіти і потребою 

інтеграційного за характером сучасного соціокультурного 

простору у фахівцях нового покоління, здатних до професійного 

саморозвитку, до прийняття творчих рішень, до адаптації в умо-

вах нового суспільства, ознаками якого є інтеграція (поєднання, 

взаємопроникнення), глобалізація, динаміка [1, с.57]. 

Значне підвищення вимог до випускників, необхідність 

підвищення рівня ефективності освіти і освітніх послуг сприяє 

активізації досліджень у напрямі реформування і модернізації 

вищої мистецької освіти. Означені інноваційні процеси відчутно 

посилюють необхідність теоретичного і методологічного аналізу, 

а також зміцнення основ самої методології [2] 

Адаптивні технології в системі мистецької освіти. 

Створення адаптивних технологій мистецького навчання 

виступає нагальною потребою розвитку сучасної мистецької 

педагогіки. Одна з основних тенденцій розвитку мистецької 

освіти — пошук способів індивідуально-адаптованого навчання, 

окреслення методів, які б не тільки враховували можливості учня, 

а й відповідали його творчим потребам і запитам, а також перед-

бачали індивідуально спрямований результат навчання. Відмова 

від адаптації, від пристосування до індивідуальності учня на 

користь досягнення виключно нормативних, ззовні заданих 

параметрів художнього ставлення учнів ризикована різким 

зниженням творчого потенціалу мистецьких дисциплін. Адаптив-

ність методики свідчить про можливість її спрямування на інди-

відуальні особливості учня з метою досягнення максимального 

ефекту навчання. Водночас, передбачається не тільки врахування 
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художнього потенціалу учня, а й визначення персоналізованої 

мети навчання та художнього його розвитку. 

Разом із тим, важливим питанням мистецької освіти залиша-

ється необхідність формування відповідального ставлення 

майбутніх фахівців мистецьких спеціальностей до надбань 

культури, як системи цінностей людства, до художньо-творчої 

діяльності, результати якої завжди чинять вплив на людину як 

споживача певних артефактів.  

Акмеологічні виміри мистецької освіти. 

Суттєвим аспектом модернізації мистецької освіти є 

дослідження акмеологічних підходів до активізації художньої 

діяльності учнів. Акмеологія (від грецького «акме» — розквіт, 

вищий ступінь) як наука пов’язана зі створенням умов і факторів, 

які забезпечують найвищі досягнення людини, не може бути 

чужою мистецькій педагогіці, сам предмет якої тісно пов'язаний 

із такими поняттями як ідеал, досконалість, гармонійність тощо. 

Останніми роками науковці проявляють значний інтерес до 

акмеологічних проблем педагогіки. Теоретичні знахідки О. Бода-

льова, А. Деркача,  

О. Степанової, історичні екскурси Н. Кузьміної, філософські 

узагальнення  

І. Зязюна в галузі естетичного виховання, його сутнісних 

засад, уможливлюють поглиблене вивчення акмеологічних 

напрямів художньо-педагогічної діяльності.  

Основним засобом розробки акмеологічних підходів в 

мистецькій педагогіці виступає метод ідеалізації, за допомогою 

якої можна уявити досліджуване педагогічне явище в особливій 

формі, у вигляді подумки сконструйованого ідеального об’єкту, 

який має відповідати критеріям довершеності, гармонійності, 

результативності. Виходячи із міркувань щодо визначальної ролі 

акмеологічного фактору як у мистецтві, так і в педагогіці, 

виокремлюємо поняття акмеологічної арт-педагогіки, під якою 

слід розуміти самостійну галузь педагогічного знання, що дослід-

жує закономірності досягнення найвищого рівня в художньому 

навчанні, вихованні та розвитку особистості. Навчання, вихован-
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ня та розвиток особистості — є предметом вивчення акмеоло-

гічної арт-педагогіки. 

До провідних педагогічних принципів акмеологічно 

спрямованого навчання мистецтву відносять: 

- Принцип акмеологічного цілепоклодання художньої 

діяльності 

- Принцип акмеологічного усвідомлення мистецьких цін-

ностей, що виражає необхідність досягнення такого характеру 

художнього пізнання, при якому ціннісне його осягнення 

орієнтувалося б на свого роду «фільтрації», здатності відбирати 

найкраще, найвиразніше у світі мистецтва. 

- Принцип акмеологічної регуляції художньо-творчої діяль-

ності, що означає необхідність спрямованості педагогічної під-

тримки на досягнення вихованцями вершин мистецької продук-

тивності, на оволодіння ними найефективнішими засобами 

художньої виразності. Педагогічний супровід у контексті акмео-

логічних підходів має на меті не тільки спонукати до діяння у 

мистецтві, до відтворення, до формального виконання кимось 

створеного художнього образу, а й, насамперед, до самостійних 

творчих пошуків [3, с.2,3]. 

Гуманно-естетичний напрям виховання мистецької освіти. 

Саме з мистецтвом, як стверджує О. Рудницька, пов’язані 

перспективи гуманізації освіти, ствердження нових ідеалів розвит-

ку духовної культури суб’єкта навчання, реалізація принципу 

діалогічного підходу в педагогічному процесі, орієнтація на його 

творчу спрямованість [4]. Ця думка є слушною, вона підтверджена 

практикою останніх десятиліть як концепція, яка вказує на необ-

хідність гуманізації мистецтва як складової духовної культури. 

Тобто, якщо мистецтво у системі освіти виступає запорукою перс-

пективних звершень України, основою духовного розвитку особи-

стості, то головна увага у цьому має приділятися саме мистецтву.  

Гуманно-естетичний підхід покликано спрямувати учнів на 

розуміння художньої цінності творів мистецтва; на стимулювання 

духовності і здатності бути співпричетним до душевного світу 

іншого та на протистояння культивуванню примітивних поглядів 
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та смаків. Новизна гуманно-естетичного підходу зумовлена зрос-

танням людського фактору у цивілізаційних процесах, визнання 

ролі естетичного начала у формуванні особистості молодших 

школярів. Впровадження гуманно-естетичного підходу мотивує-

ться також необхідністю протидії негативному впливу, який спра-

вляє на розвиток дітей дедалі ширше розповсюдження у молодіж-

ному середовищі невибагливих зразків розважального мистецтва. 

Сутність гуманно-естетичного підходу до модернізації мис-

тецької освіти у школі полягає у реалізації впливу мистецької 

діяльності на особистісний розвиток учнів шляхом спонукання їх 

до естетичного переживання. 

Педагогіка, у тому числі мистецька, в умовах тенденції 

сьогодення до динамічного розвитку і змін, повинна демонстру-

вати швидкість адаптації у формах навчання. Разом із тим, не 

менш важливим аспектом є прогрес розвитку у принципах вихо-

вання, орієнтованих на особистісний розвиток та гуманізм, адже 

саме це є важливою стратегією у курсі на гармонійне самовідчут-

тя, врівноважене сприйняття оточення, а значить — на рівновагу 

взаємовідносин особистості із соціумом, гармонізацію соціуму. 
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Анотація. У статті розглянуто сучасні аспекти викладання 

хімії за умов впровадження у закладах освіти дистанційного 

навчання. Представлено переваги використання дистанційних 

технологій навчання. На основі аналізу психолого-педагогічної 

та методичної літератури, авторами визначено проблеми, які 

виникли у науково-педагогічних працівників стосовно питань 

викладання хімії за умов пандемії. Дослідники прийшли до 

висноку, що для якісного вивчення хімії важливо поєднувати 

дистанційне та очне навчання, що дасть змоу здобувачам 

освіти набути практичних навичок роботи. 

Ключові слова: хімія, освітній процес, технології дистанцій-

ного навчання, заклади освіти, здобувачі освіти. 

Аннотация. В статье рассмотрены современные аспекты 

преподавания химии в условиях внедрения в учреждениях 

образования дистанционного обучения. Представлены преи-

мущества использования дистанционных технологий обуче-

ния. На основе анализа психолого-педагогической и методи-

ческой литературы, авторами определены проблемы, возни-

кшие у научно-педагогических сотрудников в связи с препо-

даванием химии в условиях пандемии. Исследователи пришли 

к выводу, что для качественного изучения химии важно 

сочетать дистанционное и очное обучение, что позволит 
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учащимся приобрести практические навыки работы. 

Ключевые слова: химия, образовательный процесс, технологии ди-

станционного обучения, образовательные учреждения, учащиеся. 

Abstract. The article considers modern aspects of teaching chemistry 

under the conditions of introduction of distance learning in education 

institutions. The advantages of using distance learning technologies 

are presented. Based on the analysis of psychological and pedagogical 

and methodological literature, the authors identified problems that 

have arisen in research and teaching staff regarding the teaching of 

chemistry in a pandemic. The researchers conclude that for high-

quality study of chemistry it is important to combine distance and full-

time learning, which will enable students to acquire practical skills. 

Key words: chemistry, educational process, distance learning tech-

nologies, educational institutions, applicants for education. 

Постановка проблеми. Сучасні події спричинені пандемією 

SARS-Cov19, докорінно змінили не лише суспільно-політичне 

життя, а й внесли корективи в організацію освітнього процесу. 

Одним із шляхів вирішення цієї проблеми стало активне впровад-

ження дистанційних технологій навчання. Незважаючи на те, що 

освітяни давно застосовують онлайн-платформи, за допомогою 

яких можна здійснювати дистанційне навчання, більшість науко-

во-педагогічних працівників і здобувачів освіти опинилися в 

незвичному і подекуди незручному для них освітньому онлайн-

просторі.   

Активне впровадження дистанційних технологій навчання 

потребувало від учасників освітнього процесу оволодіння новими 

комптентностями в найкоротший строк. Викладачам насамперед 

необхідно було опанувати педагогічні технології дистанційного 

навчання, зрозуміти психологічні принципи дистанційного 

навчання й особливості сприйняття віртуального спілкування, 

оволодіти сучасними цифровими гаджетами на такому рівні, який 

дозволяє вдосконалювати і швидко адаптувати до власних потреб 

наявні інструменти дистанційної комунікації, а також дає 

можливість перебувати в постійному пошуку нових ресурсів для 

навчання в онлайн-режимі. Для здобувачів освіти актуальною 

стала проблема розвитку самоосвітньої компетентності – здатнос-

ті до самостійного здійснення освітньої діяльності на відстані.  
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Аналіз останніх досліджень та публікацій.  Використання 

дистанційних технологій навчання стало предметом досліджень 

як зарубіжних (Р. Деллінг, Г. Рамблє, Д. Кіган, М. Сімонсон, 

М. Мур, А. Кларк, М. Томпсон), так і вітчизняних науковців 

(А. Андрєєв, Є. Долинський, О. Кареліна, І. Козубовська, В. Куха-

ренко, Є. Полат, О. Рибалко, Н. Сиротенко, А. Хуторський, 

Г. Яценко). Однак, незважаючи на достатню кількість наукових 

напрацювань, дистанційна освіта в Україні більше нагадує 

класичну заочну форму навчання із застосуванням елементів 

окремих форм і методів дистанційного навчання, залишаються 

невирішеними питання оптимального впровадження цих методів 

у процес викладання конкретних дисциплін, насамперед, з 

експериментальним характером викладання, зокрема хімії.    

Метою роботи є дослідження на основі аналізу науково-

педагогічної та методичної літератури, а також з урахуванням 

власного досвіду роботи, особливостей викладання хімії у 

закладах освіти в умовах дистанційного навчання. 

Виклад основного матеріалу. Впровадження дистанційних 

технологій в освітній процес до початку пандемії здійснювалося в 

багатьох закладах освіти і супроводжувалося накопиченням 

науково-методичного потенціалу, опануванням інформаційними 

технологіями, розвитком телекомунікаційної інфраструктури [1].  

Дистанційне навчання – це форма організації освітнього 

процесу і педагогічна технологія, в основу якої покладена 

керована самостійна робота здобувачів освіти, яка здійснюється 

екстериторіально із застосуванням сучасних інформаційно-

телекомунікаційних технологій. 

Головною рисою дистанційного навчання є органічне 

поєднання різноманітних керованих викладачем форм навчання і 

самостійного опановування здобувачами освіти освітнього 

матеріалу. За таких умов роль науково-педагогічних працівників і 

здобувачів освіти набуває нових статусів: викладач виконує роль 

тьютора, який координує освітній  процес і удосконалює ті курси, 

які викладає відповідно до нововведень, а здобувач освіти має 

бути достатньо вмотивованим для самостійного пошуку знань, 
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прийняття відповідальних рішень і підвищення власного 

інтелектуального потенціалу [2, с. 33]. 

На наш погляд перевагами застосування технологій дистан-

ційного навчання є: екстериторіальність, доступність, модуль-

ність, комунікативність, технологічність.   

Проте, за деякими показниками застосування технологій 

дистанційного навчання в процесі вивчення хімії в значній мірі 

поступається традиційній системі організації освітнього процесу.  

 Під час дистанційного навчання, здобувачі освіти мають не 

просто самостійно опрацювати великі обсяги інформації, а 

зрозуміти основний зміст того, що вони вивчають, навчитися 

посилатися на конкретні факти, аргументувати свої думки, 

узагальнювати вивчений матеріал та робити обґрунтовані 

висновки. Звісно, така технологія навчання вимагає від здобувачів 

освіти високої самоорганізації і самодисципліни [2, с. 37]. 

Вивчення різних хімічних явищ, властивостей речовин тощо 

супроводжується лабораторною роботою чи хімічним експери-

ментом. Тож другим суттєвим недоліком впровадження дистан-

ційної форми роботи під час вивчення хімії вважаємо неможли-

вість ефективного виконання експериментальної складової 

освітнього компоненту. 

У процесі вивчення хімії для здобувачів освіти на першому 

місці постає безпосередня робота з речовинами. Якщо занадто 

«теоретизувати» хімічну дисципліну, замінюючи хімічний 

експеримент складанням формул чи рівнянь реакцій, розв’язуван-

ням задач тощо,  здобувачі освіти швидко втрачають пізнаваль-

ний інтерес до хімії як науки [4]. 

За умов дистанційного навчання ця проблема вирішується 

шляхом створення віртуальних хімічних лабораторій. З одного 

боку, такі віртуальні лабораторії є вигідними і зручними, особ-

ливо з огляду на вартість лабораторного обладнання та реактивів 

для проведення деяких експериментів, необхідність дозволу для 

використання прекурсорів, брак кредитних годин на опанування 

освітнього компоненту, адаптацію освітніх програм відповідно до 

Болонської декларації. З іншого боку, виконання лабораторних 
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робіт необхідне для формування у здобувачів освіти практичних 

навичок роботи з обладнанням, отримання і обробки експери-

ментальних даних, розвитку вмінь планувати експеримент, 

аналізувати і зіставляти отримані дані, робити висновки. Проте, 

застосування віртуальних лабораторій повинно мати диференці-

альний характер і враховувати специфіку викладання освітнього 

компоненту, щоб не сталося так, що випусники закладу освіти 

вмітимуть працювати з віртуальними моделями, а не з реальними 

об’єктами і явищами. 

Для збереження балансу між теорією, застосуванням вірту-

альних експериментів та збереженням достатнього рівня зацікав-

леності здобувачів освіти в умовах дистанційного навчання, 

доречно використовувати інтерактивні технології [3]. У процесі 

вивчення нового матералу – перегляд відеороликів Youtube, 

організація відеоконференцій за допомогою сервісів Zoom, 

Google meet, Scype, для засвоєння отриманих знань – викорис-

тання наявних або власно розроблених інтерактивних завдань на 

платфрмах Learning Аpps, Googl Form, Kahoot, Proprofs тощо. 

Висновки. Отже, використання технологій дистанційного 

навчання у закладах освіти при вивченні хімії це вимога часу та 

реальність сьогодення. На нашу думку, дистанційне навчання 

хімічних дисциплін можливе, однак слід зауважити, що доречно 

було б теоретичний матеріал подавати дистанційно, а лабораторні 

роботи проводити очно, адже будь-яка віртуальна лабораторія не 

здатна сформувати або удосконалити навички роботи з лабора-

торним посудом, хімічними реактивами тощо.  
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Анотація: У роботі розглядається сутність і значення геймі-

фікації, як одного із нових і найефективніших методів мотиву-

вання персоналу на даний час, особливо в складних світових 

реаліях, а також в умовах кризи. Означено, як забезпечити 

оптимальне використання ресурсів компанії та мобілізувати 

наявний кадровий потенціал в повному обсязі та на повну 

потужність. З’ясовано, що є переважно важливим для праців-

ників на робочому місці, окреслено, що саме змушує молоде 

покоління працювати з максимальною відданістю та залиша-

тись в стабільному емоційному стані.  

Розглянуто основні цінності гейміфікації, які слід використо-

вувати для вирішення критичних проблем – нарощування майс-

терності та збільшення залученості. Запропоновано викорис-

тання нового методу мотивації за допомогою процесу реаліза-

ції ігрових стратегій у неігровому контексті, що, в свою чергу, 

допоможе залучити молодий персонал та досвідчених 

працівників до ефективної праці.  

Ключові слова: управління персоналом, гейміфікація, криза, 

мотивація,  ігрові механіки. 

У сьогоднішні реаліях функціонування компаній, уміле 

управління персоналом передбачає розуміння менеджерами того, 
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що правильно розроблені організаційні структури і координація 

діяльності працівників за допомогою наказів і розпоряджень не 

гарантують їхню ефективну працю. Потрібно вміти зацікавити 

персонал у досягненні поставлених цілей, знайти правильні 

мотиви, які спонукають працівників до ефективної праці. Так, за 

допомогою належної мотивації персоналу керівник зможе вико-

ристовувати потенціал співробітників на повну потужність.  

Однак, одним з численних показників, який виступає 

орієнтиром при відборі відповідних методик ефективного 

мотивування, є середній вік працівника на підприємстві. І все 

частіше цей показник припадає на людей, які народилися з 1980-

го року і пізніше. Це так зване покоління міленіуму, іншими 

словами, – це люди, чия юність припала на початок двадцять 

першого століття, яке починає та продовжує свій кар'єрний шлях. 

І роблять вони це зі своїм особливим світоглядом, сформованим 

не тільки на основі батьківського виховання і спілкування з 

однолітками, але також тісно пов'язаним з високими техноло-

гіями, які оточували їх з самого дитинства. Особливості управ-

ління людьми покоління міленіум викликають труднощі у 

фахівців,  тому що талановиті, освічені, технічно підковані молоді 

люди не є гнучкими до системи управління в рамках корпора-

тивної ієрархії.  

У результаті дослідження зазначеної проблеми було вияв-

лено наявність такого компоненту, як гра, що виступає якісним 

елементом стилю життя молоді. В процесі гри не важливо, який 

представник цього покоління постійно чекає нагороди. Кожну 

задачу він розглядає, як сходинку до певної мети (як рівень в 

комп’ютерній грі), причому шлях до мети повинен бути ясним.  

Також, як і в більшості ігор, він очікує великої кількості нагород і 

досягнень [1].  

Процес реалізації ігрових стратегій в бізнесі називається 

гейміфікація. Іншими словами, це використання ігрових елемен-

тів і ігрових механік в неігровому контексті. З його допомогою ви 

можете забезпечувати досвід, який створить необхідний сенс і 

посилить мотивацію співробітників, особливо в умовах кризи. 
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Багато компаній використовують гейміфікацію для підви-

щення продуктивності, щоб стимулювати інноваційну діяльність, 

посилити командний дух або якимось іншим способом отримати 

позитивні результати силами власних співробітників. Серед них 

найуспішніші в світі організації – Nike, SAP, Pearson, Salesforce, 

Cisco, American Express, United Airlines, Microsoft, Target, Spotify, 

Siemens, Samsung, IBM, McDonald's і сотні інших – все частіше 

використовують ці технології для отримання переваги над 

конкурентами, переосмислення стратегій, забезпечення безпреце-

дентної лояльності, прийому на роботу та утримання в колективі 

виключно цілеспрямованих людей. 

Як зазначають дослідники в галузі управління персоналом, 

головні цінності гейміфікації обумовлюється двома речами: 

майстерністю та залученістю.  

Людські потреби, які залучають нас до гри, присутні і на 

робочому місці, адже виявляється, що наш мозок потребує 

вирішення завдань, зворотного зв'язку і багато іншого – того, що 

дають нам ігри. Дослідження за дослідженням показують, що ігри 

активують дофамінову систему мозку, яка пов'язана із задоволен-

ням. Нейробіологи провели цікаву паралель між реакцією мозку 

на ігри і процесом дослідження. Так, відомий розробник ігор Раф 

Костер зазначає, що «з іграми навчання – наркотик». Тому, 

залученість – є великою цінністю для бізнесу [8]. 

Другою, не менш важливою, цінністю гейміфікації є майс-

терність. Слід зазначити про відмінність поняття майстерність від 

перемоги, хоча їх легко сплутати між собою. Перемога має 

відношення до досягнення мети, в той час як майстерність 

стосується стійкого і послідовного прогресу в придбанні знань і 

демонстрації здібностей. Іншими словами, майстерність являє 

собою безперервний процес вдосконалення, в той час як перемога 

є пунктом призначення. Так як мало хто здатний по-справжньому 

перемогти, але необмежену кількість людей може поступово 

нарощувати майстерність; зосередження на другому варіанті дає 

керівництву підприємства шанс зробити щасливими максимальну 

кількість співробітників і як можна довше. 
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Для вирішення критичних проблем, нарощування майстерно-

сті та збільшення залученості, гейміфікація використовує переваги 

ігрових механік, програм лояльності та поведінкової економіки. 

Ігрові механіки - це основні елементи ігор, які включають в 

себе рівні, бали, рейтинги, досягнення та нагороди. Всі разом ці 

елементи доносять систему майстерності до кінцевих користу-

вачів - іншими словами, вони служать показниками на шляху, що 

веде до «перемоги». Використовуючи ідеї, які провокують 

внутрішню і зовнішню мотивацію, гейміфікація ґрунтується на 

пошуку і передачі розваг і задоволення в різноманітних ситуаціях. 

Розглянемо більш детально кожний з наведених елементів. 

Бали - являють собою систему, що дозволяє відстежувати 

поведінку, вести рахунок і забезпечувати зворотній зв'язок. Є 

безліч видів систем, що використовують бали, від широко 

розповсюджених систем перевірки балансу рахунку до набагато 

складнішіх - таких як система оцінки технологічної підготовле-

ності працівника, відділу, структурного підрозділу.  

Створення правильної системи балів для вирішення 

відповідних завдань може виявитися складним, але практично всі 

гейміфіковані системи гуртуються на балах досвіду, які найкраще 

відстежують поведінку користувачів з плином часу, що дозволяє 

своєчасно реагувати на нього. Ця та інші функції системи балів - 

продукт природного людського бажання вести рахунок, і вони є 

важливими інструментами гейміфікації, що дозволяють форму-

вати поведінку персоналу. 

Досягнення - один з найбільш важливих елементів гей міфі-

кованих систем. У загальних рисах їх можна розділити на дві 

категорії: внутрішні і зовнішні, тобто створювані самостійно або 

ззовні надані. Мета ефективної гейміфікованої системи полягає в 

наданні набору нагород, що активує бажання користувачів, при 

цьому використовуються зовнішні стимули і тиск в разі потреби.  

Однією з переваг проходження цього підходу в гейміфікації є 

істотне скорочення постійних витрат на програми мотивації. 

Гейміфікованні системи спираються на психологічні та віртуальні 

нагороди за певну поведінку, на відміну від стандартних систем 
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стимулювання, таких як пропозиція готівки і призів (речей). 

Більшість гейміфікованних систем забезпечили неймовірні резу-

льтати при мінімальному або у зовсім відсутньому грошовому 

стимулюванні. Головне - створити відповідність між гравцями, 

компанією і системою. 

Рейтинг - самий складний елемент, який створює таке сере-

довище для розвитку. Якщо в грі важливі показники, то рейтинг 

робить ці показники публічними. При правильному контексті 

рейтинги можуть стати потужними мотиваторами. Розуміння, що 

для переміщення на рядок вище або навіть на саму верхню 

сходинку досить декількох балів, може слугувати сильним 

поштовхом для працівників. 

Отже, гейміфікація є потужним механізмом для збільшення 

залученості колективу та підвищення майстерності працівників. 

Слід зазначити, що гейміфікація пов'язана не зі створенням пов-

ноцінної гри, а з використанням елементів гри. Правильне 

поєднання ігрових механік надасть змогу менеджерам розробити 

змістовну та повноцінну систему мотивації в управлінні 

персоналом. 

Висновки. Таким чином, можна підсумувати, що невід'єм-

ною частиною ефективного управління компанією під час кризи є 

мотивування робітників. З урахуванням того, що нині є тенденція 

збільшення працівників - представників покоління міленіум, 

одним з найефективніших способів мотивування є гейміфікація. 

Через безліч змін в демографії, технологіях і конкурентному 

середовищі прозорливе керівництво деяких компаній, в тому 

числі некомерційних і державних, все частіше звертається до ігор, 

як до способу радикального переосмислення організації в цілому. 

Це дозволяє безпрецедентним чином залучати клієнтів, збли-

жувати співробітників і впроваджувати інновації.  
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Анотація: Стаття присвячена дослідженню окремих аспектів 

кримінальної відповідальності за створення та діяльність 

злочинних угрупувань (на прикладі ст. 255 КК України 
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«Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною 

організацією, а також участь у ній»). Зокрема, автором 

констатується низка проблем, які обумовлені внесенням змін до 

зазначеної вище статті на підставі закону України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

відповідальності за злочини, вчинені злочинною спільнотою» від 4 

червня 2020 року № 671–IX, та вирішення яких на сьогодні є 

надзвичайно актуальним.  

Ключові слова: протидія злочинності, злочинне угрупування, 

злочинна організація, злочинна спільнота, злочинний вплив.  

В сучасний період розвитку суспільства та забезпечення 

захисту прав і свобод людини і громадянина проблема протидії 

злочинним угрупуванням, зокрема, злочинним організаціям є 

надзвичайно актуальною не лише для України, але й на 

міжнародному рівні. Це обумовлено тим, що їх створення в 

окремих випадках становить пряму загрозу для національної 

безпеки, а підвищення рівня тяжких і особливо тяжких злочинів, 

які вчинено у складі злочинних організацій, із застосуванням 

вогнепальної зброї, установлення корумпованих відносин між 

посадовими особами органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та криміналітетом, використання не конкурент-

них методів у фінансово-господарській діяльності підприємств 

негативно впливає на економічне зростання та пов’язаний з ним 

суспільний розвиток України [1]. 

Що являє собою злочинна організація з кримінально-право-

вої точки зору? Відповідно до положень ч. 4 ст. 27 Кримінального 

кодексу України (далі –  КК України) злочинною організацією є 

стійке ієрархічне об’єднання декількох осіб (п’ять і більше), 

члени якого або структурні частини якого за попередньою змо-

вою зорганізувалися для спільної діяльності з метою без посеред-

нього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасника-

ми цієї організації, або керівництва чи координації кримінально-

протиправної діяльності інших осіб, або забезпечення функціону-

вання як самої злочинної організації, так і інших кримінально-

протиправних груп [2, ч. 4 ст. 27]. 

27 червня 2020 року законом України «Про внесення змін до 
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деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за 

злочини, вчинені злочинною спільнотою» від 4 червня 2020 року 

№ 671–IX було внесено зміни до ст. 255 КК України [3] як 

намагання законодавця всілякими зусиллями протидіяти злочин-

ним організаціям та злочинним спільнотам. Однак це породило це 

більше дискусій при дослідженні кримінальної відповідальності 

за створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною 

організацією, а також участь у ній, що виражається в наступному: 

1. У ч. 4 ст. 255 КК України вперше закріплений новий для 

закону України про кримінальну відповідальність термін 

«злочинна спільнота», під якою слід розуміти об’єднання двох чи 

більше злочинних організацій [2, ч. 4 ст. 255]. При цьому у ст. 28 

цього ж Кодексу така форма співучасті не виокремлюється. Тоді 

незрозуміло, на підставі чого дане терміно-поняття існує в 

Особливій частині КК України, якщо воно є юридичною фікцією 

(абстракцією). Більше того, як доречно зазначають П. Л. Фріс та І. 

П, Фріс, не можна визначати злочинною спільнотою об’єднання 

виключно злочинних організацій, оскільки до її складу можуть 

входити й організовані групи [4].    

2. Ч. 2 ст. 255 КК України передбачається відповідальність за 

участь у злочинній організації [2, ч. 2 ст. 255], однак про 

кримінальну відповідальність за безпосередню участь у злочинній 

спільноті у досліджуваній статті нічого не зазначається, не зважа-

ючи на те, що злочинна спільнота за своїми кількісно-якісними 

характеристиками є значно небезпечним злочинним угрупуван-

ням, ніж злочинна організація. Зокрема, як бути з тими членами, 

які після утворення злочинної спільноти вийшли  зі складу своєї 

злочинної організації і перейшли у безпосереднє підпорядкування 

керівника злочинної спільноти? Або, наприклад, як бути з тими 

суб’єктами, які до створення злочинної спільноти не перебували у 

складі жодної злочинної організації, а стали членами злочинної 

спільноти лише після її фактичного створення?  

3. Новелою ст. 255 КК України є також ч. 5 – «Дії, передба-

чені частинами першою, другою або четвертою цієї статті, 

вчинені особою, яка здійснює злочинний вплив або є особою, яка 
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перебуває у статусі суб’єкта підвищеного злочинного впливу, у 

тому числі у статусі «вора в законі». – караються …». Водночас у 

Примітці 1 до цієї статті зазначається, що «під злочинним 

впливом у цій статті та статтях 255--1, 255---3 цього Кодексу слід 

розуміти будь-які дії особи, яка завдяки авторитету, іншим 

особистим якостям чи можливостям сприяє, спонукає, координує 

або здійснює інший вплив на злочинну діяльність, організовує 

або безпосередньо здійснює розподіл коштів, майна чи інших 

активів (доходів від них), спрямованих на забезпечення такої 

діяльності» [2, ч. 5, абз. 2 ч. 6 ст. 255]. Одразу виникає низка пи-

тань – особа, яка, не маючи жодного авторитету, шляхом вислов-

лення різного роду погроз чи застосування фізичної сили, 

здійснює злочинний вплив? Як також розмежовувати поведінку 

особи, яка виконувала роль організатора, підбурювача чи 

пособника у злочині, від можливого здійснення ними впливу на 

злочинну діяльність? 

Не менш дискусійним є також визначення таких понять, як 

«суб’єкт підвищеного злочинного впливу» та «вор в законі». 

Зокрема, чим саме має констатуватись те, що зазначені вище 

особи мають відповідний статус? Більше того, термін «вор в 

законі» взагалі не є україномовним. І це ще далеко не всі 

проблеми, які пов’язані з дослідженням кримінальної відповідаль-

ності за створення, керівництво злочинною спільнотою або зло-

чинною організацією та потребують свого негайного вирішення.  

Таким чином, резюмуючи усе вище наведене, слід конятату-

вати, що існуючі положення ст. 255 КК України необхідно 

конкретизувати та узгодити з окремими положеннями Загальної 

частини КК України, інакше це допускатиме притягнення до 

кримінальної відповідальності за створення, керівництво злочин-

ною спільнотою або злочинною організацією осіб, які нічого 

злочинного не вчиняли, або не притягнення до відповідальності 

тих, які вчинили відповідні кримінально-протиправні діяння, що в 

свою чергу не відповідає принципам верховенства права та 

презумпції невинуватості, закріплених в Основному законі 

України [5, ст. ст. 8, 62]. 
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Анотація. Будь яка виробнича діяльність ставить за кінцеву 

мету одержання прибутку. Вирощування  сільськогосподарських 

культур не є виключенням, адже сільськогосподарський виробник 

завжди планує та розраховує рентабельність і потенційний 
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прибуток культури, куди входить вартість насіння, засобів 

захисту рослин, вартість виконаних робіт, паливо та інші 

витрати, які відносяться до потенційних або додаткових. В 

науковій роботі досліджено застосування гербіциду Пік 75 WG 

та регулятора росту рослин Регоплант у технології вирощування 

соризу, розраховано рентабельність застосування препаратів, 

та їх вплив на кінцевий прибуток. 

Ключові слова: сориз, гербіцид, регулятор росту рослин, 

економічна ефективність. 

Нині Україна є одним із найбільших виробників соргових 

культур, разом з тим за останнє десятиліття їх посівні площі 

значно зменшилися, що багато в чому пов’язано з ціновою 

політикою на сою, соняшник кукурудзу, роблячи ці культури 

більш рентабельними. Як свідчать дані Держстату, посівних площ 

під сорговими культурами у 2012 році нараховувалось близько 

170тис. га, а в 2016-му році цей показник знизився більш як на 

60%. На разі посівні площі соргових культур в Україні складають 

біля 40 тис. га. Проте перспективи для збільшення посівних площ 

під соргові культури все таки існують і пов’язані вони насамперед 

з удосконаленням технології їх вирощування, адже за останні 10–

15 років аграрії підняли їх середню врожайність майже вдвічі[1, 

с.131; 2, с.115].  

Дослідженнями науковців [3, с.31; 4, с.34; 5, с.38 ; 6, с.29] 

встановлено, що застосування гербіцидів та їх бакових сумішей з 

РРР у посівах сільськогосподарських культур є економічно вигід-

ним. Так, у дослідженнях В. С. Задорожного та І. В. Мовчан. [7, 

с.122] встановлено, що застосування в посівах кукурудзи гербі-

цидів Майстер 150г/га та Калісто 0,25л/га забезпечує рентабель-

ність на рівні 103% при отриманні додаткового врожаю 3,39т/га. 

В. В. Думич [8, с.233] встановив, що внесення біопрепаратів 

Азотофіт (0,1 л/га), Біокомплекс-БТУ для зернових культур (0,5 л/ 

га) та ФітоХелп (0,5 л/га)у посівах ярих зернових культур забезпе-

чує збільшення врожайності пшениці ярої на 12,3–20,1%, вівса – 

на 13,2–19,9%. Економічний ефект від внесення препаратів на до-

сліджуваних культурах складає у межах від 1250 до 1618 грн./га.  

Дослідження з вивчення впливу гербіциду і регулятора росту 
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рослин на економічну ефективність при вирощуванні соризу 

виконували упродовж 2016–2018 рр. у польових умовах навчаль-

но-виробничого відділу Уманського національного університету 

садівництва. Дію препаратів вивчали в посівах соризу сорту 

Титан. Економічну ефективність застосування препаратів викону-

вали розрахунковим методом з використанням технологічних 

карт 

Результати проведеної економічної оцінки використання 

препаратів у посівах соризу показали, що за використання 

гербіциду Пік 75 WG у нормі 10 г/га було отримано додатковий 

чистий прибуток на рівні 10940 грн./га, рівень рентабельності при 

цьому складав 153% за окупності додаткових витрат 8,8 рази. 

При збільшенні норми гербіциду Пік 75 WG до 15 г/га було 

одержано додатковий чистий прибуток на рівні 11476 грн./га за 

рентабельності 158% та окупності додаткових витрат в 7,9 рази. 

Вищими ці показники були за використання 20 г/га Пік 75 WG, де 

додатковий чистий прибуток складав 12300 грн./га за рівня 

рентабельності 168% і окупності додаткових витрат в 8,3 рази. 

За сумісного застосування Пік 75 WG з Регоплантом 

показники економічної ефективності були вищими, ніж за дії 

лише гербіциду. Так, істотні прирости врожаю за внесення суміші 

Пік 75 WG з Регоплантом та невисока вартість регулятора росту 

забезпечили найвищий рівень рентабельності та окупності 

додаткових витрат. Зокрема за 20 г/га гербіциду Пік 75 WG, 

внесеного сумісно з Регоплантом, додатковий чистий прибуток 

складав 13324 грн./га, що забезпечило рентабельність на рівні 

180% і окупність додаткових витрат – 9,1 рази. 

Економічно виправданим було внесення гербіциду Пік 75 

WG на фоні обробки насіння регулятором росту рослин Рего-

плант. За дії 20 г/га гербіциду Пік 75 WG на фоні обробки насіння 

перед сівбою Регоплантому нормі 250 г/т отримано додатковий 

чистий прибуток на рівні 12622 грн./га за рентабельності 

виробництва 172% та окупності додаткових витрат – 8,8 рази.  

Найвищі показники економічної ефективності від застосу-

вання гербіциду Пік 75 WG і РРР Регоплант формувались у 
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варіантах досліду із сумісним внесенням Пік 75 WG з Регоплан-

том, що проводили на фоні обробки насіння регулятором росту 

рослин. За поєднання застосування Пік 75 WG у нормі 10 г/га 

було отримано додатковий чистий прибуток на рівні 12190 грн./га 

за рентабельності виробництва 168%, окупності додаткових 

витрат – 10,4 рази. При 20 г/га гербіциду додатковий чистий при-

буток був найвищий і становив 13742 грн./га, що забезпечувало 

рентабельність виробництва на рівні 185% та окупність додатко-

вих витрат – 9,8 рази. Застосування максимальної норми гербіци-

ду супроводжувалось зменшенням  показників економічної 

ефективності, що пов’язано зі зростанням витрат на застосування 

гербіциду та зменшенням прибавки врожаю. 

Таким чином, з одержаних даних економічного аналізу 

можна зробити висновок, що найбільш економічно вигідними є 

застосування в посівах соризу композиції Пік 75 WG 20 г/га + 

Регоплант 250 мл/т + Регоплант 50 мл/га, яка забезпечує 

зростання рівня рентабельності до 185% при 135% у контролі І за 

додаткового чистого прибутку 13742 грн./га, окупності 

додаткових витрат 9,8 рази. 
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Анотація: у статті розкриваються основні види 

здоров’язбережувальних педагогічних технологій, їх значення 

застосування в закладах освіти. Розглянуто погляди різних 

авторів на проблему формування здоров’я молоді та застосування 

здоров’язбережувальних педагогічних технологій. 
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Ключові слова: здоров’язбережувальні педагогічні 

технології, заклади освіти, студентська  молодь, вищий 

навчальний заклад. 

 Модернізація змісту сучасної вітчизняної освіти в напрямі 

інтеграції в Європейський освітній простір передбачає 

розроблення та впровадження інноваційних освітніх систем і 

технологій [2, C.11], зокрема тих, що мають 

здоров’язбережувальну та оздоровчу спрямованість. Адже молоде 

покоління буде перспективним і далекоглядним лише за умов 

збереження та зміцнення свого здоров’я у всіх його аспектах [1, с. 

24]. Виникає потреба й у застосуванні здоров’язбережувальних і 

оздоровчих технологій не лише в освітніх закладах, створюючи 

здоров’язбережувальне навчальне середовище, а й у 

повсякденному житті.  

Науково-педагогічна література з питань 

здоров’язбережувальних педагогічних технологій із цього 

питання представлена роботами багатьох дослідників (В.І. 

Бобрицька, А.Р. Вірабова, М.С. Гончаренко, В.П. Горащук,  

Ю.С. Лук’янова). 

Мета здоров’язбережувальних педагогічних технологій – 

забезпечення умов фізичного, психічного, соціального та 

духовного комфорту, що сприяють продуктивній 

навчальнопізнавальній та практичній діяльності учасників 

освітнього процесу, заснованій на науковій організації праці та 

культури здорового способу життя особистості.  

Основними видами здоров’язбережувальних технологій в 

закладах освіти є: здоров’язбережувальні освітні технології, 

медико-гігєнічні, фізкультурно-оздоровчі, екологічні, безпеки 

життєдіяльності, оздоровчі, розвивально-адаптуючі, технології 

навчанню здоров’ю.  Медико-гігієнічні технології – це 

дотримання санітарно гігієнічних норм та забезпечення 

медичною допомогою учасників навчально-виховного процесу. 

Фізкультурно-оздоровчі – це використання засобів фізичної 

культури для розвитку фізичних якостей та зміцнення здоров’я. 

Екологічні – це формування у школярів екологічної свідомості та 

прагнення до збереження навколишнього середовища. Безпека 

життєдіяльності – це  дотримання правил безпеки 

життєдіяльності, охорони праці, цивільної оборони. Розвивально-
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адаптуючі  – це використання у навчально-виховному процесі  

соціальних та психологічних тренінгів для вчителів, учнів та 

батьків.  

Отже, використання  здоров’язбережувальних 

педагогічних технологій допомагає істотно оптимізувати цей 

процес та є необхідною умовою створення 

здоров’язбережувального середовища, яке б забезпечувало 

повноцінні умови для формування здоров’я студентської молоді 

та дітей, сприяло б їх всебічному розвитку в закладах освіти. 
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Мовотворчість Івана Котляревського міцно спиралася на 

живу народну мову. Про народнорозмовну основу свідчать 

лексика і фразеологія «Енеїди» І. Котляревського. У переважній 

більшості ця поема має усно-розмовне функціонування і таке 
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саме стилістичне забарвлення.  Нині може здатися, що в тексті 

«Енеїди» багато діалектизмів. Насправді ж у часи Івана 

Котляревського ці слова могли бути живою побутовою лексикою. 

Це назви страв і напоїв, одягу, предметів домашнього вжитку, 

будівель, тварин, птахів, розваг, пісень і танців, родинних і 

громадських понять тощо: лемішка, зубці, путря, кваша, шулики, 

сивуха, калганка, варенуха, брага, сирівець, дудка, санжарівка, 

горлиця, гоцак, гайдук, третяк, ковтки, стьожки, дрібушка, 

запаска, юпка, чумарка, каламайка, хрещик, горюдуб. 

Невипадково саме І. Котляревського вважають першим 

письменником нової української літератури. Бо його «Енеїда» 

написана тією мовою, якою люди розмовляли на Полтавщині. 

Наприклад: 

Іди, небого, не журися, 

Попонеділкуй, помолися; 

Чи бачиш, як ми обідрались! [1, с.4]. 

 

Убрання, постоли порвались, 

Охляли, ніби в дощ щеня! [1, с.5]. 

 

Бандура горлиці бриньчала, 

Сопілка зуба затинала, 

А дудка грала по балках; 

Санжарівки на скрипці грали, 

Кругом дівчата танцьовали 

В дрібушках, в чобітках, в свитках. [1, с.6]. 

 

Сестра Дідона мала Ганну, 

Навсправжки дівку хоть куди, 

Проворну, чепурну і гарну; 

Приходила і ся сюди 

В червоній юпочці баєвій, 

В запасці ганій фаналевій, 

В стьожках, в намисті і ковтках… [1, с.6]. 



 

216 

Навіть у цьому невеликому уривку з поеми присутні 

лексичні, морфологічні, синтаксичні та інші особливості, 

притаманні саме розмовному стилю: це і дієслово, вжите з 

префіксом попо- (попонеділкуй), відвигукове дієслово бриньчала, 

фразеологізми ніби в дощ щеня, сопілка зуба затинала, образні 

порівняння дівку хоть куди. 

«Енеїда» Котляревського є справжньою енциклопедією 

культури сміху українського народу, сміх у ній всеохопний, 

чесний, здоровий і благородний. 

Народна мова поеми, її гумористичне забарвлення зумовлені 

самими естетичними завданнями автора. І Котляревський, крім 

усього іншого, намагається просто вразити читача багатством, 

мальовничістю, дотепністю народної мови, розсмішити самими 

словами. Це, зокрема, синоніми зниженого семантичного 

характеру, особливо до слів, що означають фізіологічні потреби 

людини: троянці «з салом галушки лигали, лемішку і куліш 

глитали і брагу кухликом тягли; та і горілочку хлестали» після 

буйного бенкетування вони  «заснули, сопли, харчали і хропли» 

тощо. 

 Розмовні слова вживаються постійно: побратались, посва-

тались, покумались, женихались, тутечки, вештання, совавсь, 

гульвіса, морда,  голодранці, мурмотати, чортопхайка  тощо. 

Безліч також різноманітних фразеологізмів: забилися, мов 

миші в нору; плющили, як мух; з’їздив по зубах; по коліна мор, 

облизня піймавши, взяти чвирк, точити баляси. 

Ужито в поемі дієслівно-скорочені слова на означення 

раптово-моментальної дії (як зазначено вище, також характерна 

ознака розмовного стилю): в воду стриб – пустився вплав;І 

Ремула по лобу хвись! За ним Паллант, за сим вся сволоч стриб-

стриб з човнів, енею в помоч, і тісно строяться на бой. Аж зирк 

– Паллантова ладунка і золота на ній карунка у Турна висить на 

плечі. [1, с.110]. 

Інші засоби розмовної лексики: ожививсь, тинявсь, рівнявсь, 

здригнувсь, попавсь, купавсь (дієслова на –сь), поприсідали 

(дієслова з двома префіксами), діалогічне мовлення, вигуки (ану, 
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гей, гай, ей, ге, ох!) Нечленовані речення, слова-речення надають 

емоційно-експресивного звучання, увиразнюють мову персонажів 

(Та, ба! А нуте! Та згинь!). 

Звертання, характерні для цього стилю мовлення, 

зневажливі: чортові сороки, прескверна пащекухо, диявольська 

худоба, вражий сину, пестливі: Ганнусю, рибко, душко, любко, 

голубко;  звертання-вигуки: Боги! О сину! Світ моїх очей! 

Іронічні: А ти, Латине милостивий! 

Стислість і влучність досягається широким використанням 

неповних речень:  

Іще там єсть до півдесятка, 

Но дріб’язок і гольтіпа; 

В таких не буде недостатка, 

Хоч в день загине і копа. [1, с.108] 

Взагалі безліч вульгаризмів в поемі (гадів син, полізеш рачки, 

суча дочка, розкудкудакалась тощо) зумовлена бурлескним 

стилем, який вимагав про буденне говорити піднесено, а про 

героїчне – зумисно вульгарно. Ці засоби також підпорядковані 

створенню комічного. Постійні епітети (чисте поле, біле тіло, 

гіркі сльози) зближують твір з народною поезією. Використанням 

однорідних членів речення поет захоплює розмаїттям та 

безмежними виражальними засобами української мови: 

Ремнями драла, мов биків, 

Кусала, гризла, бичувала, 

Кришила, шкварила, щипала, 

Топтала, дряпала, пекла, 

Порола, корчила, пиляла, 

Вертіла, рвала, шпигувала 

І кров із тіла їх пила. [1, с.47] 

Коли ж однорідні члени речення є ще й синонімами або 

близькими до них, - сміх дужчає з кожним новим словом. Як вже 

зазначалося вище, багатоназивання – ще одна з властивостей 

розмовному стилю. А «Енеїду» вважають  словником синонімів. 

Наприклад, до слова бити в ній є такі синоніми: дати прочухана, 

дати березової припарки, ляща, перечосу, потиличника, перцю, 
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ляпаса, хльору (всього 60! слів). Це слугує вичерпності 

зображення, тонкощам розкриття внутрішньої суті явищ, 

відтворенню щонайменших відтінків почуттів автора чи героїв.  

Своєю поемою автор довів самобутність українського народу 

завдяки невичерпності її розмовної мови. Вона показала багатство 

лексики, фразеології української мови, яку до того вважали лише 

говіркою. 

Чудові приклади народнорозмовної стилізації зустрічаємо у 

творах Остапа Вишні (П.М. Губенко). Тривале перебування на 

селі надали Остапу Вишні можливість пізнати неповторні 

людські типи, історії людського буття, атмосферу буднів, 

зрештою, усі ті реалії, що природно увійшли в його усмішки 

(тематика, сюжети, комічні колізії, риси облич і вдачі героїв, 

дотепи, живі, од народного мовлення слівця, інтонації тощо). 

Мова його творів жива, соковита, по-народному колоритна. 

Діалоги – жартівливо-гумористичні або ж іронічно-сатиричні – 

багатозмістовні, глибокі і самобутні. Вони є основним засобом 

характеристики та оцінки і комічних ситуацій, і тих же 

персонажів. Надзвичайно багатий синонімічний ряд свідчить про 

невичерпність народної розмовної мови. Наприклад, в його 

творах зустрічаємо такі синоніми слова дивитись: бачити, 

обдивлятися, назирати, зиркати, глянути, переводити погляд, 

обводити поглядом, зупинити погляд тощо; синонімічний ряд 

слова шум у нього складається з: гам, крик, ґвалт, галас, лемент, 

вереск, гул тощо. 

Письменник майстерно вкраплює до своїх творів розмовні 

слова: жарити (говорити), пузо, переборщити, брехня, всипати, 

колупати, патякати, лапати, брехати, всмалити, вжарити, 

бахнути, чухатись,  сіпатися, дряпати, лимон (мільйон), 

розхокати, плямкати, здохнути, товктися, сибірити 

(танцювати) тощо. Вони служать засобом відтворення колоритної 

народнорозмовної мови в устах персонажів. Просторічні слова, 

властиві розмовно-розповідним стилям мови, так само органічно 

вплетені в канву Вишневих усмішок. Це: смальнути, дременути, 

зіньки, бузувір, лясь, таратайка, хапнути, гупнути, 
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одшматувати, замурзаний,  кізяки, сукин син, ікавка, покалатали, 

калаталки, штрикати, буровити, встругнути, макітриться. 

Зустрічаються фамільярно-панібратські: кумасю, дідуган, 

куркулька, середнячка, незаможниця, експлуататорша, цабе, 

цяця. 

Для повнішого і колоритнішого окреслення образу, для 

мовної характеристики персонажів твору, письменник вносить 

індивідуальні особливості розмовної мови зображуваних осіб. З 

точки зору синтаксису привалюють конструкції розмовного 

стилю, а саме неповні речення, незавершені, перервані. Розповідь 

у творах Остапа Вишні ведеться, як правило, від першої особи. 

Вживаються звертання до читача, який мислиться в ролі слухача-

співрозмовника; розповідь звичайно складається з простих і 

коротких речень; вживаються фразеологічні вирази і звороти, 

характерні для живої розмовної мови (і дома, і замужем; ні 

встав, ні впав; рідного батька продасть; хоч пір’я та вовна, аби 

кишка повна; як біжить – усе дрижить, як упаде – сім день 

лежить; обіцянка, цяцянка, а дурневі радість; ходором ходить; 

боже борони; оддають богу душу, сохрани, господи, і помилуй!); 

часто зустрічаються експресивно наснажені конструкції, 

особливо у формі питальних і окличних речень; нерідко 

трапляються вставні слова і речення, модальні слова, частки, 

вигуки яскраво емоціонального забарвлення (А-ря-ря-ря, тю, го). 

Виявом певної дійової образності та емоційності служать різні за 

способом утворення комічні неологізми, широко вживані в мові 

персонажів: затракторилися, намогоричилися, поярмаркував, 

витрудив. Характерні розмовному стилю і дієслова з двома 

префіксами: поприлипає, позатикувані. Відабревіативні слова 

також вносять колорит розмовної мови того часу: райвовна, 

райраки, всеукрдовідки. Комічна вимова персонажів надає їм 

життєвості, достовірності. Наприклад, у п’яного мисливця: 

Пт-та-ташечко! Люб-б-б-бая! За що ти мерррртвая? Хіба 

ти з-в-в-вір? Хіба ж ти мед-вед-мед-мідь! [2, с.178] 

Так само органічно сприймаються і спотворені, неправильно 

вимовлені слова (народна або дитяча етимологія): ліворуціонер,  
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маднат, лазурет, обуск, Дніпрельстан, страженія, бізи сюди, 

сось із казу… 

Все це свідчить, що Остап Вишня був великим знавцем 

тонких нюансів народної вимови, що допомогло йому  у 

створенні справді народного гумору.  

За допомогою звуконаслідувальних слів автор досягає 

повноти змалювання реальності.  У мові творів Остапа Вишні 

широко представлені звуконаслідувальні дієслова: 

пападьомкати, мугикати, екати, хахнути, таки дотудикалась. 

Експресивності додають звертання в розмовах персонажів 

(іродові душі, людоньки добрі, старий, хазяєчко, Боже мій! 

Голубчику, гемонський хлопець; О царице моя небесна) 

Жива розмовна українська мова має велику кількість вигуків 

та вигукових присудків, які можуть вживатися замість 

нейтральних дієслів і тим самим надавати тексту художності, 

комічності. Наприклад: Раннім-рано та ранесенько, ще ледь-ледь 

починає сиріти, штовх вас у бік: - Вставайте! [2, с.128] 

У текстах Остапа Вишні підмет часто виражений іменником 

у родовому відмінку. Така особливість характерна для 

розмовного просторічного стилю і використана автором для 

надання тексту художнього забарвлення. Наприклад: Які вовки? 

Та справжні, живі, сірі вовки! Такого вовка розплодилося, що ні 

проїхати лісом, ні пройти. [2, с.167] 

Вставні конструкції несуть значне змістове навантаження: 

передають додаткові відомості про предмет мовлення, пояснення, 

уточнення, поправки, принагідні зауваження, тому вони широко 

використовуються у гуморесках, усмішках О.Вишні. Наприклад: 

Перед полюванням, майте на увазі, треба вам буде вибити 

довкола всі кобри й всі гримучі змії, щоб, бува, котра не вкусила, 

перехворіти на тропічну малярію, - чи на жовту, чи на червону, - 

це вже яка кому до вподоби, - а потім уже й полювати. [2, с.180] 

Введення в авторський текст народнорозмовних виразів, що 

оформлені як пряма мова (А серед озера-плеса, де скидаються 

щуки, як ночви, де пускають бульбашки золотаві карасі – «Ні, їй 

богу, як лопата», і лини – «Ох, і лини, ви зроду не повірите!») [2, 
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с.268] надає тексту відтінку щирості й безпосередності 

авторського звертання до слухача, намагання заволодіти його 

увагою. Живомовні інтонації, що передбачають цілий комплекс 

супровідних пара лінгвістичних засобів (міміка, жест, порух), є 

також однією із виразних ознак мови художніх творів Остапа 

Вишні: Ви коли-небудь полювали з крякухою? І взагалі ви знаєте, 

що таке єсть крякуха? Не знаєте? Ай-ай-ай-ай! Як же це так, 

що ви не знаєте, що таке крякуха?! [2, с.269] 

Отже, розглянувши основні ознаки розмовного стилю і 

простеживши стилістичне використання розмовної лексики у 

творах видатних представників українського письменства І. 

Котляревського та О.Вишні, ми дійшли таких висновків: 

- розмовна мова – невичерпне джерело формування 

літературної мови: 

- уміле використання розмовної лексики у творах худож-

ньої літератури збагачує характеристику персонажів, налагоджує 

тісний  взаємозв’язок автора з читачем-співрозмовником; 

- розмаїття розмовної лексики передбачає використання 

неповних, коротких, обірваних речень; вставних слів і 

конструкцій, образних порівнянь і звертань; просторічних і 

розмовних слів, фразеологізмів, звуконаслідувань, вигуків; 

певних морфологічних і синтаксичних засобів. 
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УДК 37          Інформаційні технології 
 

СУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТІ 
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В статті досліджено сутність інформаційних технологій (ІТ), 

стратегію, тенденції і наслідки їх застосування в освітньому 

процесі. Швидкі темпи інформатизації суспільства призвели до 

значних змін у повсякденному житті і професійній діяльності. 

Інформатизація освіти є ключовою умовою підготовки фахівців, 

здатних працювати у кардинально нових, дедалі більше автома-

тизованих, умовах праці. У статті розглянуто результати 

наукових досліджень у галузі застосування ІТ в освіті; висвітлено 

стан і тенденції розвитку інформаційних технологій в Україні.  

Ключові слова: інформаційні технології, освіта, стратегія, 

тенденції розвитку.  

Постановка проблеми в загальному вигляді. Одним із 

сучасних пріоритетів України, як і майже всього світу, є побудова 

"орієнтованого на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване 

на розвиток інформаційне суспільство, в якому кожний може 

створювати інформацію і знання, мати до них доступ, користу-

ватися й обмінюватися ними, даючи змогу окремим особам, 

громадам і народам повною мірою реалізувати свій потенціал, 

сприяючи своєму сталому розвиткові і підвищуючи якість свого 

життя на основі цілей і принципів Статуту Організації 

Об’єднаних Націй і поважаючи в повному обсязі та підтримуючи 

Загальну декларацію прав людини" [4].  

Значення інформатизації важко переоцінити: вона сприяє 

забезпеченню національних інтересів, розвитку наукомістких 

виробництв та високих технологій, зростанню продуктивності 

праці, підвищенню комп’ютерної грамотності, розвитку інтелек-

туального потенціалу нації та вдосконаленню соціально-еконо-

мічних відносин, збагаченню духовного життя та подальшій 

демократизації суспільства; розвитку культури спілкування. 

Оскільки метою інформатизації суспільства є "створення 
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гібридного інтегрального інтелекту всієї цивілізації, здатного 

передбачати і управляти розвитком людства" [10], важливу роль в 

даному процесі має виконувати освіта.  

Її стратегічно важливим завданням є підготовка високопро-

фесійних кадрів, здатних розвивати нові інформаційні технології 

та ефективно використовувати їх у професійній діяльності. Інфор-

матизація освіти є ключовою умовою підготовки фахівців, 

здатних працювати у кардинально нових, дедалі більше автомати-

зованих, умовах праці; орієнтуватися у величезних обсягах інфор-

мації, яка поступає безперервно; грамотно обробляти її, зберігати 

і передавати. Основні напрями реалізації стратегії розвитку 

інформаційного суспільства у галузі освіти в Україні визначені 

Законом України "Про Основні засади розвитку інформаційного 

суспільства в Україні на 2007-2015 роки": "забезпечення комп’ю-

терної та інформаційної грамотності населення, насамперед 

шляхом створення системи освіти, орієнтованої на використання 

новітніх ІКТ у формуванні всебічно розвиненої особистості" [5].  

Стратегічним завданням України до 2015 року є входження в 

інформаційне суспільство в якості його повноправного учасника, 

за умови збереженні політичної незалежності, національної 

самобутності й культурних традицій. Приєднання України до 

Європейського інформаційного освітнього простору – "змістово-

предметної, комп’ютерно-технологічної та інформаційно-комуні-

каційної платформи інтеграції і демократизації освіти" [1, с. 31] – 

вимагає здійснення певних реформ.  

Підвищення якості освіти на основі розвитку і використання 

сучасних інформаційних і телекомунікаційних технологій є 

одним із важливих кроків на цьому шляху. В освіті інформати-

зація відкриває доступ до світових інформаційних ресурсів; 

зменшує залежність викладання і навчання від місцезнаходження 

учасників процесу; прискорює глобалізацію; сприяє удосконален-

ню форм і змісту навчального процесу, підвищенню ефективності 

засвоєння навчального матеріалу та індивідуалізації навчання, 

інтеграції навчальної, дослідницької та виробничої діяльності; 

значно збільшує обсяг ресурсів, якими студенти можуть 
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користуватися за межами класної кімнати; сприяє підвищенню 

мотивації до навчання та розвитку креативного мислення. 

Інтерактивність і мультимедійна наочність сприяють кращому 

представленню, і, відповідно, кращому засвоєнню інформації. 

Сутність поняття "інформатизація" розкривається у ст. 1 Закону 

України Про національну програму інформатизації як "сукупність 

взаємопов’язаних організаційних, правових, політичних, соціаль-

но-економічних, науково-технічних, виробничих процесів, що 

спрямовані на створення умов для задоволення інформаційних 

потреб громадян та суспільства на основі створення, розвитку і 

використання інформаційних систем, мереж, ресурсів та 

інформаційних технологій, які побудовані на основі застосування 

сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки" [6].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам 

інформатизації суспільства і освіти присвячено дослідження бага-

тьох науковців: визначені основні терміни понятійного апарату 

інформатизації освіти (В. Биков, Л. Наконечна), досліджуються 

інформаційно-комунікаційні технології (М. Жалдак, С. Зайцева, 

В. Іванов, А. Каленський, І. Роберт), застосування сучасних інф-

ормаційних технологій у навчальному процесі (Л. Білоусова, 

А. Гуржій, Р. Гуревич, Ю. Жидецький, Л. Жиліна, В. Злотник, 

М. Кадемія, А. Пилипчук, І. Роберт, К. Словак, Т. Щоголева, 

Т. Якимович); обґрунтовано створення сучасного інформаційно-

освітнього середовища (В. Андрущенко, А. Кудін, О. Падалка, 

І. Вакуленко, Г. Жабєєв, О. Овчарук); досліджуються проблеми 

використання комп’ютерно-орієнтованих систем навчання 

(Ю. Жук, Р. Оврас, Л. Побережна, С. Подолянчук, Є. Рябчинська, 

Г. Сажко, І. Сінельник, Р. Собко, О. Стечкевич, Т. Хачумян), 

інформатизації освіти (В. Биков А. Каленський А. Крищук, 

І. Роберт), комп’ютерної та інформаційної компетентності (Н. Ба-

ловсяк, В. Дарлінгер, Пєтухова Л.Є.), підготовки викладача до 

використання інформаційних технологій у навчальному процесі 

(І. Богданова, Ю. Господарик, О. Дмитриєва, М. Жалдак, Є. По-

лат, О. Царенко); досліджуються можливості використання мере-

жевих технологій (Л. Брескіна, Н. Задорожна, О. Лазаренко) та ін. 
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Метою статті є дослідження сутності інформаційних 

технологій, стратегії, тенденцій і наслідків їх застосування в 

освітньому процесі. У статті розглянуто результати наукових 

досліджень у галузі застосування ІТ в освіті; висвітлено стан і 

тенденції розвитку інформаційних технологій в Україні.  

Виклад основного матеріалу. Різні автори вкладають 

різний зміст у поняття "інформатизація освіти". За визначенням 

В. Бикова, "інформатизація освіти – це сукупність взаємопов’яза-

них, організаційно-правових, соціально-економічних, навчально-

методичних, науково-технічних, виробничих та управлінських 

процесів, спрямованих на задоволення інформаційних обчислю-

вальних і телекомунікаційних потреб (інших потреб, що пов’язані 

із впровадженням методів і засобів інформаційно-комунікативних 

технологій) учасників навчально-виховного процесу, а також тих, 

хто цим процесом управляє та його забезпечує (у тому числі 

здійснює його науково-методичний супровід і розвиток)" [2]. На 

думку І. Роберт [11], це процес забезпечення сфери освіти методо-

логією і практикою розробки та оптимального використання 

сучасних засобів ІКТ, орієнтованих на реалізацію психолого-

педагогічних цілей навчання, виховання. Д. Швець [13] акцентує 

увагу на залученні нових джерел інформації, застосуванні нових 

засобів управління нею, зміні методики навчання і на контролі 

знань на базі всебічного використання комп’ютерної, комуніка-

ційної та мультимедійної техніки. Суть інформатизації освіти 

складають структуризація професійних знань в заданих предмет-

них областях і забезпечення вільного доступу студентів до баз 

даних. Процес навчання має бути спрямованим не на вміння 

працювати з певними програмними засобами, а на технології 

роботи з різною інформацією: аудіо та відео-, графічною, тексто-

вою, табличною. Важливо, щоб навчальні програмні продукти не 

перетворювались на аналоги існуючих підручників. Особливо 

доцільним є використання інформаційних технологій для вивчен-

ня процесів і явищ, які не піддаються візуальному дослідженню. 

На початку процесу інформатизації освіти головним принципом 

використання комп’ютеру була орієнтація на ті випадки, коли 
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викладач не міг виконати поставлене педагогічне завдання без 

спеціальних допоміжних засобів, наприклад, наочно продемонст-

рувати більшість фізичних процесів без комп’ютерного моделю-

вання. Сучасні студенти вже не уявляють навчання без 

комп’ютеру. Він допомагає розвитку творчих здібностей, сприяє 

формуванню професійно важливих навичок і вмінь, розвитку 

логічного мислення. Удосконалюється не тільки зміст освіти, а й 

методики викладання та дидактичні підходи. Парадигма освіти 

змінюється від "освіти на все життя" до "освіти протягом життя". 

Ключовими технологіями ХХІ століття у всьому світі визнані 

інформаційні та комунікаційні технології на основі систем 

телекомунікації. Інформацію нарешті визначено найважливішим 

стратегічним ресурсом суспільства. Велике значення для визна-

чення місця і ролі нових технологій в освітньому процесі є 

розуміння природи знання. Це принципово інший тип знання, 

більш динамічна його форма і водночас нова форма освіти, у якій 

зникає межа між науковим (дослідницьким), навчальним, 

фундаментальним і прикладним знаннями. Відбувається синтез 

гуманітарного і природно-наукового знання. Його метою є не 

запам’ятовування великих обсягів фактичного матеріалу, а 

здатність легко і швидко в них орієнтуватися. В процесі 

інформатизації освіти виділяють такі аспекти: – методологічний, 

який передбачає забезпечення відповідності основних принципів 

освітнього процесу сучасному рівню інформаційних технологій 

шляхом розробки нових освітніх стандартів; – економічний, який 

залежить від того, якою мірою країна бере участь в інформаційній 

індустрії; – технічний, в рамках якого залишається невирішеною 

проблема недостатнього опрацювання методологічних питань в 

умовах безперервного створення і впровадження великої кіль-

кості програмних і технічних розробок; – технологічний, оскільки 

технологічною основою інформаційного суспільства є 

телекомунікаційні та інформаційні технології, які забезпечують 

економічне зростання, створюють умови для вільного обігу у 

суспільстві великих масивів інформації та знань і призводять до 

суттєвих соціально-економічних перетворень; – методичний: 
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основні переваги сучасних інформаційних технологій мають 

стати головною підтримкою процесу освіти; а посилення ролі 

самостійної роботи студента суттєво змінює структуру та 

організацію навчального процесу, підвищує ефективність і якість 

навчання, активізує мотивацію пізнавальної діяльності.  

Останнім часом багато уваги приділяється дистанційній 

освіті, в основу якої покладено ідею переходу від концепції 

обмеженого фізичного переміщення студентів із країни у країну 

до концепції мобільних ідей, знань і навчання з метою розподілу 

знань за допомогою обміну освітніми ресурсами шляхом 

поширення комунікаційних каналів. Повноправне входження 

України до світового економічного співтовариства як розвинутої 

держави може бути здійснено лише на основі системного підходу 

до вирішення проблем інформатизації. За В. Плескач [10], ефек-

тивним рішенням у питанні підвищення конкурентоспроможності 

країни є формування цілісної системи "освіта – наука – технологія 

– інновація – виробництво". Сучасна тенденція у розвитку освіти 

– перехід від консервативної освітньої системи до випереджаль-

ної – повинна базуватися на випереджаючому формуванні 

інформаційного простору освіти і широкому використанні інфор-

маційних технологій, створенні у вищих навчальних закладах 

потужної інформаційної інфраструктури з розвиненим інформа-

ційно-комп’ютерним навчальним середовищем, впровадження у 

вищу освіту інноваційних методів, засобів та форм професійної 

підготовки майбутніх фахівців. З визнанням терміну "електронне 

навчання" (e-learning) змінюється підхід до інформаційних 

технологій в освіті. Нині в усьому світі навчання в усіх його 

формах (заочній, вечірній, денній) здійснюється не тільки в 

аудиторії, а й в електронному освітньому середовищі, забезпечу-

ючи як повноцінне залучення студентів до процесу навчання, так 

і надійний контроль над рівнем засвоєння знань. Потреба в цьому 

особливо зросла з переходом на кредитно-модульну систему, 

передбачену Болонською декларацією. Одну із тенденцій 

впровадження інформаційних технологій в освіті наполегливо 

підкреслюють представники Майкрософт: на першому місці має 
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бути навчання, і тільки потім доцільно думати про прилади й 

обладнання. Корпорація забезпечує освіту різноманітними 

технологіями, проте наполягає на тому, що прилади повинні 

допомагати освітянам перебудовувати освіту, а не змушувати їх 

пристосовуватися до нових технологій. Намагаючись вирішити 

проблему технічного забезпечення учбових закладів, Майкрософт 

запропонувала проект BYOD (Bring Your Own Device – принеси 

свій власний прилад). На їх думку, існує три ключові умови, які 

забезпечать можливість студентам використовувати їх власні при-

строї в класі: – надання студентам доступу до мережі Інтернет; – 

допомога у використанні пристроїв у мережі; – безпечне інформа-

ційне середовище; – забезпечення узгодженої роботи групи. 

Перевагами такого підходу є уникнення не тільки витрат на 

придбання приладів навчальним закладом, а й проблем, пов’яза-

них з їх обслуговуванням. Аналіз показує, що основними 

засадами розвитку інформатизації освіти в Україні мають бути: – 

формування та впровадження інформаційного освітнього середо-

вища в системі вищої та післядипломної освіти як єдиної системи 

комп’ютерних засобів, програмного забезпечення, навчальних баз 

даних, ефектронних навчальних і методичних ресурсів, віртуаль-

них освітніх середовищ та інших елементів, які реалізують 

інформаційні процеси; – застосування ІКТ у навчально-виховно-

му процесі та бібліотечній справі у поєднанні з традиційними 

засобами; – внесення змін в програми навчальних закладів освіти 

усіх рівнів акредитації, а саме включення в них завдань, висуну-

тих інформаційним суспільством, з урахуванням національних 

особливостей; – створення інформаційної системи підтримки 

освітнього процесу; – забезпечення навчальних закладів комп’ю-

терними комплексами та мультимедійним обладнанням; – 

забезпечення комп’ютерної безпеки процесу навчання; – розвиток 

мережі електронних бібліотек; – створення системи дистанційно-

го навчання; – забезпечення доступу закладів освіти до світових 

інформаційних ресурсів; – створення відкритої мережі освітніх 

ресурсів; – забезпечення усіх навчальних закладів доступом до 

міжнародних науково-освітніх мереж; – створення національного 



 

229 

науково-освітнього простору; – розроблення методологічного 

забезпечення щодо використання комп’ютерних мультимедійних 

технологій; – удосконалення навчальних планів, відкриття нових 

спеціальностей з новітніх ІКТ, втілення принципу "освіта протя-

гом усього життя"; – забезпечення вільного доступу до засобів 

ІКТ та інформаційних ресурсів; – забезпечення умов для підви-

щення комп’ютерної грамотності викладача і студента; Разом з 

позитивними рисами інформатизації освіти (підвищення ролі 

знань, глобалізація свідомості тощо), активно досліджуються і 

негативні (залежність від Інтернету, послаблення соціальних 

зв’язків та посилення соціальної відокремленості). Соціокуль-

турні умови і наслідки інформатизації, її вплив на формування 

особистості інформаційного суспільства є об’єктом дослідження 

багатьох науковців: Л. Аза, Ю. Бабаєва, А. Войскунський, Т. 

Воропай, П. Гнатенко, Н. Костенко, С. Оксамитна, В. Павленко, 

А. Ручка, Д. Швець, Р. Шульга та ін. На думку Д. Швеця [9], 

інформатизація освіти викликає інформаційне перевантаження, 

сприяє формуванню компонентів інформаційної диспозиції, 

інтерналізації (засвоєння цінностей до такої міри, що вони 

визначають поведінку особистості) та екстерналізації 

інформаційних цінностей. Автор звертає увагу на новий тип 

відчуження, а саме відхід людини від дійсності та занурення у 

віртуальний світ; підвищення рівня агресії через вплив агресив-

них комп’ютерних ігор; соціальну самоізоляцію адепта мережі, 

створення комп’ютерних вірусів, хакерство тощо. Враховуючи те, 

що процес інформатизації зупинити неможливо, і її позитивний 

вплив на становлення нового типу особистості інформаційного 

суспільства є більш вагомим, ніж негативний, доцільно приділити 

особливу увагу дослідженню шляхів підвищення ефективності 

застосування новітніх технологій. Низький рівень їхнього розвит-

ку в країні лише загострює всі перераховані вище проблеми. 

Однак, за даними Міжнародного союзу електрозв’язку (МСЕ) 

ООН, Україна у 2012 році опустилася в рейтингу розвитку інфор-

маційних технологій на дві позиції, посівши 67-е місце із 155 за 

легкістю доступу до IT-послуг, ступенем поширення телекомуні-
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каційних технологій і за навичками користувачів. Індекс розвитку 

інформаційних технологій у 2011 році в Україні склав 4,40, тоді 

як у першої десятки країн – від 8,56 (Південна Корея) до 7,68 

(Швейцарія) [12]. Серед основних проблем, відзначених у проекті 

Доповіді Кабінету Міністрів України про стан та перспективи 

розвитку інформатизації та інформаційного суспільства в Україні 

за 2012 рік – "недостатня нормативно-правова база, брак коорди-

нації та контролю за виконанням завдань щодо інформатизації, 

низька присутність України в світовому Інтернет-просторі, 

низький рівень комп’ютерної грамотності населення та великий 

цифровий розрив на міжнародному та регіональному рівнях" [7]. 

Як зазначає Ю. Рамський з посиланням на А. Ракітова, одним із 

потужних суб’єктивних факторів, які завадили Україні своєчасно 

вступити на шлях інформаційно-комп’ютерної революції і 

розробити власну модель інформаційного суспільства була саме 

негативна оцінка процесу інформатизації в радянській філософсь-

кій літературі 80-х років минулого століття [9, с. 6-7]. За даними 

Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатика-

ції України, нині дефіцит фахівців у галузі інформаційних 

технологій в Україні становить 30%. Оскільки економіка 

майбутнього буде не сировинною, а інформаційною, першочерго-

вим завданням є забезпечення її кваліфікованими кадрами. ІТ-

спеціальності повинні стати пріоритетними у системі вищої 

освіти; і йдеться не тільки про збільшення квот на набір, але 

насамперед про підвищення якісних вимог [3]. Наведені факти 

свідчать про необхідність радикальних змін щодо практичної 

реалізації рішень Всесвітнього саміту з питань інформаційного 

суспільства (Женева 2003 – Туніс 2005) для забезпечення країні 

гідного місця на глобальному ринку інформаційних технологій. 

Подальше зволікання може призвести до того, що країна 

залишиться на узбіччі світового розвитку, постачаючи дешеву 

робочу силу та виконуючи функції промислово-аграрного 

додатку. Водночас, ці ж рейтинги підтверджують, що в Україні 

сформовані основи інформаційного суспільства, є необхідний для 

подальшого розвитку науковий, технічний та інтелектуальний 
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потенціал, розвинена інформаційно-технологічна інфраструктура. 

Україна за різними даними займає одне з перших місць в світі у 

сфері офшорного програмування та за мінімальною величиною 

ІТ-тарифів. Це – серйозне підґрунтя (особливо в порівнянні з 

країнами третього світу) для розбудови інформаційного 

суспільства, яка ставиться за мету національною владою.  

Висновок. Аналіз результатів численних досліджень пока-

зує, що сучасними світовими тенденціями розвитку інформатиза-

ції освіти є: – технології: понад зазначене вище мають значною 

мірою урізноманітнити методики навчання, що дає змогу значно 

підвищити якість освіти; – інтеграція: процес забезпечення ціліс-

ності освіти ускладнюється дуже швидкими темпами розвитку 

науки і, відповідно, великими обсягами знань, які потрібно 

отримати сучасним студентам, тому одним із пріоритетних 

завдань впровадження інформаційних технологій в освіті має 

стати саме забезпечення інтеграції; – поєднання класичних 

принципів фундаментальної підготовки з ефективними сучасни-

ми інноваційними освітянськими моделями; запровадження 

нових засобів та методів навчання, орієнтованих на використання 

інформаційних технологій; – створення системи випереджаючої 

освіти; – модифікація змісту діяльності викладача, що передбачає 

високий рівень відповідної підготовки та створення у вищих 

навчальних закладах потужної інформаційної інфраструктури з 

розвиненим інформаційно-комп’ютерним навчальним середови-

щем; – розширення мобільних технологій: швидкість росту 

мобільності технологій вражає; теоретично вони вже зараз 

можуть забезпечити навчання для всіх і в будь-який зручний час – 

черга за ефективним впровадженням; – зміна парадигми освіти 

від "освіти на все життя" до "освіти протягом життя"; – аксіомо-

гічний (ціннісний) підхід, зокрема, до оцінювання; – творчий 

похід до навчання: нові знання повинні створюватися спільно, а 

не просто "передаватися" студентам від викладачів; – глобальний 

підхід до навчання – спільні інтереси, допитливість і прагнення 

вчитися сприяють розширенню власної межи тих, хто навчається; 

– глобальна мобільність: кордони повинні бути відкритими, щоб 
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людина з самого раннього віку могла відчувати себе мешканцем 

не маленького мікрорайону нехай навіть великого міста, а усієї 

планети, щоб за принципом пізнавальної скромності Сократа 

постійно зростала лінія дотику області знання з областю незнан-

ня; розширення можливостей викликає бажання и підвищує 

спроможність; – освіта без кордонів – створення єдиного освіт-

нього простору: технології, творчий підхід і відчуття глобальності 

світу повинні стерти географічні бар’єри. Актуальними напряма-

ми подальшої розробки окресленої проблеми є пошуки шляхів 

підвищення ефективності застосування інформаційних техноло-

гій в освіті на основі застосування системного підходу. 
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Анотація: в статті визначено поняття «емоційний інтелект» 

ат його компоненти, обґрунтована доцільність та необхідність 

розвитку емоційного інтелекту у  майбутніх офіцерів структур 

морально-психологічного забезпечення, сформульовані основні 

педагогічні умови, які повинні бути реалізовані в освітньому 

процесі. 
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Ефективність виконання бойових завдань військовими 

підрозділами обумовлена низкою факторів, серед яких: бойова 

підготовка, майстерність військовослужбовців, боєздатність 

військ, наявність бойової техніки, морально-психологічний стан 

особового складу тощо. Виконання обов’язків військовослужбов-

цями здебільше відбувається в екстремальних, стресових 

ситуаціях. Тому в структурі професійної компетентності важливу 

роль відіграє емоційний інтелект. 

Виділяють такі основні підходи щодо визначення інтелекту. 

Отже, інтелект - це: узагальнена здатність до навчання; здатність 

до абстрактного мислення; те, що забезпечує ефективність 
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адаптації, поведінку у складних умовах; те, що вимірюється 

тестами інтелекту. 

Розглядаючи поняття «інтелект» в контексті емоційного 

інтелекту, визначимо його як  глобальну здатність розумно діяти, 

раціонально мислити та вміти зарадити собі за будь-яких 

життєвих обставин.  

Щодо емоційного інтелекту, то він трактується як  здатність 

ефективно розбиратися в емоційній сфері людського життя: 

розуміти емоції і емоційне підґрунтя відносин, використовувати 

свої емоції для вирішення завдань, пов'язаних з відносинами та 

мотивацією. Поняття емоційний інтелект з'явилось у перебігу в 

психологічній літературі з виходом у світ відомої монографії  

Г. Гарднера «Frames of mind» у 1983 р. В ній фактично вперше 

було обґрунтовано необхідність переглянути тлумачення поняття 

«інтелект», що вимірювалось за допомогою коефіцієнту 

інтелектуального розвитку IQ, розширивши його. 

Г. Гарднер запропонував перелік підвидів інтелекту: 

вербальний, логіко-математичний, просторовий, кінестичний, 

музичний та емоційний види інтелекту. Останній Г. Гарднер 

підрозділив ще на два підвиди: внутрішньоособистісний і 

міжособистісний.  Під міжособистісним емоційним інтелектом 

він запропонував розглядати спроможність людини розуміти 

інших людей, усвідомлювати мотиви їхньої діяльності, ставлення 

їх до роботи, вирішувати, як краще співпрацювати з цими 

людьми, а пізніше додав наявність у людини спроможності 

правильно розпізнавати настрої, вияви темпераменту, мотивів та 

прагнень інших людей і відповідним чином реагувати на них. 

Для поняття внутрішньоособистісного емоційного інтелекту 

він запропонував визначення, у якому підкреслив, що цей вид 

інтелекту позначає властивість людини, спрямовану на себе: 

спроможність формувати точну адекватну модель власного «Я» 

та використовувати цю модель, щоб ефективно функціонувати у 

житті. Внутрішньоособистісний інтелект був визначений як 

спроможність людини розуміти власні почуття, їх витоки і 

регулювати на цій основі власну поведінку. 
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В останні роки з'явилось багато публікацій, переважно 

зарубіжних, в яких дослідники обґрунтували більш детальне 

визначення поняття «емоційний інтелект». 

В роботах Дж. Мейера і П. Саловея опонується більш 

деталізоване тлумачення компонентів емоційного інтелекту, яке 

можна розглядати як подальший розвиток розуміння концепції 

емоційного інтелекту, запропонованої Г. Гарднером. 

Модель емоційного інтелекту Д. Майера - П. Саловея 

включає:  точність оцінки і вираження емоцій (здатність 

визначити емоції по фізичному стану і думкам, по зовнішньому 

вигляду та поведінкою; здатність максимально точно виражати 

свої емоційні потреби іншим людям);  використання емоцій в 

розумовій діяльності (здатність до ефективного мислення за 

допомогою залучення емоцій; рефрейминг; можливість бачення 

світу під різним кутом);  розуміння емоцій (навичка визначення 

джерела емоцій; розуміння складних, амбівалентні почуттів; 

розуміння емоційних переходів; прогнозування подальшого 

розвитку емоцій); управління емоціями (емоції містять 

інформацію і впливають на мислення, тому доцільно враховувати 

їх при вирішенні різного роду завдань). 

Однією з найбільш відомих і визнаних моделей емоційного 

інтелекту є концепція Р. Бар-она, який його визначив як всі 

некогнітивні здібності, знання і компетентність, що дають людині 

можливість успішно справлятися з різними життєвими ситуація-

ми. Даним автором встановлено п'ять сфер компетентностей, в 

кожній з яких відзначаються такі специфічні навички, які сприя-

ють досягненню успіху; пізнання власної особистості (поінфор-

мованість про власні емоції, впевненість у собі, самоповага, 

самореалізація, незалежність); міжособистісне спілкування 

(міжособистісні взаємини, соціальна відповідальність, спів пере-

живання), адаптація (рішення проблем, оцінка реальності, 

пристосування), управління стресовими ситуаціями (стійкість до 

стресу, імпульсивність, контроль), переважаючий настрій (щастя, 

оптимізм) . Інакше кажучи, дана модель об'єднує знання та 

навички в емоційній сфері, а також особисті якості (наприклад, 
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адаптивність, оптимізм тощо). Теорія Р. Бар-она виводить емоцій-

ний інтелект з області інтелектуальних здібностей і розглядає 

швидше як компетентність в сфері емоційних проявів. 

Від сучасних фахівців  структур морально-психологічного 

забезпечення вимагається наявність інтерсоціальних вмінь та 

навичок, а саме: застосування індивідуального підходу у 

спілкуванні; вміння точно визначати стан та оцінювати поведінку 

людини, якомога швидше з’ясовувати її потреби та мотиви 

поведінки; встановлювати комунікативний контакт, розуміти та 

усувати негативні емоції; готовність до усвідомленого емоційного 

реагування тощо. Емоційний інтелект військовослужбовців 

вимагає глибшого вивчення. Затверджена Наказом Генерального 

штабу Збройних Сил України від 29.04.2017 №153 «Інструкція з 

оцінювання морально-психологічного стану особового складу 

Збройних Сил України» говорить про привернення уваги  

командування до цієї проблеми. 

Для формування та розвитку емоційного інтелекту військо-

вослужбовців повинні бути створені відповідні педагогічні умови. 

По-перше, для того, щоб вчити інших управляти емоціями, 

необхідно навчитися розуміти та  усвідомлювати власні емоції та 

почуття. Для цього необхідно розуміння базових понять науки 

про емоції. Розвиток емоційного інтелекту не може відбуватися в 

межах окремих дисципліни. В даному випадку йдеться про надан-

ня майбутнім офіцерам структур морально-психологічного забез-

печення системи знань щодо сутності емоційної компетентності, 

що реалізується через включення питань емоційного інтелекту у 

зміст психолого-педагогічних та спеціальних дисципліни.  

По-друге, розвиток внутрішньоособистісного емоційного 

інтелекту передбачає використання індивідуалізованих методик 

навчання, прийомів розвитку саморегуляції, самоконтролю і 

самооцінки, формування здібностей до рефлексивного мислення, 

метапізнання, розвиток інтуїтивних здібностей курсантів. 

По-третє, підвищення емоційного інтелекту науково-педаго-

гічного складу та офіцерів, які своїми діями та вчинками сприяти-

муть формуванню й розвитку емоційного інтелекту курсантів. 
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В-четвертих, проведення заходів виховної роботи в поза-

аудиторні години, які  повинна бути спрямована на розвиток 

емоційно-ціннісного компоненту (відвідування театрів, виставко-

вих залів, участь у колективах художньої самодіяльності, гуртках 

тощо). 

Отже, загальна концепція розвитку емоційної компетентнос-

ті фахівців структур морально-психологічного забезпечення  

повинна бути спрямована на: розвиток самосвідомості, саморегу-

ляції та емпатії, розвиток комунікативних навичок та вміння 

вирішувати конфлікти; зниження агресивності і антисоціальної 

поведінки; підвищення лідерських якостей і навичок міжособис-

тісного спілкування. 
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