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Економічні науки

ВИКОРИСТАННЯ QR-КОДУВАННЯ В УДОСКОНАЛЕННІ
МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ ПІДПРИЄМСТВА
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Андрєєва В.Ш.,
магістр маркетингу
факультету міжнародної економіки
Одеський національний економічний університет
м. Одеса, Україна
Технології QR-кодування набувають поширення в ресторанних закладах України, вони досить ефективно вливаються в
маркетингові програми та програми автоматизації ресторанів і
кафе. Багато в чому це пов'язане з дедалі більшим поширенням
мобільних пристроїв нового покоління: смартфонів, планшетів на
базі інноваційних платформ, таких як iPad, iPhone, Adroid тощо, а
також високою інноваційною активністю підприємців в даній
сфері.
QR-код являє собою матричний, двомірний графічний код.
Абревіатура QR розшифровується як «Quick Response» (в
перекладі з англійської мови «Швидке реагування»). QR-код
також є товарним знаком, заснованим на матричних штрих-кодах
(або двовимірних штрих-кодах). QR-код складається з чорних
квадратів, розташованих у квадратній сітці на білому тлі, які
можуть зчитуватися за допомогою пристроїв обробки зображень,
таких як камера, і оброблятися з використанням кодів РідаСоломона до тих пір, поки зображення не буде належним чином
розпізнано. Потім необхідні дані витягуються з шаблонів, які
присутні в горизонтальних і вертикальних компонентах
зображення [1].
Виникнення QR-коду розпочала свою історію на теренах
автомобільної промисловості Японії [2]. Поступово система QRкодування стала застосовуватись і за межами автомобільної
промисловості завдяки можливостям швидкого зчитування та
розміщення більших обсягів інформації порівняно зі штрих9

кодами стандарту UPC. На даний час QR-кодування дає
можливості відстеження продукції, ідентифікації предметів,
відстеження часу, управління документами та застосування
різних маркетингових інструментів.
Можливості маркетингових комунікацій за допомогою
використання QR-кодування величезні, а їх масове поширення ще
попереду. Даний код може бути нанесений на будь-яку поверхню
(папір, дерево, тканину, монітор комп'ютера) і зчитуватися будьяким стільниковим телефоном з камерою та програмою-рідером.
QR-код, розміщений на меню закладу або на рахунку клієнта
– маркетинговий хід, що підвищує впізнаваність і популярність
ресторану. Він надає інформацію про його історію, меню,
персонал, розробників інтер’єру тощо. За допомогою QR-коду
ресторан може сповіщати своїх клієнтів про контакти і час роботи
закладу, акції, розіграші, активувати програми лояльності,
влаштовувати голосування, інтерактивні опитування і отримувати
зворотній зв’язок. При цьому Wi-Fi виступає каналом комунікації, що спрямований на відвідувачів закладу. Все частіше
підприємства ресторанного бізнесу перетворюються в робочі
майданчики – поки клієнти чекають на замовлення, вони мають
можливість попрацювати, перевірити пошту, почитати новини
або поспілкуватися з друзями
На даний час уже створено спеціалізований сервіс Visitizer
Resto [3], який пропонує сучасне рішення щодо оцінювання
діяльності підприємства ресторанного господарства за допомогою використання QR- кодування. В даному сервісі можна буде
редагувати позиції блюд в меню, новини, івенти, пароль WiFi.
Переваги впровадження QR-кодування для відвідувачів
ресторанів можуть бути наступними:
‒ можливість впливати на якість послуг, що надаються
шляхом оцінок та відгуків про них, включаючи якість страв,
якість обслуговування, обладнання та чистоту санвузла, що
безумовно збільшить лояльність до закладу, оскільки всі люди
хочуть бути почутими, відчувати себе особливими, люблять
корисні та приємні нововведення;
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‒ можливість ознайомитися з багатомовним меню закладу зі
смартфону чи планшету на мові відвідувача. Меню включає назву
та опис страв, якісні знімки, що зробить вибір відвідувача
комфортнішим;
‒ відсканувавши QR-код, завдяки сервісу Visitizer-Resto
можна дізнатися пароль від WiFi, ознайомитися з відгуками
реальних відвідувачів, акціями і заходами, вибрати страви,
запросити офіціанта, забронювати столик на бажані дату і час;
‒ в інформацію коду, надрукованого на папері або
представленого на карточці можна закласти склад страви, її
калорійність, спосіб приготування, можна зробити посилання на
ролик на youtube, в якому шеф-кухар на кухні ресторану
розповідає і показує як готується це блюдо, або посилання на сайт
ресторану;
‒ можна зробити акцію на якусь страву, а інформацію про
знижку закласти в QR-код;
‒ можна надрукувати QR - коди для завантаження меню кафе
в мобільний пристрій гостя за розділами: гарячі страви, салати,
винна карта тощо;
‒ маючи рідер-пристрій, гостю ресторану не доведеться
чекати офіціанта. А надрукувавши такий QR-код на вулиці,
можна залучити додаткових гостей. В QR-коді можна закласти
додаткову інформацію про напої (наприклад, вино), що дозволить
гостю краще розбиратися в них і усвідомлювати свої переваги.
На столі ресторану можна розмістити зворотний зв'язок у
вигляді QR-коду, де сканування одного коду буде означати
«добре» а іншого «погано», яку оцінку за 3-5 бальною шкалою.
Після того, як гості розплатилися, можна надати знижку у
вигляді QR-коду на майбутнє відвідування ресторану.
Таким чином, використання QR-кодування підприємством
ресторанного господарства дасть можливість удосконалити
маркетингові комунікації та підвищити ефективність маркетингової діяльності шляхом:
− наявності якісного фото страви і опису рідною і зрозумілою мовою, завдяки чому відвідувач (особливо, це стосується
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іноземців) може зробити більш дороге замовлення, збільшуючи
середній чек і частоту візитів;
− контролю рівня лояльності клієнтів по відношенню до
закладу на основі відгуків відвідувачів за системою NPS, що
дозволить оперативно вирішувати конфліктні ситуації з
відвідувачами та підвищувати рівень сервісу;
− розуміння того, наскільки співробітники закладу
справляються зі своїми обов'язками, здійснюючи контроль роботи
персоналу в реальному часі;
− збільшення кількості обслуговування клієнтів в годинипік. Відвідувач зможе самостійно подивитися меню закладу,
ознайомитися з акційними або сезонними пропозиціями, та коли
буде готовий зробити замовлення, запросити офіціанта (а в
подальшому, зробити замовлення без участі офіціанта й оплатити
його);
− заощадження коштів на додрукуванні пошкоджених
меню, роздруківці нових меню при зміні складу страв шляхом
внесення і зміни цих даних на сайті закладу:
− підвищення гігієнічності процесів в умовах пандемії
COVID-19.
Таким чином, QR-кодування є новим і актуальним інструментом для спрощення взаємодії обслуговуючого персоналу з
відвідувачами закладу, поліпшення якості сервісу і обслуговування більшої кількості відвідувачів без залучення додаткових
офіціантів. Все це в сучасних складних умовах діяльності закладів
ресторанного господарства дасть можливість удосконалити
маркетингові комунікації та підвищити ефективність маркетин
гової діяльності.
Література:
1. Що таке QR код https://androidas.ru/what-is-qr-code/
2. Wang S. Does a QR-code must be black and white?
International Conference on Orange Technologies (ICOT) 2015.
IEEE, 2015. pp. 161–164.
3. Visitizer Resto URL : https://visitizer.com/uk/faq/visirestoqrcode
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Юридичні науки
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ ВПРОВАДЖЕННЯ
ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ В
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ УКРАЇНИ
Асанова Людмила Михайлівна
аспірант кафедри публічного
управління та адміністрування
Національної академії внутрішніх справ
Розвиток суспільства зумовлює зміни у соціальному,
політичному, економічному, духовному навіть фізіологічному
процесах і вимагає пошуку відповідей на питання: які фактори,
форми та динаміка необхідні для подальшого його ефективного
існування.
Процес управління реалізується шляхом створення і
використання різноманітних документів, [5] тому вивчення
діловодства як складної управлінської діяльності стає
надзвичайно актуальним.
Робота саме правоохоронних органів відповідно до
українського процесуального законодавства організована та
побудована на опрацюванні і використанні паперових документів
із так званим «живим» підписом, з необхідністю їх багаторазового копіювання, доставляння до різних структурних підрозділів,
проведення спеціальних нарад, необхідністю погоджень відповідно до ієрархічної субординації та завіряння належним чином цих
копій. Усі ці процедури та процеси затратні щодо персоналу, часу, фінансів і тому малоефективні щодо прийняття управлінських
рішень, спрямованих на виконання установою тих безпосередніх
функцій, які забезпечують її діяльність. Водночас не варто забувати про інші проблеми, пов’язані із затратами часу на тривалі
пошуки необхідної інформації або документа за запитом, а також
облаштуванням відповідних місць для їх зберігання.
З огляду на це перед вибором програмного продукту для
правоохоронного органу необхідно з’ясувати, на яку
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організаційну структуру установи розрахована система (кілька
структурних підрозділів чи один), визначити набір функціональних вимог до системи, можливість інтеграції її з іншими
програмними продуктами установи, враховувати обсяг
документообігу, кількість користувачів тощо.
Визначені технічні характеристики програмного продукту
мають відповідати основній своїй меті і впроваджуватися в
установах, де чітко врегульовані, достатньо описані діловодні
процеси [8]. Необхідно розробити інструкції з організації
електронного документообігу з урахуванням особливостей
діяльності установи, вимог законодавства, проводити навчання
персоналу. Під час опису електронного документообігу установи
в своїх інструкціях не варто нехтувати деталізацією процесів,
конкретизацією ролей та визначенням прав та рівнів доступу до
інформації, яка міститься в документах, термінів і місця її
зберігання, а також способи знищення.
Аналізуючи правові засади документальної діяльності
правоохоронних органів, слід зазначити, що деякі з них до
сьогодні здійснюють діловодство згідно з локальними Інструкціям з діловодства, які написано було на основі тих типових, що
втратили чинність. Для забезпечення максимальної ефективності,
прозорості та оперативності прийняття управлінських рішень
необхідна оптимізація та автоматизація діловодних процесів.
Інформаційне забезпечення полягає у своєчасному наданні
достовірних інформаційних ресурсів у розпорядження особи, яка
розробляє або приймає управлінське рішення. Документообіг на
відміну від діловодства є більш ширшим поняттям, що окрім
підготовки документів та роботи з ними ще й означає виконання
документами функції інформаційного забезпечення управлінських рішень.
Організацію діловодства пропонує С.Сельченкова у своєму
практичному посібнику «Діловодство» [4] умовно поділити таким
чином:
• документування (фіксування інформації, складання та
оформлення документів);
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• робота з документами (одержання-відправлення, опрацювання, реєстрація, контроль за виконанням, облік, зберігання,
використання, підготовка до передавання на архівне зберігання,
знищення).
Таким чином, діловодство має охоплювати всі процеси з
моменту створення документа до його знищення чи передавання
на архівне зберігання.
Щодо документування - паперові документи, які не містять
інформацію з обмеженим доступом, не розкривають зміст
кримінального провадження, не містять персональні дані та іншу
охоронювану законом інформацію після отримання службою
діловодства за наявності технічного, програмного забезпечення та
централізованої форми ведення діловодства мають скануватися в
систему електронного документообігу. Це надаватиме змогу фіксувати інформацію в єдиній системі установи. Разом з тим існує
проблема доступу та надання інформації установам, організаціям,
правоохоронним органам та впровадження електронного документообігу, яка розглядається у книзі М. Демкова та М. Фігеля
[7]. Автори розглядають питання правового забезпечення інформаційної безпеки при впровадженні електронного документообігу
в системи електронного уряду в Україні та розробляють власну
концепцію електронного урядування.
Упровадження електронного документообігу в інформаційно-документаційні процеси постійно розвивається в різних
країнах світу. Цілком зрозуміло, що електронний документообіг є
основою для багатьох напрямів діяльності установ, організацій,
органів державної влади, правоохоронних органів та
впровадження технології документування, документообігу,
однією з основних функцій яких є надання адміністративних
послуг, в тому числі за допомогою інтернет технологій.
До найбільш ефективних напрямів використання електронних технологій та електронного документообігу в традиційному
діловодстві належить підготовка документів із використанням
електронних технологій, що здійснюється за правилами і з використанням форм і бланків уніфікованих документів. До того ж на
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реєстраційному масиві ґрунтується облік, пошук, контроль виконання документів без створення інших реєстраційних форм [3].
Законом України вiд 22.05.2003 № 851-IV "Про електронні
документи та електронний документообіг" [2] визначено поняття
електронного документа та електронного документообігу, та
закріплюється визнання юридичної сили електронного документа, визначаються права, обов’язки і відповідальність суб’єктів
електронного документообігу. Для запобігання проблеми
законодавчо врегульованої ідентифікації широкого використання
електронних документів в Україні був прийнятий Закон України
вiд 22.05.2003 № 852-IV "Про електронний цифровий підпис" [3].
Водночас під час впровадження електронного документообігу в діяльності правоохоронних органів необхідно враховувати
високі вимоги до програмного продукту щодо забезпечення
захисту та збереження цілісності даних, адресність та обмеження
доступу.
Так, наприклад у Національному антикорупційному бюро
України процеси узгодження та підписання проєктів листів,
нормативно-розпорядчих документів, доповідних записок в
більшій кількості вже відбуваються із застосуванням
електронного цифрового підпису [9].
Проблема переходу державних правоохоронних органів до
електронного документообігу – це процес поступовий, але
безповоротний. У суспільстві можуть відбуватися різні зміни, до
виникнення яких саме правоохоронні органи, на мою думку,
мають бути готові першими відреагувати та вирішити.
Саме від правоохоронних органів та інших державних
органів суспільство очікує взірцевого шаблону, високих
стандартів і швидкого реагування для прийняття управлінських
рішень щодо загроз, які постають перед суспільством. Як зазначає
В. В. Сокуренко у підручнику «Управління органами Національної поліції України» [1] процес управління без інформації стає
неможливим, її відсутність не дає можливості сформулювати
завдання та мету управління, провести оцінку ситуації, виділити
проблеми, передбачити розвиток подій, підготувати управлінські
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рішення і проконтролювати їх виконання. Сфера забезпечення
правопорядку є надзвичайно мінливою, комплексною та потребує
систематичного вдосконалення, взаємодії правоохоронних
органів, що можливе лише при належному рівні інформаційного
забезпечення.
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Резюме
Неалкогольна жирова хвороби печінки (НАЖХП) є маркером метаболічних та дисліпідемічних порушень. Враховуючи
розповсюдженість атерогенних дисліпідемій [1] та їх доведений
ефект на розвиток тромботичних серцево-судинних ускладнень
[2, 3] у пацієнтів з НАЖХП, важливим є розуміння ролі
гемостатичної активності крові.
Мета дослідження: підвищити ефективність ранньої
діагностики тромбофілічних змін крові у пацієнтів з гіпертонічною хворобою, поєднаною з неалкогольною жировою хворобою
печінки шляхом визначення стану плазмового гемостазу в умовах
гіперхолестеринемії та супутньої статинотерапії.
Матеріали та методи. Проведено обстеження 152
пацієнтів. Групи пацієнтів: I - 46 хворих на ГХ II стадії, II - 54
пацієнт з НАЖХП без ГХ, III група – 52 пацієнт, у яких виявлена
ГХ II стадії з супутньою НАЖХП. Проведено аналіз спонтанної
та індукованої агрегації тромбоцитів, показників коагуляційного,
антикоагулянтного та фібринолітичного гемостазу [4, 5].
Результати.Ступінь спонтанної агрегації виявився істотно
вищим у пацієнтів з гіперхолестеринемією – на 32,4% (р<0,05).
Рівень фібриногену був вищим на 13,5% (р<0,05) саме за умови
гіперхолестеринемії, водночас відбувалося зниження анти18

тромбіну ІІІ на 8,7%
(р<0,05) у хворих з підвищеним
холестерином. Пацієнти з коморбідним перебігом ГХ та НАЖХП
на статинотерапії мали на 16,5% (р<0,05) нижчий ступінь
спонтанної агрегації, ніж хворі, що не отримували даного
лікування. В групі НАЖХП пацієнти, що отримували статини,
мали суттєво нижчий ступінь АК-індукованої агрегації проти
пацієнтів без ліпідознижуючої терапії (на 54,0%, р<0,001). Втім,
при аналізі показників загальної популяції обстежених виявлено
зменшення ступеня колаген-індукованої агрегації на 38,7%
(р<0,05) саме в підгрупі пацієнтів, які отримували лікування. Ми
спостерігали на 23,4% (р<0,001) вкорочення ПТЧ в групі
НАЖХП та на 16,0% (р<0,05) в групі поєднаного перебігу ГХ ІІ
ст. та НАЖХП. За відсутності статинотерапії в групі НАЖХП
спостерігалося істотне зменшення МНВ – на 9,7% (р<0,05) – при
порівнянні з хворими, які отримували ліпідознижуючу терапію.
Зменшення ТЧ на 12,2% (p<0,05) спостерігалося саме в підгрупі,
що одержувала статини серед хворих на НАЖХП. В загальній
когорті застосування статинів підвищувало активність АТ ІІІ на
10,7% (р<0,01), але в групі НАЖХП ця різниця була більш
істотною – на 14,3% (р<0,001) АТ ІІІ був активнішим у пацієнтів,
що отримували ліпідознижуючу терапію.
Заключення. Результати проведеного аналізу довели, що
пацієнти з гіперхолестеринемією мають прокоагулянтну та
протромбогенну активність крові, проте на фоні лікування
статинами відмічається зменшення агрегаційної здатності
тромбоцитів, коагуляційного потенціалу крові та зростання
активності антикоагулянтної ланки гемостазу, що доповнює
механізм профілактичного впливу статинів [6].
Ключові слова: неалкогольна жирова хвороба печінки;
агрегація тромбоцитів, плазмовий гемостаз; фібриноліз;
коагуляційний гемостаз; гіпертонічна хвороба; дисліпідемія,
статинотерапія.
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РОЗВИТОК У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ МОТИВАЦІЇ ДО
НАВЧАННЯ
Безвугляк О.А.,
викладач української мови і літератури
Черкаської медичної академії
м. Черкаси, Україна
В даний час проблема підготовки висококваліфікованих
фахівців набуває все більшого значення. Сучасне суспільство
висуває випускнику ВНЗу високі вимоги, серед яких важливе
місце займають професіоналізм, соціальна активність і творчий
підхід до виконання робочих завдань. Процес вдосконалення
підготовки майбутніх фахівців в умовах сучасної освіти досить
складний та обумовлений декількома важливими факторами.
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Один із них – адекватність мотивації навчальної діяльності
студентів цілям і завданням освітньої системи у ВНЗ.
Дослідження мотивації навчання не дозволяє чітко
визначити, що ж спонукує молоду людину до навчальної
діяльності. Вивчення поведінкових проявів студентів у процесі
навчання у ЗВО дає тільки деякі загальні пояснення мотивації,
але навіть вони дозволяють формувати позитивну мотивацію
до успішного опанування знаннями, що стане запорукою
успіхів у майбутній професійній діяльності.
Поняття «мотивація» науковці пояснюють неоднозначно;
його використовують у психології як систему чинників, які
визначають поведінку і як процес, що стимулює і підтримує
активність на певному рівні. Звернувшись до психологічного
словника, знаходимо таке пояснення: «Мотивація – система
мотивів, яка визначає конкретні форми діяльності або
поведінки людини. Всебічне розкриття причин, якими
пояснюється та чи інша поведінка людини, її дії і вчинки,
неодмінно передбачає аналіз тих психологічних моментів,
якими вони визначаються, тобто сукупності мотивів, якими
зумовлено конкретну поведінку» [1, с. 97].
Через мотивацію педагогічні цілі швидше перетворюються
на цілі самих студентів. Через зміст навчальної діяльності
формується певне ставлення студентів до навчальної
дисципліни й усвідомлюється його ціннісна значущість для
особистісного, в тому числі інтелектуального розвитку.
Мотивація навчальної діяльності вимагає:
– оволодіння студентом знань в майбутній діяльності;
– створення умов для розвитку мотивів;
– зацікавленість студента до досліджуваного ним
матеріалу;
– організація практичної та іншої навчальної діяльності;
– підтримання прагнення у студентів до саморозвитку та
самоосвіти.
Таким чином, пріоритетними у навчальній діяльності
студента стають:
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– самостійна постановка мети і усвідомлення значимості
виконуваної діяльності;
– самостійне освоєння базових знань і умінь;
– формування і розвиток інтелектуально-пізнавальних
процесів, професійної мотивації для досягнення успіху.
Мотивація не повинна завершуватись при проходженні
чергового відрізку навчання, вона має зберігатися і підсилюватися для подальшого навчання.
Процес мотивації у навчанні має характер певного циклу,
він повторюється на кожному навчальному відрізку на вищому
рівні. Саме тому, забезпечення викладачем кожного етапу
мотиваційного циклу у навчанні має здійснюватись за допомогою спеціальних прийомів і методів. Серед основних методів і
прийоми мотивації, а також стимулювання навчання можна
виділити такі, як:
 комунікативна атака;
 доведення та переконання;
 сугестія (навіювання);
 подолання перешкод;
 делегування;
 закріплення позитивного враження.
Таким чином, мотивація повинна розглядатися як процес
спрямовуючий, регулюючий і активізуючий діяльність суб’єкта навчання.
Відповідно до сучасних уявлень можна виділити кілька
комунікативних методик, які можуть використовувати у
навчальному процесі:
 це стимулювання когнітивних процесів (вирішення проблемних завдань, використання рольових та ділових ігор тощо);
 це використання інтерактивних форм та прийомів
навчання, що беруть до уваги інтерес, мотивацію студентів до
навчальної діяльності;
 це моделювання та імітація реальних чи віртуальних
ситуацій;
 це взаємодія викладача у межах малої творчої групи
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студентів за принципом єднання індивідів із різним креатинним та інтелектуальним потенціалом [2, c. 267].
Викладач є носієм необхідної для студентів інформації під
час вивчення нового матеріалу, виконує функції спостерігача,
коли студенти працюють у малих творчих групах, та надає їм
індивідуальну консультаційну допомогу.
Допомагає успішному навчанню студентів мотивація
самоствердження, бажання продемонструвати свої реальні й
можливі досягнення. Вони виявляють наполегливість, високу
емоційність у ставленні до своїх результатів.
У триєдиному завданні: навчання, розумовий розвиток і
виховання - зв’язною ланкою виступаєінтерес суб’єкта навчання. Завдяки пізнавальному інтересу, знання і процес опанування ними можуть стати рушійною силою розвитку інтелекту
і важливим чинником виховання різносторонньо розвиненої
особистості студента.
Залежно від мотивації навчання і характеру навчальнопрофесійної діяльності можна виділити такі три типи
студентів:
1-ий тип – орієнтація на різнобічну професійну підготовку,
пізнавальна діяльність розвивається в ширину.
2-ий тип – орієнтація на вузьку спеціалізацію, пізнавальна
діяльність розвивається в глибину.
3-ій тип – відсутність внутрішньої мотивації, пізнавальна
активність мінімальна.
Для формування позитивної мотивації навчальнопрофесійної діяльності студент повинен стати її суб’єктом:
1) виявляти вільну пізнавальну активність, інтелектуальну
ініціативу і самостійність у прийнятті рішень щодо вибору
шляхів і змісту самоосвіти.
2) збагачувати свій внутрішній світ, бути відкритим
новому досвіду.
3) у діях сьогодення орієнтуватися на своє майбутнє,
будувати особистісну перспективу. Мотивація навчання
посилюється, якщо студент бачить зв’язок між засвоєнням
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знань, збагаченням власного досвіду та вимогами й функціями
майбутньої професійної діяльності.
4) розвивати рефлексивні процеси: самооцінку, самокритичність.
5) виховувати в собі потребу втілювати в життя власні
плани, реалізовувати потенційні можливості [3, c. 295].
Отже, лише за наявності у студента потреби в самореалізації
розвиваються його загальні й професійні здібності, успішно
здійснюється теоретична і методична професійна підготовка,
формується духовна і моральна вихованість. Процес навчання для
нього набуває життєвого смислу, і він працює на вищому рівні
активності.
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У статті на основі аналізу науково-педагогічної літератури з
питань педагогіки проаналізовано методи формування
моральної культури молодших школярів, розглянуто їх
ефективне застосування на сучасному етапі.
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EFFECTIVE METHODS OF FORMATION OF MORAL
CULTURE OF JUNIOR SCHOOLCHILDREN
Biletska AnnaVitalievna
The article, based on the analysis of scientific and pedagogical
literature on pedagogy, analyzes the methods of forming the moral
culture of primary school children, considers their effective
application at the present stage.
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ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ
МОРАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Белецкая Анна Витальевна
В статье на основе анализа научно-педагогической
литературы по вопросам педагогики проанализированы
методы формирования нравственной культуры младших
школьников, рассмотрены их эффективное применение на
современном этапе.
Ключевые слова: мораль, нравственные знания, моральные
методы, моральные качества, нравственное воспитание,
нравственное поведение, культурное поведение, нравственная
культура, младшие школьники.
Постановка проблеми. Зміни в житті країни, соціально –
економічні реформи пред’являють нові вимоги до навчання і
виховання підростаючого покоління. Розвиток сучасної освіти
веде багатьох учених до дослідження історії розвитку
освітнього процесу і дає можливість використовувати кращі
надбання педагогічної думки в реформуванні. Виховання є
цілеспрямованим і усвідомленим підняттям людини як
особистості відповідно до специфіки цілей, соціальних груп та
організацій, в яких воно здійснюється.
Аналіз досліджень. У сучасних умовах розвитку освіти в
Україні проблему морального виховання порушено в низці
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нормативно – правових документів: Національній доктрині
розвитку освіти України у ХХІ ст. (2002), законах України «Про
освіту» (2017), «Про вищу освіту» (2014), Концептуальних
засадах розвитку педагогічної освіти України та її інтеграції в
європейський освітній простір (2004), Концепції Нової
української школи (2016) [3; 4; 6] та ін.
Вивченню ефективних методів формування моральної
культури молодших школярів присвячені наукові праці таких
вчених: В. Бабич, І. Бех, В. Білоусової, А. Бойко, Н. Волкової,
М. Красовицького, Т. Люріної, О. Матвієнко, О. Скрипченко,
М. Фіцули, Л. Шульги, П. Щербань, І. Харламова, Л. Григорович, І. Підласого, Ю. Підборського, К. Плівачук, А.Сембрат,
Л. Москальової, М. Окси, О. Савченко, О. Сухомлинської.
Відомий педагог Януш Корчак, виділяючи соціальну роль
морального виховання молодших школярів, сформулював
важливе положення: «Реформи в житті дорослих слід починати в
душах дітей» (Матвієнко, 1999: 232) [10].
Мета статті полягає в теоретичному аналізі ефективних
методів формування моральної культури молодших школярів.
Виклад основного матеріалу. Розглянемо найбільш
типові класифікації методів формування моральної культури
молодших школярів запропонованих Каліною К. Є. За її
дослідженням однією з традиційних класифікацій методів
формування моральної культури молодших школярів вчені –
педагоги виокремлюють три групи методів: переконання,
вправа і спонукання. М. Болдирєв вважає найбільш типовими
методами формування моральної культури молодших школярів
переконання, вправа, заохочення та покарання [5].
Близькою до вищезазначеної класифікації методів формування моральної культури молодших школярів є класифікація
І. Огороднікова, а саме: вправа, переконання, привчання,
заохочення, осудження, покарання [5].
У ході наукового пошуку було встановлено, що від
зазначених вище класифікацій методів формування моральної
культури молодших школярів певним чином відрізняється
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класифікація Т. Ільїної. Вона складається з методів переконання
(бесіди, лекції, диспути, дискусії), методів організації діяльності
вихованців (вправа, привчання, переключення), методів стимулювання поведінки молодших школярів (заохочення та покарання).
У відповідності до предмету дослідження заслуговують на
увагу також роботи І. Мар’єнка «До питання про процес
морального виховання» та «До питання про теоретичне
обґрунтування методів виховання», в яких автор згрупував
методи формування моральної культури відповідно до способів
цілеспрямованого впливу вчителя. Ця класифікація є більш
послідовною та вірно обґрунтованою. Дослідник виділив такі
групи методів: пояснюючо – репродуктивні (пояснення, повчання, розповідь); привчання та вправляння (показ, тренування,
доручення); проблемно – ситуаційні (постановка моральних
задач, створення колізій, зміна мотивів діяльності); стимулювання
(схвалення, похвала, довіра, оцінка, нагорода, подяка, заохочення); гальмування (попередження, догана); керування
культурним самовихованням вихованців (поради щодо вибору
особистого ідеалу, поради щодо самоаналізу, самооцінка власної
поведінки, поради щодо надбання навичок самопереконання,
самонаказу, самосхвалення, само засудження) [5].
Цінними для даного дослідження є стаття В. Рогожкіна
«Про класифікацію методів морального виховання» [5], в якій
вчений виділив чотири групи методів формування моральної
культури, а саме:
– методи формування сумління (розповідь; інсценування,
лекція, доповідь; роз’яснення; бесіда; диспут; особистий
приклад; навіювання);
– методи формування поведінки (вправи; організація
культурно – моральних відносин у процесі суспільно –
корисної праці, у процесі гри та у повсякденному житті);
– методи виховання почуттів (опора на емоційність
змісту, знаходження в ньому духовно близького; вплив на
почуття за допомогою мови, міміки та жестів; включення до
активної класної та позашкільної діяльності; вплив на почуття
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емоційністю навколишнього середовища, міжособистісних
стосунків; тактильний метод);
– методи стимуляції волі (заохочення; збудження особистісної гідності; вимоги, примушення; покарання та осуд) [5].
Науковець В. Костів виділив наступні методи формування
моральної культури: переконання, етичні бесіди, роз’яснення,
позитивний приклад, дотримання народних традицій, гри,
заохочення [5].
Цінним щодо класифікації методів формування моральної
культури молодших школярів є підхід Б. Ліхачова, який
виокремив наступні методи:
– методи організації культурного життя і діяльності
виховуючого колективу (колективні єдині вимоги, колективне
самоврядування, колективне змагання тощо);
– методи повсякденного систематичного цілеспрямованого і вільного спілкування, товариської, довірчої взаємодії у
звичайних та екстремальних ситуаціях (повага, переконання,
обговорення, співчуття, застереження, критика тощо);
– методи самодіяльності, які поділяються на саморганізацію
духу (самоаналіз, самопізнання, самоочищення), самоорганізацію
почуттів і розуму (самовиховання, самонавчання, самооволодіння) та самоорганізацію волі й поведінки (самоконтроль,
самостимулюція, самообмеження);
– методи педагогічного і психологічного дотику вихователя
та молодшого школяра з метою корекції її свідомості й поведінки,
стимулювання й гальмування діяльності, а саме: звернення до
свідомості (приклад, пояснення, актуалізація мрії, зняття
напруги), звернення до почуттів (совісті, самолюбства, честі,
співчуття, сорому), звернення до волі та вчинків (вимога,
навіювання, заохочення, покарання) [8].
Особливої уваги заслуговує внесок у розробку проблеми,
що досліджується, сучасних українських педагогів – науковців
В. Лозової та Г. Троцко у праці «Теоретичні основи виховання
і навчання». Учені, спираючись на вищезазначену класифікацію методів формування моральної культури молодших
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школярів, визначили фактори вибору того чи іншого з методів
[9].
Але переважна більшість педагогів у процесі формування
моральної культури молодших школярів використовує класифікацію методів, запропоновану Т. Конніковою. Це методи:
1) формування свідомості (освічення, навіювання,
переконання, прикладу);
2) методи формування досвіду поведінки (привчання,
вправи, доручення, вимоги);
3) методи стимулювання і корекції поведінки молодшого
школяра (заохочення, покарання, корекція) [7].
На сьогодні це є ефективні методи формування моральної
культури молодших школярів, які широко використовуються.
Розглянемо їх більш детально.
Методи формування культурно – моральної поведінки. Ця
група методів спрямована на вироблення досвіду поведінки з
культурними, моральними нормами і правилами. Серед них
ефективними є такі методи:
а) практичне залучення молодшого школяра до виконання
конкретних правил поведінки. При використанні цього методу
акцентують увагу на організації життя молодшого школяра
відповідно до вимог, а також на постійному підтриманні його
поведінки згідно з цими вимогами. Вчитель при цьому повинен
використовувати різноманітні засоби, щоб молодші школярі в
реальному житті пересвідчилися у правильності, доцільності
для них такої поведінки, зрозумів, що порушення правил
спричинює небажані наслідки для нього і для оточуючих;
б) показ і пояснення. Молодших школярів систематично, в
різних життєвих ситуаціях, привчають до певних способів
культурної поведінки: вітатися, ввічливо просити про послугу,
дякувати, бережно ставитися до речей, навчального матеріалу;
в) приклад поведінки дорослих. Організовуючи різноманітну діяльність молодших школярів, вчитель встановлює чіткі
правила, пояснює їх учням, переконує, що дотримання певних
правил є важливою умовою їх успіху.
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г) оволодіння культурно – моральними нормами у спільній
діяльності. Особливість цього методу полягає в тому, що
молодші школярі оволодіють певними моральними нормами
спонтанно, без ініціювань вчителем, а у спільній діяльності.
Вони самі приходять до висновку, що дотримання певних
моральних норм є передумовою успішної діяльності, досягнення позитивного результату, хороших взаємин у школі.
д) вправляння у культурно – моральній поведінці. Суть
методу полягає у створенні вчителем спеціальних умов для
молодших школярів у дотриманні моральних норм. Для цього
слід потурбуватися про те щоб створені вчителем ситуації не
були штучними, а наближалися до життєвих, звичних для
учнів. З цією метою використовують різноманітні доручення,
ускладнюючи їх відповідно до віку молодших школярів.
е) створення ситуацій морального вибору. Цей метод
передбачає використання особливих вправ, спрямованих на
формування моральних мотивів поведінки у дітей молодшого
шкільного віку. Такі вправи можуть бути запрограмовані
вчителем самостійно.
Методи стимулювання моральних почуттів і мотивів культурної поведінки. Використання їх передбачає спрямування
молодшого школяра на дотримання культурних моральних
норм, застереження від їх порушень. З цією метою використовують наступні ефективні методи:
а) приклад культурної поведінки інших.
б) педагогічна оцінка поведінки, вчинків дитини. Важливо
зоб вона була об’єктивною, своєчасною, а її вимогливість,
принциповість поєднувалися з добрим ставленням до молодшого школяра, зацікавленістю в його успіхах.
в) колективна оцінка культурної поведінки та вчинків
учня. Будь – які дії молодших школярів мають у своїй основі
певну мету, моральну спрямованість, а їх наслідки породжують
почуття задоволення, впевненості у собі або сорому невдоволення. Схвалена педагогами, однолітками культурна поведінка
та моральні вчинки зумовлюють позитивні переживання
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дитини. Ще сильніше переживає учень свої неправильні дії,
невдачі, які отримали оцінку.
г) схвалення культурної поведінки та певних моральних
вчинків. Прагнення до культурної та моральної поведінки має
бути підтримане, схвалене вчителем, однак щоразу це робити
складно. Молодшого школяра треба підвести до усвідомлення,
що культурна поведінка важлива, необхідна і корисна для
нього, для інших.
д) осуд недостойних вчинків. З огляду на особливості
психічного розвитку молодшого школяра цей метод використовують рідко, оскільки він може заподіяти їй моральної шкоди,
викликати негативне ставлення до особистості вчителя.
Звертаючи увагу на неправильну культурну поведінку учня,
необхідно висловлювати впевненість у тому, що він може вести
себе інакше.
Висновки. Отже, формування культури поведінки молодших школярів правомірно розглядати в якості ефективного
підходу до розв’язання проблеми вдосконалення виховного
процесу в сучасних умовах початкової ланки освіти. На
ефективність використання методів формування моральної
культури
молодших
школярів
впливають
педагогічно
обґрунтоване зіставлення методів формування моральної
культури з метою, завданнями, змістом, принципами виховання
та застосування в єдності методів формування свідомості,
формування досвіду культурної суспільної поведінки,
стимулювання діяльності і корекції поведінки, самовиховання.
Процес виховання культури поведінки молодших школярів
дуже складний, передбачає свідоме і своєчасне застосування
вчителем різноманітних методів. Вчитель повинен уважно
слідкувати за тим, як кожний із його вихованців сприймає
виховний вплив.
Ефективними методами формування моральної культури
молодших школярів є: такі методи роботи як розповідь, бесіда,
спостереження, читання літератури на моральні теми, ігри,
перегляд діафільмів та кінофільмів. Всі вони займають не
31

останнє місце і не позбавляють школярів живого спілкування з
рідною природою, пам’ятками культури та архітектури тощо.
Література:
1. Батарейна І. Розвиток теорії і практики морального
виховання учнів початкових шкіл України. / І. Батарейна //
Науковий збірник «Актуальні питання гуманітарних наук:
міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених
Дрогобицького державного педагогічного університету імені
Івана Франка». – Том 1, – № 29, – 2020 – С. 180 – 184.
2. Закаріна К. Розвиток моральної культури молодшого
школяра як важливий аспект мовного навчання в початковій
школі. [Електроний ресурс] – Режим доступу: https://sno.udpu.edu.ua/index.php/naukovo – metodychna – robota/94 –
vseukrainska – studentska – internet – konferentsiia – dlia –
mahistrantiv – problemy – i – perspektyvy – rozvytku – osvity – khkhi
– stolittia – 11 – 12 – lystopada – 2019/364 – rozvitok – moralnoji.
3. Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145 –
VIII. Ст. 1 – 7. [Електроний ресурс] – Режим доступу:
http://zakon.rada.gov/lavs/show/2145 – 19 (дата звернення:
05.01.2019).
4. Закон України «Про загальну середню освіту» від 13. 05.
1999 р. № 651 – XIV. Ст. 1 – 2. [Електроний ресурс] – Режим
доступу:
http://zakon.rada.gov/lavs/show/651 – 14 (дата
звернення: 05.01.2019).
5. Каліна К.Є. Класифікація методів морального виховання
дітей. / К.Є Каліна // Харківський національний педагогічний
університет імені Г.С.Сковороди – Надійшла до редакції
27.10.2008. – С. 74 – 78.
6. Концепція «Нова українська школа» Схвалено рішенням
кол. МОН України від 27.10.2016. [Електроний ресурс] –
Режим доступу: https://mon.gov.ua/ua/tag/nova – ukrainska –
shkola (дата звернення: 05.01.2019).
7. Коннікова Т. Методи морального виховання.
[Електроний ресурс] – Режим доступу: https://www.slideshare.net/bangbang1614460/ss – 42163562
32

8. Лихачев Б. Педагогика. Курс лекций / Б.Лихачев. – М.:
Педагогика, 1992. – С.190 – 195.
9 Лозова В. І. Теоретичні основи виховання і навчання:
[навч. посіб.] / В. І. Лозова, Г. В. Троцко. // – Х.: «ОВС», 2002.
– 400 с.
10. Матвієнко О. В. Основи морального виховання особистості молодшого школяра. / О. В. // Матвієнко – Київ: –
Стилос, – 1999. – 232 с.

______________________________________________________
УДК 316.77
Соціологічні науки
ТРУДНОЩІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ
ПІДЛІТКІВ
Варнавська І.В.,
доцент кафедри професійної освіти,
кандидат педагогічних наук, доцент
Херсонський державний
аграрно-економічний університет
м. Херсон, Україна
Проблема професійної орієнтації підлітків є важливою
складовою успішної професійної реалізації особистості.
Підлітковий вік є складним, перехідним віком у житті людини.
Тому перед батьками, педагогами є велика відповідальність за
майбутнє підлітків і за те, щоб вони правильно обрали свій
професійний життєвий напрям. Для того щоб визначитися із
вибором професії, необхідно співвіднести різні чинники: свої
потреби, самооцінку, мрії, інтереси, темперамент, здібності,
стан здоров'я тощо. Досить складним завданням є вибір
професії. Можна сказати, що будь-яка професія – складний
світ, у якому потрібна адаптація, роки навчання, пристосування до різних факторів і умов. З іншого боку, то перш, ніж
обрати будь-яку професію, треба вже заздалегідь знати, з чого
обирати. Таким чином, незнання світу існуючих професій є
труднощами і найважливішою проблемою професійного
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самовизначення для сучасних підлітків. Підліток повинен не
просто вибрати професію, вона повинна йому подобатися, він
повинен враховувати потреби в професії в тому регіоні, в
якому він буде жити.
Профорієнтаційна робота, що виконує функції професійної підготовки передбачає два шляхи його отримання –
самоосвіта або навчання в освітніх установах професійної
освіти або успіх професійної освіти визначає такий важливий
психологічний момент як готовність (емоційна, мотиваційна)
до набуття тієї чи тієї професії [2].
Професійне самовизначення – це відношення людини до
світу професій в цілому і до конкретної обраної професії зокрема.
Таке самовизначення проходить в кілька етапів: зародження
професійних намірів відповідно до суспільних і зі своїми
особистими потребами; цілеспрямоване професійне навчання
конкретної діяльності. На цьому етапі відбувається професійне
самовизначення особистості; входження в професію. Це
безпосередньо ознайомлення із умовами праці, службовими
обов'язками, входження в колективні відносини; реалізація
професійних спрямувань. Вважаємо доречним розглянути
можливі помилки, що здійснюються людиною на виділених
етапах, щодо проблеми професійного самовизначення.
1 етап. Перша помилка полягає в тому, що підліток у
першу чергу шукає навчальний заклад, в якому він би хотів
вчитися, а потім вже тільки починає обирати професію в цьому
закладі.
Друга помилка полягає в несвоєчасності вибору. Це
означає, що у підлітка не вистачає часу на те, щоб визначитися
із професією.
Третя помилка полягає у відсутності в учня відчуття
необхідності у виборі професії. Наприклад, у підлітка все
родичі мають професію економіста, ця професія є традицією в
конкретному сімейному колективі. Природно, батьки змушують підлітка зберегти традицію, не зважаючи на те, що
підліток не планує обирати цей професійний напрям.
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2 етап. Вирішальне значення при виборі професії відіграє
самооцінка підлітка, яка лежить на підставі рівня домагань,
тобто рівня складності тих завдань, до здійснення яких людина
вважає себе здатним.
3 етап. Одним із основних етапів прийняття рішення про
вибір будь-якої бажаної професії є збір необхідної інформації
про неї. При цьому можуть виникнути помилки і складності, на
певному етапі, які обумовлені трьома причинами: особистісними характеристиками, роллю сім'ї і впливом однолітків.
4 етап. На цьому етапі типові помилки можуть бути
пов'язані з недостатнім рівнем критичності підлітка. Низький
рівень критичності не дозволяє в повному обсязі виявити і дати
об'єктивну характеристику власного становища. Виділяють
велику кількість факторів, що впливають на вибір професії:
- особисті професійні переваги – те, що є потребою підлітка;
- позиція батьків, адже вони спонукають підлітка обрати
професію за власним смаком;
- позиція однолітків. Часом підлітки обирають професію «за
компанію», або за місцем розташування вишу або підприємства;
- позиція вчителів, які теж можуть вплинути на вибір
підлітка своїм авторитетом;
- здатності закладені природою в людині і їх варто розвивати,
з тим, щоб вони сприяли найкращому вибору професії;
- інформованість, яка відіграє важливу роль у виборі
професії. Адже у підлітка «на очах і на слуху» невеликий вибір
професій. Тому профорієнтаційна робота є рушійною для вибори
підлітків затребуваних, сучасних професій. Таким чином, зростає
й інтерес до інших, раніше невідомих професіями;
- схильності – це вибірна спрямованість, що спонукає
займатися певною діяльністю. В її основі бажання вдосконалювати навички і вміння, пов'язані з цією професійною діяльністю.
Профорієнтація – це комплекс психолого-педагогічних
заходів, спрямованих на оптимізацію процесу працевлаштування
відповідно до бажань, уподобань і сформованими здібностями, а
також з урахуванням потреб у спеціальностях на ринку праці [1].
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У наш час існує безліч різних методик профорієнтації і
широка практика їх застосування. Розглянемо блок методик, який
найбільш часто застосовується для допомоги підліткам в
здійсненні свого професійного вибору. Найбільш поширеними
психодіагностичними методиками, спрямованими на надання
допомоги в здійсненні професійного вибору підлітків, є:
диференційно-діагностичний опитувальник Е. А. Клімова (ДДО).
Методика розроблена відповідно до класифікації типів професій
Е. А. Клімова (людина-природа, людина-техніка, людина-людина,
людина-знак, людина-художній образ). Опитувальник пропонує
вибрати серед 20 пар відповідей по одному в кожній парі.
Результати показують, до якої з сфер у людини проявляється
найбільший інтерес.
«Карта інтересів» Голомштока. Опитувальник включає
174 питання, що відображають спрямованість інтересів в 29
сферах діяльності. Проаналізувавши його результати, можна
зробити висновок про пріоритетній сфері інтересів підлітка.
Методика професійного самовизначення Дж. Голланда
(Тест Голланда). Спрямована на виявлення відповідності типу
особистості і типу професійного середовища. У методиці
запропоновано 43 пари професій, в кожній із пар підлітку
пропонується вибрати одну, найбільш бажану. Підлітку
пропонується відповісти на питання:
- З ким або з чим ви б хотіли працювати?
- Який об'єкт праці вас приваблює?
- Чим би ви хотіли займатися?
- Який вид діяльності вас приваблює?
А потім аналізуються результати щодо об'єкта праці і
виду діяльності, інтересам підлітка відповідно до сфери
професійної діяльності.
Вважаємо за необхідне виділити основні чинники
правильного вибору професії:
- правильна самооцінка особистості, здібностей, інтересів,
нахилів, здібностей, бажань і обмежень;
- наявність початкових знань і умінь у тому напрямі, в
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якому знаходиться обрана професія;
- уміння тверезо співвіднести результати самооцінки із
знаннями вимог, які висувають ті чи ті професії.
Правильна профорієнтація – один із важливих показників
розвитку людини. Іншим важливим моментом профорієнтації в
школі є поінформованість про те, які професійні напрями є
доцільними і затребуваними.
Адже практика доводить, що найбільш поширеними
труднощами і помилками молоді при професійному визначенні
виявляються:
- керівництво у виборі, засноване на інформації з
помилкових або упереджених джерел інформації;
- неправильним
аналіз і систематизація отриманої
інформації про ту чи ту сферу діяльності;
- переоцінка або недооцінка окремих індивідуальнопсихологічних характеристик особистості, хибна, помилкова
самооцінка;
- неправильна, неточна, недоречна оцінка своїх здібностей,
підміна їх моральними якостями;
- помилкове уявлення про можливості освоєння обраної
професії;
- керівництво при профорієнтації емоційної складової,
тиск з боку авторитетних для підлітка і школяра людей;
- наявність впливових стереотипів;
- невміння вчасно змінити помилкове рішення при
отриманні додаткової інформації;
- профорієнтація школяра на підставі симпатії до тих чи
тих особистісних якостей представника певної професії,
ідеалізація, наслідування перенесення особистого ставлення до
людини на професію;
- різноманітні проблеми поведінки і формування підлітків;
- неможливість пройти тестування щодо профорієнтаційного вибору, проконсультуватися із психологом;
- позиція батьків, однолітків, вчителів.
Отже, для підлітків на перший план ставиться завдання
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правильного вибору професії. Це зробити не просто, і тому на
шляху професійного вибору підлітка зустрічаються різні
труднощі, помилки, які потрібно долати, вивчаючи світ
професій із більш ранніх років і проходячи різні тести на
профорієнтацію.
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Національний ТУ «Дніпровська політехніка»
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Україна знаходиться у транзитному стані від лінійної до
кругової економіки. Спостерігаючи за перехідним етапом та
відсотком підприємств, котрі перейшли до ЦЕ, ми бачимо що
темп переходу є дуже повільним. Саме тому, слід приділити
більш детальну увагу проблематиці впровадження кругової
економіки, з якої стикаються українські підприємництва.
Перш ніж перейти до переліку завдань, які необхідно
виконати для успіху реформування сектору новітньої
економіки, слід проаналізувати проблематику та розбити її на
сфери впливу для більш детального розуміння.
Національне формування стратегічних пріоритетів знаходиться під впливом та залежне від запровадження ЦЕ в
європейських країнах, а саме від завдань, які перед собою
визначає держава у цьому напрямку. Перш за все, мова йде про
правові та інституціональні системи, які потребують створення
належного законодавчого та нормативно-правового забезпечення.
Не менш важливим є переорієнтація на екологічно доцільні види
виробництва як на рівні держави, так і самих підприємств, які
повинні модернізувати свої виробництва та інвестувати у
переробку. Але при цьому, мають бути створені фінансовокредитні установи, які будуть керуватись програмАми фінансування проектів з переробки відходів та їх утилізації. У пріоритеті
буде формування нових бізнес-моделей, зміст яких буде полягати
у заміні одних комплектуючих на інші, які передбачають
формування полягати у нових ланках виробництва та заміні
технологічного процесу. А в наслідок цього отримаємо попит на
нову робочу силу.
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Мал 2. Проблеми впровадження ЦЕ та їх вирішення зі сторони влади
в Україні.

Рис. 3 Проблеми впровадження ЦЕ, з якими стикаються
представники бізнесу
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Мал. 4 Проблеми впровадження ЦЕ, з якими
стикається суспільство. [2, с.6]

Висновок. Враховуючи усі вище перелічені проблеми та
шляхи їх розвитку, ми розуміємо що інвестиції різних рівнів
потрібні для переходу від старої до кругової економіки.
Економіка стане більш ефективною у використанні енергії та
сировини, тільки тоді, коли всі кошти будуть інвестовані й
політики стимулювання та розвитку дадуть бажаний результат.
Економіка поступово перейде на поновлювані джерела енергії та
стане більш ощадливою у використанні матеріальних ресурсів.
Не обійдеться й без інвестування у людський капітал та освітні
програми, з метою підготовки робочої сили та працевлаштування населення. Аналізуючи сьогодення та попередні етапи
впровадження ЦЕ в Україні, ми повинні розуміти що є більш
глибинна проблема, яка лежить у філософській площині і
стосується ментального світосприйняття повсякдення та
розуміння ціннісних пріоритетів ведення бізнесу.
Література:
1. Циркулярна економіка. Організаційно-правові аспекти
URL: https://www.businesslaw.org.ua/circle-economic-t/
2. Із третього світу в перший URL: https://www.pwc.
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Система освіти, що склалася протягом століть, за останні
роки зазнає істотної модернізації в зв’язку з розвитком і
практичним використанням нових інформаційних та телекомунікаційних технологій. Традиційне спілкування викладача й
студентів на лекційних, семінарських і лабораторних заняттях
значною мірою починає заміщатися спілкуванням студент–
комп’ютер, викладач–телекомунікаційна система. Найбільш
концентровано вищевказані зміни проявляються в системі
дистанційної освіти. Дистанційну освіту можна охарактеризувати
як сучасну форму навчання на відстані з використанням нових
інформаційних технологій і систем мультимедіа, що дає змогу
подолати недоліки традиційної, зокрема, заочної форми навчання,
зберігаючи при цьому всі її переваги [1, с. 33].
Україна, як і весь світ, зіштовхнулася з тяжким випробуванням – пандемією коронавірусної хвороби (COVID-19, SARSCoV-2). Так, на 19 січня 2021 року в Україні підтверджено
1 167 655 випадків зараження SARS-CoV-2, з них 21 046 осіб
померли, 886 248 одужали [2].
З метою недопущення подальшого поширення коронавірусної хвороби уряд України повторно ввів обмежувальні
заходи та запровадив жорсткий локдаун, однією з вимог якого є
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канікули або дистанційна форма навчання в усіх закладах освіти,
окрім дитсадків. В цей період впроваджена особлива форма
навчання, яка не має поступатися за ефективністю традиційній
навчальній діяльності, прийнятій в закладах вищої освіти (ЗВО), а
саме – дистанційне навчання.
В Україні, впродовж останнього часу, прийнято низку
важливих законів та програм з проблем інформатизації та розбудови вищої освіти, чим закладено ґрунтовну нормативно-правову
основу для запровадження дистанційного навчання [3, с. 4].
Дистанційне навчання характеризує сучасний період
розвитку як світової спільноти, так і освітнього процесу в
Україні. В цей період розробляються методики, навчальні
дистанційні програми, курси тощо з дистанційного навчання.
Дистанційне навчання – сукупність сучасних технологій, що
забезпечують доставку інформації в інтерактивному режимі за
допомогою
використання
інформаційно-комунікаційних
технологій від тих, хто навчає (викладачів, визначних постатей в
певних галузях науки, політиків), до тих, хто навчається
(студентів чи слухачів). Застосовується під час підготовки як у
середніх загальноосвітніх школах і ЗВО, так і в бізнес-школах.
Основними принципами дистанційного навчання є інтерактивна
взаємодія в процесі роботи, надання студентам можливості
самостійного освоєння досліджуваного матеріалу, а також
консультаційний супровід у процесі дослідницької діяльності.
Дає змогу навчатися на відстані, за допомогою диспутів експертів
із кількох країн, за відсутності викладача. Основну роль у
здійсненні дистанційного навчання відіграють сучасні
інформаційні технології [4].
В США, Японії, Австралії та багатьох західноєвропейських
країнах ця форма з’явилася вже досить давно і має велику
популярність серед студентів через її економічні показники і
навчальну ефективність. Дистанційну форму навчання ще
називають «освітою протягом усього життя» через те, що
більшість тих, хто навчається, – дорослі люди. Багато хто з них
вже має вищу освіту, проте через необхідність підвищення
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кваліфікації або розширення сфери діяльності в багатьох виникає
потреба швидко і якісно засвоїти нові знання і набути навички
роботи. Саме тоді оптимальною формою може стати дистанційне
навчання [5].
У системі дистанційного навчання виділені 4 типи
суб’єкта [5]:
- cтудент – той, хто навчається;
- тьютор – той, хто навчає;
- організатор – той, хто планує навчальну діяльність,
розробляє програми навчання, займається розподіленням
студентів за групами і навчальним навантаженням на тьюторів,
вирішує різні організаційні питання;
- адміністратор – той, хто забезпечує стабільне функціонування системи, вирішує технічні питання, слідкує за статистикою
роботи системи.
Важливим
елементом
дистанційного
навчання
є
дистанційний курс (ДК). Ще до початку навчання тьютори
розробляють ДК за своїми предметами. В процесі навчання курси
можуть змінюватися і доповнюватися. Кожний викладач має
змогу сам вирішувати, як буде виглядати ДК і які мультимедійні
елементи в ньому будуть застосовуватися. Міра і спосіб
використання комп’ютерних технологій при підготовці ДК
значно впливає на ефективність його засвоєння. Світовий досвід
показує, що використання динамічних об’єктів для створення
наочних моделей процесів, адаптивне моделювання студента в
багатьох випадках значно підвищує навчальний ефект [5].
Курс розбивається на розділи, які потрібно проходити у
визначений час. За матеріалом розділів тьютори створюють і
призначують тести і завдання, які також потрібно вчасно
проходити. Тьютор має можливість призначувати спеціальні
перевірочні тести за відповідними розділами курсу. Тьютор
може призначувати завдання для підгруп студентів, тоді
завдання вирішується колективно. Взаємодія між суб’єктами
системи дистанційного навчання здійснюється за допомогою
системи індивідуальних гостьових книг, форумів, чатів та
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електронної пошти. Для організації дійсно ефективного
навчального процесу дистанційного навчання необхідна
систематична робота з оболонкою як студента, так і тьютора
майже кожного дня протягом всього терміну навчання [5].
Нині дистанційне навчання отримало потужний імпульс
розвитку в Україні в зв’язку з розповсюдженням найсучасніших
інформаційних технологій – мережевих гіпермедіа й мультимедіа.
Такі технології створили принципово нові можливості
формування, накопичення та доступу до будь-якої інформації [6].
Окреслюючи підходи до впровадження системи дистанційного навчання, дослідники наголошують на покликанні
дистанційного навчання розв’язувати специфічні завдання,
зокрема впровадження нових педагогічних технологій навчання;
застосування засобів телекомунікаційного зв’язку; розвитку
творчої складової̈ освіти; створення віртуального інформаційноосвітнього середовища тощо [7].
З метою активного розвитку дистанційної освіти в Україні
особливої уваги потребують наступні аспекти організації
дистанційного навчання, а саме: широке застосування дистанційних, інформаційно-комунікаційних технологій і відповідних їм
форм і методів навчання; створення необхідної матеріальнотехнічної бази дистанційного навчання; посилення відповідальності кожного ЗВО за рівень підготовки студентської молоді;
створення умов для вибору студентом місця й часу навчання;
формування у викладачів і студентів необхідних умінь і навичок
використання комп’ютерних і комунікаційних технологій;
самовдосконалення викладачів щодо введення педагогічних
інновацій; посилення практичної та теоретичної складової
дистанційних програм; фінансування міжнародного обміну
викладачів, які досліджують питання дистанційної освіти, для
збагачення їхнього досвіду та покращення практичної діяльності
[3, с. 66].
Література:
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Харківський фаховий вищий художній коледж
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Вагомого значення у формуванні творчої особистості
майбутнього митця, набуття ним професійності є розвиток
асоціативно-образного та просторового мислення. Одним з
різновидів просторового мислення є пейзажне мислення, що
характеризується як здатність до художньо-образного перетворення реального простору в картинний, вистпає необхідним
інструментом успішної образотворчої діяльності майбутніх
художників. Формування пейзажного мислення пов’язується з
практичним застосуванням набутого досвіду з образотворчості
в умовах пленеру, на відкритому просторі.
С. Базаз’янц вказує на той факт, що простір реальний і
простір відображений так чи інакше співвідносяться один з
одним у різних видах мистецтва, виступають як складові
частини художнього образу. Простір виступає у якості
універсального «матеріалу мистецтва» [1, с. 21-22].
Просторове мислення, на думку О. Полехіної, спочатку
«формується в системі наочно-дієвого мислення. Потім в своїх
найбільш розвинених і самостійних формах виступає в
контексті образного мислення» [2].
О. Нікуліна високо оцінювала значення просторового або
пейзажного мислення для творчості сучасного митця.
Досліджуючи твори видатної української художниці Т.
Яблонської, мистецтвознавець зазначає, що для мисткині у
розмаїтті проявів природи міститься «не тільки предмет
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милування, захоплення, але та реальність, через яку втілюється
ідея, тема художнього твору [3, с. 59] Автор вбачає у розвитку
пейзажного жанру шлях до нових відкриттів в усіх сферах
мистецької діяльності [3, с. 92-94].
Г. Сотська розглядає образотворчу діяльність на пленері
як необхідну умову «розвитку естетичного сприйняття
оточуючого середовища та формування здібностей до
художньо-творчого освоєння та відтворення природи на
засадах добра і краси» [4, с. 184-188].
Ф. Розумовький наголошує на тому факті, що слов’янській
культурі в цілому притаманне пейзажне мислення. Науковець
вбачає у пейзажному мисленні здатність сприймати духовні
поняття крізь призму ландшафтних форм, звертаючись при
цьому до традиційних образів і уявлень [5, с. 25-28].
Художній критик В. Гаршин цікаво окреслює образ
художника, який працює за простим принципом «пишу, що
бачу». Автор негативно оцінює таку діяльність на натурі, за
якою живописець не обтяжує себе роздумами [6, с. 79].
Порушена проблематика залишається актуальною і для
сучасної художньої освіти, що має на меті не тільки надати
необхідні для успішної образотворчої діяльності знання і
уміння, а й навчити творчо і самостійно мислити, свідомо
ставитися до натури. На сьогодні навчальний процес у закладах
художньої освіти побудований таким чином, що більшість часу
майбутні фахівці з образотворчого мистецтва приділяють
аудиторній роботі. Навчальні завдання, починаючи від
натюрморту до фігурних постановок, зазвичай, розміщуються у
обмеженому просторі майстерні, який не сприймається. Таким
чином, творча молодь концентрує увагу на окремому предметі,
не пов’язуючи його з оточуючим простором. Не досліджуючи ці
взаємозв’язки з особливостями композиційного розміщення,
зорового сприйняття, форматом полотна, зображення окремих
предметів перетворюється на самоціль.
З метою уникнення більшості помилок в образотворчій
діяльності, слід вибудовувати ставлення до натури в контексті
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просторових взаємовідношень між об’єктами зображення,
оскільки в основі композиції полягає конструювання реального
простору на картинній площині. Всі окремі предмети, які
містяться в ньому є складниками, елементами композиції, що
органічно взаємодіють між собою та оточуючим їх простором,
немов, орнаментом вплітаються в картинний простір, не
порушуючи його цілісності.
У розумінні складних взаємозв’язків між предметом і
оточуючим простором та способами їх трактовки в образотворчості ключову роль відіграє пленерна практика, що є
необхідною умовою формування пейзажного мислення. Саме
робота над пейзажем в умовах пленеру дозволяє у практичний
спосіб з’ясувати, що є цілісністю композиції; як вибудовувати
плановість; яким чином стан освітлення у природі впливає на
тональність об’єктів зображення, загальний колорит; ступінь
наближеності чи віддаленості від глядача. Пейзаж спонукає до
активізації творчого мислення, унеможливлює механічне
змальовування, оскільки вимагає оперувати не окремими
предметами, а просторовими відношеннями, у межах яких
знаходяться ті чи інші об’єкти зображення. Мистецтво пейзажу
сприяє формуванню уявлення про простір як систему площин, в
межах яких містяться об’єкти зображення. Ця система площин
знаходиться у залежності від обраної точки зору, від творчого
задуму – може ущільнюватися або, навпаки, віддалятися.
Отже, у формуванні пейзажного мислення робота над
графічними начерками, етюдами пейзажу в умовах пленеру
відіграє значущу роль.
Пейзажне мислення виконує роль необхідного складника
успішної образотворчої діяльності майбутніх художників,
сприяє ефективності навчання. З метою формування пейзажного
мислення доречним є впровадження занять з образотворчості на
пленері не лише під час Літньої практики, що є традиційною для
закладів художньої освіти, а протягом всього навчального року
за умов, коли аудиторні заняття чергуються з пленерними. За
такої системи навчання істотно спрощується процес опанування
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професійних знань і умінь, формування пейзажного мислення,
що надасть можливості майбутнім фахівцям з образотворчого
мистецтва відчувати впевненість при виконанні поточних
навчальних завдань з фахових дисциплін, розробці дипломних
проектів, власній творчій діяльності.
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ІНТЕГРОВАНЕ ЗАНЯТТЯ ЯК ВИД НЕСТАНДАРТНОЇ
ФОРМИ НАВЧАННЯ
А.В.Волчановський,
викладач латинської мови
Однією з найважливіших проблем сучасної освіти, на наш
погляд, є помітне зниження зацікавленості здобувача освіти до
навчання. Оновлення змісту освіти у ХХІ столітті вимагає
розв’язання складної проблеми, як перетворити гігантський масив
знань в індивідуальне надбання та знаряддя кожної особистості.
Адже світ "інформаційного вибуху", який формує нові
взаємовідносини між дитиною і знаннями, стає все складнішим,
тому молодь потребує вміння розв’язувати складні проблеми,
критично ставитися до обставин, порівнювати альтернативні
точки зору та приймати зважені рішення.
Інтеграція (від лат. "повний, цілісний") - це створення
нового цілого на основі виявлення однотипних елементів і
частин із кількох раніше розрізнених одиниць (навчальних
предметів, видів діяльності тощо). З позиції педагогічних наук
інтеграція – це процес взаємопроникнення наук, не розчинення
одне в одному, а об’єднання в єдине ціле раніше ізольованих
частин, внаслідок якого основні компоненти дисциплін
синтезуються в цілісну систему.
Інтеграція як засіб навчання повинна дати студентам
знання, які відображають взаємозв’язки окремих частин світу
як системи, навчити студента сприймати всесвіт як єдине ціле,
в якому всі елементи взаємопов’язані. Ще багато років тому
відомий педагог Я. Коменський відзначав: «Усе, що перебуває
у взаємному зв’язку, повинно викладатися у такому зв’язку»
Що ж вкладається в поняття «інтегроване заняття»? В
сучасній літературі існує декілька прикладів його визначення:
Інтегроване заняття – заняття, що полягає в об’єднанні
зусиль викладачів різних предметів у його підготовці і прове51

денні, а також в інтеграції знань про певний об’єкт вивчення, що
здобувається засобами різних навчальних дисциплін.
Інтегроване заняття – міжциклове заняття (поєднує
матеріал декількох предметів).
Інтегроване, бінарне заняття – це заняття, у змісті якого
поєднуються різні предмети (дисципліни) навколо вивчення
однієї теми.
Специфіка таких занять полягає в тому, що вони
проводяться спільно викладачами двох або декількох суміжних
предметів.
Інтегроване заняття може проводити як один викладач, так
і декілька, використовуючи тісні міжпредметні зв’язки.
Бінарне заняття – це заняття, яке побудоване на тісних
міжпредметних зв’язках, яке проводиться спільно двома
викладачами відповідних дисциплін.
Особливо важливо продумати методику проведення
такого заняття. Заздалегідь визначається обсяг і глибина
розкриття матеріалу, послідовність його вивчення. Частка
участі кожного викладача залежить від змісту матеріалу, але
приблизно повинна бути рівною. Один із них обирається
ведучим. Один з предметів – провідним.
Таких занять можна розробити багато, але вони не можуть
стати щоденними. Реалізація ідеї створення інтегрованих занять
виявляється не дуже легкою як для викладача, так і для студентів.
Проведення занять можливо завдяки тісній співпраці викладачів,
предмети яких будуть об’єднані в інтегроване заняття. Робота
починається з визначення в програмі з кожного предмета або
дисципліни споріднених тем, понять. Після цього виникає
необхідність одночасного вивчення таких тем з обох предметів.
На цій підставі складається сумісний план проведення занять. Ця
робота повинна проводитися перед початком нового навчального
року, щоб була змога при складанні робочих навчальних планів
урахувати особливості вивчення конкретних навчальних
предметів. Викладачі повинні визначитися в темі інтегрованого
заняття, проаналізувати і зіставити програмний матеріал,
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врахувати рівень підготовки студентів групи та матеріальнотехнічне забезпечення учбового закладу. При розробці кожного
заняття обираються відповідні форми та методи сумісної
педагогічної діяльності. Вдало проведене заняття таке, на якому
не має перевантаження студентів враженнями від нього, щоб
заняття не було мозаїкою окремих картин, а складало єдину
цілісну картину теми, яка вивчається, слугувало однієї меті.
Студенти повинні розуміти, навіщо, що і як саме треба робити, а
не механічно виконувати вказівки викладачів.
Можна виділити такі етапи планування інтегрованого
уроку, які сприяють більш ефективному його проведенню:
- вибір теми;
- визначення змісту навчального процесу;
- постановка комплексної мети заняття;
- підбір матеріалу для розкриття теми;
- застосування різних форм співпраці на занятті;
- способи перевірки розуміння студентами теми.
Інтегровані заняття мають наступні особливості:
1. Заняття повинно мати чітко сформульовану навчальнопізнавальну мету, що потребує залучення знань з декількох
предметів.
2. Продумати використання на занятті таких форм та методів
його проведення, щоб забезпечити високу активність студентів у
застосуванні знань з тих предметів, що входять до складу
інтегрованого заняття (нестандартних форм проведення заняття,
сучасних технологій навчання: проектора, комп’ютера, тощо).
3. Не дублювати навчальний матеріал з цих предметів.
4. Заздалегідь узгодити трактування та суть понять, явищ,
що вивчаються з кожного предмета.
5. Заняття повинно сприяти позитивному ставленню до
навчання, що досягається виконанням самостійних робіт на
інтегрованій основі, творчих робіт та інших видів робіт.
Матеріали до занять з різних предметів можна об’єднувати за
такою системою: 1 заняття (провідне) - 2 заняття (допоміжне).
Наприклад, такі комбінації: закріплення знань – ознайомлення з
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новим матеріалом (це характерно для нестандартних форм
проведення занять); ознайомлення з новим матеріалом –
ознайомлення з новим матеріалом (перше заняття береться за
основу, а друге, в більшості випадків, підкріплює його);
закріплення знань – закріплення знань (заняття виступають на
одному рівні, підпорядковані одній меті. Заняття більш
споріднені); ознайомлення з новим матеріалом – закріплення
знань (допоміжне заняття насичує сприймання нового матеріалу
новими враженнями).
В залежності від кількості предметів і видів діяльності
студентів інтегровані заняття можуть бути різних видів: лекція,
екскурсія, кіно-заняття, лабораторна, практична робота,
семінар, конференція, ділова гра та інші. Види занять можуть
бути і вступними, і узагальнюючими.
Інтегровані заняття відповідають провідним тенденціям
розвитку освіти, вносять новизну, оригінальність в педагогічний
процес навчання. Використання інтегрованих методів має
переваги в тому, що дозволяє урізноманітнювати навчальну
діяльність, позбавлятися шаблонів, сприяє підвищенню
активності студентів, а отже – і ефективності заняття.
Стимулюючи творчу діяльність викладача та його
вихованців, інтегровані заняття створюють сприятливі умови для
співпраці, що є надзвичайно важливим у навчальній роботі. При
розробці та проведенні занять у такій нестандартній формі
навчальний процес організований таким чином, що всіх учасників
залучено до процесу пізнання. Інтегровані заняття розвивають
потенціал підлітків, спонукають до активного пізнання
навколишньої дійсності, до осмислення й знаходження причиннонаслідкових зв’язків, до розвитку логіки, мислення,
комунікативних здібностей. Більшою мірою, ніж звичайні, вони
сприяють розвитку мови, формуванню вміння порівнювати,
узагальнювати, робити висновки, формують інтегровані знання з
обох предметів, які вивчаються. Таки види занять знімають
стомлюваність, перенапругу студентів за рахунок перемикань на
різноманітні види діяльності, різко підвищують пізнавальний
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інтерес до предметів. Ці фактори розвивають ефективність таких
занять. Інтеграція є джерелом знаходження нових фактів, які
підтверджують або поглиблюють певні висновки, спостереження
студентів різних предметів.
Інтегровані заняття розширюють функції викладача, дають
можливість покращити методику своєї роботи, удосконалювати її
за рахунок поповнення своєї «методичної скарбнички» такими
видами занять, дають спробу вийти за межі шаблонів традиційних
форм їх проведення, проявити свою творчість.
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Природничі науки
ТРАВ’ЯНИЙ ПОКРИВ СОСНОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ В ЗОНІ
РЕКРЕАЦІЇ ЯВОРІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПРИРОДНОГО ПАРКУ
Годованець О.Б.
молодший науковий співробітник
Яворівський НПП
смт. Івано-Франкове, Україна
Здійснено ботанічний опис трав’яного покриву соснових
деревостанів свіжого сугруду в зонах рекреаційного
навантаження Яворівського національного природного парку.
Ключові слова: трав’яне вкриття, лісові землі, соснові
насадження, рекреаційна зона, ТПП.
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Понад 95% території Яворівського національного
природного парку вкрито лісовою рослинністю. Ліси складені
листяними (бук лісовий (Fagus sylvatica L.), дуб звичайний
(Quercus robur L.) і скельний (Q. petraea (Matuschka) Liebl.),
кленами – явором (Acer pseudoplatanus L.) і гостролистим (A.
platanoides L.)), так і хвойними (сосна звичайна (Pinus sylvestris
L.), ялина біла (Pices abies (L.) Karst.), модрина європейська(Larix decidua Mill.) породами [1].
В лісовому фонді Яворівського НПП на землях наданих у
постійне користування, переважають насадження природного
походження: їх площа становить 2085,9 га або 75,1% від усіх
вкритих лісовою рослинністю земель; тоді як насадження
штучного походження виявлені на площі 690,6 га (24,9%). В
насадженнях парку переважають твердолистяні породи (51,2%), в
основному бука лісового (74,1%) від площі твердолистяних порід;
насадження хвойних порід складають 36,7% усіх насаджень
Яворівського НПП, із них сосна звичайна займає площу 99,5%
площі хвойних деревостанів; насадження м’яколистяних порід
займають 12,1% вкритих лісовою рослинністю земель, із них
береза повисла складає 73% [1, 2].
Лісові землі, у межах земель наданих у постійне
користування, становлять 2859,1 га. На лісових землях зони
регульованої рекреації (1417,4 га) переважаючими деревними
породами є: сосна звичайна (Pinus sylvestris), модрина
європейська (Larix decidua), дуб звичайний (Quercus robur),
бук лісовий (Fagus sylvatica), граб звичайний (Carpinus betulus
L.), ясен звичайний (Fraxinus excelsior L.), клен гостролистий
(Acer platanoides), клен-явір (Acer pseudoplatanus), береза
бородавчаста (Betula pendula Roth.), осика (Populus tremula L.),
вільха чорна (Alnus glutinosa (L.) Gaerth.), липа дрібнолиста
(Tilia cordata Mill.), а на лісових землях зони стаціонарної
рекреації (29,8 га) - сосна звичайна (Pinus sylvestris), дуб
звичайний (Quercus robur ), береза бородавчаста (Betula
pendula), вільха чорна (Alnus glutinosa) [2].
На території зон регульованої та стаціонарної рекреації
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Яворівського НПП нами було закладено тимчасові пробні
площі (ТПП) з метою встановлення динаміки процесу росту та
розвитку сосни звичайної (Pinus sylvestris), а також
дослідження трав’яного покриву на цих ділянках.
Тимчасові пробні площі закладали в різновікових
деревних насадженнях сосни звичайної віком від 57 до 92 роки.
Кількість закладених пробних площ – 9 од. Клас стійкості 2.
Трав’яне вкриття на ТПП № 1: копитняк європейський
(Asarum europaeum L.), бук лісовий (Fagus sylvatica),
печіночниця звичайна (Hepatica nobilis Mill.), клен-явір (Acer
pseudoplatanus), клен гостролистий (Acer platanoides), дуб
звичайний (Quercus robur), чорниця (Vaccinium myrtillus L.),
ожина сиза (Rubus caesius L.), переліска багаторічна
(Mercurialis perennis L.), щитник гребенястий (Dryopteris
cristata L.).
Трав’яне вкриття на ТПП № 2: квасениця звичайна (Oxalis
acetosella L.), щитник чоловічий (Dryopteris filix-mas (L.)
Schott), купина багатоквіткова (Polygonatum multiflorum L.),
підмаренник запашний (Galium odoratum (L.) Scop), розривтрава дрібноквіткова (Impatiens parviflora DC.), ожина сиза
(Rubus caesius), кропива дводомна (Urtica dioica L.), свидина
криваво-червона (Swida sanquinea L.), граб звичайний
(Carpinus betulus), бук лісовий (Fagus sylvatica), бузина чорна
(Sambucus nigra L.), зеленчук жовтий (Galeobdolon luteum
Huds.).
Трав’яне вкриття на ТПП № 3: бузина чорна (Sambucus
nigra ), бруслина бородавчаста (Euonymus verrucosus Scop),
ожина сиза (Rubus caesius), дуб звичайний (Quercus robur),
липа дрібнолиста (Tilia cordata), бук лісовий (Fagus sylvatica),
веснівка дволиста (Maianthemum bifolium L.), щитник
чоловічий (Dryopteris filix-mas), фіалка триколірна (Viola
tricolor L.), в’яз гладкий (Ulmus laevis Pall.), розрив-трава
дрібноквіткова (Impatiens parviflora), граб звичайний (Carpinus
betulus), підмаренник запашний (Galium odoratum)/
Трав’яне вкриття на ТПП № 4: клен гостролистий (Acer
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platanoides), клен-явір (Acer pseudoplatanus), граб звичайний
(Carpinus betulus ), черешня (Cerasus avium L.), грястиця збірна
(Dactylis glomerata L.), щитник австрійський (Dryopteris
austriaca (Jacq.) Woynar ex Schinz et Thell.), щитник чоловічий
(Dryopteris filix-mas), бруслина європейська (Euonymus
europaea L.), бук лісовий (Fagus sylvatica), крушина ламка
(Frangula alnus Mill.), жабрій звичайний (Galeopsis tetrahit L.),
підмаренник запашний (Galium odoratum), розрив-трава
дрібноквіткова (Impatiens parviflora), веснівка дволиста
(Maianthemum bifolium), просянка розлога (Milium effusum L.),
квасениця звичайна (Oxalis acetosella), сосна звичайна (Pinus
sylvestris), дуб звичайний (Quercus robur), малина звичайна
(Rubus idaeus L.), ожина сиза (Rubus hirtus), бузина червона
(Sambucus raсеmosa L.), липа дрібнолиста (Tilia cordata), в’яз
гладкий (Ulmus laevis), кропива дводомна (Urtica dioica).
Трав’яне вкриття на ТПП № 5: клен гостролистий (Acer
platanoides), щитник чоловічий (Dryopteris filix-mas), бруслина
європейська (Euonymus europaea), бук лісовий (Fagus
sylvatica), підмаренник запашний (Galium odoratum), розривтрава дрібноквіткова (Impatiens parviflora), веснівка дволиста
(Maianthemum bifolium), квасениця звичайна (Oxalis acetosella),
малина звичайна (Rubus idaeus), ожина сиза (Rubus hirtus),
копитняк європейський (Asarum europaeum), печіночниця
звичайна (Hepatica nobilis).
Трав’яне вкриття на ТПП № 6: квасениця звичайна (Oxalis
acetosella), підмаренник запашний (Galium odoratum), копитняк
європейський (Asarum europaeum), щитник чоловічий
(Dryopteris filix-mas), розрив-трава дрібноквіткова (Impatiens
parviflora), ожина сиза (Rubus caesius), липа дрібнолиста (Tilia
cordata), вороняче око звичайне (Paris quadrifolia L.), бузина
чорна (Sambucus nigra), веснівка дволиста (Maianthemum
bifolium), бруслина європейська (Euonymus europaeus), чистотіл
звичайний (Chelidonium majus L.), печіночниця звичайна
(Hepatica nobilis), липа дрібнолиста (Tilia cordata), кропива
дводомна (Urtica dioica), переліска багаторічна (Mercurialis
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perennis), анемона дібровна (Anemone nemorosa L.), герань
Роберта (Geranium robertianum L.), дика морква (Daucus carota
L.).
Трав’яне вкриття на ТПП № 7: чорниця (Vaccinium
myrtillus L.), малина звичайна (Rúbus idáeus), дуб звичайний
(Quercus rubra), кульбаба лікарська (Taraxacum officinale
Wigg.), подорожник великий (Plantago major L.), бук лісовий
(Fagus sylvatica), хаменерій вузьколистий (Chamerion
angustifolium (L.) Halub.), звіробій звичайний (Hypericum
perforatum L.), веснівка дволиста (Maianthemum bifolium),
суниця лісова (Fragária vesca L.), осока пальчаста (Carex
digitata L.), дикий салат смердючий (Aposeris foetida (L.) Less.),
куничник наземний (Calamagrostis epigejos (L.) Roth.), мітлиця
повзуча (Agrostis stolonifera L.), пажитниця багаторічна (Lolium
perenne L.), ситник розлогий (Juncus effusus L.), ожика
волосиста (Luzula pilosa (L.) Willd.), костриця лучна (Festuca
pratensis Huds.), вероніка дібровна (Veronica chamaedrys L.),
черешня (Prunus avium), щавель лісовий (Rumex sylvestris
(Lam.) Wallr.), ожина сиза (Rubus caesius), конюшина лучна
(Trifolium pratense L.), осока пальчаста (Carex digitata), розривтрава дрібноквіткова (Impatiens parviflora), кропива дводомна
(Urtica dioica), герань Роберта (Geranium robertianum), чистотіл
звичайний (Chelidonium majus).
Трав’яне вкриття на ТПП № 8: бук лісовий (Fagus
sylvatica), квасениця звичайна (Oxalis acetosella), щитник
чоловічий (Dryopteris filix-mas), розрив-трава дрібноквіткова
(Impatiens parviflora), ожина сиза (Rubus caesius), бруслина
європейська (Euonymus europaeus), фіалка триколірна (Viola
tricolor), черемха звичайна (Prunus padus), веснівка дволиста
(Maianthemum bifolium), копитняк європейський (Asarum
europaeum), підмаренник запашний (Galium odoratum).
Трав’яне вкриття на ТПП № 9: медунка темна (Pulmonaria
obscura Dumort.), підмаренник запашний (Galium odoratum), клен
гостролистий (Acer platanoides), копитняк європейський (Asarum
europaeum), квасениця звичайна (Oxalis acetosella), клен-явір
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(Acer pseudoplatanus), бруслина бородавчаста (Euonymus
verrucosus), купина багатоквіткова (Polygonatum multiflorum),
анемона дібровна (Anemone nemorosa), веснівка дволиста
(Maianthemum bifolium), ліщина звичайна (Corylus avellana L.),
ожина сиза (Rubus caesius), барвінок малий (Vinca minor L.),
горобина звичайна (Sorbus aucuparia L.), осока пальчаста (Carex
digitata), горлянка повзуча (Ajuga reptans L.), гніздівка звичайна
(Neottia nidus-avis (L.) R. Br.), фіалка Рейхенбаха (Viola
reichenbachiana Jord. ex Boreau), кропива дводомна (Urtica dioica).
На досліджуваних ділянках переважає: склад насаджень 10 Сз, лише на ТПП №1 - 8Сз2Бкл, №5 - 9Сз1Бкл+Лпд+Ос та
№9 - 10Сз+Дз+Бкл+Гз+Клг; тип лісу – С2ГБC, лише на
ТПП№1 - С2ГБ, №2 - С2СБ та №6 - С3ГБC.
Проведений
аналіз
трав’яного
покриву
соснових
деревостанів рекреаційних зон Яворівського НПП на дев’яти
ТПП показав, що кількість видів коливається від 10 до 28 видів.
Найбагатша на трав’яний покрив ТПП №7 у зоні стаціонарної
рекреації (кв.5 вид.10), тут багато лучних видів, а найбідніша ТПП №1 у зоні регульованої рекреації (кв.1 вид.11).
Отже, використання лісу для туризму та відпочинку
супроводжується комплексом позитивних і негативних чинників.
Подальші дослідження дозволять визначити чинники впливу на
стан біогеоценозів та запропонувати активні заходи збереження
біорізноманіття в рекреаційних зонах Яворівського НПП.
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Introduction
The success of economic development in Ukraine depends on
financing certain institutions and state . But it is impossible to finance
everything, you have to make choices and prioritize. For example ,
funds for the establishment of small and medium business in Ukraine
might not be available for it’s development[10], so what can be
expected in Ukraine? - establishment of external support, mainly from
EU programs . This applies first and foremost to medical and medical
supplies, since the lack of drugs and quality equipment for Ukrainians ,
and so operations and medicines are expensive. In 2018, the average
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wage in Ukraine was UAH 10,000, and 33.9% of Ukrainians live
below the poverty line. In many cases[3], a business " burns out " for a
variety of reasons , such as shortages of capital or workforce.
ABOUT THE PROJECT
To solve the problem of controlling the use and receipt of
charitable funds, it is suggested to use AXILIUM - decentralized in
crowdfunding to the platform . Unlike competitive advantages offered
software module is the fact, that the requests are filtered , and every
user can find out information about another users , and keep track of
moving startups / projects. Also, due to the fact , that the requests are
filtered , and then sorted comfortably for perception, namely by these
categories of patients : results (funds were collected and sold for a
specific purpose), immediately(emergency)patients and popular
patients . Fundraising system is transparent and it means that :
1) There are no intermediaries: the funds go directly from user
to user .
2) Absolute Transparency: Transferred funds are being verified
In the users account.
3) Track expenditures: You can check how much money has
been collected and from the desired amount.
Software System Design
After analyzing the current architecture of software
maintenance and taking into account their preferences and , Bull
selected web - architecture client - server for module [9] .
That is:
1) Network traffic decreases when requests are executed: For
example, to obtain certain data, the client requests a server that is
compiled and executed by the server, and then the result of the
request is passed to the client.
2) Improves overall system performance: Because clients and
servers are on different computers, their processors are capable of
running applications in parallel.
3) The cost of hardware decreases: A powerful computer with
a large storage device requires only a server - to store data and
manage the database.
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4) The level of data consistency increases: The server can selfmanage the data integrity check, since all constraints are defined
and verified in one place.
HTML5.CSS3 and JavaScript were used to create the frontend.[2,13]
Support for different types of users that are in use over
different platforms were implemented using Front-end framework
Bootstrap[12] . Thus, the interface adapts to the user depending on
which device he/she uses.
From the homepage, the user can register or log in (of course if
logged in).
After pressing LOG IN opens a form, which you can sign up to
an account to register you must enter your name, under which you
can input users password and your email address. In order to login,
you need to enter your email and password existing account.
From the homepage, you will be able to access the request
categories page. The following is a simplified UML diagram
(Figure 1) .
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PHP7 and ORM readbeanPHP were selected to create the
Back-end.[4,5,6,7,8]
The database is implemented using MySQL DBMS [11], the
choice of this DBMS is based on the fact that MySQL is one of the
most common database management systems, which has a good
speed of processing large databases. First of all, it is used to create
dynamic web pages because it has excellent support in various
programming languages.
The Wayforpay payment system was also selected [1].
Below (Fig. 2 ). Location of Wing Back-end schema resource.
The request module and the database update module are the
readbeanPHP ORM system. Module requests connected and the
module which generates the main content of the page, in addition, is
a block registration module for updating the database, which is
connected to and with the addition of block requests, account
settings and user comments (Fig. 2 . ). The security module is
responsible for implementation of sessions, which store information
on the server side to the client, and it is connected to all the blocks.
The portal is characterized by a simple and convenient design.
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Conclusion
So we have two target audiences, the project sponsors and the
sponsors themselves, and so all of our actions that are about
promoting and promoting the platform are targeted at those two
audiences. On the one hand, investors will be able to realize their
goals and sponsors, by which we announce interesting projects and
give the sponsors the impression that they can change the world for
the better. There are similar platforms overseas and they are very
successful, as the number of new devices and gadgets
Released with the help of crowdfunding has thousands of
devices. And it's a good idea to bring this to Ukraine as well.
The paper presents an improved version of crowdfunding
platforms that will significantly improve the work of charitable
foundations and significantly increase their trust from sponsors.
Which directly affects the number of people who use the platform.
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Розвиток ринкових відносин у вітчизняній економіці
визначає необхідність організаційно-економічних новацій у всіх
галузях господарської діяльності. Різноманітність видів
підприємницької діяльності в різних галузях економіки викликає
потребу в застосуванні різних форм її організації, основні
характеристики яких будуть сприяти більш ефективному
функціонуванню підприємства. Найбільш важливі терміни, які
характеризують
підприємництво,
як
важливу
галузь
взаємовідносин, мають бути викладені на законодавчому рівні.
Тому, законодавець має закріпити поняття організаційно-правової
форми підприємств у відповідних нормативно-правових актах, які
регулюють діяльність господарюючих суб’єктів, оскільки наразі
таке визначення у законодавстві України практично відсутнє.
Як справедливо зазначають Г. Д. Магомедов, Д. Г. Кахріманова та Д. К. Шевацукова, існування як індивідуального підприємця, так і підприємства – юридичної особи наразі неможливо без
відповідної організаційно-правової форми [1, с.1617]. І. Ф. Коваль
та Н. В. Щербакова зауважують, що організаційно-правова форма
становить певного роду конституцію, тобто модель, загальну
основу, на підставі котрої вже й здійснюється господарська
діяльність підприємства [2, с.107].
Варто зауважити, що поняття «організаційно-правова
форма» досить часто вживається в чинному законодавстві
України, однак жоден закон або кодекс не містить його
визначення, яке розглядається виключно у науковій літературі і
розуміється досить неоднозначно [3, с.564].
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Зокрема, на думку Я. З. Гаєцької-Колотило, організаційноправова форма підприємництва – це передбачений законом
спосіб внутрішньої організації корпоративних відносин
(майнових, організаційно-управлінських та інших), а також
певною мірою зовнішнього прояву зв’язків [4, с.8].
І. М. Кучеренко під організаційно-правовою формою
юридичних осіб приватного права має на увазі усю сукупність
встановлених в законодавстві як істотних (тобто властивих
виключно для певної організаційно-правової форми), так і
неістотних (відповідно, властивих певній групі організаційноправових форм або таких, які можуть бути змінені залежно від
виду діяльності юридичної особи) й інших, визначених в законі
обставин, ознак, які дають підставу відрізняти один вид
юридичних осіб від інших [5, с.4]. Таким чином, науковець
визначає дане поняття, спираючись передусім на чинне
законодавство та виводячи свою дефініцію безпосередньо з
правових норм, оскільки чинне законодавство на даному етапі
розвитку недостатньо чітко визначає окреслені питання.
До істотних ознак належать, зокрема, види об’єктів права
власності учасників, право на отримання майна після ліквідації
юридичної особи, майнові зобов’язання, виконання яких має
право вимагати юридична особа від засновника та/або
учасника, та види відповідальності останніх щодо зобов’язань
юридичної особи (обмежена, додаткова, повна). Мета, вид або
предмет діяльності, способи здійснення повноважень, порядок
формування і розпорядження майном ознаками організаційноправової форми бути не можуть [5, с.9-10].
Інші дослідники, такі як О. Р. Кибенко [6, с.46-47], під час
визначення поняття «організаційно-правова форма» обрали
шлях визначення певних правових параметрів, які, на їх думку,
мають відношення до визначення тієї або іншої організаційноправової форми.
Зокрема, на думку О. Р. Кибенко, до згаданих правових
параметрів належать такі: 1) сама процедура створення
підприємства; 2) законодавчі обмеження кола його учасників; 3)
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список засновницьких документів, а також порядок внесення до
цих документів тих чи інших змін; 4) вимоги українського
законодавства до капіталу, який належить підприємству
(мінімальний розмір цього капіталу, порядок його формування,
можливі види вкладів, підтримка підприємством розміру
власного капіталу тощо); 5) правовий режим майна підприємства;
6) можливість виділу частки учасника або засновника
підприємства; 7) правовий статус учасника або засновника
підприємства (його права та обов’язки, відповідальність за
зобов’язаннями підприємства); 8) публічність діяльності; 9)
порядок реорганізації та ліквідації й інше [6, с.46-47].
А. Я Пилипенко та В. С Щербина організаційно-правову
форму визначають, виходячи з форми власності підприємства.
Так, на думку науковців, організаційно-правова форма – це
передбачена або санкціонована правом організаційна
структура, в якій діє юридична особа, вбачаючи її суть у
класифікації юридичних осіб залежно від трьох форм власності
та способів розмежування в підприємствах окремих форм
власності і управління майном [7, с.41, 53]. Такий спосіб може
бути визнаним доцільним, оскільки він спирається на
положення ГК України.
Єдиним нормативним документом, в якому міститься
визначення організаційно-правової форми господарювання, є
наказ Державного комітету України з питань технічного
регулювання та споживчої політики № 97 від 28.05.2004 року.
Цим наказом затверджений Державний класифікатор України
«Класифікація організаційно-правових форм господарювання»
ДК 002:2004 (далі – КОПФГ), відповідно до якого організаційноправова форма господарювання – це форма здійснення господарської (зокрема підприємницької) діяльності з відповідною
правовою основою, яка визначає характер відносин між
засновниками (учасниками), режим майнової відповідальності
щодо зобов’язань підприємства (організації), порядок створення,
реорганізації, ліквідації, управління, розподілу одержаних
прибутків, можливі джерела фінансування діяльності тощо. Проте
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слід зауважити, що цей документ є підзаконним нормативноправовим актом, і до того ж, розглядає організаційно-правові
форми саме господарювання, а не підприємства [8].
Отже, у нормативно-правових актах чинного законодавства
України визначення організаційно-правової форми підприємства
не міститься взагалі. Вказане ускладнює розуміння даного
поняття, оскільки законодавець не пояснює який саме зміст
вкладає в нього. Тому різні науковці розглядають це питання порізному, вкладаючи в нього кожен своє бачення. Щоб
максимально наблизитись до змісту, який вкладає в це поняття
законодавець, необхідно здійснити комплексний аналіз чинного
законодавства, а також актуальної наукової думки.
Здійснивши такий аналіз, В. І. Пепчук та А. О. Григорьєва
доходять висновків, що організаційно-правова форма відображає
правовий статус підприємства, особливості його створення,
систему управління, організаційну побудову, визначає схему
розпорядження капіталом, цілі і завдання діяльності підприємства. Організаційно-правова форма являє собою визнану законодавством тієї чи іншої країни форму господарюючого суб’єкта,
яка фіксує спосіб закріплення і використання майна господарюючого суб’єкта і його правове становище та цілі діяльності, які з
цього випливають. Отже, поняття «організаційно-правова форма»
відображає не лише форми об'єднання людей для здійснення їх
діяльності в межах певної структури, а й визначає законодавче
закріплення цих форм і правове поле їх діяльності [9, с.51].
Намагаючись визначити поняття організаційної форми
підприємств, необхідно мати на увазі, що вказане поняття
передусім пов’язане з правовим статусом підприємства та існує в
контексті правового регулювання підприємницької діяльності.
Отже, організаційно-правова форма підприємств – це
спосіб закріплення і використання відповідної власності
господарюючим суб’єктом (підприємством), а також правове
становище й цілі підприємницької діяльності цього підприємства,
які напряму випливають з обраного способу закріплення й
використання власності.
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Таким чином, в поняття організаційно-правової форми
підприємства законодавець вкладає передусім ознаки, які
пов’язані з закріпленням та використанням власності й існують в
контексті правового регулювання діяльності підприємства. Це не
економічна, не організаційна (незважаючи на назву), а передусім
правова характеристика підприємства. Тому, важливим є
виправлення наявного становища, в якому поняття та ознаки
організаційно-правових форм підприємств представляють собою
прогалину в чинному законодавстві. Вказана характеристика не
може бути предметом виключно наукових дискусій, вона повинна
бути чітко закріплена в законодавстві.
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УДК 5527, 740
Педагогічні та соціологічні науки
РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ
МУЗИЧНОЇ ВИРАЗНОСТІ
Горшкальова Т.М.
вихователь – методист ДНЗ№7
м. Малин, Житомирської області
Протягом життя ми пізнаємо довкілля, засвоюючи та
використовуючи різні види інформації. Дослідники у своїх
роботах вказують на існування різних типів аудиторій:
візуальну, слухацьку, кінетичну або тактильну, залежно від
того, як вона сприймає інформацію – очима, вухами або
відчуває на дотик.
Отже, як дорослі, так і діти, залежно від способів пізнання, поділяються на три групи: «глядачі», «слухачі», «діячі».
Таким чином, спосіб пізнання можна визначити в ранньому
дитинстві. Цей факт має подвійне значення. По – перше,
враховуючи спосіб пізнання дитини, батьки мають можливість
цілеспрямовано займатися з нею, добирати потрібні іграшки,
прищеплювати відсутні навички та удосконалювати наявні. По
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– друге, у разі раннього встановлення способу пізнання, у
батьків з’являється можливість під час ігор, спілкування та
занять з дитиною виховувати у неї навички, які знадобляться
в подальшій діяльності та навчанні у школі. Батьки істотно
впливають на спосіб пізнання дитиною світ, тиснучи своїм
авторитетом і власним способом пізнання. |1.с.98 |
Психічний розвиток здібностей як безперервний і складний процес має різні особливості. Кожний період характеризується різними виявами, через які реалізується цілісний
розвиток здібностей дитини. А той, у свою чергу, пов’язаний з
розвитком рухів, сенсорної діяльності, емоційно – соціальним,
мовлення.
З таким баченням погоджуються більшість дослідників
перехідного розвитку в перші три роки життя, вважаючи їх
головними особливостями розвитку. На другий і третій рік
психічний розвиток здібностей ускладнюється. Диференціація і
розшарування відбуваються в усіх напрямках психічного
розвитку здібностей, але найбільш вони виражені в сенсорній
діяльності, яка на другий і третій рік виявляється в:
- умінні рук;
- передобразотворчій та образотворчій діяльності;
- навичках. |1. с. 62 |
Що таке здібності? Як відомо, це індивідуально –
психологічні особливості, які є умовою успішного виконання
тієї чи іншої діяльності. Стосовно дітей дошкільного віку
показником успішного оволодіння діяльності виступають не
лише легкість і швидкість опанування способами її здійснення, а й схильність виконувати цю діяльність охоче, здатність
довго зосереджуватися на ній, а головне, братися до неї не за
спонукою дорослих, а з власної ініціативи, тобто без будь –
якого примусу. |8. с. 94 |
Перші творчі прояви особистості з’являються на етапі
дошкільного дитинства. Про них свідчать дитячі запитання і
прагнення до перевтілень в іграх, перші спроби затримувати
слова у віршик, заспівати власну пісеньку, намалювати
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неповторного казкового птаха та багато іншого. |2.с. 103|
Реформування системи освіти, що торкнулася і дошкульної справи, висуває як одне з пріоритетних завдань розвиток
творчої особистості дитини. Без цього нереально здійснити
головну мету дошкільної освіти, окреслену Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні. Нею передбачено формування базису «особистішої культури дитини через відкриття її
світу в його цілісності та різноманітності…» при цьому дитина
не повинна бути пасивним спостерігачем навколишнього,
споживачем готової інформації і ре продуктивувати чи копіювати запропоновані їй моделі, алгоритми дій тощо. Інакше
людство перетвориться на сукупність бездумних виконавців
чиєїсь волі, які можуть досягти успіхів у діяльності завдяки
певним індивідуальним і типологічним рисам, і залежить
розвиток суспільства. |2.с. 103 |
Проблема розвитку творчої спрямованості особистості
дошкільника різноаспектна. Творчо спрямована особистість
дитини характеризується активністю в мисленні і діях,
ініціативністю, наявністю певних нахилів, здібностей, інтересів,
творчої уяви, небайдужого ставлення до оточуючої дійсності,
здатністю помічати, переживати, творити нове, сумніватися і
шукати шляхи рішень, отримувати задоволення від результату
і самого процесу творення, достатнім рівнем життєвої
компетентності.
У педагогів і психологів існують різні погляди на це
питання. Одні з них ставлять під сумнів саме існування творчих здібностей у дітей дошкільного віку і можливість їх
розвитку на даному віковому етапі. Інші ж вважають обдарованими, талановитими від природи кожного малюка,
стверджуючи: всі діти обдаровані в тій чи іншій галузі, а от
бездарність дитини – це завжди результат бездарного
виховного впливу.
Як відомо, становлення особистості взагалі ,в т.ч. і
творчої її спрямованості, залежить від гармонійного поєднання
природних задатків, вагомих для даної дитини мотивів
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діяльності, сприятливого розвивального середовища. Також
важливим чинником успіху є виховання морально – вольових
рис, розвиток емоційної сфери і набуття дошкільниками
певних знань, умінь, навичок, необхідних для повнішого
прояву творчого потенціалу. Якщо ж розглядати дитину як
суб’єкт творчого процесу, то слід визнати її право на вияв
активності, самостійності, ініціативи у виборі виду діяльності,
способів дій, інструментарію, партнерів
тощо. Певно,
недопустиме жорстке, безальтернативне управління творчою
діяльністю малюків, базоване на авторитарності і постійному
нав’язуванні дітям регламентованих норм, зразків, шаблонів,
власного бачення дорослого. Ось чому перед науковцями і
практиками постало завдання пошуку шляхів своєчасного
виявлення у кожного вихованця інтересів, природних задатків,
нахилів, здібностей, створення оптимальних умов для їх
розвитку і визначення сфери докладання дитячого творчого
потенціалу. |2.с. 104 |
Як маленький творець дитина здатна до безпосереднього
самовираження у продуктивних видах діяльності: малюванні,
ліпленні, конструюванні, художній праці тощо, - а також у
мовленнєвій, руховій, музичній діяльності. Акцентуючи увагу
на розвитку світосприйняття через музику, яка активізує
образно – асоціативну сферу діяльності удосконалює корекцію
музичного розвитку дитини, розуміємо, що один із видів
мистецтва, а саме музика є - засобом саморегуляції функціонального її стану.
Люди давно помітили і звернули увагу на багато аспектний вплив мистецтва на життя та здоров’я та стали
наполегливо звертатися до нього за допомогою. І мистецтво
допомагало повертати життєві сили та духовну рівновагу. Такі
можливості мистецтва не випадкові. Вони лежать у самій суті
мистецтва, яке покликано не тільки задовольняти естетичні
потреби, а й захищати людину від усього, що заважає її
існуванню. |3.с. 30 |
Як стверджують філософи, у музиці втілені ритми і
74

закони Всесвіту. Греки шукали у ній ключ до пізнання
людини. Якщо світ гармонічний і знаходиться у вічному русі,
то на їх думку він повинен вічно і безперервно звучати.
Звичайна людина випадково ,чи в результаті навчання, може
почути і відчути цю гармонію, налаштуватися згідно неї і
жити у ладу, тобто бути в правильному настрої. Головним
засобом такого навчання і є музика, що створена за законами
природи. У повсякденному житті людини легко втрачає
правильний настрій, і тоді душа і тіло полягає в тому, щоб
відновити гармонію, підібрати для кожної людини музику,
здатну перевести його з розладу із світом до гармонії з ним.
|4.с. 2 |
Важливо, що музика здійснює свої цілющі дії для зміцнення організму її психічного здоров’я на ранніх етапах
життя людини. Одночасно музика виконує і пізнавальну,
розвивальну функцію, а також допомагає зрозуміти навколишню дійсність, красу природи, довершеність поезії, живопису,
театру, історії свого народу, виступаючи специфічним генератором ціннісного ставлення до світу, оскільки справжні естетичні враження, насолоду від зустрічі з музичним мистецтвом
дістає лише той, хто вміє слухати, переживати, розмірковувати
над почутим. Тому і необхідно змалку привчати дітей до
роботи розуму і душі, збагачувати їхній досвід спілкування з
цим мистецтвом, розвивати сенсорні здібності.
Особливості музичного мистецтва та ролі її у психічному
житті дитини цілком природно дають підстави до використання її у реалізації виховної функції в умовах педагогічного
процесу . |5.с. 55 |
У музично - естетичних переживаннях особистості завжди
незримо присутнє суспільство, його устрій, ідеологія та художні течії. Осягнення і оцінка музичних образів супроводжується
почуттями, в яких відбивається перебіг пізнавальної діяльності, успіхи та невдачі слухача. Якщо твір був занадто складним
за своїм емоційно – виразним змістом і викладом музичного
матеріалу, то він може викликати антипатію взагалі до музики
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такого типу, що перешкоджатиме повторному її прослуховуванню. А це у свою чергу не буде сприяти позитивному
сприйманню цього ж складного на перший погляд твору.
Визначальними є переживання як необхідний компонент
музичного сприймання. В музиці ми через емоцію пізнаємо
світ. «Музика є емоційне пізнання», - говорив видатний психолог Б.Теплов . |6. с. 104 | Яскравість музичного переживання
залежить від відчуття краси природи слухачем, суспільного
життя, праці, від уміння користуватися емоційно – образним
надбанням під час сприймання мистецьких творів. Античний
філософ Аристотель у своїх трактатах стверджував, що ритм і
мелодія містять такі відображення гніву і лагідності, мужності
і поміркованості, а також інших моральних якостей, які більш
за все наближаються до реальної дійсності… Коли ми сприймаємо ритм і мелодію, у нас змінюється і душевний настрій.
|7.с. 104 |
Слід додати, що процес реалізації музичних здібностей
дитини завжди забарвлений емоційними переживаннями. Саме
емоції відображають значущість для тих сфер реальності, які
сприймаються нею під кутом зору можливості досягнення
бажаної мети. Іншими словами, характер емоційного супроводу
будь – якої діяльності служить показником не лише особивостей темпераменту зростаючої особистості, а й вагомості
результатів реалізації для дитини свого внутрішнього світу з
його домаганнями і очікуваннями, своєї спроможності досягти
бажаного власними силами.
У зв’язку із сказаним слід особливо наголосити на тому,
що будь – які досягнення дитини в процесі виявлення нею
самої активності, яку вона сама ініціює, підвищують життєве
почуття самоефективності особистості, укріплюють її віру у
саму себе як таку, що має здатність добре і вправно робити
те, що їй до вподоби.
Література:
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УДК 378.02
Природничі науки
ФОРМИ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ
МОЛОДІ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЛІТНЬОЇ ПОЛЬОВОЇ
ПРАКТИКИ З ОСНОВ ПРИРОДОЗНАВСТВА
Грицюк С.Б.,
к.б.н., викладач вищої категорі
Гошовський М.В.,
викладач-методист
педагогічний фаховий коледж
Чернівецького національного університету
ім. Ю.Федьковича
Питання екологічного виховання є однією із компетентностей НУШ, що передбачає усвідомлення основи екологічного
природокористування, дотримання правил природоохоронної
поведінки, ощадного використання природних ресурсів,
розуміючи важливість збереження природи для сталого розвитку
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суспільства та є одним із пріоритетних напрямків підготовки
майбутніх педагогів
Екологічне виховання – формування в людини свідомого
сприйняття навколишнього світу, почуття особистої відповідальності за діяльність, що так чи інакше пов’язана з перетворенням
навколишнього середовища, впевненості в необхідності
дбайливого ставлення до природи, розумного використання її
багатств.
Одним із важливих етапів екологічної освіти є проведення
літньої польової практики з основ природознавства, що
зорієнтована на підготовку майбутнього вчителя нової
української школи. Вона є узагальненням циклу теоретичних
курсів природничих дисциплін і виступає в ролі поєднуючої
ланки з вивчення методики навчання предмету «Я досліджую
світ» у педагогічному фаховому коледжі Чернівецького
національного університету ім. Ю. Федьковича.
Польова практика є одним з найбільш важливих видів
навчальної діяльності. Екскурсії у природу не можуть бути
замінені ніякою іншою формою навчання, оскільки вони
завжди є методично індивідуальні, під час яких відбувається
ознайомлення з різноманітністю видового складу флори і
фауни району практики, із закономірностями утворення
рослинних та тваринних співтовариств.
В процесі польової практики виховується бережне
ставлення до природи, опановуються прийоми та методи
природоохоронної діяльності, виробляються практичні вміння
та навички з проведення спостережень і екскурсій у природу з
молодшими школярами [1].
Враховуючи специфіку еколого-виховного процесу
основними формами роботи під час проведення літньої
польової практики з основ природознавства є:
1. екскурсії у природу;
2. самостійні спостереження за природними явищами;
3. екологічні ігри;
4. екологічна стежка;
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5. екологічні акції;
6. еколого-психологічний тренінг;
7. екологічний вечір.
Екологічні екскурсії проводять із різною метою та в різних
біогеоценозах: у лісі, парку, на луках, біля боліт і озер. Об’єкти
вивчення при цьому: рослинний та тваринний світ, абіотичні
умови природного середовища. Під час екскурсії студенти
опановують методику проведення екскурсій, спостерігають за
об’єктами та явищами, аналізують їх, роблять висновки й
узагальнення.
Екологічні ігри – чудове доповнення до освітнього
процесу, вони спрямовані на розвиток різних видів діяльності
особистості: фізичної, психічної та інтелектуальної.
Головна мета екологічних ігор: розвинути потребу в
спілкуванні з природою, оволодіти нормами екологічно
грамотної поведінки, усвідомити багатогранну цінність
природи, сформувати потребу в природоохоронній діяльності,
відчути себе невід’ємною частиною природи.
Екологічна стежка створює умови для виконання системи
поставлених завдань, які спрямовують діяльність студентів у
природному оточенні. Сприяє вивченню об’єктів і явищ у
самій природі. Екологічна стежка дає змогу поглиблено
вивчити програмний матеріал із біології, екології, географії та
основ початкового курсу природознавства, у місцях
проведення екскурсій, передбачених навчальною програмою,
формує у студентів ініціативу та творчість, виховує доброту,
відвертість, повагу до оточуючих.
Екологічні акції формують активну життєву позицію
студента – майбутнього педагога, який зміг би їх проводити з
учнями початкової школи. Їх прикладом є проведення в
нашому навчальному закладі таких щорічних акцій:
«Збережемо зелену красуню», «Первоцвіт» та тощо.
Еколого-психологічний тренінг – це комплексна форма
екологічного виховання, яка базується на методології
соціально-психологічного тренінгу та спрямована на корекцію
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екологічної свідомості особистості, формування колективної
роботи з метою вирішення програмових завдань практики.
Екологічний вечір – класична форма екологічного
виховання, часто використовується як підсумок проведення
літньої польової практики. Готуючи сценарій вечора, можна
використати елементи народознавства або повністю присвятити
захід обрядам, які тісно пов’язані зі світом природи.
Альтернативними формами проведення літньої польової
практики з основ природознавства можуть бути:
8. еколого-туристичні походи;
9. літній екологічний табір.
Еколого-туристичні походи сприяють ліпшому пізнанню
природи рідного краю, вивченню його багатства, розумінню
краси природи.
Літній екологічний табір – має за мету розвинути у
студентів здатність дбайливо ставитися до природи,
прогнозувати наслідки своїх дій, розуміти взаємозв’язок різних
явищ у природі [2].
Літня-польова практика, як дисципліна дозволяє
вирішувати завдання не тільки освітнього характеру, а й
широкий спектр виховних проблем. В залежності від мети
практики вирішуються завдання з студентами, які можуть
проводитися як індивідуально так і в малих чи великих групах.
Література:
1. Гошовський М.В. Щоденник літньої польової практики
з основ природознавства. Чернівці: 2012. 44с.
2. Федоряк М.М., Москалик Г.Г. Основи екології.
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УДК 929Габсбург:32(477)"1917/1921"
Історичні науки
ВНЕСОК ВІЛЬГЕЛЬМА ГАБСБУРГА В УКРАЇНСЬКИЙ
ДЕРЖАВОТВОРЧИЙ ПРОЦЕС (1917–1921 РР.)
Дем’янюк В. В.,
учень 10 класу,
спеціалізована школа I–III ступенів
з поглибленим вивченням іноземних мов
№220 міста Києва,
м. Київ, Україна
Протягом багатьох століть не одному поколінню українців
довелося ціною власного життя здобувати право прийдешніх
поколінь на вільне і незалежне життя. Тому процес становлення
новітньої України неможливий без ретельного вивчення
вітчизняної історії, переосмислення та дослідження діяльності
борців за українську державність, розкриття їхнього внеску у
розбудову української нації. Зокрема, постає нагальна потреба у
висвітленні постатей Української революції 1917–1921 рр.
Однією із непересічних особистостей цього періоду є Василь
Вишиваний – представник роду Габсбургів, який перейняв
українську ідентичність і став на захист української нації.
Історіографія означеної проблеми в останні роки хоча і
збагатилася цілою низкою ґрунтовних досліджень, але й наразі
залишається актуальною потреба в об’єктивному, всебічному
осмисленні діяльності цієї видатної особистості. Незважаючи на
те, що у 1917–1921 рр. постать архикнязя була досить помітною
на українському політичному небосхилі, сьогодні все ще існують
прогалини, які потребують подальших наукових розвідок та
уточнень, зокрема стосовно його сприяння українському
визвольному руху, внеску у державотворчий процес.
Джерельну базу та історіографію досліджуваного питання
формують мемуари Вільгельма Габсбурга, спогади його
сучасників, архівні матеріали, наукові розвідки та монографічні
дослідження як вітчизняних, так і зарубіжних вчених. Серед них
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варто виокремити такі публікації: «Автобіографія» Василя Вишиваного (1919 р.) [4], «Спомини» Всеволода Петріва (1927 р.р) [7],
спільна праця І. Крип'якевича, Б. Гнатевича, З. Стефаніва,
О. Думіна, С. Шрамченка «Історія українського війська» (1935 р.)
[3], «Полковник Василь Вишиваний» Н. Гірняка (1956 р.,) [1],
«Полковник Василь Вишиваний» Є. Онацького (1966 р.) [6],
«Спогади про Василя Вишиваного» (1992 р.) Р. Новосада [5],
«Політик, що розминувся зі своїм часом» (1997 р.) В. Расевича,
«Австрійський принц з українською душею» І. Головацького
(2008) [2].
Найбільш ґрунтовним джерелом є мемуари Вільгельма Габсбурга, які подають докладні біографічні відомості про архикнязя,
становлення його української національної ідентичності, висвітлюють перебування Вишиваного у лавах 13-ого полку уланів
УСС, власні погляди ерцгецога на ситуацію в Україні, зокрема
такі події, як Берестейський мир та гетьманський переворот.
Серед вдалих спроб наукового-біографічного дослідження
постаті Василя Вишиваного за період незалежної України варто
відзначити працю «Український патріот з династії Габсбургів»
вітчизняних науковців Ю. І. Терещенко і Т. С. Осташко (2008 р.)
[10]. У виданні висвітлено життя та діяльність Вільгельма
Габсбурга, подано архівні документи, зокрема документальні
матеріали слідчої справи Василя Вишиваного, його мемуари,
поезія та зразок прози, які є вагомим напрацюванням та
сприятимуть подальшим науковим дослідженням як стосовно
самого Вільгельма Габсбурга, так і українського національного
відродження першої половини ХХ ст. Слід зазначити, що у цій
праці вперше публікується листування В. Габсбурга з К.
Гужковським, М. Васильком, митрополитом Шептицьким та
іншими українськими громадсько-політичними діячами, яке
проливає світло на маловідомі сторінки суспільно-політичного
життя в Україні доби Першої світової війни та українських
національно-визвольних змагань. Зауважимо, що після першого
видання, автори продовжили свою роботу і вже у 2011 р. вийшло
доповнене видання цієї ж праці [11].
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Одним з найбільш вагомих досліджень на означену тему є
праця «Червоний князь» (2011 р.) американського науковця,
професора Єльського університету, Тимоті Снайдера. У книзі
висвітлено маловідомі подробиці із життя Вільгельма Габсбурга
та його діяльності в еміграції, як визначає сам вчений, «таємні
життя габсбурзького ерцгерцога» [9].
Вільгельм-Франц Лотрінген фон Габсбург (1895–1948),
широко знаний на той час як воєначальник, політик, письменник
під прибраним ім’ям Василь Вишиваний, – це, безперечно, одна з
найцікавіших постатей в історії українського національновизвольного руху. Про цю яскраву особистість вітчизняної історії,
як справедливо зазначають автори науково-документального
видання «Український патріот з династії Габсбургів» Ю.
Терещенко і Т. Осташко, ще й досі український загал знає дуже
мало [11]. Вільгельм Габсбург – один із нечисленних представників вищої аристократичної верстви, який своєю активною
участю в новітньому українському русі допомагав долати
«меншовартість» українства, сприяв національному відродженню. На початку ХХ ст. українці залишалися пригнобленим,
бездержавним народом, який
наприкінці ХVIII ст. утратив
власну станову еліту та довгий час перебував у пониженому
національному становищі. Діяльність ерцгерцога стала рушійним
соціально-культурним і політичним важелем, вкрай необхідним
для піднесення рівня політичної культури українського
громадянства, його авторитету в очах політичних опонентів.
У боротьбі за українську державність, перейнявшись долею
українців, українським національно-визвольним рухом, Вільгельм
Габсбург був змушений покинути монарший дім Габсбургів і
відмовитися від усіх очевидних привілеїв заради високої мети –
визволення України. Особливе захоплення викликає його позиція
стосовно українства, визнання себе українцем під прибраним
ім’ям Василь Вишиваний. У буремні роки національновизвольних змагань 1917–1921 рр. архикнязь став на захист
українства, сприяв становленню української ідентичності серед
простих військових та розвиткові українського війська,
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підтримував виступи селянства проти відновлення поміщицького
землеволодіння та несправедливих й грабіжницьких дій
австрійського та німецького військ під час правління П.
Скоропадського, зробив вагомий внесок у державотворчі процеси
та серед свого оточення зазнав слави звитяжного ідеаліста-борця
за Україну. Його державницькі погляди пройшли складний
еволюційний шлях від Князівства Українського, окремого
коронного краю у межах Австро-Угорщини до Української
самостійної,
суверенної
держави.
Вільгельм
Габсбург
перетворився на головного лобіста при імператорському дворі і
активно відстоював інтереси українців перед вищою
австрійською владою.
Перебуваючи в еміграції він продовжував перейматися
темою розбудови української державності. Свої погляди на цю
проблему Вишиваний виклав у статті, яку опублікував в
австрійській газеті «Neues Wiener Journal» за 9 січня 1921 р.
Автор вкотре висловив переконання, що «український народ має
досить внутрішньої сили, щоби вибороти собі самостійну
суверенну державу від Сяну по Кавказ» [12].
Отже, Вільгельм Габсбург відіграв важливу роль в
українських національних змаганнях 1917–1921 рр. Діяльність
архикнязя сприяла становленню серед української громадськості
образу Вишиваного як покровителя українського народу та
людини, що здатна збройно обороняти пригноблене селянство.
Досі серед дослідників життя і діяльності Вільгельма Габсбурга
триває дискусія, ким був архикнязь: ідеалістом-мрійником чи
великим державником. Проте достеменно всо, що Василь
Вишиваний став героєм-захисником українського народу. Відтак
завданням українського народу є збереження історичної пам’яті
про Василя Вишиваного – постаті, яка за покликом душі
перейняла українську ідентичність, стала послідовним і палким
прихильником українського національного відродження.
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Педагогічні науки
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРОЄКТІВ ДЛЯ
ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ
РОБІТНИКІВ МОРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ
Юлія Єжокіна,
аспірантка Інституту
професійно-технічної освіти НАПН України,
м. Київ, Україна
Невід'ємним компонентом демократичної правової держави є
правова культура особистості і суспільства. Вищою цінністю
демократичної моделі суспільного устрою є особистість, її права і
свободи. Усвідомлення пріоритетності прав і свобод окремої
особистості можливе за умови розвиненої правової культури.
Розв’язання завдань щодо підготовки кваліфікованих
матросів, мотористів, інших членів рядового складу палубної і
машинної команди морського судна з високим рівнем правової
культури, які відповідають вимогам роботодавців та сучасним
викликам, безпосередньо залежить від змісту та організації
освітнього процесу, оскільки саме у його перебігу проходить
професійне становлення особистості, набуття майбутніми
моряками навичок правомірної поведінки. Для формування
правової культури майбутніх робітників морського транспорту
особливого значення набувають технологія та методика
опанування професії в цілому та правових дисциплін зокрема.
У перебігу експериментальної роботи було встановлено, що
суттєво активізують процес опанування учнями правовими
знаннями і уміннями такі інтерактивні технології: світове кафе
(the world cafe), імітаційна гра, мозкова атака, правова вікторина,
кейс-метод, метод проєктів.
З-поміж різноманіття інноваційних технологій, які доцільно
застосовувати при формуванні правової культури майбутніх
кваліфікованих робітників-моряків, доцільно виділити метод
проєктів.
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Метод проєктів дає змогу отримати комплексне знання.
Цілком слушно зазначають М. Чепіль і Н. Дудник про те, що це
технологія організації навчання, за якої учні здобувають знання,
набувають умінь і навичок у процесі планування і виконання
практичних завдань – проєктів [1]. Проєктом є значне за обсягом і
складністю завдання. Основою методу є самостійність, діяльність
та результативність. Тобто, виконання проєкту дозволяє глибоко
та всебічно дослідити проблему, розробити конкретний кінцевий
продукт та отримати практичний результат.
Ми погоджуємося з підходами С. Сисоєвої, яка стверджує,
що ідея цього методу зображує сутність поняття «проєкт», його
прагматичну спрямованість на результат [2]: результат можна
побачити, осмислити, застосувати; досягнення результату
передбачає вміння самостійно мислити, знаходити і розв’язувати
проблеми; розв’язання проблеми набуває характеру проєктної
діяльності; метод проєктів орієнтований на самостійну діяльність
учнів (індивідуально, у парі або у групі); метод проєктів
передбачає розв’язання проблеми; результатом роботи є
конкретне вирішення проблеми, готове до впровадження.
Педагогічне проєктування здійснюється у декілька етапів:
1. Створення теоретичної моделі об’єкта, виявлення його
істотних властивостей. На цьому етапі відбувається формування
мотивації, здійснюється вибір теми проєкту, збір інформації та її
аналіз.
2. Опрацювання проєктної моделі об’єкта. На цьому етапі
відбувається збір інформації, яка стосується досліджуваної
проблеми, колективні обговорення відібраних матеріалів,
«мозковий штурм» виконавців проєкту.
3. Розроблення педагогічної моделі знань. На цьому етапі
створюється сценарій проєкту; план роботи із зазначенням
завдань, виконавців та строків; розробляються можливі шляхи
розв’язання проблеми. Виконавці проєкту систематизують
інформацію, доводять актуальність проблеми, визначають
конкретні завдання, методи і засоби їх реалізації, моделюють
кінцевий результат.
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4. Практична реалізація та апробація проєкту. В ході
виконання роботи можливе коригування плану, завдань, шляхів їх
реалізації, тощо.
5. Захист проєкту. Захист відбувається у формі презентації,
звіту чи доповіді і триває 3-5 хв. Після цього виконавці
відповідають на запитання. Виступають опоненти.
6. Колективне обговорення, оцінювання результатів
проєкту. Група оцінює роботу кожного учасника, а викладач –
роботу групи загалом.
На наше глибоке переконання, виконання проєктів у галузі
правових дисциплін підвищує самостійність учнів, викликає у
них інтерес до правової науки, змушує їх подивитися на право не
як на навчальний матеріал, а як на реальні норми, яких потрібно
дотримуватися у повсякденному та професійному житті.
Приклади правових проєктів, що застосовувалися в процесі
експериментальної роботи: «Міжнародне правове забезпечення
запобігання забруднення моря з суден», «Значення Світового
океану в умовах економічного розвитку та глобалізації», «Історія
розвитку морського права», «Захист прав моряка при втраті
працездатності внаслідок травми на судні».
Отже, якщо заняття із застосуванням методу проєктів
підготувати і провести з дотриманнях вимог до кожного
технологічного етапу, то оволодіння майбутніми робітниками
морського
транспорту
професійно-правовими
знаннями,
навичками правомірної поведінки буде здійснюватися більш
результативно.
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РИНОК СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ
Карпенко О.О., Попович Є.Б.,
студенти
Черкаський державний бізнес-коледж
м. Черкаси, Україна
В останні роки страховий ринок в Україні активно
розвивався: так, в 2019 році його обсяг виріс на 20%. Причому
таке зростання перестало бути інфляційним, адже за аналогічний
період зростання споживчих цін сповільнилося до 4,1%. За
оцінкою Swiss Re Sigma український ринок страхування увійшов
в десятку найдинамічніших ринків світу. На сьогодні, згідно з
даними НБУ, на українському ринку працює 215 страхових
компаній. Однак, уже скоро їх кількість може серйозно
скоротитися [4].
Пандемія коронавірусної хвороби струснула страховий
ринок, змусивши його учасників спішно переглядати лінійки
страхових продуктів. Захист від коронавірусу тепер пропонують і в туристичному, і в медичному страхуванні. Українцям
навіть почали продавати страховку виключно від COVID-19.
Виплати за такими договорами можуть не покрити повністю
витрати на лікування ускладнень від ковіду, тому експерти
радять купувати страховку оптом.
Найбільш динамічним сегментом було страхування
медичних витрат: кількість українців, що виїжджають за кордон,
зростала рік від року, наприклад, в 2018 і 2019 році потік туристів
і трудових мігрантів збільшився на 5,2% і 5,6% відповідно [1].
Тенденція в цілому зберігається, найбільш популярні ті
страхові послуги, що є обов’язковими для українців. Наприклад
ОСЦПВ, а у випадку кредиту для купівлі авто або житла
страхування є обов’язковою умовою: буде оформлення поліса
КАСКО та страхування майна відповідно. В цілому за перший
період карантину стала помітною тенденція до спаду тих
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продуктів, які були пов’язані з туризмом, а страхові продукти
обов’язкового страхування зараз мають більший попит У
поточному році варто очікувати спаду через карантин і все ще
існуючих обмежень.
Ще одним драйвером було бажання з боку великого
бізнесу утримати цінних співробітників шляхом включення
додаткового медичного страхування в соціальні пакети.
Виграшними для страхових компаній такі сегменти як
автострахування і страхування життя. У першому випадку
позначається зростання продажів нових авто, в тому числі і за
програмами кредитування, до яких, як правило, оформляють
ще й КАСКО. У другому — зростання побоювань за своє
здоров’я: покупка поліса коштує відносно недорого, але
дозволяє отримувати якісну медичну допомогу, що особливо
актуально в поточних умовах [3].
30 червня 2020 року закінчився перехідний період для
застосування нормативу платоспроможності та достатності
капіталу у розмірі 100%. Нові вимоги щодо покриття
нормативу платоспроможності не виконали 58 страхових
компаній. Дефіцит прийнятних активів складає 2,77 млрд грн.
Із них 18 страховиків не виконували норматив на попередню
дату, на них припадає майже 60% існуючого дефіциту
прийнятних активів. За період другої половини серпня заяви на
анулювання ліцензії уже подали відразу сім страхових
компаній. В НБУ кажуть, що ідуть страховики із ринку за
власною ініціативою.
Багато компаній досить гнучко підлаштовуються під
клієнта. Скажімо, у них оформити поліс можна онлайн і без
візитів в представництва. Однак, не всі можуть дозволити собі
впровадження якісних онлайн сервісів, так що варто очікувати
вимушеного закриття неефективних компаній і збільшення
частки великих гравців [2].
Тож, криза, спричинена пандемією, відрізняється від
попередніх тим, що свобода пересування людей фізично дуже
обмежена. Проаналізовано зміни, які відбулися в різних
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країнах світу у сфері медичного страхування у зв’язку з
пандемією коронавірусу. Встановлено, що страхові компанії
України пропонують програми медичного страхування, які
забезпечують фінансову підтримку в разі захворювання на
COVID-19. Досліджено кількість зареєстрованих безробітних у
2020 році. З’ясовано, що держава впроваджує необхідні заходи
для захисту та підтримки населення в умовах пандемії.
Обґрунтовано необхідність створення спільних програм між
державою та страховими компаніями для страхування ризиків
пандемії.
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Актуальність. Адекватне зниження функціональної активності тромбоцитів у пацієнтів із гострими та хронічними
коронарними синдромами та супутнім цукровим діабетом 2 типу,
які отримують антитромбоцитарне лікування [1, 2], є основою
ефективної профілактики тромбоутворення в коронарних судинах
та розвитку несприятливих серцево-судинних подій [3].
Мета. Встановити чутливість до клопідогрелю у носіїв
різних алелей G681A гена CYP2C19 на підставі комплексної
оцінки тромбоцитарного гемостазу.
Матеріали і методи. Нами було обстежено 120 пацієнтів,
хворих на різні форми ішемічної хвороби серця (ІХС), серед
яких були: 30 хворих на гострий коронарний синдром (ГКС) – І
група (серед них 16 чоловіків та 14 жінок), 30 хворих на ГКС у
поєднанні з цукровим діабетом 2 типу (ЦД) – ІІ група
(відповідно 8 чоловіків та 22 жінки), 30 хворих на хронічний
коронарний синдром (ХКС) – ІІІ група (18 чоловіків та 12
жінок), 30 хворих на ХКС у поєднанні з ЦД – ІV група (14
чоловіків та 16 жінок). Всі пацієнти отримували лікування
антитромбоцитарним препаратом клопідогрелем.
Усім пацієнтам вивчали агрегацію тромбоцитів на лазерному
агрегометрі НПФ БІОЛА – 230LA з комп'ютерною обробкою
наступних параметрів, які характеризували функціональну
активність тромбоцитів: ступінь спонтанної агрегації тромбоцитів
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(СпАТ), АК- та АДФ-індукованої агрегації тромбоцитів. Аналіз
локусів G681A CYP2C19 здійснювався методом полімеразної
ланцюгової реакції синтезу ДНК на апараті Applied Biosystems
7500 в режимі RealTime.
Результати. Генотипування хворих дозволило виявити,
що у 73,3% обстежених когорти хворих на ГКС та у 86,4%
хворих на ХКС переважав нативний генотип G/G. У когорті
хворих на ГКС ступінь СпАТ серед пацієнтів з G/A-A/A
генотипом перевищував контрольні значення в 4,6 рази
(p<0,001). При порівнянні з відповідним показником у
пацієнтів з G/G генотипом було виявлено, що наявність
мутованого А-алелю не мала достовірного впливу на
збільшення СпАТ (ВШ = 2,450; 95% ДІ: 0,462 – 12,982;
p=0,480). Ступінь та швидкість АК-індукованої агрегації
тромбоцитів була суттєво нижчою за контрольні значення в
усіх підгрупах, однак не відрізнялася між підгрупами пацієнтів
з різними поліморфізмами (ВШ=0,625; 95% ДІ: 0,065 – 6,090;
p=0,912). Вивчаючи ступінь та швидкість АДФ-індукованої
агрегації тромбоцитів не виявлено статистично значущих змін
ні у порівнянні з групою контролю, ні при міжгруповому
аналізі. Також не виявлено суттєвого взаємозв’язку між
поліморфізмами гену CYP2C19 та ступенем АДФ-агрегації
(ВШ=0,795; 95% ДІ: 0,216 – 2,928; p=0,983).
У пацієнтів зі стабільними формами ІХС, незважаючи на
застосування клопідогрелю в усіх пацієнтів, ступінь СпАТ був
достовірно вищим за контрольні значення та залежав від
поліморфізму гена CYP2C19. Так, при G/G генотипі він
перевищував показник контрольної групи на 28,4% (p<0,05), а
при мутації А-алелю – на 64,8% (p<0,01). При міжгруповому
порівнянні у підгрупі з поліморфним А-алелем ступінь СпАТ
виявився на 31,8% вищим за підгрупу з нативним G/G
генотипом (р<0,05). При дослідженні індукованої агрегації
було відмічено, що реакція тромбоцитів досліджуваних груп
хворих на АК була майже однаковою за ступенем та
швидкістю з групою контролю, а ступінь АДФ-індукованої
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агрегації не мав вірогідної різниці у обстежених обох груп
(ВШ=2,144; 95% ДІ: 0,495 – 9,027; p=0,528).
Для оцінки впливу ЦД на ефективність пригнічення
функціональної активності тромбоцитів клопідогрелем у носіїв
різних алельних варіантів гена CYP2C19, ми порівнювали між
собою генотипи G/G та G/А-А/А. Група ізольованого перебігу
ІХС складалася із 48 пацієнтів з G/G генотипом (80%) та 12
пацієнтів з мутованим А-алелем (20%). Пацієнти з патологією
вуглеводного обміну розподілились наступним чином: 47
пацієнтів мали G/G генотип (78%), а 13 – G/A – A/A (22%).
Виявлено, що при носійстві G/A-A/A генотипу міжгрупова
різниця становила 72,6% (57,65 [49,34; 67,8] проти 33,4 [32,47;
37,99], p<0,01). Шанс зустріти високий ступінь АДФ-індукованої агрегації серед носіїв А-алелю гена CYP2C19 з ЦД майже
у 17 разів достовірно перевищував групу пацієнтів з ізольованим
перебігом ІХС (ВШ=16,667 (2,273 – 122,218), p=0,009).
Заключення. Отримані в нашому досліджені дані
показали, що вибірка хворих на ІХС та супутній ЦД, що мали
мутований А-алель, була менш чутливою до дії клопідогреля,
що проявлялося у більш високому ступені АДФ-індукованої
агрегації тромбоцитів.
Ключові слова: цукровий діабет, поліморфізм, ішемічна
хвороба серця, тромбоцити.
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Внаслідок соціально-економічних трансформацій в
Україні значного поширення набула трудова міґрація
населення за кордон. Особливо це актуально для прикордонних
регіонів, до яких відноситься Закарпатська область.
Трудова міґрація – це переміщення у просторі, що
здійснюються індивідами з метою підвищення рівня життя на
основі більш вигідного використання власної робочої сили без
зміни постійного місця проживання [3]
До головних чинників трудової міґрації економічно
активного населення області можна віднести: суттєву різницю в
умовах життя і рівні заробітної плати в країнах ЄС, відсутність в
своїй місцевості підходящої роботи, а відповідно і перспективи
професійного зростання для багатьох здібних людей, економічну
нестабільність і невизначеність шляхів виходу з неї [5, c. 330].
На сьогодні на Закарпатті вже не вистачає кадрів з
будівельних спеціальностей, спеціалістів зі сфери обслуговування, а у вищих навчальних закладах регіону значно
зменшилась чисельність студентів. Молодь все частіше обирає
навчання за кордоном, де і залишається працювати. Слід
відзначити зростання освітнього рівня міґрантів. Якщо раніше
був попит переважно на професії низької кваліфікації
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(різноробочі на будівництво, промислові підприємства, у
сільське господарство), то останніми роками зростає попит на
висококваліфіковані професії (лікарі, фармацевти, інженери).
Трудові міґранти із Закарпаття працюють за кордоном як
легально так і нелегально. Трудові міграція на Закарпатті за
останні роки лише набрала більших обертів, і не тільки у
зв’язку з отриманням більших прибутків за межами країни, а
основному у зв’язку із спрощеними варіантами працевлаштування за кордоном. Збільшенню кількості трудових міґрантів
сприяло прийняття Безвізового режиму з країнами ЄС у 2016 р.
Зазвичай у більшості відсутнє медичне страхування, що являє
собою серйозним ризиком для самого трудового міґранта.
Окрему увагу заслуговує дослідження функціонування та
розвитку прикордонного т. зв. «човникового» бізнесу в Закарпатській області. Основним чинником, що сприяє розвитку такого
виду діяльності в регіоні є наявність 19 пунктів переходу кордону
сусідніх держав, 15 з яких мають статус міжнародного та 4
пункти спрощеного переходу. На цих ділянках кордону найбільш
активно розвивається тіньовий «тютюновий та горілчаний»
бізнес, продаж солярки та бензину [1, с. 345].
Основна частина коштів, зароблених трудовими
мігрантами витрачається, передусім, на забезпечення базових
умов життєдіяльності домогосподарств, тобто сприяють
формуванню людського потенціалу на мікрорівні, зокрема,
життєвої і освітньої його складових [1, c. 345].
Незважаючи на негативні наслідки трудової міграції на
соціальноекономічний розвиток області, даний процес має ряд
позитивних впливів на формування регіонального ринку праці.
Зокрема, одним із позитивів трудової міграції є зменшення
навантаження на регіональний ринок праці [4].
Ситуація, яка склалася в сфері трудової міграції, вимагає
реалізації цілого комплексу заходів, найважливішими серед
яких є:
− розробка спеціальної регіональної програми стимулювання
самозайнятості та мікропідприємництва для осіб, які
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повертаються після трудової діяльності за кордоном, в якій
повинні бути передбачені пільгові умови оподаткування на
початковому етапі становлення власного бізнесу, надання
юридичної та консультативної допомоги тощо;
− залучення колишніх мігрантів до програм підвищення
кваліфікації та перекваліфікації;
−
стимулювання
підприємницької
діяльності
в
пріоритетних сферах економіки області;
−
здійснення
детального
аналізу
використання
мігрантських інвестицій та розробка програми сприяння їх
ефективному вкладенню в економіку регіону [5, c. 331-332].
Отже, міґрація, безперечно, завдає шкоди економіці
України. Найбільш негативним у трудовій міґрації є те, що
більша частина працездатного населення, особливо молоді, не
планує повернутись на батьківщину. Країна втрачає молоде
прогресивне покоління, що негативно впливає на вікову
структуру населення. Тому стратегічним завдання державної
політики на майбутнє повинні стати заходи, що зменшать
відтік найбільш працездатної частини суспільства за кордон.
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теорії та методики фізичного виховання
Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького,
м. Черкаси, Україна
Олімпійські ігри, будучи найбільш представницьким
видом комплексних змагань, стали найпрестижнішими змаганнями серед кращих спортсменів планети. Як найвизначніші
змагання сучасності вони мають виняткову привабливість і
затребуваність не тільки професійними спортсменами, а і
широкими верствами населення (Н. П. Коваленко, 2015;
С. Н. Бубка, 2016) [1, с. 1]. Окрім того, Олімпійські ігри, як
одне з найбільш яскравих і популярних явищ сучасного
громадського життя, привертають величезну увагу не тільки
широких верств населення переважної більшості країн світу,
але й перебувають у сфері пильної уваги й практичної діяльності керівників держав, найбільших політичних і суспільних
діячів. Успішні виступи на Олімпійських іграх уже давно
ототожнювалися з науково-технічним потенціалом країни,
ефективністю системи освіти й виховання, фізичним та
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інтелектуальним потенціалом націй, її конкурентноздатністю
на світовій арені [2, с. 3].
Політична значущість олімпійських перемог за останні 15–20
років затвердилася в суспільній свідомості й у багатьох інших
країнах, що так яскраво не позначалося раніше. Особливо це
виявилося в Республіці Корея, Іспанії, Франції, Австралії та ін.
Досягнення в олімпійському спорті стали розглядатися як один з
основних чинників національного престижу й у ряді країн, що
утворилися на території СРСР і, у першу чергу, в Україні,
Казахстані, Білорусі, Азербайджані, а також у прибалтійських
державах: Литві, Латвії, Естонії [2, с. 3].
Інтенсивна політизація й комерціалізація олімпійського
спорту, перетворення Олімпійських ігор у найбільші світові
форуми, що не мають аналогів в інших сферах діяльності ні за
кількістю учасників, ні за обсягом уваги з боку засобів
інформації й широких прошарків громадськості в різних
країнах світу, вимагають перегляду багатьох, здавалося б
устояних, положень організації й побудови олімпійської
підготовки національних команд у напрямку досягнення не
тільки високих індивідуальних, але й загальнокомандних
результатів. Орієнтація спорту будь-якої країни на досягнення
високих результатів на олімпійській арені вимагає глибокого
вивчення засад раціональної підготовки спортсменів і національних команд до Олімпійських ігор, аналізу стану й
виявлення шляхів удосконалення системи підготовки спортсменів до Ігор Олімпіад, включаючи організаційно-методичні й
кадрові передумови роботи з віддаленим і найближчим
олімпійським резервом, усунення протиріч між національними
спортивними федераціями і державою тощо [2, с. 12].
Але не лише найвищими спортивними досягненнями,
політизацією і комерціалізацією відзначається олімпійський
спорт. Культурна спадщина олімпійського руху є невід’ємною
складовою олімпійської спадщини та олімпійської культури –
соціальних феноменів, що об’єднують комплекс накопичених
людством знань, норм, цінностей, смислів, зразків поведінки,
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які відповідають вимогам Олімпійської хартії, філософії
олімпізму, на основі яких формується гуманістичний спосіб
життя соціуму та особистості. Маючи мультидисциплінарну
сутність і притаманний їй динамізм, вона передається від
покоління до покоління через систему освіти й виховання,
виконуючи одну з ключових місій олімпійського руху –
виховання гармонійно розвиненої особистості [3, с. 15].
За всі роки існування Олімпійських ігор сучасності, їх
скасовували через Першу світову війну в 1916 році, Друга світова
війна завадила Олімпіадам 1940 та 1944 років. Олімпійські ігри
1972 року були призупинені на один день через терористичний
акт, а після закінчення трагічного протистояння між поліцією і
терористами, на олімпійському стадіоні відбулася траурна
церемонія присвячена загибелі ізраїльських спортсменів. І ось, в
наш час, не відбулись Ігри в 2020 році через пандемію
коронавірусу COVID-19. Олімпійські ігри 2020 року, вперше за
їхню 124-літню історію, Міжнародний Олімпійський Комітет
переніс на наступний 2021 рік.
Ігри XXXII Олімпіади відбудуться в Токіо в 2021 році. Вони
мають вселити людству надію та сміливість на тлі глобальної
пандемії хвороби COVID-19. Як передає Укрінформ, про це під
час виступу на Всесвітньому економічному форумі заявив голова
уряду Японії Йосіхіде Суга, інформує Reuters. Уряд Японії
розглядає можливість проведення літніх Олімпійських ігор у
Токіо без глядачів [4].
Україна буде брати участь у літніх Олімпійських іграх
2021 року, що пройдуть у Токіо (Японія) з 24 липня по 9
серпня 2021 року [5].
Президент Міжнародного олімпійського комітету (МОК)
Томас Бах зізнався, що організація допускає можливість
скасування літніх Олімпійських ігор в Токіо. Про це глава
МОК заявив BBC [6].
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У статті розглядаються приклади використання технологій
доповненої реальності (AR) в освіті. Стаття починається з
огляду технологій, даються основні визначення, описується
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технічна частина. Також розглядається існуючий досвід
застосування цих технологій, пропонуються ідеї для застосування в освіті. В висновках вказуються основні проблеми і
труднощі, які можуть виникнути в процесі впровадження цих
технологій.
Ключові слова: доповнена реальність, AR, augmented reality
Інформаційні технології та інновації марні, якщо їх не можна
адаптувати для навчання. Однією з галузей, що найбільше
потребує модернізації є освітній процес. Це пов’язано з тим, що
учні значною мірою втрачають мотивацію до навчання. В
реальному житті вони використовують цифрові інструменти у
більшості сфер життя, а навчаючись – ці технології майже не
застосовуються. Значна частина матеріалу сприймається учнями
візуально, а отже доцільним є впровадження технологій, що
більшою мірою використовують візуальні канали. До таких
технологій відносяться технології віртуальної та доповненої
реальності [3 c.274].
Вже найближчим часом доповнена реальність в майбутньому
стане популярним методом для освоєння матеріалу в школах,
університетах та для дітей на домашньому навчанні.
Доповнена реальність (augmented reality, AR) – це сучасна
інформаційна технологія, що дозволяє пов’язати реальний світ
та віртуальне середовище. За словами Р.Азуми доповнена
реальність може класифікуватись як система, яка поєднує
віртуальне та реальне, що взаємодіє в реальному часі.
За результатами соціальних опитувань в країнах Європи
впровадження технологій віртуальної реальності позитиво
сприймається 64,7% учнів, а 35,7% опитуваних зазначили, що
були дуже задоволені навчанням з елементами доповненої
реальності. [2]
Доповнена реальність в освіті застосовується та приносить
конкретні результаті завдяки трьом елементам:
- Контекстуальність – це здатність поєднувати віртуальні
елементи з реальним світом. З технічної точки зору це означає,
що об’єкти, створені в AR і фізичне середовище відображаються
одночасно.
102

- Інтерактивність – віртуальні об’єкти можуть взаємодіяти
так, наче вони справжні. Їх можна переміщувати, змінювати
положення, масштаб, виконувати розрізи.
- Просторовість. Навчальні AR, на відміну від традиційного
екрану, мають більшу глибину та кореляцію з простором, в якому
вони розміщені.
За допомогою доповненої реальності віртуальні об’єкти
можуть бути інтегрованими в матеріальний світ: камера
доповненої реальності через AR-програми проводить зйомку
реальності та шукає в ній заздалегідь визначені цільові точки –
маркери, до яких прив’язані віртуальні об’єкти. Вона дозволяє
комбінувати реальні та віртуальні об’єкти, забезпечує їх
взаємодію в реальному часі та дає змогу використовувати
тривимірні об’єкти [3 c.570].
Технологію доповненої реальності можна застосовувати
майже в усіх галузях сучасної освіти. AR дає змогу візуалізації
простих і складних алгебраїчних поверхонь. Додаток GeoGebra
із функцією доповненої реальності дає змогу побачити та
дослідити 3D-математику в реальному житті. Також можна
просканувати оточуючи предмети, отримати модель, а вже далі
досліджувати її.
Застосунок Clever Book Geometry допоможе дослідити
стереометричні моделі, визначити структуру об’єктів.
Доповнена реальність знаходить відмінне застосування
при вивченні історії. Такі додатки як BBC Civilisations AR
прокладають шлях до AR-орієнтованого майбутнього. BBC
Civilisations AR дає користувачам можливість помилуватися
різними історичними артефактами, розглянути їх з різних
сторін і змінити масштаб. Застосунок знайомить користувача з
історичними пам’ятками, їх історією і навіть дозволяє
заглянути всередину за допомогою функції рентгенівських
променів. BBC Civilisations AR містить більше 30 історичних
реліквій, які можна оглянути, дослідити і відобразити на фото.
Модернізувати систему освіти через застосування технології
доповненої реальності можливо і на уроках природничого
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спрямування. На уроках фізики додаток Electricity AR навчить
дитину визначати ціну поділки аналогових вимірювальних
приладів та самостійно робити вимірювання з використанням
технології доповненої реальності (AR).

Рис.1. Додаток BBC Civilisations AR

Для вивчення астрономії можна застосовувати додаток AR
Solar System. Мобільний додаток із технологією доповненої
реальності дозволяє отримати на екрані гаджету 3D модель
Сонячної системи та 3D моделі усіх планет Сонячної системи.
Також існують застосунки, які дозволяють отримати
тривимірні живі моделі об’єктів та процесів будь якої галузі
знань. Вони побудовані на використанні вбудованих або
завантажуваних бібліотек. Серед них такі застосунки як AR
Studio, Augment, UniteAR та інші.
Доповнену реальність можна застосовувати на будь-якому
навчальному предметі. На сьогодні існує безліч безкоштовних
програм для впровадження AR на уроках.
У рамках академічних досліджень, на тему впливу
технологій доповненої реальності на процес навчання, було
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проведено десятки робіт провідними закладами світу. В
результаті досліджень відмічено поліпшення успішності дітей,
розуміння матеріалу, підвищення рівня мотивації. Також зростає
міра залученості в процес навчання і інтересу до вивчення
предмета, підвищується рівень комунікації між учнями. [1]

Рис.2. Додаток AR Solar System.

Основні проблеми, з якими стикалися викладачі, - це додатковий час, витрачений на скачування додатків, навчання роботі з
ними учнів, погана робота геолокації, іноді - низька якість відгуку
моделей. В цілому, усі ці проблеми пов'язані з недоліком досвіду
в роботі з AR і доки ще недосконалістю технології. Надалі, з
розвитком технології, ці проблеми будуть усунені. [4 c.19]
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РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАСАДИ ЗМАГАЛЬНОСТІ ПРИ ОБРАННІ,
ЗМІНІ ТА СКАСУВАННІ ЗАХОДІВ ЗАБЗПЕЧЕННЯ У
КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
Кулабухова Д.Є.
студентка юридичного факультету
Інститут управління і права
Національного юридичного
університету імені Ярослава Мудрого
м. Київ, України
Змагальність у кримінальному процесі передбачає самостійне
обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх
правових позицій, прав, свобод і законних інтересів. При чому
сторони кримінального провадження мають рівні права на
збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів,
клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних
прав. Реалізація цих прав і обстоювання своїх позицій має
здійснюватися засобами, передбаченими КПК України.
Змагальність є одним із фундаментальних положень кримінального провадження, а сучасна концепція кримінального
процесу вимагає забезпечення процесуальної рівності сторін.
Разом з тим, очевидним є те, що самого закріплення процесуальної рівності недостатньо для її реального забезпечення, адже, крім
процедурних можливостей сторін, є фактичні, щодо яких сторона
захисту зазвичай перебуває у менш вигідному становищі. Це
логічно, адже правоохоронним органам, які здійснюють досудове
розслідування, необхідний законодавчий, технічний, адміністративний ресурс для виконання своїх функцій з припинення і
розслідування злочинів, який має бути гарантований і
забезпечений. Однак в цілях кримінального провадження і з
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точки зору змагального кримінального процесу мають бути
наявні механізми, які збалансовують визначально нерівні
можливості сторін [1].
Специфіка реалізації загальних засад кримінального провадження на окремих його стадіях не може не викликати інтересу,
адже саме вони утворюють своєрідний фундамент, на якому
побудований кримінальний процес. Також вони пронизують
правову матерію кримінального провадження та всі процеси, що
відбуваються у кримінальній процесуальній сфері. Загальні
засади кримінального провадження виражають сутність кримінального процесуального права, визначають його зміст і
загальний характер правового регулювання кримінальних процесуальних відносин. У зв’язку з цим, дискусійними у науці
залишаються питання про наявність у кримінальному процесі
засад, притаманних окремим стадіям. Погляд на загальні засади
кримінального процесуального права з позиції особливостей їх
прояву в кожній стадії надає можливість виявити складнощі у їх
практичній реалізації на різних етапах кримінального провадження, встановити недосконалість правового регулювання,
суперечності між окремими нормами, що регулюють конкретне
провадження та нормами-засадами, а також сформулювати
науково обґрунтовані пропозиції, спрямовані на удосконалення
чинного законодавства [2].
З погляду науковців та практиків, не слід вирізняти засади
окремих стадій процесу. Правильнішим було б вказати, що на
окремих стадіях вони по-різному діють, виражаються й
реалізуються. У науковій сфері закріпилась позиція, що засадами
кримінального процесу є положення, що діють на всіх стадіях
процесу, але обов’язково на його центральній стадії – судового
розгляду справи. Спираючись на цю думку, можемо зробити
висновок, що у тому випадку, якщо конкретне кримінальне
провадження не було розглянуто у судовому засіданні, значить і
не діяли засади процесу. Проте, з нашого погляду, засадами є
вимоги, що пред’являються до кримінальної процесуальної
діяльності та обов’язково виявляються в кожному кримінальному
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провадженні. Це пояснюється тим, що не кожне провадження
може включати в себе стадію судового розгляду. Кримінальне
провадження може бути закінчено ще під час досудового
розслідування, що зовсім не означає, що у ньому засади процесу
не діяли. Можливо, не всі з них були реалізовані, але ті що
отримали свій прояв, також є елементами єдиної системи та
відображають загальну спрямованість кримінального процесу.
Оскільки будь-яке рішення буде законним та обґрунтованим,
якщо прийнято на підставі належної реалізації засад, які
обов’язково закріплені в нормі права, а, значить, є вимогами, що
пред’являються до кримінальної процесуальної діяльності у
кожному окремому випадку, незалежно від того, чи було
розглянуте дане провадження в суді. Тому беззаперечною є
позиція, що засади мають наскрізний характер, вони повною
мірою набувають свого відображення на будь-якій стадії
кримінального провадження. При цьому в одних стадіях засади
реалізуються повною мірою, в інших – в окремих проявах, що,
разом з тим, надає можливість вирішити завдання кожної з стадій
кримінального провадження [3].
Аналізуючи наукову думку з проблематики класифікації
заходів кримінально-процесуального примусу свідчить, що
більшість учених як окрему обов’язкову групу виділяють
запобіжні заходи (засоби запобігання, попередження) та інші
заходи, що можуть бути згруповані за тими чи іншими
критеріями. Застосування такого підходу до класифікації заходів
забезпечення кримінального провадження дає змогу виокремити
такі їх різновиди:
1) запобіжні заходи;
2) інші заходи забезпечення кримінального провадження.
До першої групи входять заходи, зазначені в ст. 176 КПК
України: особисте зобов’язання; особиста порука; застава;
домашній арешт; тримання під вартою; тимчасовий запобіжний
захід у вигляді затримання особи.
1. Друга група поєднує такі заходи забезпечення кримінального провадження: виклик слідчим, прокурором, судовий виклик
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і привід; накладення грошового стягнення; тимчасове обмеження
в користуванні спеціальним правом; відсторонення від посади;
тимчасовий доступ до речей і документів; тимчасове вилучення
майна; арешт майна. Таким чином, запропонована нами
класифікація містить окремі елементи умовності та є певною
мірою спрощеною. Однак при цьому вона охоплює весь загал
заходів забезпечення кримінального провадження, надає
можливість розглядати вказані заходи як елементи складної
системи, що характеризуються обов’язковою наявністю
взаємозв’язків між її складовими [4]. Ураховуючи зазначене,
головними напрямами розвитку положень цього цієї роботи є
судовий та науковий аналіз кожного з видів заходів забезпечення
кримінального провадження як окремої підсистеми з
урахуванням зв’язків.
Оскільки контроль за дотриманням прав і свобод учасників
кримінального провадження покладений в основу повноважень
слідчого судді, саме цей суб’єкт спрямовує свою роботу на
дослідження представлених фактів сторонами обвинувачення й
захисту та на визначення меж справедливості, законності й
співмірності застосування відповідних заходів забезпечення
кримінального провадження. З огляду на те, що такі заходи мають
примусовий характер і правообмежувальну дію, рішення про їх
застосування має виноситись з урахуванням обґрунтованих
підстав, повно й об’єктивно оцінених слідчим суддею для
недопущення свавільного затримання, тримання під вартою чи
іншого прояву незаконного втручання у сферу прав, свобод і
законних інтересів підозрюваного з боку органів досудового
слідства [5]. Узагальнюючи зазначене вище, варто акцентувати
увагу на тому, що для справедливого вирішення справи
недостатньо поділу функцій обвинувачення і захисту, необхідно,
щоб сторона захисту мала рівнозначну можливість протистояти
стороні обвинувачення.
На мою думку, недопустимість того, що одна із сторін мала
будь-які процесуальні переваги, – це один із стрижней змагальності та рівноправності сторін на стадії досудового розслідування.
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Також необхідно наголосити на тому, що положення
чинного КПК України щодо реалізації засади змагальності на
стадії досудового розслідування потребують подальшого
вдосконалення та доопрацювання з урахуванням принципів
міжнародних правових стандартів. Хочу підкреслити, що значним
кроком для кримінального процесу України було б розширення
сфери застосування цієї засади правосуддя [6].
Отже, законодавчо закріплений принцип змагальності має
низку проблем щодо його практичної реалізації, які виникають у
процесі дослідження доказів. Це, перш за все, підтверджується і
виявляється у закріплених кримінальним процесуальним законом
неоднакових умовах сторони обвинувачення та захисту в
реалізації процесуальних механізмів збору доказів, саме за яких
сторона захисту обмежена в реалізації її права на отримання всіх
можливих доказів доведення невинуватості особи, обстоюванні
своєї позиції, захисті прав, свобод та законних інтересів
підзахисного, що зрештою призводить до певної асиметрії у
формуванні позицій виправдувального характеру на користь
обвинувальних. Особливо це відчутно на стадії досудового
розслідування, в якій сторона обвинувачення має відповідні
процесуальні переваги перед стороною захисту.
Реалізації принципу змагальності у дослідженні доказів
також перешкоджає відсутність процесуальної обов’язковості
сторони обвинувачення у забезпеченні законних вимог сторони
захисту щодо отримання у її розпорядження відповідної доказової
інформації, котра закріплена в джерелах доказів.
Зрештою, принцип змагальності у кримінальному процесуальному законодавстві має не лише нормативно, а й фактично
закріпити встановлену відокремленість сторін та їх рівність у
здійсненні відповідних допустимих процесуальних дій щодо
доказів як фактичних даних, що в практиці кримінального
судочинства стане надійним, ефективним інструментом забезпечення об’єктивного та повного дослідження доказів для
встановлення обставин, що мають значення для кримінального
провадження, як умови досягнення його мети [7].
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У методології управління земельними ресурсами одне з
головних місць відводиться цільовим функціям земельного
менеджменту: земельно-кадастрові роботи; організація управліньня землевпорядним виробництва; моніторинг земель; науковопрактичне використання планово-картографічних матеріалів;
земельний маркетинг; функція раціональних інституційних
перетворень, що дає можливість розширити соціальну та екологоекономічну сфери використання й охорони земель.
Ефективність земельного менеджменту в управлінні земельними ресурсами визначається наявністю інформаційного забезпечення. Тільки повна і достовірна інформація про земельні ресурси
дозволяє менеджеру приймати правильні рішення, що забезпечують узгодження економічних і екологічних цілей. Джерелом
інформації при цьому є земельно-кадастрові дані, проекти землевпорядкування, матеріали моніторингу земель, планово-картографічні матеріали тощо. Причому така інформація повинна носити
характер своєчасного її подання менеджерам, що можна досягнути лише за умови використання електро-обчислювальних
машин.
Результативність земельного менеджменту зумовлюється
рівнем соціальної, екологічної та економічної ефективності.
Перевагою соціальної ефективності є наступні показники: ство112

рення умов господарювання на землі для різних форм власності;
зростання заробітної плати; поліпшення умов праці; рівень
розвитку соціальної інфраструктури; зростання задоволення
працею на землі; скорочення плинності кадрів тощо.
Екологічна ефективність визначається такими чинниками:
вдосконалення структури земельних угідь та посівних площ;
рівень мінералізації гумусу в ґрунті; поліпшення якісного стану
техногенно забруднених та деградованих і малопродуктивних
земель; показниками розміщення сівозмін за екологопридатними
землями; показниками меліоративного стану земель; екологічної
активності та ін.
Показниками економічної ефективності є: зростання ефективності землекористування за рахунок організації території;
чистий дохід, прибуток; вартість додаткової продукції, отриманої
в результаті зменшення негативної дії на землю; вартість додаткової продукції, отриманої за рахунок розміщення культур на
еколого-придатних землях; вартість додаткової продукції, отриманої за рахунок розміщення культур за оптимальними попередниками; рівень ефективності використання земель; окупність
витрат при вирощуванні сільськогосподарських культур та
ін.
Отже, основними положеннями земельного менеджменту як
особливої підсистеми управління земельними ресурсами, націленої на досягнення раціонального використання та охорони
земель, є: диференційований підхід до управління земельними
відносинами та ресурсами; базовим принципом управління
земельними ресурсами є принцип раціонального використання
земель, реалізація якого обумовлена його формалізацією з
встановленням системи показників та їх розрахункових значень;
єдність систем управління земельними ресурсами, яка визначає
обумовленість та облік взаємодії їх економічних, екологічних,
соціальних та організаційних параметрів; розмежування управлінських функцій між суб'єктами земельного менеджменту на базі
компетентного підходу.
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Можна дійти висновку, що в сучасних умовах земельний
менеджмент може і повинен стати найважливішою складовою
якісної системи управління земельними ресурсами, здатної
забезпечити стійкість і ефективність їх використання та охорони.

______________________________________________________
УДК 332.3
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Чорноморський Національний Університет
ім. Петра Могили
м. Миколаїв
В системі управління земельними ресурсами все більше
зростає роль земельного менеджменту як відносно нової
парадигми в землекористуванні. Його актуальність на сьогодні
пояснюється тим, що завдяки йому можливим є забезпечення
стабілізації системи управління земельними ресурсами,
відбувається зростання економіко-екологічної ефективності
використання землі. Земельний менеджмент спрямований на
усунення негативних наслідків агровиробництва в землекористуванні, на підвищення резервів збільшення виробництва продукції
сільського господарства.
В Україні вивченню ролі земельного менеджменту в системі
управління земельними ресурсами присвячені праці таких
відомих вчених як М.С. Володін, В.В. Горлачук, Д.С. Добряк,
І.М. Песчанська, Л.Я. Новаковський, А.Я. Сохнич, А.Г. Тихонов,
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А.М. Третяк, В.В. Юрчишин та ін. В їхніх працях систематизовано теоретичні напрацювання та практичний досвід
земельного менеджменту, розкрито принципи та закономірності
його розвитку, представлені аспекти його розвитку та функціонування.
Проте сучасна наукова та методологічна база не в повній
мірі розкриває сутність земельного менеджменту, в результаті
чого не забезпечується умова раціонального використання та
охорони земельних ресурсів, потребують подальшого наукового обґрунтування дослідження його сутності та особливостей.
В свою чергу центр ваги державного управління зміщується
від адміністративного управління до правового, значною мірою
економічного регулювання, об’єктами і, в той же час, суб’єктами
якого є мільйони власників землі, включаючи юридичних осіб.
Тому законними правами зазначених власників стають свобода
господарювання на своїй землі і можливість створення будь-яких
форм організації такого господарювання. Саме в таких умовах посправжньому народжується і розвивається земельний менеджмент.
Найважливішим механізмом земельного менеджменту,
значною мірою втраченим в даний час, є земельний процес, що
представляє сукупність послідовних дій щодо певних видів
землекористування з метою досягнення значущих кінцевих
результатів. Частина таких дій відіграє регулюючу процесуальну
роль держави та місцевого самоврядування, інша частина, по суті,
спрямована на раціональне використання конкретної земельної
ділянки на основі принципів і методів землеустрою.
Відсутність у суб’єкта земельних відносин права власності
на використовувану їм земельну ділянку при дієвості правомочностей володіння і користування нею, жодним чином не
знижувало прагнення до результативності кінцевого результату:
високого врожаю, благоустрою, естетичного задоволення тощо.
Саме тому правове забезпечення раціонального використання
земель є правовою основою земельного менеджменту.
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На сьогодні концепція земельного менеджменту є
відображенням діяльності, що спрямована на досягнення
поставлених цілей у використанні земельних ресурсів.
На нашу думку, розвиток земельного менеджменту
потребує наукового дослідження з метою формування його як
механізму, що організовує систему управління земельними
ресурсами, що являє собою сукупність дій та засобів, які
впливають на зміну стану земельно-ресурсного потенціалу з
метою досягнення поставленої мети.
При дотриманні синергетичного ефекту земельного
менеджменту забезпечуватиметься раціоналізація та оптимізмція процесу раціонального використання земельних ресурсів та
підвищиться ефективність господарювання на землі.

______________________________________________________
УДК 004.3
Інформаційні технології
МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ БІТ-ПОТОКОВОГО
ONLINE-ОБЧИСЛЮВАЧА ЛІНІЙНИХ ФУНКЦІЙ
Ларченко Б.Д.
аспірант факультету
комп’ютерної інженерії та управління
Кузніченко Т.Б.
студент факультету
комп’ютерної інженерії та управління
Харківський національний
університет радіоелектроніки
м. Харків, Україна
Анотація. В роботі запропоновано математичну модель
апаратного біт-потокового online-обчислювача лінійних
функцій, що отримана з використанням методу формування
приростів висхідних ступінчастих функцій. Математична
модель забезпечує абсолютну похибку відтворення функції, що
дорівнює половині одиниці молодшого біту аргументу.
Ключові слова: функціональне перетворення, бітові потоки
даних, апроксимація, вибірка, похибка обчислень.
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Вступ. Функціональна обробка даних передбачає як перетворення форми подання інформації, так і виконання лінеаризації сигналу сенсора з використанням різних функцій. При
цьому перевага віддається сенсорам, що забезпечують неперервний процес вимірювань і перетворень [1]. Інтелектуальні
вимірювальні системи часто передбачають первинну обробку
вимірювальної інформації для прийняття рішень про результати вимірювань з метою реалізації управління. Важливою
вимогою до таких пристроїв є необхідність виконання обробки
бітових потоків в реальному часі, що накладає жорсткі обмеження на час вирішення завдань [2]. Біт-потокові форми
дозволяють здійснювати передачу і обробку даних з можливістю послідовної обробки потоків в темпі надходження
одиничних імпульсів та високою завадостійкістю. При цьому
біт-потокова форма сигналів зберігаючи завадостійкість, не дає
інформаційної надмірності і дозволяє забезпечувати високу
швидкодію пристроїв [3].
Спеціалізовані біт-потокові обчислювачі лінійних функцій
знаходять застосування в якості дільників чисел в системах
автоматичного управління і контролю, інформаційно-вимірювальних системах. Широке застосування такі пристрої
знаходять при побудові керованих генераторів імпульсів з
необхідним законом зміни його частоти.
Розглядаються біт-потокові обчислювачі лінійних функцій
з дробовими кутовими коефіцієнтами, чисельник і знаменник
яких є цілими числами невеликої розрядності. Такі пристрої
широко використовуються в цифрових синтезаторах частот для
отримання дискретної сітки частот з фіксованим стабільним
кроком зміни.
В даний час відсутня єдина методика проектування бітпотокові обчислювачі лінійних функцій. Метод ступінчастої
апроксимації неперервних функцій можна застосувати при
розробці математичної моделі апаратного біт-потокового
обчислювача лінійних функцій [4].
Неперервна лінійна функція має вигляд
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y* =
де а, b – додатні числа,

а *
x ,
b

(1)

а
- кутовий коефіцієнт.
b

Функція (1) може бути
відтворена на виході бітпотокового обчислювача апроксимуючою лінійною функцією

a
y =  x + δmax
b


 ,

(2)

де х, у – вхідний та вихідний бітові послідовності
обчислювача відповідно. Квадратні скобки позначають цілу
частину числа.
Для функції (2) пошук значень вибірки ху здійснюється за
методом формування приростів висхідних ступінчастих
функцій. При даному методі відтворення заданої функції з бітпотоковою формою подання аргументу може бути здійснений
на основі вибірки певної частини біт x y з вхідного бітового
потоку x.
Так як лінійна функція має аналітичний запис зворотної їй
функції, значення вибірок x y , відповідні сходинкам апроксимуючої лінійної функції (2), можуть бути обчислені за
формулою

b (y −  max
a
З

урахуванням

)

 xy 

b (y −  max

абсолютної

)

a
похибки

+1 .

(3)

обчислення

max = 0,5 , що не перевищує половини одиниці молодшого
біту аргументу і є оптимальною,
функція приймає вигляд
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апроксимуюча лінійна

а

y =  x + 0,5 .
b


(4)

Скориставшись нерівністю (3), формула загального члена
вибірок

xy

числової послідовності

x1 , x 2 , x 3 , ..., x i

що

відповідає вузлам апроксимації лінійної функції має вигляд

b(2 y − 1)
b(2 y − 1)
 xy 
+ 1,
2a
2a

(5)

На основі (5) отримана нерівність, що реалізується в бітпотоковому online-обчислювачі лінійних функцій

2 а х у  b(2y − 1) ,
де

(6)

y1  y  y k і 1  y k  k .

Номера біт ху, що обираються з вхідної бітової послідовності визначаються за формулою (6) шляхом послідовної
підстановки y = 1, a .
Технічна реалізація обчислювача лінійних функцій є більш
простою, якщо математичну модель біт-потокового обчислювача лінійних функцій представити у вигляді різниць з
урахуванням рівностей

2a x y = 2a x y − 2a x y−1 + 2a x y −1

(7)

b(2y − 1) = b(2y − 1) − b(2(y − 1) − 1) + b(2(y − 1) − 1)

(8)

Отже, отримана математична модель біт-потокового
обчислювача лінійних функцій представляє собою систему
різницевих нерівностей

2 а х1  b ,
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2 а (х 2 − х1 ) + 1  2 b ,

(9)

2 а (х3 − х 2 ) + 2  2 b ,
..................

2 а (х у − х у−1 ) +  y−1  2 b ,
де  y−1 – різниця, отримана в результаті порівняння
приростів поточних значень функцій 2 а х у і b(2yk − 1) між
двома сусідніми вузлами апроксимації відтворної функції на
попередньому кроці обчислень; цілочисельні значення

x 0 , 0 = 0
В системі нерівностей (9)

1 = 2 а х1 − b ,
 у−1 = 2 а ( х у − х у−1 ) +  y−2 − 2 b .

(10)
(11)

При надходженні на вхід обчислювача певного біта ху
бітового потоку x на його виході буде сформований вихідний
біт Уk при виконанні кожної нерівності системи (9). При цьому
першому вихідному біту у = 1 відповідає біт с номером x1
вхідної бітової послідовності х, при якому буде виконана
перша нерівність системи (9). Аналогічно другому біту у = 2
відповідає біт вхідної послідовності с номером х2, при якому
виконається друга нерівність системи і так далі.
Висновки. В роботі отримано математичну модель бітпотокового online-обчислювача лінійних функцій, що представляє собою систему різницевих нерівностей. В пристрої
організований потоковий метод online обчислень з паралельнопослідовним виконанням перетворень над вхідним бітовим
потоком відповідно до заданої функції. Абсолютна похибка
обчислень не перевищує половини одиниці молодшого біту
аргументу.
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АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ЯК СКЛАДОВА
ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДРИЄМСТВ ГРОМАДСЬКОГО
ХАРЧУВАННЯ
Лихолат С. М.,
к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу і логістики
Рискальчук А. О.,
студент інституту економіки і менеджменту
Національний університет «Львівська політехніка»
м. Львів, Україна
Отже, складові системи управління економічною безпекою
підприємств громадського харчування повинні бути націлені
на вирішення глобальної мети – зміцнення цієї системи.
Процес буде відбуватися за участі таких складових як:
суб’єктів системи (власники, персонал, потенційні інвестори),
об’єктів системи (фінансових ресурсів, кадрових, матеріальнотехнічних, інформаційних) [1].
121

Більше хочемо зупинитися на механізмах забезпечення
управління економічною безпекою, як сукупність таких
елементів: методи і засоби управління, функції, принципи, важелі,
інструменти, ресурси забезпечення, цільова спрямованість та її
філософія. Саме механізм управління необхідно розділити на
попереджуюче, яке передбачає планування стратегій розвитку,
прогнозування змін, планування власних дій й їх аналіз, та
антикризове управління, як механізм управління, який створює
можливості швидкого скорочення витрат шляхом оперативної
реакції на події, які мають місце [2].
Також необхідно розуміти агреговані локальні цілі:
ресурсні (ефективність ресурсного потенціалу, адаптація до
ринкової кон’юнктури), фінансові (стабільність фінансового
стану або підвищення прибутковості) та інноваційні (адаптація
до нововведень і відповідність інноваційному розвитку галузі),
які показують реальність виконання запланованих завдань
В залежності від того з допомогою яких інструментів будуть
досягнуті вищеперераховані цілі потрібно передбачати
можливість використання різних стратегій серед яких можуть
бути: виробнича стратегія, стратегія ціноутворення, фінансова і
інвестиційна стратегії, стратегія оптимізації запасів та зниження
витрат, стратегія мотивації персоналу, стратегія формування
позитивного іміджу та стратегія запобігання банкрутства.
Важливою складовою системи управління економічною
безпекою підприємств громадського харчування є її постійне
зміцнення і удосконалення шляхом: ідентифікації загроз;
оцінки стану та рівня економічної безпеки; планування і
прогнозування; створення підрозділу економічної безпеки
(посади); контроль за виконанням планів.
Фінансове забезпечення, кадрове, інформаційне та
матеріально-технічне є тими видами діяльності нівелювання
якими призведе до зниження рівня економічної безпеки
підприємства та його банкрутства.
Лише швидка реакція власників закладів громадського
харчування на події, в т.ч. пандемію Covid-19, які мають місце на
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даний момент, використання напрацювань, в т.ч. теоретичних, у
поєднанні із антикризовим управлінням та іміджем закладу
створюють підґрунтя для розвитку підприємств громадського
харчування, посилення їх економічної безпеки та знизить рівень
ймовірності настання банкрутства.
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Проблема патріотизму має свою історію, вивчення якої дає
можливість стверджувати, що стереотипи минулого впливають
на її розв’язання. Звернімося до ретроспективи виникнення,
становлення та розвитку патріотизму відносно конкретної
історичної епохи, яка наповнена своєрідним змістом та відповідними методами виховання патріотизму.
Виховання патріотичних почуттів дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку висвітлено у низці дисертаційних робіт (Н. Базидевич, Л. Никонова та ін.), зокрема, в
кінці ХХ століття проблематиці патріотичного виховання дітей
шестирічного віку присвячено низку дисертаційних робіт Б. Гільзентрахт, (засобами дитячої літератури), А. Давлєтшина (за123

собами мистецтва), Р.Халікова (засобами народної творчості)
та ін. Окремі аспекти патріотизму досліджували О. Бандура,
Н. Волошина, А. Капська, В. Неділько, Є. Пасічник, Б. Степанишин.
Логіка дослідження потребувала уточнення семантики
поняття «патріотизм». Ще Українська радянська енциклопедія
акцентувала увагу на тому, що в основі патріотизму лежить
почуття любові до Батьківщини (емоційний компонент):
«патріотизм – любов до своєї вітчизни, свого народу, до
кращих національних традицій» [3, с. 702].
Натомість у Малій енциклопедії етнодержавознавства [2,
с. 89] визначено патріотизм як синтетичне явище, що
відображає все незаперечно цінне з історії української
державності та базується на національній свідомості й повазі
до інших народів, їх землі та культури.
В. Сухомлинським феномен «патріотизм» розглядає як
узагальнене поняття, пов’язане з вихованістю людини, як «сферу
духовного життя, яке проникає в усе, що любить і ненавидить
людина, яка формується» [4, с. 131]. Патріотизм, за словами В.
Сухомлинського, це «сплав почуття і думки, осягнення святині –
Батьківщини – не тільки розумом, а передусім серцем» [5, с. 582].
Патріотизм, на думку педагога, має перебувати в царині активної
діяльності людини, з єдністю свідомості, думки, сили волі,
морально-етичних почуттів, її освіченістю і вихованістю.
Отже, патріотизм – це ставлення особистості до Батьківщини, яке проявляється у вчинках, діяльності, почуттях і
поведінці. Але звертаючись до історичної довідки цього
поняття, не можемо розглядати його лише в контексті соціуму,
адже основи формуються і характеризують кожного індивіда –
це любов до батьків, рідної землі, мови тощо, що наповнює
змістом таке явище, як патріотизм.
Патріотичні почуття нашого народу ґрунтуються на
українському патріотизмі, що «визначає природну закономірність
довготривалого історичного розвитку української нації, народу –
аж до створення своєї держави. Нині відроджувана українська
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державність кревно зацікавлена в зростанні національної
свідомості, національної гордості, оскільки ці емоційні та
морально-психологічні чинники відіграють роль ферменту в
суспільстві, накопичують людську енергію, волю, закликають до
активної патріотичної суспільно-творчої діяльності багатомільйонні верстви народу України. Тому український патріотизм
сприяє процесу національно-державного розвитку, спрямованого
на побудову демократичного, громадського суспільства. Такий
справжній патріотизм є однією з форм реалізації вищого
національного інтересу» [2, с. 778].
Розвиток патріотичних почуттів забезпечується патріотиним
вихованням. Вихованість патріотичних почуттів – є результатом
цілісного виховного впливу, спрямованого на збагачення уявлень
у дітей про Батьківщину, її історичні і культурні надбання, які
через емоційно-ціннісне ставлення до рідної країни, мотивацію на
власну участь у практичних справах реалізуються у поведінці
дітей.
Патріотичні почуття для дітей дошкільного віку проявляються в першу чергу через високоморальні почуття до матері та рідної землі, що характеризуються позитивним емоційним піднесенням любові до сім’ї (родини), рідної природи, рідної мови, традицій та звичаїв, державних та народних символів до Батьківщини.
За даними дослідників психологічних засад патріотизму
(Б. Ананьєва, Л. Виготський, І. Гальперін, Д. Ельконін, Г. Костюк,
О. Леонтьєв, Г. Люблінська, П. Якобсон), у дітей старшого
дошкільного віку є здатність до самооцінки, мотивації вчинків,
усвідомлення себе як особистості, що може слугувати
становленню патріотичних почуттів у дошкільників.
Інший відомий педагог О. Духнович відстоював ідею
національного виховання дітей та вважав, що воно розвиває в них
глибокі патріотичні почуття. Звертав увагу на важливе значення
рідної мови для дитини, вважав, що вона розвиває її природні
сили. «Навчання чужою мовою є протиприродним і затримує
розвиток здібностей дітей, воно безсиле й гальмує поступ
особистості й народу» [1, с. 60].
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Аналіз літературних джерел дав змогу виокремити основні
напрями виховання патріотичних почуттів, як-от:
- народознавчий напрям – суб’єктивне ставлення до батьків
(любов, турбота, повага тощо), сім’ї, родини, роду, народу, який
має спільну батьківщину (чуття єдиної родини);
- українознавчий напрям – ціннісне ставлення до духовного
світу своєї нації: історії, культури, мови, народних традицій,
звичаїв, національних символів; здатність до національного
самовизначення;
- краєзнавчий напрям – суб’єктивне ставлення до місця
народження, проживання та поховання членів роду; знання про
вулицю, місто (село), край, природу та географію своєї держави.
Отже, основою патріотизму є національна свідомість, що
відображає дійсність у мисленні особистості. У процесі
формування свідомості і, зокрема національної свідомості, задіяні
афективна, когнітивна та дійова сфери особистості. Ці сфери
перебувають у нерозривній єдності, оскільки передбачають
формування знань про історію та сучасність народу, держави на
основі чуттєвої сфери і закріплення у практичній діяльності.
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Анотація: Сучасний стан трудового законодавства перебуває
під впливом постійних змін, що зумовлено розвитком ринкової
економіки, виникненням новим форм трудових відносин.
Існуюча система трудового законодавства потребує
вдосконалення та приведення до міжнародних стандартів у
сфері праці. При цьому законодавство у сфері праці повинно
належним чином задовольняти як вимоги роботодавців так і
працівників.
Ключові слова: законодавство про працю, реформування
трудового законодавства, міжнародні стандарти праці,
проект трудового кодексу.
Трудове законодавство здебільшого розвивалось як боротьба працівників за свої трудові права. При цьому поступово
законодавчо закріплюються такі права як право на належні та
безпечні умови праці, заборона примусової праці, встановлюється мінімальний розмір оплати праці, тощо.
Чинний Кодекс законів про працю України від 1971 року
увібрав у себе попередній досвід регулювання трудових
відносин та стан основним законодавчим актом, який до
сьогодні регулює відносини праці. З часу набуття Україною
незалежності та переходу до умов ринкової економіки він
зазнав чисельних змін.
Трудове законодавство утворює складну систему правову
категорію, яка охоплює різноманітні за юридичними властивостями, характером законодавчі акти України. Система трудового
законодавства, на відміну від системи трудового права, що
містить правові норми, становить собою сукупність нормативноправових актів про працю. Система трудового права
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співвідноситься із системою трудового законодавства як зміст і
форма [1, с. 28]. Трудове законодавство можна класифікувати
(поділяти) на такі групи, як: Конституція України; міжнародні
договори України; закони; підзаконні нормативно-правові акти, у
тому числі нормативні акти органів державної виконавчої влади,
місцевого самоврядування; нормативні акти, ухвалені на
всеукраїнському та/або місцевому референдумі; нормативні акти
колишнього Союзу РСР, Української РСР [2, c. 55]. Визначна
роль у системі трудового законодавства відводиться Конституції
України, яка закріплює основоположні норми щодо участі у
професійних спілках, основних прав працівників та роботодавців,
захисту громадян, у тому числі від незаконного звільнення,
заборони примусової праці, заборони використання праці жінок і
неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах,
забезпечення у разі безробіття та пенсійного забезпечення.
Україна є активним учасником міжнародних відносин.
Міжнародні договори та угоди, конвенції Міжнародної організації праці (далі – МОП) та інших міжнародних організацій є
важливим джерелом регулювання відносин праці, які
спрямовані на організацію співпраці у сфері трудових відносин.
Кодексі законів про працю встановлює, що у випадку якщо
міжнародним договором або міжнародною угодою, в яких бере
участь Україна, встановлено інші правила, ніж ті, що їх містить
законодавство України про працю, то застосовуються правила
міжнародного договору або міжнародної угоди [3].
Для втілення міжнародних норм і принципів праці в України
потрібно створити умови для їхнього сприйняття національним
правом, зокрема, створення чіткої законодавчої бази, яка визначає
порядок застосування міжнародних актів, а також наслідків за їх
порушення. При імплементації міжнародних трудових стандартів
потрібно враховувати характер національної правової системи,
стан економіки, рівень культури, історичні особливості і традиції,
що дозволить підвищити ефективність міжнародних норм праці
та їх благотворний вплив на соціально-трудові відносини в
державі [ 4, с. 245].
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Реформування національного трудового законодавства
повинно супроводжуватися виконанням міжнародних зобов’язань
держави та дотриманням міжнародних стандартів у сфері праці,
при цьому слід враховувати національні особливості держави.
Ще одним напрямком у вдосконаленні трудового законодавства повинно стати посилення ролі договору у відносинах праці.
За допомогою договору між роботодавцем та працівником є можливість більш детально врегулювати питання трудових відносин.
Особливо це є актуальним у зв’язку з розвитком різних форм
трудової діяльності, та необхідністю встановлення необхідних
умов праці у договорі. При цьому є необхідним законодавче
забезпечення державою необхідних гарантій дотримання прав
працівників, якими зможуть керуватися роботодавці та працівники при укладенні трудового договору. З цього приводу слушно
зазначає О. Є. Костюченко, який вказує, що концепцію соціального призначення трудового права в Україні необхідно орієнтувати
саме на закріплення, гарантування, реалізацію, охорону і захист
саме справедливих умов праці працівників [5, с. 134]. Зокрема це
стосується встановлення належного рівня охорони праці, мі німального розміру оплати праці, захист від незаконного звільнення,
тощо. Є необхідним посилення ролі професійних спілок у врегулюванні трудових спорів та захисту прав працівників. Обов’язковим є зазначення положення, відповідно до якого умови
трудового договору, що суперечать законодавству про працю,
визнаються не чинними. Також є важливим встановлення державою дієвих механізмів дотримання трудових прав працівників та
притягнення до відповідальності за порушення трудового
законодавства. Окрім як у законодавстві, додаткові умови праці
та гарантії працівників можуть встановлюватись шляхом
укладення колективних договорів.
Протягом останніх років булу здійснено декілька спроб щодо
оновлення законодавство про працю. Однак жоден із
запропонованих проектів трудових кодексів та Законів про працю
так і не було прийнято. Однією із проблем на наш погляд, яка
завадила прийняттю зазначених нормативних актів було
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відсутність
належного
попереднього
обговорення
та
конструктивного діалогу між працівниками та роботодавцями.
При цьому деякі з запропонованих змін трудового законодавства
значно звужували існуючи трудові права працівників, що
суперечить ст. 22 Конституції України [6]. Як приклад, можна
навести проект закону «Про працю» №2708 від 28.12.2019, який
згодом був відкликаний. Основними нововведеннями зазначеного
нормативного акту можна вказати принципово нові підходи до
регулювання трудових відносин. Так, зокрема, законопроект
містить положення щодо заборони примусової праці, облік
трудової діяльності працівників здійснюється в електронній
формі, надається визначення поняття трудових відносин та сторін
трудових відносин, запроваджуються такі види трудового
договору як: безстроковий, строковий, короткостроковий,
сезонний, учнівський трудовий договір, трудовий договір з
нефіксованим робочим часом і з домашнім працівником.
Легалізовано гнучкий графік робочого часу і дистанційну
(надомну) роботу, врегульовано питання призупинення дії
трудового договору. Проект загалом передбачає спрощені умови
розірвання трудового договору. Також проект встановлює, що до
відносин, за якими робота виконувалась (послуги надавались) без
укладення трудового договору, та які у встановленому порядку
визнано
трудовими,
застосовуються
норми
трудового
законодавства [7]. Слід вказати, що вказаний законопроект мав
чисельні невідповідності директивам ЄС, Конвенціям МОП,
зокрема, Конвенції МОП № 158 про припинення трудових
відносин з ініціативи роботодавця 1982 року. У висновку до
проекту Закону комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом від 19.02.2020 зазначається, що проект Закону
в запропонованій редакції послаблює рівень охорони праці,
звужує обсяг трудових прав та соціальних гарантій працівників у
порівнянні з чинним національним законодавством, що суперечить зобов’язанням України відповідно до Угоди про асоціацію,
та не відповідає праву ЄС [7].
Ще одним недоліком зазначеного законопроекту можна
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вказати декодифікацію трудового законодавства. У проекті
більшість правовідносин пропонується регулювати у трудовому,
колективному договорі або за аналогією права. Однак, розгалуження трудового законодавства у окремих законах і підзаконних
актах ускладнить його правозастосування. Як доречно вказує Я.
Сімутіна, легковажно позбувшись комплексного кодифікованого
акта в сфері регулювання праці, який до того ж виконує важливу
галузеутворюючу роль для трудового права як цілісної
самостійної галузі права, ми ризикуємо отримати негативні
наслідки у вигляді подальшого розбалансування значного за
обсягом масиву трудового законодавства [8].
Позитивними змінами у проекті можна вказати розширення
видів трудового договору, запровадження електронного обліку
праці, врегулювання окремих видів праці, заборона дискримінації
та інші.
Враховуючи зазначене, реформування трудового законодавства повинно здійснюватися шляхом оновлення законодавчих
норм з праці. Так, потрібно позбутися дублюючих положень
законодавства, застарілих та декларативних норм, які не мають
свого втілення на практиці. Оновлення законодавства з праці
повинно супроводжуватися дотриманням основних прав
громадян, які закріплені в Конституції України та міжнародних
актах, при цьому є важливим встановлення балансу між
інтересами роботодавців та працівників. Новий законодавчий акт,
що регулюватиме відносини праці, повинен бути належно
кодифікованим та включати в себе усі нормативні акти з праці,
що спростить його застосування для громадян.
Подальше реформування законодавства про працю повинно
здійснюватись за умови попередніх консультацій між роботодавцями та профспілками, дотримання міжнародних стандартів
праці, захисту охорони праці та забезпечення належної реалізації
права працю.
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Одним з основних напрямків розвитку сучасного виробництва за останні два десятки років є стрімке розширення сфери
послуг. Аналіз показує, що із розвитком промислового
виробництва і насичення ринку товарами попит зростає,
насамперед, на послуги. Крім того, зазначена ситуація призводить
до утворення нових видів діяльності. Якісне та стабільне
функціонування
повітряного
пасажирського
транспорту
забезпечує повноцінний розвиток економіки регіонів і країни
загалом, є одним з показників якості життя населення.
Однією з основних цілей цивільної авіації України є
забезпечення доступності та якості авіатранспортних послуг
відповідно до соціальних стандартів. Забезпечення високого
рівня якості послуг в авіаційній діяльності за основними
показниками буде сприяти підвищенню іміджу та залучення
більшого числа клієнтів (пасажирів, авіакомпаній, орендарів,
вантажоперевізників).
Питання про якість надання послуг в аеропорту як одному з
учасників авіатранспортного процесу має вирішуватися завдяки
комплексному поєднанню заходів по якісному наданню послуг з
урахуванням основних і додаткових показників якості [1, с. 36]. В
даний час існують різні методи і методики для оцінки якості
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послуг, які мають вагомі недоліки та потребують удосконалення.
Авіакомпанії потребують мати комплексну методику оцінювання
якості послуг, що надаються під час транспортних перевезень, яка
уде фундаментом власної системи менеджменту якості.
Впровадження ефективної системи менеджменту якості
включає в себе обов'язкову розробку і впровадження специфічних
методів управління і забезпечення якості, спрямованих на
досягнення цілей і здійснення політики організації в області
якості, а, так само як і структури, що забезпечує їх ефективну
реалізацію. Здійснення проекту впровадження системи
менеджменту якості шляхом використання внутрішніх резервів
підприємства дозволить:
− значно знизити витрати на здійснення проекту;
− створити систему документації та структуру системи
менеджменту якості, повністю враховує специфіку підприємства;
− прискорити впровадження нових процедур, за рахунок їх
створення фахівцями підрозділів, в яких здійснюється діяльність,
описана в тій чи іншій процедурі;
− використовувати досвід і отримані знання учасників
проекту в процесі управління якістю на підприємстві, при
навчанні та підготовці.
Впровадження системи менеджменту якості пропонується
здійснювати у вигляді основних етапів, кожен з яких
поділяється на ряд послідовно або паралельно виконуваних
специфічних завдань. Крім того, на всіх етапах, в залежності
від певної в ході етапу потреби, здійснюється навчання і
підготовка персоналу, а також заходи з контролю і аналізу.
Вибір відповідного стандарту якості авіапідприємством
залежить від його області діяльності, розміру, можливостей,
наявності механізму контролю або забезпечення якості в
структурі організації, а також ринків, на яких вона працює чи
передбачає працювати. Одним з головних чинників, що стимулюють підприємство до впровадження системи якості, є тиск з боку
авіаційної влади. Вимога про розробку та впровадження
експлуатантом Системи якості та виданні Настанови з якості
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повинні складатися з урахуванням вимог стандарту Міжнародної
організації зі стандартизації ISO 9001-2000.
Впровадження системи менеджменту якості на авіапідприємстві дозволяє:
- почати процес формування корпоративної культури,
заснованої на принципах управління якістю;
- привести діяльність організації у відповідність до чинного
російського законодавства, стандартів та рекомендацій
міжнародних організацій;
- диференціювати послуги, що надаються на основі якості,
тобто відповідності вимогам споживачів, і тим самим створити
передумови збільшення частки ринку підприємства;
- підвищити рентабельність підприємства шляхом зниження
виробничих витрат, що досягається за рахунок підвищення рівня
відповідності послуги вимогам споживачів, розробки процедур
здійснення діяльності на основі обраного стандарту, вдосконалення управління процесами, залучення всього персоналу в
процес контролю і забезпечення якості;
- посилити репутацію компанії, як компанії повністю
відповідає світовим стандартам якості і прагне до постійного
підвищення рівня задоволеності споживачів.
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надаються пасажирам в аеропортах.
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УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
АВІАКОМПАНІЇ
Можевенко Т.Ю.,
доцент кафедри
публічного управління та підприємництва
Колодій Д.В.,
студентка факультету
програмної інженерії та бізнесу
Національний аерокосмічний
університет імені М.Є. Жуковського
«Харківський авіаційний інститут»
м. Харків, Україна
Однією з найвагоміших рушійних сил у розвитку інформаційного забезпечення в авіації є високий рівень конкуренції,
основний спектр послуг, що надається авіакомпаніями у сфері
пасажирських перевезень переважно однаковий, у той час, як
інформаційний супровід споживачів послуг суттєво відрізняється,
особливо у секторі інтернет ресурсів, які у сучасності є над
пріоритетним напрямком для розвитку своєчасного, повного та
достовірного інформування пасажирів на відстані від аеропортів,
представництв, кас та центрів обслуговування, де розташовані
представники авіакомпанії.
На сьогодні громадянська авіація є надзвичайно високотехнологічною та розвивається залежно від світових стандартів та
вимог, які висуваються такими організаціями як IATA та ICAO,
навіть незначні відхилення або проблеми при передачі інформАції можуть призвести до важких наслідків як для споживача
послуг, так і для авіакомпанії. Саме тому при розробці інтернет
ресурсів авіакомпанії необхідно дотримуватися високої
продуктивності та безвідмовності сервісів, злагодженої роботи з
іншими інформаційними та не інформаційними системами, що
задіюються у сфері авіаперевезень.
Наразі, в Україні відсутні нормативно-правові акти, які зазна136

чають чіткі вимоги до авіакомпаній щодо створення, формування
структури та подальшого функціонування власних інтернет
ресурсів, зокрема структури інформаційного забезпечення; якості
інформування пасажирів; регламенту щодо повноти та достовірності інформації, що надається; взаємодії з іншими компонентами
інфраструктури від яких залежить застосування певної інформації; своєчасності інформування у типових та нетипових випадках
та інші параметри, що належать до інформаційної діяльності та
можуть вплинути на результат здійснення перельоту споживачем.
Як і відсутні інновації, що можуть бути інтегровані у громадянську авіацію України для здійснення внутрішньої реформи, поліпшення функціонування інформаційної діяльності, створення
нових сервісів, забезпечення ефективного доступу до інформаційних ресурсів, автоматизації бізнес-процесів авіакомпаній, що
робить прозорим та ефективнішим надання послуг для пасажирів,
даючи можливість отримати визнання міжнародними структурами - ICAO і IATA та зайняти лідерські і конкурентоспроможні
позиції як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках.
Протягом останніх років дуже стрімко зростає попит на електронну комерцію та пасажири авіакомпаній все більше надають
перевагу у використанні інтернет ресурсів, а саме: офіційних вебсайтів, мобільних додатків та каналам у популяриних соціальних
мережах, отримуючи інформаційне забезпечення, замовляючи та
користуючись послугами авіакомпанії онлайн, тому критичним
фактором у приверненні уваги споживачів та формування їх
лояльності є якість інтернет ресурсів, а саме достовірність, актуальність, зрозумілість та повнота інформації що надається при
замовленні послуг та інформаційному супроводі, а саме: можливість отримати своєчасну та повну відповідь на будь-яке
запитання стосовно їх використання, що на даний час є основною
проблемою. Нормативно-правові документи “Повітряний кодекс
України” та “Правила повітряних перевезень пасажирів і багажу”
за якими висуваються вимоги щодо інформування пасажирів є
технічно застарілими та не адаптовані до застосування у сфері
надання інформації через інтернет ресурси на теперішній час.
137

Вирішення цієї проблеми потребує розробки вимог щодо
діяльності інтернет ресурсів авіакомпаній, а саме: етапів створення, формуванні структури та подальшого функціонування;
інтеграції інноваційних рішень у сфері інформаційних технологій
для покращення функціонування інтернет ресурсів; розробки
еталонної схеми інформаційного забезпечення та надання послуг
споживачам авіакомпаній, що використовують інтернет ресурси.
Відсутність вимог щодо створення, структури та функціонування інтернет ресурсів як в Україні, так і у світовій сфері пасажирських авіаперевезень, відсутність стратегії їх розробки і
подальшого впровадження для покращення інформаційного забезпечення споживачів та їх захисту при замовленні і користуванні
послуг авіакомпаній у їх інтернет ресурсах та розробка еталонної
схеми інформаційного забезпечення споживачів дозволять скоротити до мінімуму у часі, стабілізувати та автоматизувати
процеси обробки запитів від користувачів завдяки використанню
єдиної інформаційної системи (інфраструктури) авіакомпанії.
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Мурга Р.В.,
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університету ім. Я. Мудрого
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Закріплені нормами Конституції України положення щодо
гарантії захисту прав та свобод людини, а також затверджені
відповідними Конвенціями та міжнародними угодами, практикою
Європейського суду з прав людини та багатьма науковими
рекомендаціями здійснили значний вплив на визначення процесуальних норм кримінального судочинства. Окремо можна виділити
увагу стосовно нормативного регулювання порядку застосування
заходів забезпечення кримінального провадження як окремого
виду примусових заходів під час здійснення досудового розслідування. Кримінальний процесуальний кодекс України (надалі –
КПК України) чітко встановлює порядок ініціювання питання про
застосування заходів забезпечення кримінального провадження,
визначає процесуальну форму розгляду відповідних клопотань та
перелік фактичних обставин, які підлягають встановленню. Зокрема, відповідно до положень ст. 132 КПК України застосування
заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує
обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для
застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий
ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в
клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане
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завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор
звертається із клопотанням [1]. Положення КПК України також
визначають вимоги до форми та змісту судового рішення, за яким
застосовується певний захід забезпечення кримінального провадження, проводиться заміна одного заходу забезпечення на інший,
або встановлюється відмова у його застосуванні. Неухильне
дотримання цих вимог, а також застосування у пропорційному
співвідношенні із судовим розсудом, має призводити до певного
позитивного наслідку, який може стати у вигляді прийняття
слідчим суддею або судом законного та обґрунтованого процесуального рішення із дотриманням всіх гарантій захист прав та
свобод людини. Положення ст. 370 КПК України закріплюють
нормативне визначення законності, обґрунтованості та вмотивованості судового рішення. Законним є рішення, ухвалене
компетентним судом згідно з нормами матеріального права з
дотриманням вимог щодо кримінального провадження; обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об’єктивно
з’ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими
під час судового розгляду та оціненими судом; вмотивованим є
рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави
його ухвалення. Доволі цікавої позиції дотримуються деякі
науковці у своїх наукових дослідженнях та публікаціях, зокрема
В.С. Зеленецький стверджуює, що навіть незаконне, невмотивоване, необґрунтоване та несправедливе кримінальне процесуальне
рішення все одно залишається кримінальним процесуальним
рішенням і не може не визнаватися таким [2, с. 11]. В системі
кримінальних процесуальних гарантій заходи забезпечення
кримінального провадження відіграють доволі значну роль, як
будучи окремою процесуальною дією, так і в системі досудового
розслідування або судового провадження в цілому, – вони самі є
певною процесуальною гарантією в ході здійснення кримікального провадження. Аналіз положень КПК України дає змогу
стверджувати, що систему гарантій законності та обґрунтованості
рішень про застосування заходів забезпечення кримінального
провадження складають: 1) визначені законом загальні правила
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застосування заходів забезпечення кримінального провадження
(ст. 132 КПК України); 2) чітке нормативно окреслене коло
підстав та умов застосування заходів забезпечення кримінального
провадження; 3) вимога щодо погодження прокурором клопотань
слідчого про застосування заходів забезпечення кримінального
провадження; 4) повноваження слідчого, у разі відмови прокурора у погодженні клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, звернутися до керівника
органу досудового розслідування, який після вивчення клопотання за необхідністю ініціює розгляд питань, порушених у ньому
перед прокурором вищого рівня; 5) можливість застосування
заходів забезпечення кримінального провадження виключно на
підставі рішення слідчого судді та суду, прийнятого на підставі
змагального розгляду відповідного питання; 6) можливість
оскарження рішень слідчого судді про застосування заходів
забезпечення кримінального провадження [3, с. 41]. Для заходів
забезпечення кримінального провадження конкретного виду
встановлено також окремий перелік обставин, які повинні бути
встановлені під час розгляду заявлених клопотань про застосування відповідних заходів забезпечення. Зокрема, частина третя ст.
132 КПК України містить перелік обставин, встановлення яких є
необхідними при застосуванні будь-якого заходу забезпечення
кримінального провадження: 1) існування обґрунтованої підозри
щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня
тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів
забезпечення кримінального провадження; 2) правова доцільність
та процесуальна необхідність встановлення саме такого ступеня
втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні
слідчого, прокурора, враховуючи потреби досудового розслідування; 3) можливість виконання завдання досудового розслідування, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із
даним клопотанням. Слід наголосити, що слідчий суддя та суд
приймають рішення не про застосування конкретного заходу
забезпечення кримінального провадження, про який йде мова в
клопотанні слідчого, погодженого із прокурором, а про застосу141

вання найбільш оптимального, з точки зору доцільності,
необхідності та вимушеності, заходу забезпечення кримінального
провадження, виходячи із фактичних обставин кримінального
провадження, досліджених у судовому засіданні. Про це свідчать
положення ч. 4 ст. 194 КПК України, згідно з якими слідчий
суддя, суд має право застосувати більш м’який запобіжний захід,
ніж той, який зазначений у клопотанні, у випадку якщо прокурор
не доведе недостатність застосування більш м’яких запобіжних
заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у
клопотанні. Отже, кримінально-процесуальні гарантії законності
при застосування заходів забезпечення кримінального провадження випливають із положень КПК України, проте обов’язковою
умовою їх практичної реалізації має бути безпосередньо судовий
контроль за їх дотриманням.. А тому з метою забезпечення
законності та обґрунтованості відповідних процесуальних рішень,
ухвалених під час досудового розслідування, у підготовчому
провадженні, під час судового розгляду, а також з метою дотримання гарантій захист прав та свобод людини під час кримінального провадження, необхідно більш деталізовано визначити у
положенням КПК України порядок, підстави, обґрунтованість
доказування під час обрання, застосування, зміни або скасування
заходів забезпечення кримінального провадження, а також визначати фактичні обставини, що мають при цьому враховуватись.
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ФОРМУВАЛЬНЕ ОЦІНЮВАННЯ - ІНТЕРАКТИВНЕ
ОЦІНЮВАННЯ УЧНІВСЬКОГО ПРОГРЕСУ
Павленко І.О.
викладач педагогіки
У статті висувається питання щодо організації формувального
оцінювання як інтерактивного оцінювання учнівського прогресу.
Ключові поняття: концепція Нової української школи,
формувальне оцінювання, індивідуальна освітня траєкторія.
У Концепції Нової української школи задекларовано зміни
підходів до оцінювання результатів навчання. Одним із таких
підходів є формувальне оцінювання, яке вважають оцінюванням
для поліпшення навчання.
Формувальне оцінювання: процес пошуку та інтерпретації
даних, які учні та вчителі використовують для того, щоб
з’ясувати, як далеко учні просунулись у вивченні предмета,
куди їм треба рухатись і як це зробити найкращим чином;
усвідомлення самим учнем дистанції між тим, чого він хоче
досягти, і тим, де він знаходиться в даний момент; планування
того, що учень повинен зробити, щоб цю дистанцію скоротити;
відбувається під час навчання і є його частиною; формувальне
оцінювання можна розглядати як оцінювання для навчання;
використовується для того, щоб з’ясувати, чи досягнута мета
навчання [3; 45].
Формувальне оцінювання є інтерактивним оцінюванням
прогресу учнів, що дає змогу вчителю відповідним чином
адаптувати освітній процес. Використання формувального
оцінювання дозволяє відстежувати особистісний поступ
дитини, хід опановування нею навчального матеріалу та
вибудовувати індивідуальну освітню траєкторію особистості.
У процесі організації контрольно-оцінювальної діяльності
необхідно враховувати спостереження за навчальним поступом
учнів.
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Формувальне оцінювання оцінює процес навчання учнів,
а не результат.
Оцінювання навчального поступу розпочинається з перших
днів навчання дитини у школі і триває постійно. Невід’ємною
частиною процесу оцінювання є формування здатності учнів
самостійно оцінювати власний поступ. Орієнтирами для спостереження та оцінювання є загальні та конкретні очікувані результати, які необхідні для організації спостереження за навчальним
поступом учня/ учениці; індивідуального обговорення навчального поступу учнів з батьками або особами, що їх замінюють.
Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний поступ учнів; формувати в дитини впевненість у собі,
наголошуючи на її сильних сторонах, а не на помилках,
діагностувати досягнення на кожному з етапів навчання; вчасно
виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; підтримувати
бажання навчатися та прагнути максимально можливих
результатів; запобігати побоюванням помилитися [1].
Базовими принципами формувального оцінювання є:
1. Центрованість на учневі. В центрі уваги – учень.
Головна мета – як покращувати і розвивати навчання.
2. Спрямовується вчителем. Автономія, академічна
свобода і високий професіоналізм вчителя, так як саме він
визначає, що оцінювати, яким чином, як реагувати на
інформацію, отриману в результаті оцінювання.
3. Різнобічна результативність. Співучасть учня в
оцінюванні розвиває навички самооцінювання, учні глибше
занурюються в матеріал, краще його засвоюють.
4. Впливає на навчальний процес. Мета формувального
оцінювання – покращити якість навчання, воно не пов’язане з
певною бальною шкалою та може бути анонімним.
5. Визначається контекстом. Форми і критерії оцінювання
залежать від конкретної ситуації.
6. Неперервність. Використовуючи набір простих технік,
вчитель організує зворотний зв’язок: листи самооцінювання,
ментальні карти, оцінювання за результатом та ін.
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7. Опора на якісне викладання. Формувальне оцінювання
повинно базуватися на високому професіоналізмі вчителя
Алгоритм діяльності вчителя щодо організації формувального оцінювання можна представити у вигляді такої послідовності дій:
1. Формулювання об’єктивних і зрозумілих для учнів
навчальних цілей.
2. Створення ефективного зворотного зв'язку.
3. Забезпечення активної участі учнів у процесі пізнання.
4. Ознайомлення учнів із критеріями оцінювання.
5. Забезпечення можливості й уміння учнів аналізувати
власну діяльність (рефлексія).
6. Корегування спільно з учнями підходів до навчання з
урахуванням результатів оцінювання [5; 54].
Оскільки при формувальному оцінюванні доцільно
акцентувати увагу лише на позитивній динаміці досягнень
учнів, враховувати, що оцінюється не учень, а його робота,
вчитель може заповнювати індивідуальну картку навчального
поступу учня, щоб зафіксувати прогрес (Індивідуальна картка
навчального поступу учня).
Також учитель може робити оцінювальний аркуш для класу
чи групи, щоб визначити рівень засвоєння матеріалу відповідно
до навчальної програми (Оцінювальний аркуш для групи).
Одним з найкращих прийомів формувального оцінювання
є використання таблиці ЗХД, яку учні заповнюють на початку
вивчення теми (уроку) на по її завершенню (Таблиця ЗХД до
теми).
Ще один цікавий спосіб здійснити формувальне оцінювання
та допомогти учням розвиватись – використання контрольних
списків. Пропонуємо приклад списку, який використовується
вчителями для оцінювання навичок ведення дискусій учнями
старших класів – в процесі виконання спільного завдання чи
роботи над проектом. (Контрольний список для обговорень.
Навчання й оцінювання — взаємопов’язані процеси. Від
правильної організації оцінювання залежить ефективність
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навчання. Саме формувальний підхід дає змогу педагогам
одержати інформацію про стан навчальних досягнень учнів і
вчасно відреагувати на проблеми в навчанні, прийняти
педагогічні рішення для його поліпшення.
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УДК 336
Економічні науки
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Потапенко Я.С, Огієнко О.Р.,
студенти
Черкаський державний бізнес-коледж
м. Черкаси, Україна
Фінансовий сектор України тривалий час виступає як
рушієм економічного зростання й фінансового розвитку, так і
джерелом фінансово-економічних криз. Протягом останніх
декількох років фінансовий ринок України динамічно
розвивається. Сукупні активи фінансових посередників
збільшилися за останні 5 років у 5 разів приблизно до 50% від
ВВП, а обсяги торгів на організованому фондовому ринку —
більше ніж вдвічі і складають 4,2% від ВВП. Проте загальний
рівень розвитку фінансового ринку залишається досить
низьким. Найрозвинутішою складовою ринку залишаються
комерційні банки при тому, що інші інститути та ринки дуже
сильно відстають у своєму розвитку [1].
Добре розвинені банківські установи, пенсійні фонди,
страхові компанії та інші сегменти фінансового ринку є
гарантією стабільного розвитку економічної системи в країні.
Для України становлення та подальший розвиток фінансового
ринку є передумовою появи потужного джерела інвестицій, що
будуть спрямовуватися в сектори економіки держави, шляхом
акумуляції вільних грошових коштів. Функціонування
фінансового ринку неможливе без роботи фінансової системи,
що забезпечує його нормальне існування і розвиток.
Станом на 31.03.2020 у Державному реєстрі фінансових
установ налічувалось 1 040 фінансових компаній. Крім того,
154 юридичні особи – суб’єкти господарювання, які не є
фінансовими установами, але мають визначену законами та
нормативно-правовими актами можливість надавати послуги з
фінансового лізингу (лізингодавці).
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Основні проблеми функціонування вітчизняного ринку
фінансових послуг [3] :
- відсутність належних правових засад для повноцінного
розвитку ринку фінансових послуг;
- розбіжності в законах, які регулюють діяльність як
самого фінансового ринку, так і окремих фінансових установ;
- постійні зміни в законодавчій базі щодо функціонування
ринку фінансових послуг;
- недостатнє державне регулювання та нагляд за
діяльністю
банківських
і
небанківських
фінансових
посередників, здатних забезпечити цивілізованість, відкритість
і доступність ринку фінансових послуг;
- невідповідність законодавчого регулювання окремих
видів фінансових послуг європейським нормам;
- відсутність концепції довгострокового розвитку
банківських і небанківських інститутів на ринку фінансових
послуг;
- нерозвиненість інфраструктури ринку фінансових
послуг, зокрема - депозитарної системи;
- недостатність капіталу та низький рівень професійної
підготовки працівників значної частини небанківських
фінансових установ;
- відсутність якісної системи обліку, звітності, розкриття
інформації щодо діяльності фінансових установ в Україні;
- наявність факторів великих “ризиків” для інвесторів,
позичальників і інших користувачів фінансових послуг;
- значний ступінь недовіри з боку пересічних громадян до
частини небанківських фінансових установ (зокрема, довірчих
товариств, інвестиційних та пенсійних фондів) [2].
Національний банк України, Національна комісія з цінних
паперів та фондового ринку, Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
Міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів
фізичних осіб підписали та почали втілювати Стратегію
розвитку фінансового сектору України до 2025 року.
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Метою Стратегії є забезпечення подальшого реформування
та розвитку фінансового сектору України відповідно до
провідних міжнародних практик та імплементації заходів,
передбачених Угодою про асоціацію між Україною та ЄС та
іншими міжнародними зобов’язаннями України. Вона посяде
місце Комплексної програми розвитку фінансового сектору до
2020 року, яка визначала пріоритетні реформи регуляторів
протягом попередніх п’яти років.
28 травня 2019 року Національний банк України,
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку,
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у
сфері ринків фінансових послуг, Фонд гарантування вкладів
фізичних осіб та Міністерство фінансів України підписали
Меморандум про взаєморозуміння та співробітництво з питань
підготовки та впровадження Стратегії розвитку фінансового
сектору до 2025 року. Робота над створенням Стратегії
проходила у березні-грудні 2019 року, до міжвідомчої робочої
групи з розробки Стратегії увійшли більше 200 осіб, проведено
два кола публічних обговорень з представниками фінансового
ринку, профільних асоціацій, громадських та міжнародних
організацій та експертами [4].
Стратегія підписана Головами установ-розробників
16.01.2020р. та затверджена їхніми розпорядчими актами в
установленому порядку. В Національному банку Стратегія
затверджена 26 грудня 2019 року рішенням Правління
Національного банку України № 1010-рш.
Стратегія визначає п’ять стратегічних напрямів:
1) фінансова стабільність,
2) макроекономічний розвиток,
3) фінансова інклюзія,
4) розвиток фінансових ринків;
5) інноваційний розвиток.
Кожен напрямок має свої стратегічні цілі та індикатори
виконання.
Реалізація Стратегії здійснюється через виконання окремих
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заходів (проектів), передбачених дорожньою картою Стратегії,
відповідно до принципів проектного менеджменту. З метою
координації та моніторингу виконання заходів створено Комітет з
фінансового розвитку із залученням до його роботи керівників
регуляторів, Міністерства фінансів, ФГВФО, професійних
об’єднань учасників ринку. Оновлення Стратегії відбуватиметься
за рішенням Комітету з фінансового розвитку.
Для того щоб досягти активного зростання в середньостроковому періоді, Україні необхідно рішуче просуватися шляхом
зміцнення макроекономічної та фінансової стабільності, а також
проведення широкомасштабних і структурних реформ, які б
забезпечили поліпшення бізнес-клімату, залучення інвестицій та
підвищення національної конкурентоспроможності.
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Kyiv, Ukraine
Due to Covid-19 quarantine consequences, a great number of
educators are facing challenges to conduct online classes for
elementary school learners on daily basis.
The children born since 2010 have obtained a special name
“Generation Alpha” that reveals their being different from the
students we have taught before from the outset.
According to the online class observation having being made
on elementary school students since 2020, the target group can be
characterized by
✓ a high speed of finding, processing information from the
Internet;
✓ sensitive approach to developing IT skills;
✓ tendency to surpass their educators and parents in
technology skills (there are quite often situations when kids give a
helping hand for a teacher on finding an appropriate button the
screen and so on);
✓ artificial intelligence tends to dominate and become a
natural part of their everyday routine that does have an impact on
how they view the reality full of information presented to them at
every step;
✓ constant access of information build the premise to
personalized approach and makes educators develop and use such
methods and techniques that corresponds to their individual
learning style and pace of skills developing;
✓ widely use cell phones, iPads and other gadgets that give
them a quick access to their peers by means of social networks;
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✓ a desire to be socially accepted might lead to “likes” or
“dislikes” addiction which could become a matter of concern I
secondary school;
✓ the need to be taught the importance of person-to-person
interaction;
✓ anti-sharing stance that should be overcome by using a set
of exercises to teach them to cooperate and achieve a common goal
by sharing;
✓ a high level of disobedience at home as well as in
classroom and frequent rule breaking in case they don’t satisfy their
need to be cognitively stimulated in a certain period of time;
✓ the necessity to have more structured routine to keep them
from fidgeting in class and extra curriculum time.
Taking into account mentioned above facts, we can arrive at
the conclusion that it’s high time we re-thought the methodological
premise of teaching elementary and junior secondary school
students in order to adapt pedagogical instruments to the needs of
Generation Alpha.
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ПАТОМОРФОЛОГІЯ ТКАНИН НИЖНІХ КІНЦІВОК ПРИ
ДИТЯЧОМУ ЦЕРЕБРАЛЬНОМУ ПАРАЛІЧІ.
Пчеляков А.В.
канд.мед.наук, доцент,
ортопед травматолог дитячий,
ГУ Дитячий спеціалізований (спеціальний)
клінічний санаторій «Хаджибей»,
Одеса, Україна
Спастичні форми дитячого церебрального паралічу (ДЦП)
характеризуються формуванням спастичних контрактур суглобів,
що приводить до грубого порушення стато-локомоторної функції.
Крім нейромоторних порушень можуть відзначатися і зміни в
мягкотканних структурах (м'язи, фасції, сухожилки).
152

Мета дослідження: вивчення морфологічних особливостей
м’яких тканин нижніх кінцівок при ДЦП із подальшим
залученням отриманих даних до планування й проведення
оптимального лікування, а також до розширення наших уяв щодо
патогенезу цього захворювання.
Досліджували препарати mm. Semitendinosus, Semimembranosus, Gracilis (14), ахіллова сухожилка (14), фасції стегна
(11), які отримані в процесі операції в 19 хворих на ДЦП обох
статей у віці 11-14 років.
Гістологічне дослідження проводили на парафінових, целоїдинових та кріостатних зрізах. Забарвлювали гематоксиліномєозином, за ван Гізоном. Аргірофільні волокна виявлялися забарвленням за Футом. Гістохімічне дослідження кислих і нейтральних
глікозаміногліканів проводили при забарвленні зрізів толуїдиновим синім, альціоновим синім, постановкою РАS – реакції з
відповідним контролем. Для дослідження нервово-сухожилкових
веретен застосовували метод імпрегнації за Більшовским –
Гросом. Проводилась світова і поляризаційна мікроскопія.
У нормі у дитячому віці відбувається диференцировка
м'язової тканини та к 12-14 рокам її структурні елементи
наближуються до таких дорослої людини [1]. В досліджуваних
хворих у цьому віці м’язові волокна не досягають нормального
ступеня розвитку. Вони мають різні діаметри з перевагою тонких
волокон, нерідко гомологічних з втратою ними поперечної
посмугованості. При поляризаційній мікроскопії виявлена зміна
періодичності в поперечної посмугованості волокон: світлі диски
розширені, що е свідком порушення функціональної активності
м'язів. Слабо розвинута базальна мембрана та сполучнотканинні
прошарки (ендомізій, внутрішній перимізій). В ендомізїї
зберігаються жирові клітини. Колагенові волокна тонкі, слабо
забарвлюються, що свідчить про недозрілість колагену. Особливо
характерним е високий вміст глибчастих PAS - позитивних
речовин в м'язах. Саркоплазма м'язових волокон наскрізь
заповнена його включеннями, що змінює картину розташування
міофібрил і втрату посмугованості.
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У сухожилку та фасції також мали місце зміни. У сухожилку
вони відмічені в усіх структурах. Пучки колагенових волокон 1-го
порядку мали менший діаметр і невеликий вміст волокон з
послабленою тинкторіальністю. Сухожилкові клітини типу
диференційованих фібробластів часто мали пікнотичні ядра та
невеликий обідок цитоплазми. Прошарки ендотендонія добре
виражені, з розвинутими колагеновими волокнами та аморфною
речовиною, що виявляє, головним чином, метахромотичні
глікозаміноглікані. Судинна система типу артеріол розвинута
мало. Перітендоній значно стовщений з переваженням волокнистої колагенової строми та слабовираженої міжклітинної аморфної
речовини, яка містить несульфатовані глікозаміноглікани типу
гіалуронової кислоти, хондроїтину. Серед клітинного складу
переважали фібробласти, багато адіпоцитів.
При імпрегнації зрізів сріблом у частини нервовосухожилкових веретен мієлінові волокна дегенеративне змінені.
Осьові циліндри фрагментовані, в претерміналях волокон добре
виражена варикозність з періодичними ділянками імпрегнації.
Особливо значні відхилення структур в зонах переходу м'язів в
сухожилки - ділянка росту сухожилків. При цьому про регресивні
процеси сухожилків свідчать в значній мірі атинкторіальність
колагенових волокон, процеси у сухожилкових пучках 1-го
порядку, що містять меншу концентрацію білкових речовин. У
таких стоншених пучках фібріли розташовані менш щільно. У
ендотендонії та перітендонії, слабо розвинена судинна система.
Склад кислих глікозаміногліканов вказує на відсутність
диференціювання міжклітинної речовини. Про регресивність
процесів у сухожилку свідчать дезінтеграції нервових компонентів різного ступеня вираженості.
Фасції містять переважно цільні пучки колагенових волокон,
пухку міжклітинну речовину та фібропластичні клітини. Колагенові пучки значної товщини взаємно пересікаються, створюючи
сіткову структуру в кожному шарі, і в цілому формують багатошарову пластинчату архітектоніку. На відміну від сухожилків, тут
колагенові пучки мають значну тинкторіальність, тобто інтенсив154

но забарвлюються фуксином за ван Гізоном. Це вказує на вміст у
них колагенових білків. В аморфній міжклітинній речовині, яка
виявляє інтенсивну метахромазію при забарвленні толуїдиновим
синім, містяться кисли глікозаміноглікани. Фібробластичні клітини, хоча й у невеликій кількості, різноякісні, з переважанням
фіброцитів. Навколо капілярів у великій кількості - фібробласти,
лейкоцити. Морфологічна характеристика вказує на те, що
фіброзна тканина фасції ущільнюється з прогресивним збільшенням фібрілярних компонентів, які відтворюють цільний футляр.
Вельми показовий поліморфізм компонентів барорецептора тільце Фатер-Пачіні при його набряку - ущільнення і дефібриляція в ньому пластинок. В хворих з тяжким ступенем рухового
ураження відмічалися більш виражені зміни в м’язах, що досліджувалися в сполучно тканинних утвореннях.
Проведені дослідження показали, що в процесі формування
контрактур, крім центральних впливів, велике значення належить
регресивним процесам у м’язах та сполучнотканинних
утворюваннях кінцівок. У розвитку контрактур і атрофії м’язів
значну роль відіграють ураження волокнистої сполучної тканини.
Велике значення має при цьому аферентна ланка як м’язової, так і
сполучної тканини з судинною системою. Відсутність нормальної
рухової та опірної функції веде до недорозвинення м’язової
тканини й деструкції сухожилків. У колагенових фібрилах й
волокнах ахіллова сухожилка порушується синтез сульфітованих
глікозаміногліканів, характерних для дозрілої тканини. Це, в свою
чергу, затримує диференцировку колагенових структур сухожилка. Підсилюють цей процес ішемія судинної системи й
дегенеративні зміни в нервово-сухожилкових веретенах та
барорецепторах аферентної периферичної ланки нервової
системи. Порушення судинно-нервового компоненту ведуть до
ущільнення й фіброзу сполучної тканини кінцівок, змінам її
трофіки, що сприяє обваженню деформацій суглобів.
Таким чином, у досліджених тканинах виявленні зміни
подвійного характеру. Як у м’язовій, так і в щільній сполучній
тканині визначені ознаки вираженої незрілості всіх елементів, яка
155

зростає з віком. На фоні підвищення еластичності м’язів зростання гравітаційного навантаження на нижні кінцівки призводить до
недорозвинення тканин та їх регресії (порушення структури,
клітинного складу тканини, її кровопостачання). Знижуеться
диференціювання сполучної тканини. Дуже істотні зміни відбувалися в фаціальних барорецепторах. Їх підвищена активність може
служити додатковим фактором підтримки спазму м’язів.
Слід відмітити й зміни, які спостерігаються в ході оперативних втручань. Так, відмічається дистопічне розташування
сухожилків, їх стоншення, схильність до розволокнення в ході
оперативних маніпуляції, щільність фаціальної тканини.
Всі виявлені патоморфологічні особливості м’яких тканин
нижніх кінцівок при ДЦП примушують надавати особливі вимоги
відносно проведення ортопедо-хірургічного лікування хворих.
Слід віддавати перевагу малотравматичним дозованим втручанням, запобігати об’ємних сухожилково-м’язових транспозицій,
тено-міотомій [2], максимально скорочувати строки післяопераційної іммобілізації. Це також стосується етапного гіпсування;
недопустима тривала іммобілізація [3]. Враховуючи підвищену
схильність сполученнотканинних утворювань до деструктивних
та рубцевих процесів, обов’язковим є обережний підхід при
маніпуляціях.
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Анотація: Тема булінгу досить поширене явище на міжнародному рівні, Україна і Велика Британія також трапились під
впливом булінгу особливо серед молоді. Чимала кількість дослідників розглядали цю тему детально, також з цією проблемою варто розглядати детально у крос-медіальному аспекті.
Ключові слова: Булінг, Велика Британія, Україна, держава.
Тематика булінгу стала актуальною на міжнародній арені, у
зв’язку із зміною поглядів у сучасної молоді та глобалізацї
суспільства. Україна стала не виключенням, саме українські
науковці останніми роками намагалися найти оптимальний вихід
для вирішення цієї проблеми серед молоді, зокрема явище
булінгу. Загально освітську проблему розглядали такі українські
науковці як Гунько Анастасія та Тетяна Веретенко [1]. Також на
сайті Міністерства освіти і науки України розміщено корисні
посиллання щодо теми анти-булінгу [2]. Докладніше розповідає
про те як побороти цькування за кордоном, також дуже багато
статей про тематику булінгу може почерпнути з сайту [3].
Якщо в Україні та на міжнародній арені є поділ булінгу на
соціальний і на вербальний, то у зв’язку з пандемією коронавірусу популярності набув кібербулінг, булінг та кібербулінг
полягають у принижені потерпілого різними методами.
Україна з 2019го року бореться за допомогою закону про
внесення зміни до деяких законодавчих проектів України проти
дій булінгу, себто Міністерство юстиції України інформує
населення в рамках кампанії «СтопБулінг» України, Західної
Європи такі як Велика Британія. У 2017—2018 роках було
зафіксовано через расову ненависть серед молодого покоління
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приблизно 10500 прояву булінгу саме тому у Великій Британії
запроваджено гарячу лінію «Childline», де діти можуть розповісти
свої проблеми які стосуються булінгу.[4]
Зокрема Міжнародна організація Юнісеф, завдяки соціальними опитування з різних країн світу, допомагає зрозуміти на
скільки гостро стоїть питання булінгу серед молоді. В Україні
введено адміністративні штрафи за булінг які становлять від 50 до
100 неоподатковуваних мінімумів або від 20 до 40 громадських
робіт. Рішення щодо цього приймається судовом ухваленням як
зазначає українських відділ BBC [5].
У Великій Британії листопад вважається місяцем боротьби з
булінгом. Щороку на честь початку святкування влаштовується
прийом у Палаті лордів. У 2017 році було представлено на цьому
прийомі нову лінію одягу присвячено боротьбі цькування серед
молоді, саме про це можна було дізнатися зі шпальт всесвітньовідомого журналу «Vogue»[6]
Отже булінг це загальна проблема для багатьох країн світу
незважаючи на їхній економічний статус, і в України і у Великій
Британії з проблемами цькування борються на державному рівні.
З цього можна висновувати наступне :
. Запровадити для України на державному рівні своєрідні
прийоми з керівництвом держави як це проходить у Великій
Британії.
2. Сформувати спеціальні окремо уроки у школах для учнів
старших класів присвячені тематиці цькування та захисту прав
дитини.
3. Проводити загальні бесіди серед батьків з фахівцями щодо
теми подолання булінгу у дитячому середовищі.
Література:
1.[http://studscientist.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/downl
oad/13/16]
2.[Корисні посилання щодо теми антибулінгу | Міністерство
освіти і науки України]
3.[Підлітки у Британії висвітлюють шкіру, щоб не потерпати
від расизму - BBC News Україна]
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4.[ Що таке булінг, як його розпізнати та як діяти сторонам
конфлікту? Консультація Міністерства юстиції в межах проєкту
"Я МАЮ ПРАВО"]
5.[Булінг у школах: як держава вирішила з цим боротися BBC News Україна ]
6.[Dsquared2 борються із булінгом: бренд запустив
спеціальну лінію одягу - новини Еспресо TV | Україна ]
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Педагогічні науки
МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ДО РОБОТИ В УМОВАХ
ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
Савіна М.В.,
викладач психолого-педагогічних дисциплін
Коростишівського педагогічного
фахового коледжу імені І.Я.Франка,
м. Коростишів, Україна
Освіта в сучасних умовах вимагає підготовки конкурентоспроможних фахівців, які володіють високим рівнем знань,
умінь і навичок в галузі інклюзивної освіти. Педагог повинен
не тільки залучити учнів у творчу діяльність, але і навчити їх
розвивати власний потенціал. Важливим фактором у підготовці
майбутніх учителів до роботи в умовах інклюзивної освіти є
відповідність їх особистісних якостей вимогам, що ставляться
перед вчителями, які працюють з дітьми з особливими
освітніми потребами.
Галузевим стандартом вищої освіти зазначено, що вчитель
повинен володіти знаннями, навичками, прийомами навчання
всіх предметів початкового циклу та вміло використовувати їх
під час виконання педагогічних, навчально-виховних і
науково-методичних завдань, проводити роботу з виявлення й
розвитку здібностей дітей, формувати культуру усного та
писемного мовлення, розвивати необхідні навчальні вміння й
навички, усі форми мислення, виховувати любов до навчальної
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діяльності, залучати молодших школярів до різних видів
особистої та суспільно корисної діяльності.
Як бачимо, у стандарті бракує вимог щодо інклюзивної
компетентності вчителя. Тому нині особливої уваги заслуговує
проблема підготовки педагогів до роботи в умовах інклюзивної
освіти, оскільки спектр функцій учителя значно розширюється.
Тобто, крім основних (дидактичної, виховної й розвивальної),
додаються просвітницька (інформування громадськості та
батьків про позитиви інклюзії), діагностична (діагностика
можливостей та потреб дитини), корекційна (добір і
проведення психолого-педагогічних заходів щодо виправлення
або послаблення недоліків психофізичного розвитку дітей,
їхньої адаптації та соціалізації) та рефлексивна (розроблення
критеріїв і показників для оцінювання освітніх досягнень
учнів, аналізу ефективності навчально-виховного процесу й
пошуку способів його коригування). Для виконання цих
функцій учитель має володіти глибокими знаннями з фахових
дисциплін, методики викладання навчальних предметів,
високим рівнем майстерності в галузі навчально-виховної та
розвивальної роботи як зі здоровими учнями, так і з
особливостями в розвитку. Тобто педагоги повинні отримати
не лише загальну професійну, але й специфічну підготовку з
корекційної педагогіки та психології.
Готовність майбутнього вчителя до роботи з учнями в
умовах інклюзивної освіти ми визначаємо як сукупність знань і
уявлень про особливості дітей з обмеженими можливостями
здоров'я, володіння способами і прийомами роботи з цими
учнями в умовах інклюзивної освіти, а також сформованість
певних особистісних якостей, що забезпечують стійку
мотивацію до цієї діяльності.
Наказом Міністерства освіти і науки України «Про ство
рення умов щодо забезпечення права на освіту осіб з
інвалідністю» від 2 грудня 2005 р. № 691 передбачено включен
ня у навчальні плани вищих навчальних закладів III-IV рівня
акредитації, що готують фахівців за напрямком «Педагогічна
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освіта», дисципліни «Основи корекційної педагогіки», яка
забезпечить професійну готовність до інклюзивного навчання.
Для тих фахівців, які вже працюють у навчальних закладах,
ефективними шляхами такої підготовки є курси підвищення
кваліфікації, теоретичні та практичні семінари, тренінги.
Теоретичне обґрунтування побудови моделі підготовки
майбутніх учителів до роботи в умовах інклюзивної освіти
ґрунтується на загальноприйнятому трактуванні моделі. Модель
(від фр. modele – зразок) – уявна або матеріально-реалізована
система, котра відображає або відтворює об’єкт дослідження
(природний чи соціальний) і здатна змінювати його так, що її
вивчення дає нову інформацію стосовно цього об’єкта. Одна з
основних вимог, що висувається до моделі – вимога адекватнос
ті, тобто її відповідність реальній дійсності, а саме за
основними, суттєвими властивостями, параметрами [1, c. 516].
Модель підготовки студентів до роботи з учнями в умовах
інклюзивної освіти – це аналог опису реальних дій майбутньо
го педагога в інклюзивному освітньому середовищі. В.Краєвсь
кий підкреслює, що «в основі моделювання лежить певна
відповідність (але не тотожність) між об'єктом дослідження
(оригіналом) і його моделлю» [3, с. 333]. Моделювання
дозволяє глибоко з’ясовувати сутність об'єкта дослідження.
Модель – це аналітичний або графічний опис того, що
розглядається в дослідженні, у нашому випадку – підготовка
майбутнього педагога до інклюзивної діяльності.
Мета створення моделі: підготовка сучасного компетент
ного вчителя до роботи в умовах інклюзивної освіти, спромож
ного адаптувати свій предмет для кожного учня, використову
вати сучасні розробки в науці і техніці для організації
ефективного навчально-виховного процесу. Педагог є найваж
ливішою ланкою в організації інклюзивного навчання. Вдоско
налення навчальної діяльності шляхом розвитку передової
освітньої практики має бути основною метою кожного виклада
ча і кожного навчального закладу. Адже, традиційної
вузівської загальнопедагогічної підготовки спеціалістів для
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ефективної роботи з дітьми, що мають різні порушення в
розвитку, звичайно, недостатньо. На сучасному етапі потрібні
спеціально підготовлені фахівці. А у більшості педагогів
відсутня психолого-педагогічна підготовка, відсутня мотивація
до роботи з даною категорією дітей, наявний страх, розпач,
бажання уникнення такої роботи тощо. Тому дуже важливо
підготувати педагогів до роботи, забезпечити інструментарієм
та моделями альтернативного навчання, допомогти їм оволоді
ти глибокими знаннями свого предмета, технологіями,
методами роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.
Модель підготовки вчителя до роботи в умовах інклюзив
ної освіти в Україні має наступні компоненти: цільовий,
змістовий, процесуальний, результативний [6]. Цільовий компо
нент передбачає формулювання мети і завдань підготовки
майбутнього вчителя до роботи з учнями в умовах інклюзивної
освіти, що відображають ключові змістові компоненти, відпо
відно до структурного аналізу готовності педагогів до
інклюзивної освіти дітей, види професійної діяльності майбут
нього педагога інклюзивної освіти, вимоги до результату
підготовки педагога в загальноосвітньому просторі.
Змістовий компонент містить теоретичні основи дисцип
лін та загальнопрофесійні науки; передбачає оволодіння
студентами науковими знаннями щодо дітей з особливими
потребами, включення блоків знань з юриспруденції, соціоло
гії, психології, педагогіки, медицини та інших наук,
відповідної інформації про організацію діяльності з такими
дітьми, а також з їх батьками. Саме інформаційна освіченість
вчителя про основні положення інклюзивної освіти є основою
для його професійної позиції.
Процесуальний компонент вимагає використання методів,
засобів і форм навчання та регулювання процесом, орієнтова
них на якісну підготовку майбутніх фахівців. Функцією цього
компонента є організація навчального процесу у відповідності
з логікою змісту і поставленої мети.
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Методи виступають як система послідовних, взаємопов'я
заних дій викладача та студентів, що забезпечують засвоєння
змісту інклюзивної діяльності. До їх числа відносяться: бесіда;
моделювання ситуацій; участь у виховній роботі школи; такі
активні методи навчання, як «мозковий штурм», дискусія,
навчальні дебати, рольові ігри тощо.
Оволодіння студентами навчальними вміннями, навичками
та компетенціями, розвиток культури розумової праці, засвоєння
умінь планувати й організовувати свою пізнавальну діяльність є
основою для формування у них основ інклюзивної діяльності.
Процесуальний компонент спрямований на [6]:
– організацію і планування інклюзивної професійнопедагогічної діяльності майбутнього вчителя;
– оволодіння способами включення дітей з особливими
освітніми потребами у навчальний процес усього класу,
уміннями стимулювати дітей до планування своєї навчальної
діяльності, співпрацювати з батьками дітей з особливими
потребами, передавати соціальний досвід, допомагати в
сімейному вихованні.
Результативний компонент характеризується показни
ками та рівнями готовностями майбутнього вчителя до
майбутньої роботі з урахуванням особливостей організації
навчального процесу і контингенту учнів.
В якості критеріїв готовності майбутнього вчителя до роботи
з учнями в умовах інклюзивної освіти науковці Г.Мискавець [4]
та О.Плужник [5] визначають наступні: мотиваційний;
когнітивний; операційний.
Рівень готовності майбутніх учителів до роботи в
інклюзивних класах навчання розглядається О.Плужник як
ступінь оволодіння майбутнім учителем ключовими компетент
ностями, які входять до складу інклюзивної компетентності.
Така підготовленість передбачає сукупність психологопедагогічних знань, умінь, навичок з виховання толерантності у
школярів, які у поєднанні з розвиненими особистісними і профе
сійними якостями (у тому числі толерантністю) забезпечують
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оптимальні результати діяльності в зазначеному напрямі.
До визначених нами педагогічних умов ефективної підго
товки майбутніх учителів до роботи з учнями в умовах
інклюзивної освіти належать [5]:
– формування свідомої мотивації до діяльності з інклю
зивної освіти; формування свідомого і активного ставлення до
проблем інклюзивної освіти дітей з особливими освітніми
потребами;
– рактична орієнтованість змісту підготовки педагогів до
майбутньої інклюзивної діяльності, спрямованість на цінності
майбутньої професії, врахування її специфіки у процесі відбору
змісту підготовки, забезпечення можливості активного застосу
вання в реальних умовах засвоєних навичок інклюзивної освіти
дітей;
– використання інноваційних (проблемних, інтерактивних,
дискусійних, імітаційних) методів навчання, що забезпечують
активну позицію учня, корпоративне засвоєння теорій і
технологій інклюзивної освіти,
Отже, дослідженням доведено, що інклюзія – пріорітетний
напрям роботи сучасної школи, майбутніх вчителів необхідно
цілеспрямовано готувати до роботи з дітьми з особливими
освітніми потребами в умовах загальноосвітнього закладу. Для
цього в вищому навчальному закладі необхідно моделювати
процес підготовки вчителя до роботи в інклюзивному середовищі.
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ВИБІР ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ВІДТВОРЕННЯ
Савчук Д.І.,
студент кафедри
Назаркевич М.А.,
професор кафедри
кафедра інформаційних
технологій видавничої справи
Національного Університету
«Львівська Політехніка»
м. Львів, Україна
В сучасному світі людям необхідно щодня сотні і тисячі
речей для забезпечення їх життя і життєдіяльності. На сьогодніній
день це можливо зробити, розвинувши інформаційні технології
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3D-друку. 3D принтер - це справжня багатофункціональна
фабрика, невелика і компактна. За рахунок цього майбутнє 3D
друку з упевненістю можна назвати успішним.
3D принтери здатні значно знизити виробничі витрати, за
рахунок чого знизиться і собівартість виробів. Судячи по
наростаючій тенденції до популяризації 3D технологій, в
майбутньому основною товарною одиницею стане сировина для
3D друку. Майбутнє 3D друку принесе людству кардинальні
зміни в таких сферах, як:
Будівництво. 3Д друк будинків, або контурне будівництво,
приваблює багатьох своєю простотою. Першими в 3Д-друку
будинків стали китайці, слідом за якими контурне будівництво
відкрили мешканці Дубая. У цьому місті вже побудована перша
3D-друкована офісна будівля, а в найближчому майбутньому
планується надрукувати цілий квартал.
Електроніка. 3D друк є перспективним при виготовленні
цифрових приладів. В даний час активно проводяться
дослідження властивостей графену і його застосування на
виробництві. Величезним проривом є створення на 3D-принтері
графенового акумулятора з необмеженим терміном експлуатації.
Фармацевтична промисловість. Майбутнє 3D друку - в
виготовленні таблеток і інших лікарських засобів. Зокрема
винайдені у США таблетки від епілепсії, виготовлені в
поступовому вивільненні активних речовин, завдяки чому
замість безлічі таблеток потрібно випити лише одну.
Харчова промисловість. 3Д принтери для друку їжі
стають усе популярнішими. Харчові 3D принтери є особливо є
цікавими можливістю приготування їжі. Підтвердженням
цьому є приголомшливі 3D-друковані торти.
Автомобільна і аерокосмічна промисловість. Майбутнє
3D друку багато в чому грунтується на її здатності
відтворювати практично будь-які елементи різної складності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій
Першим у 3D-друці полягає у створенні тривимірного
цифрового файлу об’єкта. Найпоширеніший спосіб створення
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цифрової моделі - це автоматизований дизайн. Однак існує
велика кількість професійних програм та програм початкового
рівня, які можуть створити файл, придатний для 3D-друку. Ми
можемо використовувати програмне забезпечення для
тривимірного моделювання, таке як Blender, SketchUp, AutoCad,
SolidWorks, Maya, PhotoShop, ThinkerCad та інші, щоб створити
власні дизайни. Для створення 3D-файлу для друку можна
використовувати майже будь-яке програмне забезпечення для
3D-моделювання.
Інший спосіб створення тривимірного цифрового файлу - це
тривимірне сканування. 3D-сканування - це технологія, тісно
пов’язана з 3D-друком, яка аналізує реальний об’єкт і миттєво
створює цифрову копію. 3D-сканування широко використовується для реверсивних інженерних завдань від професіоналів
галузі. Після того, як існуючий об’єкт оцифровано, ми також
маємо можливість змінити його перед друком. Для цього
потрібен 3D-сканер.

Рис.1 – Аналіз об’єкту та створення шляху руху головки
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Найбільш поширений формат файлу 3D-друку є STL [1,
с.14]. Цей формат файлу включає трикутну сітку (багатокутники)
- дані, що описують макет / поверхню тривимірного об’єкта.
Альтернативами STL є .OBJ та .3MF . Всі ці формати файлів не
містять інформації про колір. Для 3D-друку в повнокольоровому
режимі потрібно використовувати такі формати файлів, як .X3D,
.WRL, .DAE, .PLY. Важливим зауваженням є те, що не кожен
файл STL або OBJ за замовчуванням піддається 3D-друку.
Процес перекладу 3D-файлу в інструкції для виконання 3Dпринтера. Так, це найцікавіша частина, і для цього вам потрібне
спеціальне програмне забезпечення. В основному, нарізка - це
поділ або подрібнення 3D-моделі на сотні або тисячі горизонтальних шарів, вказівка машині, що саме робити, крок за кроком. Після нарізання файлів створюється новий формат файлу, який називається G-код із розширенням .gcode. G-код є найбільш широко
використовуваною числовою мовою програмування коду.
На рис. 1 зображено візуалізація G-коду, який використовується в настільному екструзійному принтері. Цей принтер
створює предмет, видавлюючи гарячу пластикову нитку через
сопло. Лінії, які ви бачите, представляють шлях, яким буде йти
3D-принтер, укладаючи шари пластику для створення дизайну.
Процес друку
Друкарські машини виготовлені з безлічі рухомих та
складних деталей, і вони вимагають правильного обслуговування
та калібрування для отримання вдалих відбитків. Більшість 3Dпринтерів не потребують моніторингу після початку друку.
Машина буде слідувати автоматизованим інструкціям G-коду ,
тому, доки не буде помилки програмного забезпечення або
машина не закінчить сировину, не повинно виникати проблем під
час процесу друку.
Далі відбувається видалення готових деталей із принтера
буде різним для різних технологій 3D-друку. У деяких випадках,
як для настільних машин, це так само просто, як відокремити
друк від платформи збірки. Для деяких промислових 3D-принтерів видалення деталі є технічним процесом, який вимагає профе168

сійних навичок та спеціалізованого обладнання в контрольованому середовищі. Завдяки шліфуванню, фарбуванню, поліруванню
та іншим методам подальшої обробки друковані деталі можуть
точно стати реальною моделлю початкової концепції.
Розглянемо та проаналізуємо принтер, на якому ми виконували наш друк. Ultimaker 2+ 3D принтер ідеально підходить для
швидкого створення прототипів та виготовлення концепт-моделей. Як і всі системи друку Ultimaker 3D, використовує відкриту
систему ниток, тому будь-яка нитка діаметром 2,85 мм або навіть
3 мм може бути використана. Стандартно постачається з 4 насадками, що легко замінюються (гаряча точка, при якій матеріал
видавлюється, щоб сформувати ваш дизайн), з меншими діаметрами для високої точності деталей та ширшим діаметром для
швидшого друку. Як одинарна головка екструдера, так і скляна
конструкційна плита нагріваються і досягають робочої температури менше ніж за 2 хвилини [2, с.39]. Екструдеру Ultimaker
BowdenНад Ultimaker 2+ не важко працювати з невеликими
простоями протягом тривалих відрізків, що робить їх ідеальними
для майстерні чи навчального середовища. Єдиною практичною
відмінністю між цими двома принтерами є Ultimaker 2 Extended
+, що має на 100 мм вищу площу збірки Z-Axis.
Оскільки Ultimaker працює з відкритою системою ниток
розжарювання, цей список аж ніяк не вичерпний. У цьому
дослідженні використано PLA-пластик.
Полімолочна кислота (PLA) відрізняється від перших
термопластичних полімерів тим, що отримується з відновлюваних ресурсів, таких як кукурудзяний крохмаль або цукровий
очерет. Більшість пластмас, навпаки, отримують в результаті
дистиляції та полімеризації невідновлюваних запасів нафти. Існує
широкий спектр застосувань полімолочної кислоти. Деякі з
найпоширеніших видів використання включають пластикові
плівки, пляшки та біологічно розкладаються медичні прилади
(наприклад, гвинти, шпильки, стержні та пластини, які, як
очікується, біодеградують протягом 6-12 місяців) [3, с.79]. В ході
роботи було створена модель у програмі Cura.
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Фінальним етапом нашої роботи є підготовка макету для
друку. Для цього використовуємо програму Cura. Задаємо
відповідні параметри, які кращі згідно порад спеціалістів
краще підходять для нашого об’єкта. Ці параметри, а особливо
швидкість та температура мають ключову роль для якості
об’єкту і за можливість, краще зменшувати швидкість, що
дозволить краще лягати шарам матеріалу один до одного та
зменшить шанси появи будь-яких проблем. Зберігаємо наш
файл у форматі .stl та відправляємо на друк. Отже, в ході
даного пункту, результатом якого став готовий виріб, ми
розглянули специфікації нашого обладнання, матеріалів, з яких
виготовлено макет та параметри видруку.

Рис.2 – виготовлений макет для 3D друк

Висновки
Проаналізовано перспективи 3d друку, та описано галузі
впровадження друку. Досліджено технології 3d друку, обґрунтовано вибір апаратних та програмних засобів. Реалізовано друк на
3d принтері та показані його переваги.
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Питання природи механізмів виявлення імпліцитного смислу
вивчається багатьма фахівцями. Деякі дослідники визначають
його як зміст (смисл) не виражений, але впізнаваний. Такий підхід є неточним, якщо якийсь зміст у тексті нічим не виражений,
то він у такому разі просто відсутній. Тому імпліцитний зміст – це
зміст виражений, але виражений особливим чином.
Художній текст є унікальним психолого-естетичним
феноменом, який допускає необмежену кількість інтерпретацій,
оскільки є результатом авторського задуму, створеного для
вираження індивідуальних знань про світ за допомогою мовних
засобів. Тому завданням читача є усвідомлення авторського
задуму, думок і почуттів шляхом інтерпретації закладеної в тексті
підтекстової інформації [1]. У виведенні імпліцитного змісту
важливу роль відіграють контекст і конкретна ситуація у
художньому творі. Виходячи з цього, можна стверджувати, що
імпліцитний зміст (смисл) – це така інформація, яка не маючи
безпосереднього вираження, виводиться з експліцитного змісту
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мовних одиниць внаслідок їхньої взаємодії зі знаннями
отримувача тексту, зокрема з інформацією, яка береться з
контексту та ситуації спілкування.
Підтекст визначаємо як свідомо створювана мовцем частина
семантичної структури тексту, доступна сприйняттю в результаті
особливої аналітичної процедури, яка передбачає переробку експліцитної інформації та виведення на її основі додаткової інформації [2]. Підтекст випливає зі змісту вербального фрагмента й
нашаровується на нього як другий план і має психолінгвістичну
природу інтерпретації, що застосовує обробку різних структур
знань автора й читача [3, c. 465]. Розуміння підтекстової інформації зумовлене здатністю читача бачити текст як поєднання лінеарної і супралінеарної інформації [4, с.47]. Підтекстова інформація
формується в категоріях, метафорах і концептах іншомовної
культури. Свідомість автора, так само як і читача, є відблиском
фрагменту історико-культурного процесу, в якому вони сформовані як особистості. Будь-який автор, який пише твір, використовуючи підтекст, робить цей твір інтерпретаційно можливим для
читача, таким, що читач зможе зрозуміти його смисл. Інтерпретація ж можлива завдяки володінню автора і читача спільними
знаннями, культурними концептами та константами, які викликають в більшій чи меншій мірі спільні асоціації. Читач-іноземець
повинен набути достатніх екстралінгвальних знань, щоб стати на
один культурний щабель з носієм мови у рецепції тексту. Таким
чином, підтекстову інформацію розглядаємо не лише як ментальний, але і як культурний феномен. Здатність ін.терпретувати
підтекстову інформацію розглядаємо як компонент лінгвосоціокультурної компетентності читача. Шлях осягнення авторського
задуму (підтексту) повинен бути спрямований на виявлення ключових мовних знаків різного характеру і осмислення їх семантики
в співвіднесеності з цілями художнього тексту. багатозначність і
недосказаність художнього тексту, а відповідно і підтексту, будується метафорично, що пов’язано, як правило, з системою
прийомів виразності. Прихована інформація есплікується завдяки
здатності мовних одиниць продукувати асоціативне і конотативне
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значення, а також завдяки здатності речень всередині надфразової
єдності розвивати додаткові текстові смисли [5, c. 150 – 153].
Тому, поділяючи висновки Н. Малової, виділяємо два основні
фактори, які впливають розкриття імпліцитності підтексту:
– екстралінгвальні знання: обсяг індивідуальних знань
людини, її культурний, інтелектуальний, моральний рівні,
національно-ментальна свідомість, професія, виховання, вік [1];
– лінгвальні знання: спеціально марковані засоби, такі як
багатозначні слова, частки, антитези, алюзії, гіперболи,
ремарками автора, порушення стандартного функціонування
мовних засобів, використання парцеляції, еліпсису, замовчування,
порушення синтаксичного або логічного характеру [1].
Екстралінгвальні знання розглядаємо в аспекті пресупозицій,
які складають знаннєве поле інтерпретації. Інтерпретація підтекстової інформації вимагає розкриття локальних та глибинних
імплікатів, для дешифрування яких необхідне осмислення всього
художнього тексту (або принаймні його фрагмента), наявності
соціокультурних знань [6, c. 40]. Експлікацію підтекстової інформації ви вбачаємо насамперед в інтерпретації метафор, символів,
концептів, прецедент них феноменів, які мають імпліцитне
значення в контексті, однак це значення не вивідне з одного
слова, а визначається через контекст і водночас визначає цей
контекст. Інтерпретацію підтекстової інформації, вираженої
порушенням стандартного функціонування мовних засобів,
використанням парцеляції, еліпсису, замовчування, порушенням
синтаксичного або логічного характеру, вважаємо результатом
розумової діяльності реціпієнта і такою, що не складає змісту
лінгвосоціокультурної компетентності.
Підсумовуючи, слід зазначити, що використання та вивчення
інформації в художньому творі пов’язане з виникненням
лінгвістики тексту та ведеться у декількох напрямках, а саме
визначення кількості, якості, цінності інформації тексту та аналіз
механізмів її передачі від адресата до адресанта. Сьогодні,
найбільш цікавим є ціннісний підхід до вивчення інформації
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тексту, оскільки прагматичний аспект інформації ще ретельно не
досліджений.
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Постановка проблемы. Происхождение праздника Рождества и вопрос о рождении Иисуса Христа в современном мире
часто подвергается сомнениям со стороны многих скептиков и
учёных. Проблема историчности Иисуса Христа стала крайне
актуальной в XVII-XVIII веках в связи с появлением рационалистической критики Библии и продолжает волновать умы многих
людей и учёных современности и сегодня.
Полемика на богословскую тематику об истинности личности
Христа условно разделила человечество на две категории. Противники христианского учения восприняли личность Христа как пророка и обычного человека, ограничив и сузив при этом Его роль до
христианского лидера и учителя Божьего Слова, оказавшего
сильное влияние на религию благодаря Своей особой силе и дару
убеждения. Сторонники христианства приняли личность Христа
как Богочеловека, Который наделён не только человеческими
качествами, но и Божественной природой и особой силой БогаОтца, спасающей от гибели души уверовавших в Него людей.
Цель исследования – рассмотреть суть Рождества и показать природу личности Иисуса в христианском понимании;
обосновать и подтвердить достоверность исторической личности
Христа на основании древних источников литературы, а также
исследований учёных-историков, богословов и литературных
критиков.
Анализ исследований. Понятие Рождества тесно взаимосвязано с явлением Боговоплощения и рождения Мессии на
Земле. Личность Иисуса, Бога, воплотившегося в теле человека,
вызывает разные мнения и сомнения у людей по сей день.
Само понятие «Боговоплощение» соответствует греческому
слову Επιφάνια «эпифания» и обозначает явление воплотившегося
в человеческом теле Божества. В разных культурах явление Бого175

воплощения описано по-разному. Но именно христианство,
которое вышло из иудаизма как из самой древней религии мира,
раскрывает нам истинный смысл Рождества как праздника пришествия Господа Бога Иисуса Христа на Землю в теле человека.
Рассмотрим основные факты о достоверности рождения
Христа и Его существования как реальной исторической
личности.
Достоверность рождения Христа подтверждается многими
историческими данными. Самые ранние упоминания о Христе
встречаются в труде известного иудейского историка Иосифа
Флавия «Иудейские древности», который датирован примерно 90
годом первого века от Рождества Христова. В своём историческом трактате Иосиф Флавий написал:
«Около этого времени (в 1 веке от Р.Х.) жил Иисус, человек
мудрый, если его вообще можно назвать человеком. Он совершил
изумительные деяния и стал наставником тех людей, которые
охотно воспринимали истину. Он привлёк к себе многих иудеев и
эллинов. То был Христос (Мессия, Помазанник).
По настоянию влиятельных лиц Пилат приговорил его к
кресту. Но те, кто раньше любили его, не прекращали любить
его и теперь. На третий день он вновь явился им живой, как
возвестили о нём и о многих других его чудесах боговдохновенные
пророки. Поныне ещё существуют так называемые христиане,
именующие себя таким образом по его имени» [10, с. 54].
Ряд учёных-богословов исследовали древние тексты, а также
труды Иосифа Флавия и пришли к выводу, что все они, за
исключением некоторых явных вставок, аутентичны и
демонстрируют подлинность и достоверность информации о
человеке по имени Иисус Христос [11, с. 42].
Свидетельство об Иисусе как о реальной исторической
личности приводил также в своих трудах чуть позже римский
историк-богослов, приближённый императора Константина,
епископ Кесарии Палестинской с 314 г. Евсевий Кесарийский,
автор первой «Истории христианской церкви», который жил в
263-339 годах [3, с. 23].
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Другой выдающийся древнеримский историк Гай Корнелий
Тацит в своём трактате «Анналы» описал ряд событий с 14 года
от Р.Х. (после кончины Октавиана Августа) до 68 года от Р.Х.
(период конца династии Юлиев-Клавдиев). В своём труде,
датированном 110-113 годами, Тацит так описывал события во
времена императора Нерона Клавдия Цезаря в период страшного
пожара в Риме в июле 64 года, когда христиане были всячески
гонимы и преследуемы за веру в Иисуса Христа:
«Но вот Нерон, чтобы побороть слухи, приискал виноватых
и предал изощрённейшим казням тех, кого толпа называла
христианами. Христа, от имени которого происходит это
название, казнил при Тиберии прокуратор Понтий Пилат;
подавленное на время это зловредное суеверие стало вновь
прорываться наружу, и не только в Иудее, откуда пошла эта
пагуба, но и в Риме… Их умерщвление сопровождалось
издевательствами, ибо их облачали в шкуры диких зверей, дабы
они были растерзаны насмерть собаками, распинали на крестах,
или обречённых на смерть в огне поджигали с наступлением
темноты ради ночного освещения. Для этого зрелища
Нерон предоставил свои сады» [9, с. 148].
В результате научных исследований рукописи Тацита были
признаны достоверным. Важно заметить, что сам Тацит,
которому на то время было примерно лет десять, являлся
современником описанных им событий и в своём труде передал
то, что видел и знал из первых уст.
Так, факт о рождении и жизни Иисуса Христа на Земле
подтверждён многими историческими данными и достоверными
литературными источниками.
Изложение основного материала. Одним из свидетельств
историчности Иисуса с точки зрения учёных-богословов
являются подлинные тексты в исторических книгах Ветхого и
Нового Заветов Библии.
Из Писания нам известно, что Иисус обладал человеческой
природой во всей её полноте. Иисус, как и все люди, пришле в
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этот мир, родившись и «явившись во плоти» человека (1 Тим.
3:16). Но рождение Христа не было обычным.
Несмотря на то, что Иисуса все знали как сына Иосифаплотника и его жены Марии (Мф. 13:54-56), Он удивительным
образом был рождён только от одного родителя, Своей матери
Девы Марии. Из Писания нам известно, что Иосиф не был
биологическим отцом Иисуса. История гласит, что Мария родила
своего Сына в результате непорочного зачатия от Святого Духа.
Библия говорит, что непорочное зачатие Иисуса было
предсказано пророком Исаией примерно за 700 лет до Его
рождения. В своей книге Исаия написал так: «Се, Дева во чреве
приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил, что
значит: с нами Бог» (Ис. 7:14; Мф. 1:23).
Так и произошло. Иосиф, воспитавший и признавший Христа
как своего Сына, назвал Его Иисус, как повелел ему Ангел,
явившийся и обратившийся к нему во сне со словами: «Иосиф, сын
Давидов! Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в
Ней есть от Духа Святого; родит же Сына, и наречешь Ему имя
Иисус, ибо Он спасёт людей Своих от грехов их» (Мф. 1:20-21).
Само имя Иисус является русской транслитерацией
греческой формы Ιησούς, которая происходит от еврейского
имени ( ישועИешу́а), в свою очередь являющегося краткой
формой имени ( יהושעЙехошу́а), состоящее из двух корней –
«Йехова» (Бог) и «спасение». Так, имя Иисус означало то, что Бог
родился на Земле в человеческом теле для того, чтобы стать
ближе к людям и помочь им приблизиться к Его Отцу.
Это удивительно, но по Своей природе Иисус был 100%
Человек и 100% Бог. Говоря о рождении Христа в своих посланиях в Рим, Галатию и Филиппы, Апостол Павел использовал
греческое слово «ginomai» («становиться, появляться»), замещая
им другое слово «gennao» («рождаться»), которое имело привычную для всех людей коннотацию отцовского зачатия [4, с. 266].
Таким образом, Павел подчёркивал необычное появление Христа,
которое было связано с Его Божественной природой и сверхъестественным вмешательством в физический мир Бога-Отца.
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Смысл Иисуса как Богочеловека, пришедшего в мир через
непорочное зачатие, означало то, что Он был одновременно
безгрешным Человеком и Святым Богом. Именно поэтому Иисус
в Писании в равной степени назван «Сыном Человеческим» (Мф.
9:6; Лк. 19:10) и «Сыном Божьим» (Ин. 20:31).
Факт необычного рождения Иисуса Христа, Который родился в результате непорочного зачатия, Писание объясняет так:
1. Творение всего мира силой Божьего Слова.
Бог как Безначальный Владыка всего существующего во
вселенной сотворил весь мир силой Своего Слова. Тог таит и
несёт в Себе Самом Слово-Логос как источник особой духовной
энергии, способной воплощаться и материализоваться в
пространстве [2, с. 132-133]. О силе Божьего Слова Писание
говорит так: «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово
было Бог… Всё через Него на́чало быть» (Ин. 1:1-3).
В оригинальном тексте Нового Завета на месте русского
«Слово» стоит древнегреческое «логос» (Λόγος /logos), которое
переводится не только как «слово», но и как «мысль», «ум»,
«разумение». Так, всё существующее в этом мире, согласно
Писанию, является воплощением Божьего Духа как Высшей
Божественной Разумной Личности, «Мастера Разума», Который
создал всю вселенную силой Своего Слова и так управляет ею [2,
с. 112; 4, с. 250].
Так говорит Писание: «Словом Господа сотворены небеса, и
духом уст Его – все воинство их. Ибо Он сказал, – и сделалось;
Он повелел, – и явилось» (Пс. 32:6, 9).
Другой древнегреческий философ Гераклит, живший ещё в
шестом веке до Рождества Христова, не будучи при этом
человеком верующим, считал также, что в основании всего мира
лежит Логос, который люди не в силах постичь. Именно Логос,
по мнению философа, как особая духовная сила является
мироправящей и определяющей всё происходящее в этом мире.
Так, по замыслу Бога силой Его Слова появился материальный видимый мир, возникший из ничего (лат. ex nihilo), из невидимого духовного мира: «Вселенная создана Словом Бога, так
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что видимое произошло из невидимого» (Евр. 11:3. Пер. РБО).
Именно поэтому Святой Божий Дух, способный воплощаться в
материальном мире по Слову Бога, мог воплотиться в теле человека, в Которого Бог вдохнул однажды Свою особую энергию,
Свой Дух.
2. Появление и рождение Христа по Слову Божьему.
Бог зародил жизнь на Земле Духом Своим, вдохнув во всё
живое Своё дыхание. И эту способность к сотворчеству и
воспроизведению своего рода Бог передал людям, в которых Он
вдохнул Свой Дух, сотворив их «по образу и подобию» Своему
(Быт. 1:26) [7, с. 64].
Но рождение Иисуса было иным. Бог-Отец изрёк Слово и
повелел Сам Духу Своего Сына войти в утробу Его земной матери
Девы Марии. Таким образом, говорит Апостол Иоанн, «Слово
стало плотью…Единородного от Отца» (Ин. 1:14). Поскольку
«Бог есть Дух» и Слово в Себе Самом (Ин. 4:24; Ин.1:1), то Слово
Всевышнего, низвергнутое силой Божьего Духа, стало плотью
Иисуса Христа, Единственного и Единородного Божьего Сына.
Так, рождение Иисуса началось в результате соединения
двух сущностей – человеческой клетки его биологической матери
Марии и вечного, личностного, Божественного Логоса, Божьего
Слова (Ин. 1:1-3). В тот момент под действием силы Святого
Духа (Мф. 1:20; Лк. 1:35) появился новый Человек, подобного
Которому не было доныне. Так в Иисусе соединилось Божество
Логоса и человеческая природа.
3. Схожее явление партеногенеза в природе.
Воспроизведение своего потомства Бог также передал и
представителям животного мира. Но в результате наблюдений
учёные обнаружили, что у некоторых видов более низших животных неоплодотворённые клетки самок способны развиваться в
особей мужского или женского пола. Такое явление в природе
получило название «партеногенез», или девственное размножение. Партеногенез наиболее характерен для беспозвоночных
особей, хотя он также имеет место и у позвоночных животных,
например, у индонезийских ящериц-варанов, мелкого ракообраз180

ного дафнии и т.д. Наблюдение за этими животными показывает,
что их размножение в природе возможно и таким необычным
способом.
Другими важными аргументами удивительного рождения
Иисуса являются следующие:
1. Пророчества о месте рождения Мессии.
Ветхозаветные Божие пророки передавали людям мессианские пророчества и откровения, которые им давал Бог. Одним из
таких прорицателей был пророк Михей [5].
То, что пророк прорицал от Бога, говорило даже его имя,
которое означало «Кто подобен Яхве». Пророк Михей
Морасфитин жил в Южном царстве в Иудее в городе Морасф в
период между 690-м и 740 годами. Он был современником
пророка Исаия и пророчествовал при царях Езекии и Манасии.
Пророк Исаия в то время был родственником царя, важный
человек, который влиял на государственную политику. Михей же,
несмотря на то, что считался обычным жителем сельской
местности и был известен по всей округе как деревенский
проповедник, передавал также людям очень важные откровения и
слова от Господа Бога [8, с. 1056].
Бог использовал Михея и давал ему такие откровения,
которые были потрясающими на то время и сегодня. Одно из
таких пророчеств о месте рождения Иисуса Михей записал так:
«И ты, Вифлеем-Ефрафа, мал ли ты между тысячами
Иудиными? Из тебя произойдет Мне Тот, Который должен
быть Владыкою в Израиле и Которого происхождение из начала,
от дней вечных» (Мих. 5:2).
Эти слова в Библии записаны как прямая речь Господа Бога,
Который передал их через Своего малого пророка Михею всем
людям на Земле. Это огромное пророчество о том, что Всевышний придёт на Землю, как молния озарило весь «политический и
мировой небосклон». Именно поэтому еврейские учителя,
книжники, фарисеи и все иудеи, узнав об этом пророчестве, стали
ожидать рождения Мессии в указанном месте в израильском
городе Вифлеем-Ефрафа. И это великое пророчество, которое
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Господь Бог дал через Своего пророка Михея за 700 лет до
рождения Христа, исполнилось в своё время в точности [5].
2. Пророчества о рождении Христа через знамение в виде
звезды на Востоке.
Пророк Моисей также оставил для людей пророчество о
восходящей звезде, которая будет знамением и символом
рождённого Спасителя Иисуса Христа: «Вижу Его, но ныне ещё
нет; зрю Его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и
восстает жезл от Израиля» (Чис. 24:17). Так и случилось в день
рождения Иисуса, когда яркая звезда на востоке страны засияла и
так привела волхвов и мудрецов того времени к новорожденному
младенцу.
3. Рождение Христа в хлеву.
Во время переписи населения по указу цезаря Августа,
Иосиф с Марией отправились в Вифлеем, город, в котором
родился Иосиф. Но из-за огромного скопления народа в этом
небольшом городе места для ночлега родителям Христа не
нашлось.
Так, Иосиф с Марией вынуждены были остаться на ночь в
одном хлеву. Хлев был местом, в котором держали животных.
Там находились ясли, кормушка, из которой ослы и другие
животные могли есть корм и солому. Именно в эти ясли Мария и
была вынуждена положить родившегося в ту ночь Иисуса:
«Когда же они были там, наступило время родить Ей; и родила
Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли,
потому что не было им места в гостинице» (Лк.2:6-7).
Прежде всего, Писание подаёт нам пример великого Божьего
смирения. Так родившийся на Земле Бог в теле Иисус проявил
Свою любовь и милость к людям, оставив Свой Небесный чистый
Дом и спустившись к нам на грешную Землю. Он готов был
пройти весь путь страданий в огромном смирении. Иисус
родился, став смертным, но Святым Человеком. Именно там в
обычном хлеву начался путь смирения Христа, Который должен
был пострадать за людей и умереть за них, чтобы спасти их.
182

Так Бог показал, что забрал всю нечистоту, распял их грех на
кресте, уничтожил все их пороки и так их простил. В духовном
смысле, человеческие сердца подобны хлеву, в котором плохо
пахнет, где очень грязно, много всякой «живности и нечистот» в
виде недобрых мыслей, обид, злорадства, ревности, зависти и
непрощения. Но именно в таких условиях рождается Христос
Духом Своим в человеческих сердца, их духе и разуме. И этот
«хлев» в сердце человека Иисус вычищает и преображает в сосуд
для Бога, в «Божий дом», «дом молитвы», «дом присутствия
Святого Духа» всю нашу жизнь [1].
4. Пророчества о Христе-Мессие и Спасителе.
В одном из своих пророчеств Исаия записал слова о том, что
к людям спустится с небес и придёт на Землю Мессия
(от ивр. יח
ַ  מָ ִׁש- маши́ах; др.-греч. Χριστός - христо́с, помазанник,
избранный), «Искупитель Сиона» (Ис. 59:20). Сионом является
гора, которая считается одним из символов Иерусалима и всей
Обетованной Земли. Так Бог обещал через Своего пророка
послать Спасителя и Искупителя для Своего народа.
В другом месте Писания пророк Малахия предрекает приход
Иисуса-Мессии так: «Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он
приготовит путь предо Мною, и внезапно придёт в храм Свой
Господь; вот, Он идёт, говорит Господь Саваоф» (Мал. 3:1). Бог
послал на Землю Христа как Ангела, Божьего «посланника» во
плоти [4, с. 136], чтобы Он спас людей, потому что Иисус
«пришёл не судить мир, но спасти мир» (Ин. 12:47).
Описывая качества Иисуса как Богочеловека, пророк Исаия
пишет следующее: «Ибо младенец родился нам – Сын дан нам;
владычество на раменах Его, и нарекут имя Ему: Чудный,
Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира» (Ис. 9:6).
Имена «Чудный» и «Советник» подчёркивают мудрость
Божественного младенца, Который принёс людям истину с небес.
Имя «Отец вечности» говорит о том, что Иисусу как Сыну
Всевышнего подвластно всё, в том числе время и сама вечность
на небесах. Именно для того родился и пришёл в теле Человека
Господь Иисус, чтобы примирить человечество с Богом, спасти
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их от смерти и возвратить их в вечность в лоно Отца [4, с. 251]. И
ценой спасения людей были пережитые Христом огромные
страдания, муки и даже смерть для того, чтобы поднять людей из
рабства греха и смерти назад в вечность.
5. Непринятие Христа людьми, которые ожидали Мессию.
Из Библии мы знаем, что люди отвергли спустившегося с
небес и родившегося в этом мире Божьего Сына Иисуса: «Он
пришёл к своим, но свои Его не приняли» (Ин. 1:11 Пер. РБО).
Причины, по которым люди не приняли Христа, заклюючались в том, что их ожидания были другими. Они читали Ветхий
Завет, они знали, каким должен был быть Мессия, в каком месте
Ему должно было родиться, но они выстроили совершенно иные
ожидания, которые не соответствовали Божьим планам. Даже у
учеников Христа, которые ходили вместе со своим Учителем и
учились у Него на протяжении трёх с половиной лет, которые
слышали от Иисуса святые истины о Небесном Царствии и о Его
миссии на Земле, всё равно сформировалось неправильное
представление об истинной цели Его прихода на Землю [6, с.
161].
Ученики, как и многие другие люди, полагали, что Иисус
как Мессия будет осуществлять цели непосредственно
государственного назначения. Они считали, что Иисус в прямом
смысле станет Царём их государства и будет управлять всем в
Иерусалиме. Они представляли себе, что Иисус свергнет
действующую власть и снимет с них римское иго. Более того, так
думали и сами книжники и фарисеи, которые полагали, что
настоящий Мессия должен будет обязательно признать их
авторитет как благочестивых исполнителей «Закона Моисеева» и
избавит их от политического римского гнёта и правления.
Сами ученики Христа были движимы идеей, что их Учитель
пришёл для того, чтобы «восстановить царство Израиля» на
Земле (Деян. 1:6). Во время Тайной вечери, перед самым
распятием Христа, ученики принялись даже рассуждать, «кто из
них был больше», кто из них займёт более высокую должность
при будущем правителе их государства Царе Иисусе (Лк. 9:46).
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Так думали многие, и даже царь Ирод, который с самого
начала пребывал в страхе быть свергнутым Иисусом. Именно
поэтому Ирод имел сильное желание убить «бунтаря» возможных
заговоров против цезаря и потому приказал умертвить всех
младенцев возрастом до 2 лет в год рождения Иисуса Христа.
Римский прокуратор Понтий Пилат, прибывший в конце жизни
Иисуса в Иерусалим из своей резиденции в Кесарии Приморской
в дни великих праздников, спрашивал перед казнью Христа: «Ты
Царь Иудейский?» (Лк. 23:3). Именно так говорили члены
Синедриона, которые привели поутру Иисуса к Пилату на суд с
обвинениями в государственной измене и в том, что Он именовал
Себя Царём (Лк. 23:2).
Но такое мнение людей и действующих на то время
государственных правителей было ошибочным и ложным.
Именно поэтому, когда Иисус, Который называл Себя Мессией,
не исполнил ожидания людей, они отвергли Его и, в конечном
итоге, распяли на кресте.
6. Рождение Христа как огромный подарок
Всепрощающего Бога-Отца. Бог, говорит Писание, подарил
всем людям огромный неописуемый подарок – великое спасение
и радость через Своего Сына Иисуса. Христос пришёл в этот мир
Смиренный и Любящий, чтобы как Великий Воин взять наш
крест, нашу боль, скорбь, все человеческие грехи и снять с нас
вину перед Богом. Именно ОН, Христос, пришёл в этот мир,
чтобы расплатиться Своей жизнью за наши грехи. Такой
огромной ценой совершилось освобождение людей от смерти,
греха и вины перед Богом.
Именно поэтому смысл Рождества заключается в том,
чтобы все люди, собираясь в этот день, помнили то великое чудо
Богоявления Иисуса, которое произошло более двух тысяч лет
назад, когда Бог спустился с небес, пришёл на Землю, родившись
в теле Христа-Мессии, чтобы так приблизиться к нам и стать
ближе. И сегодня, в период Рождества, Бог призывает к Себе
людей, говоря: «Придите ко Мне, все труждающиеся и
обремененные» (Мф. 11:27), все, кто имеет нужду и горе, боль и
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скорби для того, чтобы обменять эти нужды, горе и скорби на Его
мир, радость и внутренний покой в Иисусе.
Бог через Иисуса простил всем людям, принявшим Его, все
повинности и беззакония и больше не гневается на нас, говорит
пророк Михей в конце своего пророчества [5]: «Кто Бог, как Ты,
Прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку
наследия Твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит
миловать. Он опять умилосердится над нами, изгладит
беззакония наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши»
(Мих. 7:18-19).
Эти слова, говорит Писание, посвящены остатку Божьего
наследия, то есть всем народам на Земле. Ведь, согласно Библии,
«Не вечно гневается Бог, потому что любит миловать». Именно
поэтому Господь не покарал всё человечество за непослушание.
И это главная новость во дни Рождества – Бог любит миловать,
потому и явил Сына Своего возлюбленного, отдав самое ценное,
что у Него было: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но
имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).
В отличие от Бога, люди, напротив, во многом не способны
прощать и миловать так, как это делает Господь. Люди способны
часто на то, чтобы держать в себе обиду, а когда наступает
удобный момент, они находят возможность отомстить и
позлорадствовать неудачам другого. Тогда как Бог любит
прощать и милость. Вот потому Он не убил человека, а удалил и
«ввергнул в пучину морскую все наши грехи» [5].
Сегодня Украина и многие другие государства считаются
христианскими странами. Но как мало этого остатка людей,
которые по-настоящему верны Богу, которые в Рождественские
дни знают первопричину радости. Но у каждого человека есть
выбор познать любовь Бога или отвергнуть её, принять факт о
рождении и спасении через Иисуса или обесценить жертву
Христа. Каждый, говорит Библия, кто примет Бога, будет иметь
возможность вернуться в лоно Отца, в райские обители неба и
разделить вечную радость с Творцом. Так говорит Бог через
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Апостола Иоанна: «Слушающий слово Моё и верующий в
Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но
перешёл от смерти в жизнь» (Ин. 5:24).
И сегодня в ХХI веке мы понимаем, насколько просто было
бы для Бога изменить всё и уничтожить несовершенный во
многом мир и самих людей, которые привнесли грех в этот мир
своим непослушанием. Благодаря всевозможным прогрессивным
технологиям и модернизированным спутниковым установкам мы
знаем, что наша Земля совсем небольшая по размеру во вселенной. Она настолько мала и неприметна, что если бы она исчезла,
то, по сути, ничего бы кардинально не изменилось [6, с. 45].
Так, уничтожить Землю вместе с людьми как во времена
потопа было бы даже в какой-то мере легче и проще. Господь Бог
мог бы забыть о нас и создать новую планету с более
совершенными людьми, которые были бы подобны ангелам
небесным. Они бы были преданными Богу и верными в
исполнении Его законов. Они бы пели песни, прославляя
Всевышнего, и беспрекословно выполняли бы Его повеления.
Но Всевышний так не поступил, потому что любил людей и
желал помочь им вновь обрести спасение и право на вечную
жизнь. Бог всегда любил человека как Своё дорогое творение.
Так, у Всевышнего появился особый замысел по возвращению и
искуплению людей из рабства греха благодаря рождению и
искупительной жертве Своего Сына Иисуса Христа [6, с. 45].
И это огромный подарок, который Бог-Отец преподнёс всем
людям на Земле. Именно поэтому праздник Рождества имеет
такое колоссальное значение и несёт в себе напоминание о том
великом подарке, который для нас сделал Бог через Сына Своего
Иисуса. И этот подарок – Сам Иисус Христос, Который принёс
всем людям, уверовавшим в Него, спасение для их души и право
иметь вечную жизнь в Небесном Царствии Его Отца.
Выводы. Личность Иисуса Христа в истинно христианском
библейском понимании является уникальной, поскольку в Нём
сочетаются две природы, человеческая и Божественная. Так
Рождество как праздник Богоявления Христа на Земле является
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великим даром и напоминанием об обретённом нами спасении
через жертву родившегося 2 тысячи лет назад Иисуса Христа.
Перспективы дальнейшего исследования проблемы.
Аспекты характера и личностных качеств Иисуса Христа требуют
более детального и глубокого анализа, что является перспективой
дальнейшего исследования.
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ОГЛЯД ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
Соломенко Л.І.,
здобувач освіти
Рубіжанського індустріальнопедагогічного фахового коледжу
Науковий керівник Люрай О.В.
викладач кваліфікаційної категорії,
спеціаліст вищої категорії
м. Рубіжне, Україна
На сьогодні інформаційно-комунікаційні технології (далі –
ІКТ) впливають на всі сфери людської діяльності, але
найважливіший позитивний вплив відбувається в освітній сфері,
оскільки відкривають можливості для впровадження нових
методів навчання та виховання майбутнього покоління.
Застосування інформаційних технологій у коледжах,
особливо при підготовці здобувачів під час карантину,
виправдане психологічно, педагогічно та по медично, і дозволяє
активізувати всі ланки навчального процесу, оптимізувати методи
навчання та активно використовувати відкриті освітні технології.
Тому у свій роботі ми визначаємо роль інформаційних
технологій:
– інтенсифікація процесу навчання і підвищення його
ефективності за рахунок можливості опрацювання більшого
обсягу навчальної інформації;
– розвиток пізнавальної активності, самостійності,
підвищення інтересу до навчальних дисциплін, на яких
використовуються інформаційні технології;
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– встановлення чіткого зворотного зв’язку, необхідного для
керування навчальним процесом;
– систематичний контроль знань, навичок та вмінь за
допомогою інформаційних технологій;
– удосконалення форм і методів організації самостійної
роботи здобувачів освіти;
– індивідуалізація процесу навчання [4, с. 5-7].
Залежно від функцій ІКТ в організації освітнього процесу ми
їх класифікували таким чином:
– інформаційно-навчальні (електронні бібліотеки, електронні
книги, словники, навчальні довідники, комп'ютерні програми,
тощо);
– інтерактивні (електронна пошта, електронні телеконференції);
– пошукові (реалізуються через каталоги, пошукові системи
тощо) [3, с. 78-83.]
Якщо розглядати більш конкретно платформи для
дистанційного навчання здобувачів освіти, то можна побачити,
що на сьогоднішній день у різних навчальних закладах України
використовується широка номенклатура систем для дистанційного навчання як з відкритим кодом (умовно безкоштовних), так і
платних, як широковживаних так і специфічно орієнтованих.
Системи дистанційного навчання, відомі в англомовних
літературних джерелах як Learning management systems (далі
LMSs), – прикладні програмні продукти для управління навчальною діяльністю, що дозволяють розробляти та поширювати
електронні навчальні матеріали, забезпечувати спільний доступ
до інформації, організовувати навчальний процес та контролювати результати навчання з формуванням пакету відповідної звітної
документації [1].
Так, програмний пакет eLearning Server 3000 має такі головні
властивості:
• пакет створено у відкритому коді php, MySQL, Appache;
• пакет підтримує всі сучасні формати даних;
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• пакет інтегрується у будь-яку операційну систему:
Windows, Linux, Free BSD, Unix тощо; пакет достатньо легко
сприймається з точки зору програмування, має детальний
коментар, добре підготовлений до змін.
Але більшість налаштувань в eLearning Server 3000 доступні
лише при наявності кваліфікованого РНР- та SQL-програміста.
Крім того, система не має графічного інтерфейсу для гнучкої
настройки звітів або для зміни структури шаблонів порталів.
Зміни в налаштуваннях системи можуть значно ускладнити її
подальше використання. Онлайн-система управління навчанням
ATutor не створює жодних проблем із гнучкістю.
Крім того, функціональність ATutor не тільки не
поступається системі eLearning Server 3000, але в деякому
відношенні випереджає, а саме: здатність не тільки стежити, але й
керувати навчальним процесом здобувача.
Програмний продукт простий в установці, налаштуванні та
підтримці для системних адміністраторів, викладачі можуть легко
створювати та завантажувати навчальні матеріали та запускати
свої курси в Інтернеті.
Оскільки система є модульною, тобто складається з окремих
функціональних блоків - модулів, вона відкрита для модернізації
та розширення функціональних можливостей. Що стосується
операційної системи сервера, обмежень немає - система багато
платформна. До недоліків системи можна віднести погано
розроблену систему звітності [7].
Революційною новою пропозицією щодо створення
електронних навчальних ресурсів та управління ними є система
LAMS, яка пропонує вчителю інтуїтивно зрозумілий інтерфейс
для створення навчального змісту, який може включати різні
індивідуальні завдання, групову роботу та фронтальна робота з
навчальною групою. Однак ця платформа частково підтримує
російську та українську мови, а ATutor має обмежену систему
перевірки знань [3, с. 19].
Крім того, до недоліків можна віднести відсутність
підтримки модульності, а саме LAMS - монолітну систему.
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Moodle - безкоштовна та відкрита (з відкритим кодом) система
дистанційного навчання (SDO).
Система реалізує філософію «педагогіки соціального
конструктивізму» [5] і орієнтована в основному на організацію
взаємодії вчителя та учнів, хоча вона пристосована до організації
уроків традиційна дистанційна освіта, а також підтримка денної
форми навчання. Moodle перекладено десятками мов, включаючи
українську, російську та англійську.
Система використовується в 175 країнах. Перевагами Moodle
перед вищезазначеними системами є можливість розширення за
допомогою зовнішніх модулів, добре розроблена система
звітування, підтримка зовнішнього тестування, а також високий
ступінь надійності та відсутність обмежень за кількістю
здобувачів.
Недоліками системи є високі кваліфікаційні вимоги фахівців
щодо створення та обслуговування системи; необхідність
використання потужного сервера та широкого каналу.
Таким чином, можемо зробити висновки, що проведений
аналіз передових систем дистанційного навчання викликає
суперечності у об’єктивному виборі єдиного продукту, оскільки
переважна більшість безкоштовних систем (з відкритим кодом)
досить складна в обслуговуванні і потребує висококваліфікованих
фахівців для впровадження та підтримки системи. На наш погляд
відповідь, щодо найкращого вибору найраціональнішої системи є
суб’єктивною та вимагає визначення чіткого переліку потреб та
можливостей навчального закладу.
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Определение напряженно-деформированного состояния
(НДС) твердых тел и в настоящее время представляется
важной как в теоретическом, так и в прикладном плане
задачей. Исследование НДС около отверстий в элементах
конструкций нашло отражение в большом количестве научных
работ, среди которых можно отметить основополагающие
работы Г.Н.Савина [1], Н.И. Мусхелишвили [2], Г.С. и многих
других современных ученых. Часть работ опирается на
формулы Колосова-Мусхелишвили [2], метод граничных
элементов и получают решения в аналитическом виде, в
другой же части работ используются приближенные методы,
конечно-разностные схемы, метод конечных элементов.
Использование гибридных схем на наш взгляд является более
универсальным подходом.
В данной работе рассматривается задача определения НДС
изотропной (𝜈 – коэффициент Пуассона, Е – модуль Юнга)
прямоугольной пластины (линейные размеры 𝑙, 𝐵), единичной
толщины, подверженной одноосному растяжению и ослабленной эллиптическим отверстием (полуоси эллипса – 𝑎,𝑏).
Для построения математической модели введем
прямоугольную систему координат, как показано на рисунке 1.
В введенной системе координат пластина занимает область
(𝑥 = 0. . 𝑙 , 𝑦 = 0. . В); центр эллиптического отверстия имеет
𝑙 𝐵
2 2

координаты ( , ); 𝛼 – угол наклона большей оси эллипса. На
границах 𝑥 = 0 и 𝑥 = 𝐵 приложена равномерно распределенная нагрузка 𝑃. На контуре отверстия внешние нагрузки
отсутствуют.
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Рисунок 1. Прямоугольная пластина, ослабленная отверстием

Разобьем пластину на квадратные конечные элементы со
стороной 2𝑎 и исходим из гипотезы о линейном характере
распределений напряжения пластины, что позволяет по
известным перемещениям узлов конечных элементов,
определить напряжения внутри элементов на основе закона [7]:
{𝜎} = [𝐷][𝐵]{𝛿}

(1)

где σ = {𝜎𝑥 , 𝜎𝑦 , 𝜏𝑥𝑦 }𝑇 — матрица-столбец напряжений; {𝛿} –
матрица-столбец перемещений узлов конечных элементов; [D]
—матрица упругих характеристик материала пластины:
1
𝐸
𝜈
[𝐷] =
[
2
1−𝜈
0

𝜈
1

0
0
1 − 𝜈]
0
2

(2)

𝐵 —матрица прямоугольного конечного элемента с
четырьмя узловыми точками.
[𝐵] =
1+𝜂
0
1+𝜉
𝑎
1
[ 0
𝑏
4 1+𝜉 1+𝜂
𝑏
𝑎

1+𝜂
−
𝑎

0
1−𝜉
𝑏

0
1−𝜉
𝑏
1+𝜂
− 𝑎

1−𝜂
𝑎

0

1+𝜉
− 𝑏
0
1+𝜉
1−𝜂
− 𝑏
𝑎

−

1−𝜂
𝑎

0
1−𝜉
− 𝑏

0
1−𝜉
𝑏 ]
1−𝜂
− 𝑎

−

(3)

195

Для конечного элемента, содержащего отверстие вводим
локальную систему координат (для описания контура эллипса),
как показано на рисунке 1. Если в матрицах [𝐷] и [𝐵]
подставить локальные координаты узлов этого элемента, то из
(1) получаем значения напряжений в его узловых точках. Здесь
𝑥
𝑦
𝜉 = , 𝜂 = – относительные координаты точек прямоуголь𝑎

𝑏

ного элемента за пределами отверстия. Опираясь на подход,
описанный в [7], усредняем (4) значения в узлах конечного
элемента, содержащего отверстие, и в дальнейшем используем
для «сшивания» с остальными элементами (5).
Для расчетов в остальных элементах конструкции
используем стандартную схему МКЭ. В качестве практической
реализации была рассмотрена задача со следующими
параметрами: 𝑣 = 0.3, 𝐸 = 2 𝑀𝑃𝑎, 𝑎 = 8 , 𝑏 = 7 , 𝑙 = 40 , 𝐵 =
30 , 𝛼 = 0 , 𝑃 = 1. Учитывая условия симметрии, в рассчете
рассматривалась четвертая часть пластины, а отброшенные
части заменялись соответствующими граничными условиями
симметрии. Рассчеты проводились с помощью комплекса
«Мирела+» [6]. Разбиение проведено на основании
традиционной схемы 5 × 20 × 15. Результаты расчетов для
напряжений приведены на рисунке 2.
𝜎𝑥𝑐𝑝
{𝜎𝑐𝑝 } = { 𝜎𝑦𝑐𝑝 }

(4)

𝜏𝑥𝑦𝑐𝑝
𝑢𝑛
𝑏 𝑏𝑎 − 𝑏 𝑣𝑎 𝑏 − 𝑣𝑎 − 𝑏 − 𝑣𝑎 𝑣𝑛
𝐸
{𝜎𝑐𝑝 } =
[ 𝑣𝑏 𝑎 − 𝑣𝑏 𝑎 𝑣𝑏 − 𝑎 − 𝑣𝑏 − 𝑎 ] 𝑢 𝑗 ,
4𝑎𝑏(1 − 𝜈 2 )
..
𝑣̃𝑎 𝑣̃𝑏 𝑣̃𝑎 − 𝑣̃𝑏 – 𝑣̃𝑎 𝑣̃𝑏 – 𝑣̃𝑎 – 𝑣̃𝑏
.
{ 𝑣𝑙 }

𝑣̃ =
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1−𝑣
2

(5)

Полученные результаты выполненных расчетов для
приведенных выше параметров, не противоречат физическому
смыслу задачи.
а)

б)

в)

Рисунок 2. Значения напряжений 𝜎𝑥𝑥 , 𝜎𝑥𝑦 , 𝜎𝑦𝑦 : а)𝜎𝑥𝑥 ; б) 𝜎𝑥𝑦 ; в) 𝜎𝑦𝑦 ;

Расчеты выполнены для конечного элемента с
эллиптическим отверстием, следующим этапом предполагаем
применение данной технологии для задачи расчета НДС
многослойных оснований с дефектами.
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Анотація: у роботі висвітлюється авторський досвід створення
і упровадження відеоуроків з функціональної лінії шкільного курсу
математики на засадах STEAM-освіти. Авторами розроблено 25
відеоуроків для учнів загальноосвітніх навчальних закладів.
Наводяться приклади фрагментів відеоуроку.
Створені
відеоматеріали активно використовуються авторами у
професійній діяльності для учнів і студентів.
Ключові
слова:
відеоуроки,
STEAM-освіта,
навчання
математики, функціональна лінія.
За останній рік відеоуроки та вебінари стали найпопулярнішими формами організації навчання. Практики стверджують,
що застосування відеоуроків у навчальному курсі довело їх
корисність для всіх учасників процесу навчання: для слухачів
відеоуроки є додатковими навчальними матеріалами, що
підвищують наочність та інформативність процесу підготовки;
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для викладацького складу архіви відеоуроків дозволяють з
меншими витратами повторно застосовувати матеріал у
навчальних чи професійних цілях; для освітнього закладу
інтеграція відеоуроків у процес підготовки підвищує рівень
освітніх стандартів, стимулює впровадження інновацій, сприяє
зростанню престижу навчального закладу та залученню нових
студентів [1, с. 88].
Донедавна відеоуроки використовували лише як допоміжний
засіб у навчальному процесі, наприклад, у тих випадках, коли
навчальний матеріал важкий для сприйняття у звичайних умовах.
Педагоги підкреслюють, що такий спосіб подання матеріалу
стимулює активність учнів, сприяє ефективності пізнавальної
діяльності, підвищує мотивацію навчання [1, с. 88].
У фокусі нашого дослідження знаходиться проблема
розробки, упровадження й удосконалення відеоуроків з
математики для учнів та студентів. За п’ять років плідної праці
нами було створено та упроваджено у навчальний процес 25
відеоуроків з таких тем: «Функції», «Способи задання функції»,
«Графік функції», «Лінійна функція», «Обернена пропорційність», «Квадратична функція», «Функція 𝑦 = √𝑥, її властивості
та графік», «Квадратичний корінь. Арифметичний квадратичний
корінь. Рівняння 𝑥 2 = 𝑎», «Функція», «Властивості функцій»,
«Перетворення графіків функцій», «Квадратична функція»,
«Повторення та розширення відомостей про функцію»,
«Повторення відомостей про функцію», «Корінь п-го степеня та
𝑛
його властивості», «Функція 𝑦 = √𝑥 та її графік», «Узагальнення
поняття степеня», «Степенева функція, її властивості та графік»,
«Графіки тригонометричних функцій та їх властивості» (у двох
частинах), «Обернені тригонометричні функції» (у двох
частинах), «Показникова функція, її властивості та графік»,
«Логарифмічна функція, її властивості та графік» та «Криві,
задані в полярній системі координат».
У процесі розробки відеоматеріалів було враховано
дидактичні принципи створення навчальних матеріалів,
психологічні особливості сприйняття інформації з екрану, а також
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низку ергономічних вимог, що детально описано у роботі [2, c.
119-123].
Підкреслимо, що матеріал відеоуроків має діалоговий і
проблемний характер і відповідає принципам STEАM-освіти –
комплексному міждисциплінарному підходу, який поєднує в собі
природничі науки (Science) з технологіями (Technology),
інженерією (Engineering), мистецтвом (Art) і математикою, і
акцентований на розв’язанні життєвих завдань, де всі предмети
взаємопов'язані й інтегровані в єдине ціле [3, с. 4].
Так, однією з форм STEАM-навчання МОН України
визначає уроки, які спрямовані на встановлення міжпредметних
зв’язків і сприяють формуванню в учнів цілісного, системного
світогляду, актуалізації особистісного ставлення до питань, що
розглядаються на уроці [4, с. 2].
Реалізація міжпредметних зв’язків математики з іншими
науками найбільш ефективно забезпечується завдяки прикладним
задачам. Звернення до прикладів із життя і навколишньої
дійсності, використання понять та явищ з інших дисциплін
полегшує вчителю організацію цілеспрямованої навчальної
діяльності учнів. Окрім цього, розв'язування прикладних задач
сприяє ознайомленню учнів з роботою підприємств і галузей
народного господарства, що є умовою орієнтації інтересу учнів до
певних професій. Використання прикладних задач дозволяє вдало
створювати проблемні ситуації на уроці [5, с. 15-20].
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Психологами доведено, що у під час роботи з відеоматеріалами стомлюваність слухачів настає швидше, ніж в очному
навчанні й тому рекомендується створювати розвантажувальні
частини: експрес-контроль, цікаві факти, цитати учених, історичні
довідки тощо.
Після перегляду відеоуроку учням пропонується пройти
комп’ютерне тестування в онлайн або офлайн режимі. Більш
детально про використання програмних засобів для створення
тестів описано у статті [6, с. 67].
Апробація розроблених відеоматеріалів проводилась на
базі факультету математики та інформаційних технологій
(зараз факультету інформаційних і прикладних технологій)
Донецького національного університету імені Василя Стуса.
Результати апробації будуть представлені у виступі.
Проведене дослідження, звичайно, не вичерпує всіх
можливих шляхів створення й застосування навчальних
відеоматеріалів на засадах STEAM-освіти. До подальших
векторів наукового пошуку належить розробка та упровадження
системи відеоуроків з інших тем шкільного курсу математики,
особливу увагу приділивши геометрії; розроблення методики
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використання створених відеоматеріалів у навчальному процесі;
проведення повноцінного математичного експерименту та
математична інтерпретації його результатів; запуск власного
навчального Youtube каналу для учнів і студентів.
Література:
1. Лосєва Н. М. Розробка і використання дистанційних
курсів у навчальному процесі: методичні рекомендації / уклад.
Н.М. Лосєва, Л.Б. Ігнатова. – Вінниця: ДонНУ імені Василя
Стуса, 2016. – 88 с.
2. Губар Д.Є. Методика створення і застосування
динамічних слайд-лекцій з аналітичної геометрії / Д.Є. Губар //
Дидактика математики: проблеми і дослідження: Міжнародний
збірник наукових робіт. – Вип. 36. – Донецьк: Вид-во ДонНУ,
2011. – С.119-123.
3. Практичний посібник: Використання елементів STEAMосвіти на уроках математики в сучасній школі/ Мирна І.О.,
Чемерис М.І., Петренчук С.В., Міхєєва І.М., Якимчук О.О.,
Павлік Т.В., Головченко Л.А., Мельниченко В.А., Остапенко
О.О., Хильчук Н.М. – Житомир:2020. – 4 c.
4. Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в
закладах загальної середньої та позашкільної освіти у
2020/2021 навчальному році [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: https://drive.google.com/file/d/1qxDeN7-bycJXSBKTRqvBnO9Xuc5TFSgs/view
5. Губар Д.Є. Роль прикладних задач з математики у
процесі активізації пізнавальної діяльності учнів / Д.Є. Губар //
Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки. – Вип.
201 – Черкаси, 2011. – С. 15-20.
6. Лосєва Н. М. Використання програми ASSISTENT у
процесі навчання дисципліні «Аналітична геометрія» /
Н. М. Лосєва, Д. Є. Губар // Матеріали міжнародної науковопрактичної конференції «Освітні вимірювання в інформаційному суспільстві». – К.: НПУ, 2010. – С. 67.
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УДК 378.018.43
Педагогічні науки
ПРОБЛЕМА МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО
ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Титок І.В.,
викладач,
Фаховий коледж інженерії та управління
Національного авіаційного університету
м. Київ, Україна
Запровадження дистанційних технологій та електронного
навчання в навчальний процес перейшло з розділу інноваційних в
розділ обов'язкових технологій навчання. Дані вимоги до
технологій навчального процесу обумовлені новими нормативними документами.
Причому викладач повинен не тільки сам вміти користуватися системою дистанційного навчання і створювати в ній
електронні курси, а й знати психолого-педагогічні основи та
методику застосування електронних освітніх і інформаційних
ресурсів, дистанційних освітніх технологій та електронного
навчання.
Сучасні студенти мають навички самостійного пошуку
інформації, володіють сучасними пристроями з виходом в
Інтернет, тому завдання викладача побудувати навчальний
процес так, щоб максимально використовувати комп'ютерні
технології і розвинути необхідні компетенції студентів зі своєї
дисципліни.
Гострою проблемою на сучасному етапі дистанційного
навчання студентів стає відвідуваність занять. Ця особливість
обумовлена безліччю причин, основними з якої є:
• необхідність студентам працювати за графіком, який
часто накладається на розклад занять;
• низька педагогічна майстерність викладача, яка
виражається в простому читанні лекції під запис, відсутності
активних та інтерактивних елементів навчання;
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• можливість самостійно знайти інформацію з дисципліни
в електронній бібліотеці або Інтернеті (найпоширеніший
аргумент студентів).
Якщо в очній формі навчання викладачеві можна
активізувати аудиторію своїм ентузіазмом, енергетично охопити і
зацікавити слухачів, вловити настрій аудиторії, швидко змінити
тему або вид навчальної діяльності (або застосувати
адміністративні заходи по підвищенню відвідуваності), то в
процесі навчання з використанням дистанційних технологій
ефективність цих можливостей викладача істотно знижується.
Тому для підвищення якості навчального процесу слід
робити акцент на мотивації студентів.
При вирішенні викладача провести ділову гру або
запропонувати студентам кейс в середовищі дистанційного
навчання, необхідно задіяти різні види мотивації: колективну та
індивідуальну; соціальну і професійну; позитивну і негативну.
Велику роль під час навчання студентів відіграє професійна
мотивація, яка представляє собою процес стимулювання до
пізнання нових сфер професії та досягнення професійних успіхів.
Студенти вже зробили свій головний вибір – свою майбутню
професію, тому, завдання викладача при здійсненні професійної
мотивації, в першу чергу, показати свій високий професіоналізм
та інтерес до своєї дисципліни, її місце в майбутній професії
студента, розкрити можливості студента до опанування професії.
При застосуванні дистанційних технологій та електронного
навчання на мотивацію студентів впливають наступні чинники:
- демонстрація професійних відеороликів з подальшим
обговоренням на форумах (чатах, вебінарах);
- підключення до трансляції та записів лекцій професорів
провідних університетів світу;
- застосування активних методів навчання, розвиваючих
професійні навички, наприклад, case-study, brainstorming, методу
проєктів і т.ін.;
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- використання онлайн-платформ, де створені навчальні
програми за різними дисциплінами (Google Classroom, Coursera,
Openedu, Eliademy, universarium та ін.);
- відеоекскурсії, онлай-зустічі зі стейхолдерами, майстеркласи та тренінги з розвитку мотивації до навчальної діяльності.
Для більш успішної участі в дистанційних курсах при
дистанційному навчанні дослідники пропонують викладачам
дотримуватися таких рекомендацій:
− мати чітке уявлення про вимоги часу, про очікування від
курсу;
− навчити студентів вчитися дистанційно;
− бути зразком доброї участі у курсах;
− бути готовим пом'якшити вимоги курсу при необхідності;
− зв’язатися зі студентами, які не беруть участь у
дистанційному курсі і запросити їх до участі;
− створити теплу, затишну і безпечну атмосферу для участі
[1].
Позитивна мотивація при дистанційному навчанні студентів
є позитивними стимулами, які можна реалізувати як в процесі
навчання, так і після закінчення навчання з дисципліни.
Мотивувати студентів, що володіють хорошими навичками або
швидким темпом засвоєння матеріалу, можна шляхом надання
доступу до нових додаткових матеріалів електронного курсу.
Також хорошим засобом мотивації обдарованих студентів є
надання індивідуальної траєкторії навчання; можливості
дострокової здачі підсумкових робіт з дисципліни; виступ на
відеоконференції; отримання сертифікату за закінчення курсу;
перезалік сертифіката в якості підсумкової оцінки з дисципліни.
Необхідно пам'ятати, що одна тільки позитивна мотивація
може надати протилежний результат на тих, хто не відноситься
до навчання з належною увагою. Для цього розглянемо методи
негативної мотивації, які можна застосовувати при використанні
дистанційних технологій навчання:
- закрити можливість електронного подання роботи пізніше
зазначеного викладачем терміну;
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- проходження складнішого тесту з дисципліни при
відсутності роботи в семестрі (або той же тест, але більш високий
прохідний бал);
- винести роботу студента на спільне обговорення;
- розмістити конструктивну критику роботи в загальному для
групи доступі.
Застосування даних видів мотивації, з урахуванням
використання електронного навчання і дистанційних освітніх
технологій, дозволить викладачеві організувати процес навчання
максимально відповідним вимогам сучасних стандартів і при
цьому активізувати навички студентів для формування заданих за
програмою компетенцій.
Література:
1. Ryan R. M., Deci E. L. Intrinsic and extrinsic motivations:
Classic definitions and new directions. Contemporary educational
psychology. 2000. Т. 25. №. 1. С. 54–67.
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УДК 616.151.5:616.12-008.331.1-06:616.831-005.1 Медичні науки
ОСОБЛИВОСТІ КОАГУЛЯЦІЙНОГО ГЕМОСТАЗУ,
АНТИКОАГУЛЯНТНОЇ ТА ФІБРИНОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМ У
ХВОРИХ НА ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ, УСКЛАДНЕНУ
ГЕМОРАГІЧНИМ ІНСУЛЬТОМ, ПІСЛЯ РАННЬОГО
ВІДНОВНОГО ПЕРІОДУ
Ткачишин Олександр Володимирович
асистент кафедри пропедевтики
внутрішньої медицини № 1
Національного медичного університету
імені О.О. Богомольця
Київ, Україна
Вступ. Гіпертонічна хвороба (ГХ) є одним з найбільш
поширених захворювань у світі, а у пацієнтів, які перенесли
геморагічний інсульт (ГІ) як ускладнення ГХ, існує
підвищений ризик подальших її ускладнень та смерті. Отже,
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існує потреба у встановленні можливих причин його розвитку
в цих хворих. Привертає увагу система згортання крові, мета
якої – закрити місце травматизації судини, захищаючи
організм від крововтрати і дозволяючи відновити цілісність
судинного русла [1, c. 69]. Ймовірно, у хворих з перенесеним
ГІ присутні латентні особливості системи гемостазу, які не
помітні при звичайному функціонуванні організму, проте
проявляються при підвищеному рівні напруженості цієї
системи. Відомо, що профілактика повторних крововиливів
полягає в униканні вживання антикоагулянтів та суворому
контролі артеріального тиску в таких хворих. Проте багато з
них потребують прийому певних препаратів, що, крім іншого,
впливають на систему гемостазу. Наприклад, статини
зменшують вироблення тромбіну [2, с. 319]. Отже, визначення
показників гемостазу у стабільній фазі перебування хворих
після перенесеного ГІ (через 6 і більше місяців після його
епізоду) [3, с.2] може надати цінну інформацію про базовий
гемостазіологічний профіль у зазначених осіб.
Мета: визначити відмінності в показниках коагуляційного
гемостазу, антикоагулянтної та фібринолітичної систем між
хворими на ГХ, ускладнену ГІ, після раннього відновного
періоду та хворими без зазначеного ускладнення.
Матеріали і методи. У дослідження було залучено 40
хворих на ГХ, які були поділені на 2 групи – перша та друга.
Перша група була сформована з 20 пацієнтів (52,92±7,19 років,
М±σ), які за ≥6 місяців (12,48±3,62 місяці) до дослідження
перенесли ГІ та мали відновлення функцій до 50-100 балів за
шкалою Бартел. До другої групи потрапили решта 20 пацієнтів
(52,48±7,28 років), які не мали ускладнень ГХ. Співвідношення
чоловіків та жінок в обох групах складало 1:1. Групи були
порівнянні за ключовими показниками. Для формування
однорідності першої групи було використано критерії вилучення із дослідження: не пов'язані з ГХ фактори розвитку ГІ.
Всім 40 пацієнтам був проведений забір венозної крові натще
з подальшим визначенням показників гемостазіограми з
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використанням стандартизованих тестових реагентів НВЦ
«Ренам» відповідно до їх інструкцій [4, с. 23]. Досліджувані
показники – фібриноген (норма – 2–4 г/л), тромбіновий час (ТЧ)
(норма – 9–13 с), міжнародне нормалізоване відношення (МНО)
(норма – 0,85–1,15), активований частковий тромбопластиновий
час (АЧТЧ) (норма – 36–48 с), протеїн С (норма – 0,65–1,45),
антитромбін-III (норма – 75–120%), розчинні фібрин-мономерні
комплекси (РФМК) (норма – 3–4×10-2 г/л), XIIa-залежний
фібриноліз (норма – 5–12 хв) – визначалися на коагулометрі
Amelung KC 1A micro (Heinrich Amelung GmbH, Німеччина)
відповідно до стандартних методик [5, с. 3,4].
Статистична обробка отриманих була виконана за
допомогою IBM SPSS Statistics Base v.22. Різницю між
порівняними параметрами з нормальним розподілом варіантів
оцінювали за t-критерієм Стьюдента, між тими, які не мали
нормального розподілу варіант, - за U-критерієм Манна-Уітні.
Результати. Вивчення показників гемостазіограми було
розподілене на три групи: власне коагуляційний гемостаз,
антикоагулянтна та фібринолітична системи. З-поміж восьми
досліджуваних параметрів статистично значуща (p<0,05)
різниця між групами хворих була досягнута за двома
показниками – АЧТЧ та XIIa-залежний фібриноліз.
Коагуляційний гемостаз. Середнє значення фібриногену в
першій групі становило 2,37±1,79 г/л. Воно було на 11%
менше, ніж у другій групі (2,63±1,13 г/л), але значне
стандартне відхилення середніх арифметичних величин не
дозволило знайти статистично значущу різницю між
досліджуваними групами.
Тромбіновий час був трохи коротшим у першій групі
(10,60±2,62 с), ніж у другій (11,47±3,31 с), але різниця між
групами не досягла статистичної значущості (p>0,05). Також
відмічалися порівнянні дані між досліджуваними групами
щодо МНО, що характеризує зовнішній шлях згортання, –
1,04±0,26 та 1,00±0,22 в першій та другій групі, відповідно.
Проте показник АЧТЧ був збільшений в першій групі до
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50,38±9,02 с, що вказує на уповільнення внутрішнього шляху
системи згортання крові, що сприяє розвитку геморагічних
подій. У той же час у другій групі АЧТЧ становив 44,67±7,98 с
і перебував у межах діапазону нормативних значень; у першій
групі він перевищував верхню межу норми.
Показник РФМК не продемонстрував різниці між
досліджуваними групами: 3,87±1,05 ×10-2 та 3,74±0,48 ×10-2 г/л
у першій та другій групі, відповідно.
Антикоагулянтна система. Величина антитромбіну-III в
першій групі була відносно вища, ніж у другій – 90,04±28,94 та
76,11±29,77%, відповідно, – проте статистично значущої різниці
не було виявлено. Обидва показники були в межах норми.
Протеїн С показав практично рівні значення для обох
досліджуваних груп з величиною середнього значення біля
верхнього краю діапазону норми – 139,17±34,91 та 143,78±44,29.
Фібринолічтична система. XIIa-залежний фібриноліз
продемонстував
статистично
значущу
різницю
між
досліджуваними групами – 6,33±4,05 та 10,15±2,57 хв у першій та
другій групі, відповідно (p<0,05). При цьому в першій групі
показник наближався до нижньої межі норми зі значною
величиною стандартного відхилення від середнього арифметикного, що свідчить про схильність до надмірного фібринолізу в
частини хворих.
Обговорення. Зовнішній шлях згортання крові діє як
пусковий механізм для подальшого масивного посилення
згортання крові завдяки внутрішньому шляху [6, c. 657].
Внутрішній шлях згортання крові наступає другим і має вкрай
велике значення у суттєвому збільшенні кількості тромбіну для
вчасного гемостатичного ефекту [7, с.702,704]. У першій групі
цей механізм відповіді на ушкодження тканин працює нормально,
про що свідчить МНО в діапазоні нормативних значень та
відсутність різниці порівняно з другою групою. Проте подальше
посилення продукування тромбіну за рахунок активації
внутрішнього шляху [8, c. 425] сповільнене. Про це свідчить
подовжений АЧТЧ при нормальному рівні ТЧ, що здебільшого
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вказує на дефіцит одного з наступних факторів згортання крові –
VIII, IX, X [9, c. 488-489]. При цьому у частини хворих згорток
крові є менш стабільним, оскільки швидше проходить процес
його фібринолізу. Відповідно, гемостатичного ефекту може бути
недостатньо для покриття підвищеної потреби в критичний
момент ушкодження скомпрометованої судинної стінки при
швидкому підвищенні артеріального тиску з перевантаженням
судинної стінки пульсовою хвилею, яке відбувається у таких
пацієнтів [10, c. 51,55].
Висновки. Уповільнення коагуляції за внутрішнім шляхом
та тенденція до посиленого XIIa-залежного фібринолізу разом
демонструють більшу схильність до кровотеч серед хворих
першої групи: тромб утворюється повільніше, але фібриноліз
відбувається швидше, ніж в осіб другої групи.
Ключові слова: геморагічний інсульт; гіпертонічна хвороба;
гемостазіограма; XIIa-залежний фібриноліз; активований
частковий тромбопластиновий час; антитромбін-III.
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На сучасному етапі, на зміну туризму XX-го століття,
туризму для широких мас, який є насиченим але дуже
предметним, популярність набуває система сегментів туризму
в основі яких лежить мета подорожі, концентрація на
вподобаннях туриста, так званий «спеціалізований туризм».
Одним з видів спеціалізованого туризму є фестивальний
туризм, який стрімко розвивається.
Щороку в світі проводять чималу кількість фестивалів тих
чи інших напрямів на які з’їжджається значна кількість
шанувальників. Фестивальний туризм в останні десятиліття
охоплює все більший прошарок туристичного руху. В цілому
це відображає світову тенденцію у туризмі, де культурнопізнавальні та розважальні форми стають основою росту
туристичних потоків у розвинутих країнах.
Тісні зв’язки між подіями та сферою туризму визнані
багатьма країнами світу: їх уряди визначили фестивальний
туризм як пріоритетний у довгострокових стратегіях з розвитку
туризму. Cеред провідних щодо цього виду туризму країн світу
є Австралія, Канада, Чехія, Данія, Естонія, Франція, Ірландія,
Японія, Корея, Латвія, Нова Зеландія, Португалія, Словенія,
Іспанія, Швейцарія, Туреччина та Великобританія.
Особливо місце серед фестивалів займають етнофестивалі,
які дають уявлення про побут та життя країн та регіонів.
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Етнофестивалі створюють атмосферу для емоційних контактів
між людьми, реалізації потреб у міжособистісному спілкуванні,
самоідентифікації, трансляції етноспадщини від старшого
покоління до молоді.
Серед найбільш відомих етнофестивалів у світі є фестиваль
барв «Холі» та «Дівалі» - фестиваль вогнів в Індії, фестиваль
зимового світла та «Ханімі» - фестиваль цвітіння вишні в Японії,
фестивалі повітряних ліхтариків Йе Пен і Лой Крато в Пінсі
(Таїланд), фестиваль дервішів в Коньї (Туреччина), фестиваль
скульптури льоду та снігу в Харбіні та фестиваль човнів-драконів
«Дуанву» у Китаї.
В Україні також проводяться етнофестивалі, серед них
досить відомим є фестиваль «Трипільське коло», який проводиться неподалік від Києва. «Трипільське коло», виступає
інструментом переходу фестивальної аудиторії із стадії мистецтва
споглядання і споживання до мистецтва творення, із пасивного
існування до повноцінного гармонійного життя. А також це бренд
регіону, це індивідуальний образ території.
Одним із прикладів вдалого брендингу України є фестиваль
гончарства, який проводиться в селищі Опішня, Полтавської
області. Україна здавна вважається однією з найбільших
гончарних держав світу. Національний фестиваль гончарства на
Полтавщині – це своєрідний спосіб не лише збереження
національної ідентичності українців, а й творчого розвитку і
популяризації національних мистецьких традицій. Цей фестиваль
- бренд регіону, та країни в цілому.
Якщо згадувати молоді фестивалі, які тільки з’являються
на території нашої країни, то варто згадати фестиваль У
Тячеві, що на Закарпатті, який вперше відбувся у 2019 році.
Цей фестиваль є масштабним: різьбярство, гончарство, вироби
з вовни, лози тощо, майстер-класи місцевих майстрів у техніці
витинанки, з ткацтва, виготовлення ляльки-мотанки, писанокшкрябанок, зернівок, кераміки, плетіння джгутів з бісеру і це
далеко не все, що можуть побачити, та у чому можуть
прийняти участь учасники фестивалю.
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Мета дійства – популяризація народного мистецтва,
збереження культурно-мистецьких цінностей та розвиток
туристичної привабливості міста. Саме брендинг міста, як
культурного центра регіону сприятиме напливу туристів, а
вдале розташування міста, поруч з кордном з Румунією, дасть
змогу привабити туристів та інвесторів з ЄС.
Етнофестивалі саме через комунікацію і мистецтво дають
нам зрозуміти культуру країни, регіону, громади… Їх
важливість неможливо переоцінити, адже хто не пам’ятає
свого минулого – немає майбутнього.
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Обговорення проєкту Типової освітньої програми [1],
представленої МОН України, викликало значний резонанс серед
освітян.
Проведений нами аналіз змісту проєкту Типової освітньої
програми показує, що він
відповідає вимогам Державного
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стандарту базової середньої освіти і міг би бути взятий за
основу. Постає питання: чому ж тоді до зазначеного проєкту
висловлено так багато зауважень?
На наш погляд, головна причина критичних зауважень до
проєкту в тому, що загальне навантаження учнів у 5-9 класах не
зменшилося, як це очікувалося, а навіть дещо збільшилося за
рахунок введення нових предметів.
Окрім того, недостатньо часу передбачається в проєкті на
варіативну складову навчальних планів і навчальні предмети, які
гармонізують навчальне (розумове і фізичне) навантаження учнів,
зокрема, на предмет «Технології».
Наукові дослідження і багаторічний педагогічний досвід
показують:
- за одну академічну годину учні не встигають завершити
більшість практичних робіт, розробити і виконати проєкти,
застосовуючи технології, передбачені Державним стандартом
базової середньої освіти;
- для формування проєктно-технологічної та інших
компетентностей з технологічної освітньої галузі рекомендованими є спарені заняття;
- спарені двохгодинні заняття з технологій не призводять
до перевантаження учнів 5-9 класів, оскільки учні мають
можливість постійно поєднувати розумову діяльність з
практичною, мають великі можливості для рухової активності,
розвитку психомоторики та формування якостей всесторонньо
розвинутої особистості.
У зв’язку і зазначеним пропонуємо:
- визначити у проєкті Типової освітньої програми
рекомендованими для технологічної галузі по дві навчальні
години на тиждень (по 70 годин на рік) у кожному з 5-9 класів;
- передбачити розроблення для 5-6 класів модельної
навчальної програми «Технологія» і відповідного навчальнометодичного забезпечення, а для 7-9 класів інтегрованих курсів
«Проєктування і технології» (інтеграція змісту інформатики,
креслення і технологій), «Дизайн і технології» (інтеграція
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образотворчого мистецтва і технологій); а також для 9 класу
міжгалузевого інтегрованого курсу «Цифрові технології»
(інтеграція змісту інформатичної, технологічної та інших освітніх
галузей).
Реалізація нового змісту технологічної освіти в гімназії
вимагає належного обгрунтування і науково-методичного
забезпечення.
З цією метою нами розроблено:
- проєкт концепції неперервної технологічної освіти [2,
С.349-353];
- понятійний апарат і зміст проєктно-технологічної
діяльності [3; 4];
- наукову основу проєктування модельної і навчальних
програм з технологій.
Література:
1. Проєкт Типової освітньої програми для 5-9 класів
закладів загальної середньої освіти. Доступно: https://mon.
gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennyaproyekt-tipovoyi-osvitnoyi-programi-dlya-5-9-klasiv-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osviti
2. Туташинський В.І. Концепція неперервної технологічної
освіти. Зб. матер. Всеукр. наук.-метод. конференції, присвяченої
98-річчю від дня народження В. Сухомлинського. 28-29.09.2016 /
уклад. О.Е. Жосан. – Кропивницький. 2016. – 412 с. С.349-353.
3. Туташинський В.І. Трудове навчання (технічні види праці)
: підруч. для 9 класу загальноосвіт. навч. закл. / Туташинський
В.І., – К.; Ірпінь : ВТФ «Пе- рун», 2017. – 112 с. : іл.
4. Туташинський В. І., Кірютченкова І.В. Технології (рівень
стандарту): підручник для 10 (11) класу закладів загальної
середньої освіти / В. І. Туташинський, І.В. Кірютченкова (за
загальною редакцією В.І. Туташинського). – К: “Педагогічна
думка”, 2018. – 216 с. : іл.
5. Туташинський, Василь Іванович. Науково-методичне
забезпечення варіативного складника змісту технологічної освіти
у професійному ліцеї. Молодь і ринок, 3 (170). С. 127-131.
216

______________________________________________________
УДК 6
Філологічні науки
ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ВИЩОГО ТЕХНІЧНОГО
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ
Хажевська Євгенія Миколаївна,
Лахматова Наталія Олександрівна
викладачі англійської мови,
Харківський коледж будівництва
архітектури та дизайну
Іноземна мова у вищих технічних навчальних закладах
вивчається як обов’язкова дисципліна і викладання її починається
з першого курсу. Проблема урахування спеціалізації у процесі
навчання стає вкрай актуальною, викликаючи потребу
пов’язувати вивчення іноземної мови з майбутньою професією
студентів. Враховуючи той фактор, що процеси Європейської
інтеграції все сильніше впливають на таку важливу сферу життя
суспільства, як освіта, і розуміючи ту важливу роль, яку відіграє
знання іноземної мови у підготовці висококваліфікованих
спеціалістів.
Центральною фігурою у процесі навчання іноземної мови
був і залишається викладач. Увага до його особистісних та
професійних характеристик значно посилилася у період
реформування вищої школи в Україні, тому що від них залежить
якісне виконання навчальних та виховних функцій педагогічним
працівником. Ефективна реалізація системи професійних знань та
вмінь свідчать про професіональну майстерність викладача.
Викладач повинен мати певні особистнісні якості і перш за все не
повинен бути байдужим до результатів своєї професійної
діяльності. Особистість викладача, його система цінностей є
важливим фактором формування професійних та загально
культурних компетентностей студентів [6]. Відношення студентів
до викладача обумовлено, у значній мірі, стилем спілкування.
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Великий вплив на відношення студентів до дисципліни, яка
вивчається, має їхнє відношення до викладача цієї дисципліни,
головне завдання якого – залучити студента до навчального
процесу. Ефективність роботи визначається вмінням створити
доброзичливу атмосферу, яка вважається оптимальною у ході
навчального процесу і сприяє невимушеному спілкуванню.
Говорячи про особистісні якості викладача, не треба забувати і
про доброзичливе відношення до студентів, яке буде виражатися
в уважному вислуховуванні його відповіді, думки з того чи
іншого питання. Потреба студента у доброзичливому спілкуванні
з викладачем повинна бути задоволена, інакше виникає зниження
мотивації до навчання. Безперечно процес навчання ефективніший тоді, коли студенти хочуть вчитися у викладача [1].
Викладач повинен мати організаційні здібності. Тільки
високоорганізована людина може ефективно і послідовно
виконувати завдання, накреслені навчальними програмами, та
керувати діяльністю студентів. Викладач вищого навчального
закладу повинен логічно викладати великі об’єми інформації,
чітко формувати свою думку для того, щоб студенти краще
засвоювали учбовий матеріал.
Треба зазначити, що така характеристика викладача як
креативність, яка проявляється у творчому процесі підготовки до
заняття, відігріває важливу роль у підвищенні мотивації
студентів. Саме креативна компетентність викладача робить його
діяльність неповторною і продуктивною.
Артистизм та емоційне забарвлення викладання іноземної
мови професійного спрямування буде сприяти більшій ефективності засвоєння викладеного матеріалу, в той час як монотонність
буде викликати у студентів зменшення зацікавленості дисциплінною [3].
Щодо професійної компетентності викладача, на перше
місце виходить практичне володіння іноземною мовою, яке
передбачає такі вимоги, як:
- володіння правильною вимовою та інтонацією;
- володіння широким запасом слів та виразів;
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- володіння нормами граматики [5].
Щодо викладання такої дисципліни, як іноземна мова
професійного спілкування у вищому технічному навчальному
закладі, то вона накладає на викладача додаткові вимоги. Це –
знання базових основ майбутньої спеціальності студентів. Як
правило, викладачі, які приходять працювати на кафедри
іноземних мов у вищі технічні навчальні заклади, не мають
відповідного запасу лексики, тобто термінології, і незнайомі із
технічними спеціальностями. У цьому і полягає найбільша складність, із якою стикаються молоді викладачі. Тому завданням
кафедри іноземної мови є допомога цим викладачам, щоб вони
оволоділи необхідною лексикою і засвоїли основи технічної
спеціальності.
Викладачі іноземної мови повинні тісно співпрацювати з
викладачами випускових кафедр, відвідувати фахові конференції,
щоб чітко знати всі особливості майбутньої професійної
діяльності студентів. Це розуміння надасть можливість плідно
працювати з текстами за фахом, обговорювати їх, проводити
рольові ігри, міні-конференції з презентаціями рефератів за
темами курсових та дипломних проектів. Оскільки ми живемо у
сторіччі науково-технічного прогресу, і кожен день приносить
нові відкриття і досягнення, викладач іноземної мови у вищому
технічному навчальному закладі повинен постійно працювати над
собою і удосконалюватись.
Останньою, і можливо, найголовнішою якістю викладача є
його методична компетентність. Цьому аспекту приділяється
багато уваги у методичній літературі. Викладач повинен
настільки добре розбиратися у питаннях методики викладання
іноземної мови професійного спрямування, щоби бути у змозі
доцільно спланувати ланцюг практичних знань із студентами,
враховуючи ступінь навчання, зміст матеріалу, рівень знань
іноземної мови студентами певної групи, їхні інтереси. Без
володіння методикою, прийомами та засобами викладання, без
знання психологічних особливостей студентів, без урахування
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їхніх індивідуальних характеристик неможливо отримати
позитивний результат [4].
Не дивлячись на велику кількість продуктивних технологій і
засобів навчання, сьогодні, як і завжди, головним фактором якості
навчання в цілому, виступає викладач – носій знань. Однією з
вимог до професійної майстерності викладача є вимога йти у ногу
з часом і використовувати новітні інформаційні технології.
Ефективність реалізації інноваційних технологій залежить від
викладацького складу вищого навчального закладу. Ці новітні
технології обумовлюють багатогранність та багатоаспектність
професійної діяльності викладача.
Викладач своїми особистісними та професійними якостями
здатен розвинути в студентах потяг до знань, розкрити їхню
індивідуальність та творчий підхід до вирішення задач.
Особливою складовою професійної майстерності викладача
іноземної мови професійного спрямування є знання основ
майбутньої спеціальності студента.
Сучасний студент добре розуміє, що його професійна
підготовка включає знання хоча б однієї іноземної мови як
необхідного компоненту успішного конкурування на ринку праці.
Тому він зі свого боку висуває високі вимоги до процесу
викладання іноземної мови і до самого викладача. Щоб
задовольнити ці вимоги, викладач іноземної мови професійного
спрямування повинен безперервно працювати над підвищенням
своєї професійної майстерності.
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УДК 657
Економічні науки
ЕКСПОРТНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ТОВАРАМИ ПОДВІЙНОГО
ПРИЗНАЧЕННЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ДЕРЖАВИ
Харченко Д.І.,
студентка економічного факультету
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
м. Київ, Україна
Експортний контроль як невід’ємний компонент економічної
безпеки держави, у тому числі зовнішньоекономічного складника,
істотно впливає на трансферт технологій і отже, на
конкурентоспроможність національної економіки. У товарній
структурі вітчизняного експорту значну частину займає
високотехнологічна продукція та технології військового
призначення та подвійного використання, які контролюються
національною та міжнародною системами експортного контролю.
Недостатня ефективність інструментів багатостороннього
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регулювання світової торгівлі, елементом якої є і система
експортного контролю нашої країни, і ризики і загрози
економічній безпеці держави в умовах посилення негативних
глобальних ендогенних і екзогенних викликів обумовлюють
актуальність обраної теми дослідження. Попри дієві кроки
системи експортного контролю України в забезпеченні
неухильного дотримання нашою державою своїх міжнародних
зобов’язань, які випливають з членства України в ООН, ОБСЄ та
участі у всіх режимах нерозповсюдження, слабкими місцями цієї
системи є контроль за товарами й технологіями подвійного
використання, одним з методів якого є ідентифікація підконтрольних товарів при експортноімпортних операціях спецекспортерів. Саме тому питання удосконалення інституціонального
базису експортних операцій у частині ідентифікації під контрольних товарів набуло актуальності [1].
Метою статті є дослідження процедур здійснення
експортного контролю та визначення його важливості в розрізі
запобігання несанкціонованих операцій товарів подвійного
використання для забезпечення економічної безпеки держави.
Державний експортний контроль – комплекс заходів з
контролю за міжнародними передачами товарів військового
призначення та подвійного використання, що здійснюються
Держекспортконтролем та іншими державними органами з
метою забезпечення захисту інтересів національної безпеки та
відповідно до міжнародних зобов’язань України – стаття 1
Закону України “Про державний контроль за міжнародними
передачами товарів військового призначення та подвійного
використання” від 20 лютого 2003 року № 549 [2].
Мета експортного контролю:
1. Експортний контроль допомагає запобігти розповсюдженню зброї масового знищення шляхом:
– збільшення шансів виявити незаконні спроби закупівель;
– затримки програм розробки зброї, це дає час для
реалізації інших способів, таких як дипломатія;
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– примушування кінцевого користувача прийняти менш
передовий (тобто, з гіршими технічними характеристиками) та
більш затратний варіант.
2. Експортний контроль також має важливе значення для
підтримки міцних торгових зв'язків:
– більшість сучасних економік сильно залежать від
торгівлі з іншими країнами;
– коли інші країни втрачають довіру, доступ до необхідних ресурсів (та ринків) може стати ускладненим;
– продемонстрована прихильність ефективному експортному контролю допомагає встановити та підтримувати
репутацію відповідального торгового партнера.
Особливість здійснення експортного контролю за
міжнародними передачами товарів військового призначення та
подвійного використання, на відміну від інших експортноімпортних операцій з товарами, полягає в забезпеченні
національної безпеки, нерозповсюдженні зброї масового знищення та засобів їх доставки, обмеженні міжнародних передач
звичайних озброєнь та протидії можливим проявам тероризму.
Слід зазначити, що державний експортний контроль здійснюється також і при експорті, імпорті, тимчасовому ввезенні,
тимчасовому вивезенні та транзиті зазначених товарів [3].
Національні інтереси України:
• Запобігання актам тероризму та захист населення;
• Захист економічних інтересів України;
• Підвищення міжнародного рейтингу довіри і розширення міжнародної торгівлі та співпраці;
• Захист підприємств від втягнення у протизаконні
міжнародні закупівельні мережі.
Міжнародні зобов’язання:
• Боротьба з міжнародним тероризмом;
• Боротьба з розповсюдженням зброї масового знищення;
• Боротьба з незаконними передачами товарів подвійного
та військового призначення.
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Міжнародними організаціями, які формують керівні принципи контролю за міжнародними передачами товарів військового
призначення (звичайне озброєння) та пов’язаних з ними товарів
подвійного використання, а також за нерозповсюдженням товарів, які можуть бути використані для створення зброї масового
знищення (ядерної, хімічної, біологічної), та ракетних засобів
доставки зброї, є такі міжнародні організації, як: міжнародні
режими контролю Вассенаарська домовленість (ВД), Група ядерних постачальників (ГЯП), Режим контролю ракетних технологій
(РКРТ), Австралійська група (АГ) та Комітет Зангера. Україна є
першою державою серед колишніх країн СРСР, яка взяла участь в
усіх багатосторонніх міжнародних режимах експортного
контролю [3].
Україна є учасницею наступних міжнародних договорів та
конвенцій:
− Договір про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) –
1994 р.;
− Конвенція про заборону розробки, виробництва,
накопичення і застосування хімічної зброї (КХЗ) – 1993 р.
(ратифікація – 1998 р. );
− Конвенція про заборону розробки, виробництва та
накопичення бактеріологічної і токсичної зброї та її знищення
(КБТЗ) – 1972 р.;
− Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань
– 1996 р.;
− Угода з МАГАТЕ про застосування гарантій – 1995 р.
Україна забезпечує чітке виконання своїх зобов'язань за
будь-якими режимами в національних інтересах, а також цілей
нерозповсюдження зброї масового знищення та засобів її
доставки, обмеження звичайної передачі зброї та протидії
тероризму. Ці зобов'язання реалізуються шляхом встановлення
належного державного контролю за міжнародними передачами
товарів військового призначення та подвійного використання
[4].
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Товарами подвійного використання (ТПВ) згідно зі ст. 1
Закону № 579 вважаються окремі види виробів, обладнання,
матеріалів, програмного забезпечення і технологій, спеціально
не призначені для військового використання, а також послуги
(технічна допомога), пов'язані з ними, які, крім цивільного
призначення, можуть бути використані у військових або
терористичних цілях чи для розроблення, виробництва,
використання товарів військового призначення, зброї масового
знищення, засобів доставки зазначеної зброї чи ядерних
вибухових пристроїв, у тому числі окремі види ядерних
матеріалів, хімічних речовин, бактеріологічних, біологічних та
токсичних препаратів [2].
У січні 2018 року Україна представила Єдиний перелік
товарів подвійного використання (близько 3400 найменувань),
який відповідає Регламенту Ради ЄС № 428/2009 від 5 травня
2009 року про встановлення режиму Співтовариства щодо
контролю експорту, передачі, посередницької діяльності та
транзиту товарів подвійного використання [4]. Процедуру
здійснення державного контролю за міжнародними передачами
товарів подвійного використання, внесених до Єдиного списку
товарів подвійного використання, зазначено у Постанові № 86
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку
здійснення державного контролю за міжнародними передачами
товарів подвійного використання».
Існування системи експортного контролю товарів військового призначення та подвійного використання передбачає певні
ризики економічній безпеці як експортерів, так і на державному
рівні. Ризиками економічній безпеці держави, які пов’язані з
ідентифікацією товарів подвійного використання, можуть бути:
− ризик економічній та інформаційній безпеці, який
пов’язаний з відкритістю і доступністю матеріалів щодо нових
військово-технічних розробок;
− ризик проведення недосконалої ідентифікації товару
військового призначення, подвійного використання чи товарів,
які допущені у цивільному використанні;
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− корупційні ризики при перетині товарів військового
призначення та подвійного використання під іншими товарними
кодами;
− ризик отримання Україною штрафних санкцій при
незаконному перетині товарів військового призначення зі сторони;
− ризик отримання військової техніки та засобів її
доставки терористичними угруповуваннями у вигляді товарів
під іншими товарними кодами [1].
Незважаючи на наявні ризики, на сьогодні в Україні:
− існує необхідне законодавче забезпечення державного
експортного контролю;
− визначено перелік та завдання державних органів,
задіяних у системі;
− законодавчо визначені, відпрацьовані і перевірені на
практиці методи і механізми державного експортного контролю;
− існує досить потужна технічна база державних
експертних інститутів, провідних наукових установ, фахівці яких
могли б надавати кваліфіковані висновки щодо віднесення товару
до підконтрольних списків, тим самим зберігаючи часові та
фінансові витрати експортерів.
Висновок:
Україна поступово починає замислюватися над важливістю
експортної безпеки як для економіки країни, так і для безпеки
життя наших громадян. Некомпетентність у цьому питанні може
нести загрозу життю для усього людства. Удосконалення
нормативно-правової бази та системи в цілому дасть можливість
мінімізувати ризики передачі товарів військового призначення та
подвійного використання і водночас забезпечить міжнародну
довіру до України в якості торгівельного та наукового партнера.
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IНТЕРНЕТ-БIЗНЕС: ВИДИ ТА МОЖЛИВОСТI
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Коростишівського педагогічного
фахового коледжу імені І.Я.Франка,
м. Коростишів, Україна
Сучаснiсть обумовлена активним проникненням в
суспiльнi процеси нових iнформацiйних технологiй, завдяки
яким розширюються не тiльки можливостi людини, а й її
культурний простiр. Iнтернет як вища форма розвитку
iнформацiйного простору створює умови для розвитку нових
форм культури, нових мов. Причини пiдвищеного iнтересу до
проблем вiртуальної культури полягають у радикальних
соцiальних змiнах, зокрема: вiртуалiзацiї професiй, бiзнесу,
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економiки. полiтики, мистецтва. Глобальний характер нової
культури охоплює практично всi аспекти життєдiяльностi
людини, задає новi способи iснування людини. У цьому
контексті виникають нові вили суспільної діяльності людей,
зокрема інтернет-торгівля, бізнес, е-комерція.
Інтернет-торгівля – це форма ділової активності (бізнесу,
підприємницької діяльності), змістом якої є будь-які операції,
які здійснюються за цивільно-правовими договорами, що
передбачають передачу прав власності на товари, надання
послуг і проведення робіт шляхом комп’ютерного
програмування повідомлень за допомогою електронних носіїв
чи через мережу, подібну до Інтернету, із використанням
можливостей інформаційно-телекомунікаційних технологій
[2]. На сьогодні це один із перспективних напрямів розвитку
сучасного бізнесу.
Iснує безлiч iсторiй про те, як вiдомi компанiї починали
свiй шлях в гаражах: Apple, Google, Amazon, HP. I Oculus.
Пiсля довгого робочого дня в Лабораторiї змiшаної реальностi
(MXR) Унiверситету штату Калiфорнiя засновник Палмер Лакi
йшов в гараж, щоб спробувати побудувати майбутнє
вiртуальної реальностi. Пiсля однiєї з найуспiшнiших кампанiй
на Kickstarter Лакi пiшов з роботи, кинув навчання, i продав
Oculus компанiї Facebook за $ 2,4 млрд, $ 400 млн – реальними
грошима, $ 2 млрд – акцiями Facebook (ще до того, як у них
вийшов продукт). Сьогодні вiн є майже у всiх. Ранiше ж Twitter
був маленьким сайд-проєктом компанiї Odeo. Спочатку вiн
використовувався як SMS-сервiс для невеликої групи
спiвробiтникiв. Пресi та iнвесторам проєкт тодi не здавався
цiкавим, всупереч пiдтримцi CEO Евана Вiльямса [3].
В Україні одним із успішних соціальних інтернет-проєктів
можна вважати Prоmetheus ‒ перша та найбiльша українська
платформа масових вiдкритих онлайн-курсiв. Проєкт вiдкриває
доступ до якiсної освiти всiм охочим. Завдяки високiй якостi
контенту вже через 6 мiсяцiв на платформi навчалося 70 тисяч
осiб, а у 2019-му — понад мiльйон унiкальних слухачiв. Зараз
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Prometheus забезпечує доступ до бiльш нiж ста безкоштовних
онлайн-курсiв вiд провiдних українських викладачiв, експертiв i
вчених. Також платформа регулярно розмiщує найкращi захiднi
онлайн-курси, перекладаючи й адаптуючи їх для українського
слухача. Курси з програмування, соцiального пiдприємництва,
урбанiстики, захисту прав людини, медицини, економiки,
здорового харчування, а також цикли курсiв з пiдготовки до
зовнiшнього незалежного оцiнювання, пiдвищення квалiфiкацiї
для держслужбовцiв i вчителiв стали вiзитними картками
Prometheus.
Petcube ‒ один з найвiдомiших українських стартапiв за
останнi роки, визнаний найкращим стартапом Європи 2014 року.
Petcube спецiалiзується на виробленнi пристроїв для власникiв
домашнiх тварин. Перший продукт компанiї ‒ це пристрiй, що
дозволяє через мобiльний додаток дистанцiйно стежити,
розмовляти i грати у лазернi iгри iз домашнiм улюбленцем.
Сlickky ‒ найбiльша незалежна мобiльна маркетингова
платформа в Схiднiй Європi, основним напрямком роботи якої
є залучення нових користувачiв i монетизацiя мобiльних
додаткiв. Компанiя заснована в 2010 роцi одеситом Вадимом
Роговським. Клiєнтом стартапу є вiдомий iнтернет-маркет
Alibaba. Послугами компанiї користуються клiєнти в Європi,
Iзраїлi, Iндiї, Китаї та США.
Augmented Pixels ‒ український проект Augmented Pixels,
що розвиває технологiї доповненої реальностi, успiшно працює
на зарубiжному ринку. Серед його клiєнтiв ‒ Samsung,
Qualcomm, а нещодавно стартап зробив додаток для National
Geographic. Iнвесторами проекту стали калiфорнiйськi фонди
та iнвестори The Hive i Steltec Capital.
Інвестори кажуть, що електронна комерція – це
перспективний напрямок, адже ринок в цьому сегменті зростає
на 15% в рік. Електронна торгівля розвивається в будь-якій
країні світу – незалежно від розвитку даного регіону та
макроекономічної ситуації. Коли економіка зростає, е-комерція
росте ще швидше. А коли економіка в кризі, е-торгівля все
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одно росте, тільки повільніше. Перспективу цього ринку
забезпечують низькі витрати при відкритті.
Експерти зазначають, що в інтернет-торгівлі виразно
простежується кілька ключових тенденцій: 1) мобільність:
більше 60% користувачів відвідують сайти і замовляють
товари зі свого смартфона; 2) збільшення кількості онлайноплат [0]. Банки та нові мобільні технології зробили процедуру
оплати в інтернеті простішою та набагато безпечнішою. Ці
ключові позиції для функціонування бізнесу набагато
важливіші, ніж дизайн сайту або обсяг каталогу товарів. Люди
хочуть зручно купувати та оплачувати товари через смартфон.
Саме це і потрібно їм надати, щоб отримувати стабільний потік
замовлень і розвивати інтернет-торгівлю.
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к.е.н., доцент кафедри менеджменту
Нєдєльніцина Д.Л., Коропець М.О.,
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студенти факультету економіки і менеджменту
Сумський національний аграрний університет
м. Суми, Україна
Умови невизначеності, в яких відбувається перебіг економічних глобалізаційних процесів та функціонує вітчизняна економіка, постійно генерують ті або інші ризики, які стали звичайним
та постійним чинником будь-якої діяльності, насамперед, економічної. Брак досвіду прийняття вірних управлінських рішень в
умовах невизначеності поглиблює проблему формування, впровадження та успішної реалізації ризик-менеджменту у контексті
загального управління підприємством.
Ми погоджуємося з твердженням Томіліна О.О., що фактично підприємства стикаються з різними ризиками щоденно.
Власники вітчизняних підприємств при управлінні ризиками
часто покладається на свої досвід та інтуїцію. Проте у міру
складності бізнесу, важливість визначення ризиків, які можуть
чинити перешкоди для бізнесу, управління ними посилюється [1,
с. 46].
Сучасний «Термінологічний словник з питань запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції» ризик-менеджмент
трактує як систему управління ризиками, яка включає в себе
стратегію та тактику управління, спрямовані на досягнення
основних бізнес-цілей. Ефективний ризик-менеджмент охоплює:
систему управління; систему ідентифікації та вимірювання;
систему супроводу (моніторингу та контролю) [2, с. 590].
Усі організації при реалізації своїх бізнес-процесів систематично стикаються з необхідністю управляти різноманітними
ризиками. Тому необхідність та значимість ризик-менеджменту
має бути визнана усіма управлінцями та персоналом організації
як один з факторів першочергової важливості. Система
управління ризиками має стати складовою частиною загальної
системи менеджменту організації, тобто має бути інтегрована в
загальну політику, плани роботи та діяльність організації, що
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зумовить ефективність формування системи ризик-менеджменту
[3, с. 47-48].
Як доводить зарубіжний досвід, керівники компаній успішно
використовують систему управління ризиками як в окремих
сегментах, так і в цілому. За даними опитування, проведеного
Федерацією європейських асоціацій з ризик-менеджменту, 79 %
опитаних підприємств проводять картографування ризиків, при
цьому з них 44 % виокремили управління ризиками підсистемою
загальної системи менеджменту підприємства [4, с. 72].
Найвідомішими нормативними актами з питань управління
ризиками є такі, як національні стандарти Австралії та Нової
Зеландії, Канади і Південної Африки. Запровадження стандартів з
управління ризиками також здійснюється Міжнародною
організацією із стандартизації (ISO), організаціями стандартизації
окремих країн, зокрема, Європейським комітетом стандартизації
(CEN), національними організаціями стандартизації, громадськими організаціями та компаніями. Держспоживінспекція
України посилається на роботи таких організацій як ISO, CEN,
Американська асоціація національних стандартів (ANSI),
Німецький інститут стандартів (DIN) [5, с. 222].
У нашій країні ризик-менеджмент перебуває у стані
становлення: поступово з’являються різні професійні об’єднання,
які визначають метою своєї діяльності вирішення окремих
завдань у сфері управління ризиками; великі промислові компанії
ініціюють створення корпоративних систем управління ризиками;
на вітчизняний ринок заходять міжнародні консалтингові
компанії, які займаються ризик-менеджментом та застосовують
найкращу зарубіжну практику та досвід з управління ризиками.
Прикладом активного управління ризиками є банківська сфера [6,
с. 16].
Нагромаджений досвід ризик-менеджменту узагальнено в
міжнародних стандартах ISO 31000:2018. Стандарт було прийнято у якості національного стандарту більш, ніж 50 національними
органами зі стандартизації, охоплюючи понад 70 % населення
світу. ISO 31000:2018 встановлює принципи, структуру та процес
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управління ризиками, які придатні для будь-якого типу організацій та має допомогти регулювати фактори невизначеності
функціонування суб’єктів господарювання [4, с. 73].
В Україні прийнято відповідний аналог Державного
стандарту ДСТУ ISO 31000:2018 «Менеджмент ризиків. Принципи та настанови», який набув чинності з 1 січня 2019 р. Цей
стандарт є корисним для реалізації ризик-орієнтованого мислення
та надає можливість суб’єкту господарювання порівняти свою
практику управління ризиками з міжнародним досвідом [7].
Становленню та розвитку ризик-менеджменту в Україні
сприятиме відкриття у 2010 р. відділення Глобальної асоціації
професіоналів ризик-менеджменту (Global Association of Risk
Professionals, GARP), до комітету управління якого увійшли
українські та міжнародні банкіри [8].
Башинська І.О. та ін. запропонували схему системи управління ризиками на підприємстві, найголовнішим з елементів, на
думку авторів, є культура управління ризиками, що розглядається
як створення в організації такого середовища, яке б сприяло
виявленню, оцінці та зниженню ризиків, а також забезпеченню
відкритої комунікації про ризики. Ми погоджуємося з думкою,
що яким би досконалим та дієвим не був процес ризикменеджменту, якщо керівники та працівники не усвідомлюють
його значення та зміст, відкидають як вид діяльності, то компанія
не зможе досягнути успіху в управлінні ризиками [9, с. 93-94].
У поточній реальності в багатьох підприємствах застосовується лише фрагментарна система управління ризиками.
Керівники більшості підприємств традиційно вважають ризикменеджмент спеціалізованою і відокремленою діяльністю, що не
дозволяє оперативно відслідковувати найбільш вагомі ризики та
ефективно передавати інформацію про них усім зацікавленим
особам.
Для більшості вітчизняних підприємств впровадження
ризик-менеджменту напряму залежить від генерального
директора, що є найвагомішою перепоною для становлення
ризик-менеджменту на підприємствах. В ідеальному варіанті
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ризик-менеджер має підпорядковуватись лише першій особі
компанії, а його завданням є аналіз та оцінка стратегічного
розвитку конкретного бізнесу, подання власної незалежної
експертної оцінки та надання рекомендацій керівництву. До
послуг таких професіоналів прогресивні керівники звертаються
для створення та розбудови довгострокового стабільного бізнесу.
Крім того, користуватися послугами ризик-менеджерів та
формувати систему управління ризиками на сьогодні мають
можливість лише великі компанії паливно-енергетичного
комплексу, металургії, хімічної промисловості, будівництва,
телекомунікацій та ін. Для малого та середнього бізнесу поки що
такі послуги недосяжні через їх дороговартісність (проведення
досліджень, експертних оцінок, оплата праці ризик-менеджера),
проте їм можна залучати послуги аутсорсингу. Водночас
керівники та власники компаній все більше схиляються до
розуміння необхідності управління ризиками, що є більш
характерним для промислових компаній, у яких, на відміну від
фінансово-кредитних організацій, відсутні вимоги в управлінні
ризиками, передбачені регулятором. Звичайно, певний рівень
ризик-менеджменту має місце переважно у великих та експортноорієнтованих підприємствах, які усвідомили необхідність
використання міжнародних стандартів управління ризиками і
розробляють, впроваджують систему ризик-менеджменту. При
цьому професія ризик-менеджера як фахівця досі залишається
непопулярною, хоча у фінансовій сфері (зокрема, у банках) є
високооплачуваною [6, с. 17].
Сучасним підприємствам та організаціям необхідно формувати власну систему ризик-менеджменту, в якій мають бути
представлені потенційні джерела для фінансування втрат, яких
може зазнати підприємство (організація) через шкідливий вплив
ризику. Вибір та формування механізму ризик-менеджменту
мають бути спрямованими на пошук оптимального, доцільного та
вигідного методу протидії кожному конкретному ризику. Завдяки
цьому підприємство формуватиме комплексну стратегію
управління ризиками, яка передбачатиме здатність та можливість
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приймати управлінські рішення, орієнтовані на наявні ресурси,
розподіляти задачі серед менеджерів, проводити консультації із
фахівцями. Врешті-решт, сформований та діючий механізм
ризик-менеджменту визначатиме ефективність саме такого виду
менеджменту, і, як наслідок, результативність та ефективність
діяльності підприємства.
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Криворізький факультет Національний університет
«Одеська юридична академія»
м. Кривий Ріг, Україна
У сучасних умовах в Україні спостерігається стрімкий
процес криміналізації банківської та кредитно-фінансової систем,
підприємницької та зовнішньоекономічної діяльності. Тіньовий
бізнес отримує доступ до значних коштів, для використання яких
застосовує різноманітні способи легалізації, так зване «відмивання грошей». Відмивання протиправних доходів, по суті, є
фінансовим злочином з руйнівним ефектом, який, маскуючись за
звичайними фінансовими трансакціями, дестабілізує національну
економіку держави. Доходи і прибутки, одержані злочинним
шляхом (переважно, від торгівлі наркотиками, зброєю та людьми,
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корупції, ухилення від сплати податків тощо) у вигляді грошових
коштів і майна, кримінальні структури прагнуть легалізувати за
допомогою різноманітних схем та методів «відмивання». У
результаті такої ситуації через банківську систему держави та
інші фінансові інститути проходить значний обсяг коштів,
здобутих у результаті вчинення злочинів та протиправних дій.
Тенденція, що склалася, змушує державу створювати та
постійно вдосконалювати власну систему запобігання та протидії
цим негативним процесам, удосконалювати та оновлювати
законодавство у цій сфері. З метою вжиття запобіжних заходів
щодо вищезазначених негативних явищ кожна держава створює
та постійно вдосконалює власну систему фінансового моніторингу, основними завданнями якої є максимальне сприяння досягненню прозорості, стабільності та безпеки фінансової системи держави, і, неодмінно, - забезпечення протидії відмиванню коштів та
його запобігання. Для створення суб’єктами фінансового моніторингу своєрідного бар’єру на шляху використання злочинцями
доходів від злочинної діяльності, в Україні формується організаційно-правовий механізм фінансового моніторингу.
Поняття «моніторинг» (англ. monitoring – контроль, від лат.
monitor – той, хто попереджає, застерігає, радник, консультант)
характеризується як регулярне спостереження за станом
природних, технічних і соціальних процесів з метою їх оцінки,
контролю та прогнозування [1].
Поняття «фінансовий моніторинг» уперше було вжито у
редакції Закону України від 18 травня 2010 року № 2258-VI та
сформульовано, як сукупність заходів, які здійснюються
суб’єктами фінансового моніторингу у сфері запобігання та
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, що включають проведення державного фінансового
моніторингу та первинного фінансового моніторингу [2]. У Законі
від 14.10.2014 № 1702-VII у ст.1 законодавець закріплює таке
визначення з урахуванням доповнення – протидії фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення (ч. 48 п. 1 ст. 1) [3].
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Термін «фінансовий моніторинг» в Україні ототожнюється з
терміном «протидія доходам, одержаним злочинним шляхом».
На сьогодні в Україні вже сформовано дворівневу систему
фінансового моніторингу, яка виконує покладені на неї функції.
28 квітня 2020 року, набрав чинності Закон України «Про
запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від
06.12.2019 № 361-ІХ [4], яким визначені комплексні зміни
законодавства. Дія Закону поширюється на громадян України,
іноземців та осіб без громадянства, фізичних осіб - підприємців,
юридичних осіб, їх філії, представництва та інші відокремлені
підрозділи, що забезпечують проведення фінансових операцій на
території України та за її межами відповідно до міжнародних
договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, органи місцевого самоврядування, правоохоронні та розвідувальні органи, інші державні органи України.
У національній системі запобігання та протидії легалізації
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансовий моніторинг є одним з найвагоміших механізмів реалізації
державної політики у даній сфері. Відповідно до ст. 1 Закону
України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від
06 грудня 2019 р. № 361-ІХ [4]:
– фінансовий моніторинг – сукупність заходів, що вживаються суб’єктами фінансового моніторингу у сфері запобігання та
протидії, що включають проведення державного фінансового
моніторингу та первинного фінансового моніторингу;
– державний фінансовий моніторинг – сукупність заходів,
що вживаються суб’єктами державного фінансового моніторингу
і спрямовуються на виконання вимог Закону України «Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та
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іншого законодавства у сфері запобігання та протидії;
– об’єкт фінансового моніторингу – дії з активами,
пов’язані з відповідними учасниками фінансових операцій, які їх
проводять, за умови наявності ризиків використання таких
активів з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування
розповсюдження зброї масового знищення, а також будь-яка
інформація про такі дії чи події, активи та їх учасників;
– доходи, одержані злочинним шляхом – будь-які активи,
одержані прямо чи опосередковано внаслідок вчинення злочину,
зокрема валютні цінності, рухоме та нерухоме майно, майнові та
немайнові права, незалежно від їх вартості.
Разом з тим, національне законодавство не містить
визначення поняття «система фінансового моніторингу». З
урахуванням дворівневості системи фінансового моніторингу в
Україні, під системою фінансового моніторингу пропонуємо
розуміти сукупність взаємовідносин, які виникають між
суб’єктами первинного та державного рівнів фінансового
моніторингу, іншими суб’єктами системи запобігання та протидії
легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом,
клієнтами (представниками клієнтів), відповідними органами
іноземних держав та міжнародними організаціями щодо захисту
прав та законних інтеpесів громадян, суспільства і деpжави у
сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом.
Відповідно до п.п. 9 та 91 ст. 116 Конституції України [5] та
Постанови Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2014 р. №
442 [6], - Державна служба фінансового моніторингу України є
центральним органом виконавчої влади, який свою діяльність
координує через Міністра фінансів України, входить до системи
органів виконавчої влади та утворюється для реалізації державної
політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом. Державна служба
фінансового моніторингу України діє на підставі Положення про
Державну службу фінансового моніторингу України, затвердже239

ного Постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 №
537 [7].
Держфінмоніторинг створено як підрозділ фінансової розвідки – призначений для протидії відмиванню коштів, одержаних
злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму. Держфінмоніторинг належить до різновидів фінансової розвідки так званого
«адміністративного типу». Держфінмоніторинг створений та
розпочав свою діяльність у 2002 р. у складі Міністерства фінансів
України у статусі Державного департаменту фінансового моніторингу. З 2005 р. Держфінмоніторинг є центральним органом
виконавчої влади.
Основними завданнями Державної служби фінансового
моніторингу України є [7]: 1) реалізація державної політики у
сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 2)
внесення на розгляд Міністра фінансів пропозицій щодо
забезпечення формування державної політики у сфері запобігання
та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню
розповсюдження зброї масового знищення; 3) збирання,
оброблення та проведення аналізу (операційного і стратегічного)
інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому
моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що може
бути пов’язана з підозрою в легалізації (відмиванні) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванні тероризму чи
фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення; 4)
забезпечення функціонування та розвитку єдиної інформаційної
системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню)
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму
та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 5)
проведення національної оцінки ризиків; 6) налагодження
співпраці, взаємодії та інформаційного обміну з державними
органами, Національним банком, компетентними органами
іноземних держав та міжнародними організаціями у сфері
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запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 7)
забезпечення в установленому порядку представництва України в
міжнародних організаціях з питань запобігання та протидії
легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї
масового знищення.
Таким чином, на сьогодні ключова роль Держфінмоніторингу полягає в тому, що вона відпрацьовує отримані від
суб’єктів первинного фінансового моніторингу повідомлення про
підозрілі фінансові операції і передає правоохоронним і
розвідувальним органам України узагальнені матеріали у разі
наявності підозр щодо відмивання коштів чи фінансування
тероризму. Втім, кожного дня виникають нові виклики, пов’язані
із фінансуванням тероризму та сепаратистських угрупувань,
фінансуванням зброї масового знищення, збільшуються обсяги
розкрадання бюджетних коштів та процвітає корупція, що
зумовлюють необхідність подальшого розвитку вітчизняної
системи фінансового моніторингу.
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УДК 657
Педагогічні науки
ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ КРИТЕРІЇВ ГОТОВНОСТІ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ
Чиркіна С.В.
викладач, концертмейстер відділу
«Музичне мистецтво»
Пазіненко Т. І.
викладач відділу «Хореографія»
Канівський коледж культури і мистецтв
м. Канів, Україна
Процес формування здатності до постійного професійного
самовдосконалення потребує ретельної організації. Здійснення
професійного самовдосконалення особистості неможливо без
спеціальної підготовки, яка має складатися з формування психологічної готовності до самовдосконалення. Необхідно створення
педагогічних конструктів, які б забезпечили самовдосконалення
у майбутніх педагогів. Аналітичний огляд літератури дозволяє
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стверджувати, що проблема самовдосконалення особистості має
складний та багатоаспектний характер. Це дослідження в галузі
теорії активації пізнавальної діяльності, розвитку самостійності в
процесі пізнання (Б. Ананьев, І. Лернер, М. Скаткін та ін.);
удосконалення освітнього процесу на основі технологізації (Б.
Беспалько, Л. Мітіна, Г. Селевко та ін.).
Не зважаючи на позитивний досвід формування готовності
педагога до професійного
самовдосконалення, в умовах
інформаційного суспільства потребує удосконалення питання
визначення критеріїв цієї готовності
майбутніх учителів.
Педагогічні явища належать до числа складних, тому з метою
вивчення таких явищ широко використовується педагогічне
моделювання. Будь -яка модель передбачає перевірку її ефективності. Критерії – ознака , на основі якої проводиться оцінювання [
1, c. 307]. Важливим є питання визначення критеріїв та
показників визначення рівнів готовності майбутніх учителів до
професійного самовдосконалення. Автори досліджень, присвячених вивченню готовності до професійного самовдосконалення ,
єдині в думці, що окреслене поняття відповідає всім ознакам
готовності як синтезу властивостей особистості, що формує
особливий стан до професійної діяльності та володіє всіма
ознаками самого процесу самовдосконалення особистості.
В дослідженнях В. Чемерилової готовність до професійного
самовдосконалення визначено як «інтегративну особистісну
властивість майбутнього вчителя, що характеризується наявністю
системи професійно-педагогічних знань і вмінь, сформованих
умінь до самонавчання і самовиховання та усвідомленості в
соціальній та особистісній значущості професійного самовдосконалення» [3, c. 14-15].
Готовність до професійного самовдосконалення являє собою
інтегративну особистісну властивість майбутнього вчителя, що
характеризується наявністю системи професійно-педагогічних
знань і вмінь. Розроблені наступні критерії :
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Інформаційно-пізнавальний, мотиваційно-ціннісний, технологічний, оцінний. Показниками інформаційно -пізнавального
критерію є поняття про сутність і структуру самовдосконалення.
Мотиваційно-ціннісний критерій дозволяє визначити
ціннісне ставлення майбутнього педагога до самовдосконалення
.Показниками цього критерію вважаємо усвідомлення цінності
самовдосконалення.
Технологічний критерій визначається комплексом дій,
прийомів та методів, спрямованих на досягнення поставленої
мети самовдосконалення. Показниками , що визначають технологічний критерій є усвідомлена самостійна пізнавальна діяльність,
наявність навичок планування й організації самоосвітньої
діяльності.
Оцінний критерій характеризується сформованою здатністю
до якісного аналіза самоосвітньої діяльності, який сприяє
активізації прийомів і методів самовдосконалення. Показниками
окресленого критерію є адекватні професійна самооцінка та
володіння навичками самоаналізу.
Таким чином, визначено чотири критерії готовності
майбутніх учителів
до самовдосконалення, тому можлива
ситуація відсутності збігу їх розвитку у студентів. Наприклад, за
високого рівня інформаційно-пізнавального у певного студента
рівень оцінного може залишатися низьким, що ускладнює визначення загального рівня готовності студентів до професійного
самовдосконалення. Отже, потрібно передбачити модель, яка б
відображала структуру розвитку рівнів з урахуванням поділу на
рівні кожного критерію.
Література:
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Ожегов]/ [ под ред.чл.-корр. АН СССР Н.Ю. Шведовой].-[ 23-е
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2. В. М. Квас. Проблема формування готовності майбутніх
учителів до професійного самовдосконалення // Наукові записки
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3. И. А. Чемерилова. Формирование готовности будущего
педагога к профессиональному самосовершенствованию:
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______________________________________________________
УДК 657
Економічні науки
УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ОРЕНДНИХ ОПЕРАЦІЙ
Шаповал Н.О.,
магістрант
Науковий керівник: Яценко О.В.
д. е. н., професор
Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького
м. Черкаси, Україна
Оренда відіграє значну роль в розвитку підприємництва в
Україні, не менш важливою вона є для підвищення ефективності
використання необоротних активів, та під час реформування
відносин власності. Для будь-якого ефективного ведення
господарської діяльності потрібно мати значний стартовий
капітал, а також принаймі одноразово вилучати з обороту
підприємства значні фінансові ресурси. Крім того нових вкладень
у виробництво постійно потребує оновлення матеріальнотехнічної бази, особливо в умовах конкуренції з іншими
господарюючими суб’єктами. 1
Потреба в інвестиційних коштах сричиняє деяким
підприємствам труднощі виходу на ринок та можливості на
ньому закріпитися. Для вирішення наведених труднощів,
зазвичай, підприємством використовується такий економічний
механізм як оренда. Це дуже вигідний спосіб залучення
необхідних ресурсів, бо саме оренда дозволяє отримати в оборот
необхідне майно, при цьому не вносити значних одноразових
грошових вкладень. Також, підприємство має можливість здавати
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в оренду тимчасово невикористовувані об’єкти основних засобів
чи необоротних активів, не втрачаючи на них своє право
власності та отримуючи регулярний дохід. 2
Однак розвиваються орендні відносини не так прогресивно
як хотілося б. Все це відбувається в умовах нерозв’язання
багатьох питань, а особливо тих, що стосуються організації та
методики обліку орендних операцій.
Великий внесок у розробку теорії і методики обліку внесли
такі вітчизняні вчені, як: О.В. Сопко, І.Ю. Литвиненко, О.В.
Бойко, Ф.Ф. Бутинець, Т.В. Кирик, Н.В. Ніколенко, С.М. Лайчук,
Н.М. Хорунжак та ін. Законодавчо-нормативні засади здійснення
орендних операцій висвітлені у працях Т.Г. Китайчук, В.М.
Малишко, Н.О. Луць, Д.О. Фірер та ін
Для забезпечення добре налагодженого та результативного
розвитку орендних операцій необхідно створити належне правове
поле оренди, яке є його важливим завданням. На сьогоднішній
день в Україні основними документами, які регулюють орендні
відносини, є: Цивільний кодекс України, Господарський кодекс
України, Податковий кодекс України, Закон України «Про оренду
державного та комунального майна», Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 14 «Оренда». У разі виникнення питань
щодо обліку орендних операцій також необхідно використовувати положення МСБО 17 «Оренда», оскільки в ст. 1 Закону
України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність»
зазначається, що принципи і методи ведення бухгалтерського
обліку і складання фінансової звітності не повинні суперечити
міжнародним стандартам. Що стосується законодавчого
забезпечення орендних операцій в Україні, то воно досить
суперечливе та мало врегульоване.3
Для покращення та підвищення ефективності обліку орендних операцій, а також усунення деяких його недоліків доцільним
вважаємо застосувати обґрунтовані рекомендації, а саме:
1) результатами аналізу теоретичних концепцій власності як
основи до побудови бухгалтерського обліку орендних операцій,
порівняння міжнародного та українського досвіду з обліку дослід246

жених операцій обґрунтовано необхідність позабалансового обліку орендованих об’єктів в орендаря. Такий підхід забезпечує
відображення реального економічного стану підприємства оскільки відокремлюється майно, що не належить підприємству, але використання якого позначається на його фінансових результатах;
2) установлено, що на сьогодні оренда є особливим та
розповсюдженим видом господарської діяльності, тому виходячи
з принципу суттєвості запропоновано систему субрахунків для
накопичення та систематизації інформації про основні об’єкти
обліку у орендодавця та орендаря. Подальшим напрямом
дослідження є розроблення пропозицій щодо відображення
інформації з оренди у фінансовій звітності.4
Література:
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торговельно-економічного університету. 2015. № 1.
2. Опанасенко О.В. Поняття та ознаки оренди в сфері
господарювання / О.В. Опанасенко // Порівняльно-аналітичне
право. 2014. № 7.
3. Головченко Н. В. Організація і методика обліку орендних
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4. 6.Лебедик Г. Систематизація орендних операцій для
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Економічний аналіз. 2010.

______________________________________________________
УДК 811.112.2'42
Філологічні науки
МОВНІ ЗАСОБИ ОБ'ЄКТИВАЦІЇ КАТЕГОРІЇ ПРОСТОРУ ТА
ЧАСУ В ТЕКСТАХ НІМЕЦЬКИХ НАРОДНИХ КАЗОК
Шаповалова Г. І.,
студентка НН ІПО
Чорноморський національний
247
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Казка є тим жанром усної народної творчості, котра
зробила довгий шлях від свого становлення до переосмислення
та набуття нового значення в житті народів певних держав.
За своєю природою казка забезпечувала широкий простір
для участі в процесі її творення та поширення індивідуального
творчого начала, котрий був обмежений різними чинниками
формального порядку (внутрішньою цілісністю мотиву та
сюжету, законами композиції, системою так званих загальних
місць, сталою фабулою) та з'єднувався з певною казковою
традицією.
Жанр казки є дуже неоднозначним, і саме тому привертав і
продовжує досі привертати увагу вітчизняних і зарубіжних
дослідників не лише лінгвістичних дисциплін, а й історії,
культурології, психології тощо.
Починаючи з ХІХ ст., для аналізу й інтерпретації казки
використовуються різноманітні методи та підходи, що діють у
сукупності. Дослідниками цих підходів були А. Аарне, С. Томпсон, Х.-Й. Утер, В. Пропп, М. Татар, А. Ж. Греймас, С. Ю. Неклюдова, А. В. Рафаєва, Є. М. Мелетинський, М.-Л. фон Франц,
Б. Беттельхейм, А. Нітшке, Дж. Зайпс, М. Ліберман, С. Гілберт,
С. Губар, Р. Боттігхаймер.
Казку як фольклорний жанр досліджували Я. Грімм, А. Кун,
В. Шварц, Ф. Лібрехт, В. Мангардт, Ф. Буслаєв, О. Афанасьєв,
О. Потебня, Е. Тейлор, Ф. Боас, Б. Рибаков, О. Міллер,
П. Чубинський, М. Драгоманов, М. Цертелєв, І. Срезневський,
О. Бодянський, М. Костомаров, П. Куліш.
Визначали країну походження казки М. Драгоманов і
М. Сумцов. Підвалини казкознавства заклали Т. Бенфей,
О. Веселовський, Е. Ланг, Дж. Фрезер. Кожен із дослідників брав
участь у класифікації казок, виділенні їхніх видів, типізації
казкових героїв тощо, через що не вдалося уникнути суперечок і
створити єдину систему, тому їх існує декілька, запропонованих
різними дослідниками в різні періоди.
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Вивченням категорії простору та засобів її вираження в
мові займалися багато лінгвістів, серед яких Ю. Н. Караулов,
М. В. Всеволодова, Н. А. Потаенко, Є. С. Яковлева, А. А. Закарян, М. А. Стернин, М. Бирвиш, Г. Фатер, А. Штойбе.
Для дослідження категорії простору існує декілька планів
дослідження. Один із них має на меті вивчення співвідношення
логічної та мовної картин просторових уявлень (Ю. Д. Апресян,
Р. П. Зорівчак, А. Н. Журинський). Другий полягає у вивченні
системних антонімічних і синонімічних семантичних відношень
(О. В. Афанасьєва, Т. Г. Линник). Третій представляють дослідження діахронічного спрямування, в яких визначають історію
розвитку лексем зі значенням простору (М. С. Лаврентьєва,
Г. Н. Лукіна, К. П. Смоліна).
Простір - це сукупність відношень, які означають:
- координацію співіснуючих об'єктів;
- їх розташування відносно один одного;
- порядок розташування одночасно співіснуючих об'єктів;
- характеристика місця розташування об'єктів;
- напрямок [1, с. 35].
Простір виступає одним із найважливіших матеріальних
параметрів світу. У мовленнєвій діяльності він визначається як
загальне поняття локусу (місця), в межах якого здійснюється
наше буття, та як певного просторового орієнтира, відносно
котрого визначається місцезнаходження чи місцерозташування
предметів.
Для німецької мовної свідомості важливу роль при
сприйнятті простору грає ознака обмеженості, за якої людина
оточує себе гранями чи межами, наприклад, "...setzte dich in
eine Ecke...", "...in sein Reich gehen..." [5, с. 12-15], "...in einem
Haus..." [5, с. 16-18], "...in der Ecke dort...", "...kam der Küster zu
Besuch ins Haus.", "...auf der Treppe...", "...ging hinaus auf die
große Landstraße..." [5, с. 23-32], "Vor einem großen Walde...",
"...hinaus in den Wald...", "...hinauf in den Himmel.", "...lag es
unten auf der Erde, mitten in einer Wildnis" [5, с. 18-23].
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Як свідчать приклади, межі простору можуть бути
штучними, тобто створеними людиною (die Ecke, das Reich, das
Haus, die Treppe), чи природними (der Wald, der Himmel, die Erde).
Характеристика межі може також визначатися межами
сприйняття. Людина пізнає та сприймає простір за допомогою
елементів, які знаходяться в ньому. Виходячи з цього основними
поняттями, котрі характеризують простір, є об'єкт і суб'єкт.
Суб'єкт виступає діючою особою, котра займає певне місце в
просторі чи переміщається в ньому. Об'єкт - це не живий предмет,
на який спрямована будь-яка діяльність. У німецьких казках
об'єктом простору, як підтверджують приклади, може бути
будинок, вежа, замок тощо. Просторовий об'єкт не є граматичним
об'єктом, він може бути сприйнятий візуально та слугувати лише
орієнтиром для визначення місцезнаходження суб'єкта чи його
переміщення. У цьому випадку, на думку Єфремової Ю. І.,
простір німецької казки вважається замкненим, має чітко
окреслені межі та прив'язаний до певного локусу [4].
З метою детального визначення семантичного поля простору
німецької народної казки лексико-граматичне семантичне поле
(ЛГСП) ділиться на наступні мікрополя: мікрополе дієслів,
іменників, прикметників зі значенням простору.
До мікрополя прикметників зі значенням простору
належать такі:
- протяжність:
- у довжину;
- у ширину;
- за висотою;
- у глибину;
- за багатьма параметрами;
- протяжність у конкретних одиницях;
- локація:
- у певному просторі;
- у різних частинах ряду;
- у куті;
- у напрямі;
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- відносно поверхні чи глибини;
- відносно частин світу;
- відносно сфер буття;
- особливості простору:
- членування простору;
- зайнятий або вільний простір;
- замкнений або незамкнений простір;
- характер поверхні;
- форма:
- складний за формою;
- без форми;
- круглий;
- форма конуса;
- прямий або кривий;
- тупий або гострий;
- різної форми.
ЛГСП також складають дієслова, що в мовній свідомості
людини узагальнюються в двох типах значень: динамічна та
статична локалізованість об'єктів відносно один одного. Вони
характеризують:
- недиференційоване положення стосовно простору;
- просторове положення;
- автокаузативне та каузативне просторове положення;
- переміщення в одному напрямку;
- локалізований рух об'єктів [1, с. 36].
Серед іменників первинне просторове значення мають
абстрактні іменники: місце, напрям, простір, розташування.
Іменники складають такі мікрополя:
- протяжність у просторі;
- напрямок у просторі;
- обмежений простір;
- розташування у просторі;
- локалізація у просторі;
- характер поверхні [1, с. 37].
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У німецькій народній казці простір також можна поділити
на близький і далекий, рідний і чужий. Він поєднується
дорогою, шляхом, яким іде герой і на якому з ним стаються
різни події, пригоди, негаразди тощо.
Як вже було зазначено раніше, свій і чужий світи
безумовно перетинаються. Більшість подій відбуваються саме
в чужому світі, в якому персонаж вступає в контакт з
представниками рослинного та тваринного світів, чарівними
істотами; де проходить випробування, здобуваючи щось
корисне для себе та свого народу, свого світу.
У народній казці відсутні детальні описи місцевості,
природи, що свідчить про таємничість і розділення рідного та
не рідного світів; проте чи не обов'язковим є опис
найзначущих локусів для персонажів [2, с. 134-163].
Категорія часу в німецькій народній казці не залишилася
поза увагою, на її дослідження були направлені лінгвістичні
розвідки вітчизняних і зарубіжних мовознавців. Проблема часу в
казці була досліджена російським лінгвістом Дмитром
Сергійовичем Ліхачовим, який загострював увагу на тому, що час
є умовним. В. О. Бахтіна визначає казковий час як об'єктивний,
тобто незалежний від нас, або як суб'єктивний, тобто пов'язаний зі
сприйняттям його персонажем у конкретній ситуації.
Час виступає певним фоном, на якому розгортаються
події, наприклад: "In den alten Zeiten...", "An andern Tage...",
"...gestern...", "...morgen..." [5, с. 12-15], "Es war einmal...", "Eines
Tages...", "Nicht lange danach..." [5, с. 32-35], "Zeit und Weile
lang...", "Nicht lange...", "Über eine Weile..." [5, с. 47-50].
Зважаючи на приклади, констатуємо, що час у казці не
виходить за її межі, навпаки, є замкненим у сюжеті, проте він
наче не існує. Я. Пропп зазначає, що час вимірюється не
числами, днями та роками, а діями персонажів [2, с. 134-163].
В залежності від співвіднесеності моменту з часом
виділяємо точку: фіксовану, котра пов'язана з конкретним
часовим моментом і надає твору однозначності, точності;
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відносну, котра називає приблизний час; невизначену, котра не
надає конкретних часових даних [3, с. 97].
Конкретний момент часу в казці визначається числом. У
німецьких народних казках важливу роль відіграють числа 2, 3,
7, 12. Вони є таємничим сигналом і відповідають символічним
образам казкового світу, при цьому будучи маркерами часу.
Аналіз текстів німецьких народних казок виявив, що
важливим часовим компонентом є зміна дня та ночі. Завдяки
такій зміні відбувається розподіл часового потоку, задається
життєвий ритм людини. Все те, що відбувається вдень,
активне, безповоротне, швидкоплинне. Те, що робиться вночі,
вгамовується, заспокоюється, сповільнюється [3, с. 98]. Отже,
просторова площина німецької народної казки має фундаменттальний зв’язок із часом, вони є взаємозумовленими.
Перспективи подальшої наукової розвідки вбачаємо у
системному вивченні когнітивних моделей простору та часу,
які створюють особливий стиль німецької народної казки.
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Актуальність теми. Побудова демократичної, правової
держави неможлива без забезпечення реалізації та охорони прав і
свобод людини і громадянина. Одне з найважливіших таких прав
– право на інформацію. Зокрема, це право на отримання
інформації про стан навколишнього середовища, якість продуктів
харчування, предметів побуту, про використання бюджетних
коштів, прийняття рішень органами державної влади та місцевого
самоврядування, тобто інформації, доступ до якої не може бути
обмеженим і яка отримала назву – відкрита інформація.
З огляду на це, актуальним є питання доступу до відкритої
інформації, оскільки це є ключовим елементом громадського
контролю за діями влади у будь-якій демократичній державі.
Слід зазначити, що окремі питання у сфері інформаційних
відносин були предметом наукових досліджень таких науковців як: І.В. Арістова, В.В. Бєлєвцева, К.І. Бєляков, Г.В.Виноградова, О.А. Заярний, А.В. Копилов, О. Кохановська, О.О. Кукшинова, А.І. Марущак, Є.П. Тептюк та інших. Однак, деякі
аспекти у правовому регулюванні інформаційних відносин,
зокрема, поняття доступу до відкритої інформації, на цей час є
недостатньо вивченими.
Мета роботи. Розкриття поняття доступу до відкритої
інформації для вироблення рекомендацій щодо вдосконалення
правового регулювання сфери інформаційних правовідносин.
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Виклад основного матеріалу. Право на інформацію є
одним з фундаментальних прав людини і громадянина, воно є
показником рівня демократизації держави, а тому знаходить
своє закріплення як у національному законодавстві, так і на
міжнародному рівні.
Слід зазначити, що право на інформацію було передбачено
ще у 1766 році королем Швеції Адольфом Фредеріком, який
видав «Милостивий указ Його Величності про свободу письма
й друку». Новою для XVIII століття була сама ідея того, що
пересічні громадяни мають право читати і передруковувати
рішення державних органів, урядових відомств чи парламенту
(за сучасною термінологією це публічна інформація). І не
просто мають, а «ця свобода також має розглядатися як один із
найкращих засобів поліпшення моралі та заохочення до
слухняності перед законом» [1].
У XX ст. прийнято важливі міжнародно-правові акти, які
стали основою національного законодавства. Так, Загальна
декларація прав людини 1948 р. у ст. 19 закріплює свободу
шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими
засобами і незалежно від державних кордонів [2]. У ст. 10
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
1950 р. [3] та у ст. 19 Міжнародному пакті про громадянські і
політичні права 1966 р. [4] проголошено право одержувати і
поширювати інформацію та ідеї без втручання і незалежно від
кордонів. Крім того, залежно від видів інформації це право
передбачено у Конвенції про доступ до інформації, участь
громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до
правосуддя з питань, що стосуються довкілля від 1998 р.
(Орхуська конвенція) [5], Окінавській хартії глобального
інформаційного суспільства 2000 р. [6], Конвенції про
кіберзлочинність від 2001р. [7].
Важливою подією стало набрання чинності для України 01
грудня 2020 р. Конвенції Ради Європи «Про доступ до офіційних
документів» 2008 р. (відома також як Конвенція Тромсе) [8], яка
закріплює право громадян на доступ до офіційних документів.
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Серед важливих положень слід відмітити ст. 5, відповідно до якої
державний орган повинен у розумних межах допомагати
заявнику в ідентифікації запитуваного публічного документа.
Крім того, українські суди відповідно до ч. 1 ст. 17 Закону
України «Про виконання рішень та застосування практики
Європейського суду з прав людини» №3477-IV від
23.02.2006 р. (далі – ЕСПЛ) [9] повинні застосовувати при
розгляді справ Конвенцію та практику ЄСПЛ як джерело
права, зокрема і щодо порушень ст. 10 (Свобода вираження
поглядів), яка передбачає свободу одержувати інформацію та
ідеї. Одним із перших, загальних за змістом, коментарів
Європейського суду щодо десятої статті Конвенції було
визнання того, що ця стаття гарантує право громадськості бути
«належним чином поінформованою» (справа Sunday Times v.
United Kingdom (№ 1), 26 квітня 1979 р., § 66). У рішеннях із
ряду інших справ (Thorgeir Thorgeirson v. Iceland, 25 червня
1992 р., § 63; Jersild v. Denmark, 23 вересня 1994 р., §
31; Ukrainian Media Group v. Ukraine, 29 березня 2005 р., § 38 та
ін.) ЄСПЛ зазначив, що громадськість має право отримувати
інформацію та ідеї, що становлять суспільний інтерес [10].
Як підкреслив Ю. С. Шемшученко, «найбільший ефект досягається за умови гармонізації національного і між народного
права» [11, с. 4]. Положення національного законодавства щодо
права на інформацію ґрунтуються на нормах міжнародного
законодавства. Конституція України у ст. 34 [12] закріплює, що
кожен має право збирати, зберігати, використовувати і
поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на
свій вибір, тобто Конституція України гарантує загальне право на
інформацію. Ст. 50 Конституції України передбачає право
вільного доступу і до відкритої інформації: про стан довкілля, про
якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її
поширення.
Стаття 5 Закону України «Про інформацію» від 02 жовтня
1992 р. в редакції від 13 січня 2011 р. [13] передбачає
можливість вільного одержання, використання, поширення,
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зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації
своїх прав, свобод і законних інтересів.
Національне інформаційне законодавство передбачає такі
форми доступу до інформації: 1) вільний доступ особи до
інформації, яка стосується її особисто, крім випадків,
передбачених законом; 2) доступ до відкритої інформації;
3) доступ до інформації з обмеженим доступом шляхом
отримання допуску до державної таємниці; 4) доступ до публічної
інформації, який забезпечується шляхом систематичного й
оперативного оприлюднення інформації; 5) доступ до публічної
інформації, який забезпечується шляхом подання запитів на
отримання публічної інформації, та ін. [14, с. 239].
Аналіз норм Закону України «Про інформацію» свідчить про
те, що існують різні підходи при визначенні доступу до відкритої
інформації: за порядком доступу інформація може бути
відкритою (ст. 20); можливість вільного одержання інформації
(ст. 5); гарантії права на інформацію забезпечуються вільним
доступом до деяких видів інформації (ст. 6); відкритою за
режимом доступу є науково-технічна інформація (п. 3 ст. 15);
відкритий доступ до офіційної державної статистичної інформації
(п. 3 ст. 18). Однак, у ньому не міститься визначення поняття
доступу до інформації, і, відповідно, відсутнє таке визначення і
щодо відкритої інформації. У той же час ст.1 Закону України
«Про захист інформації в автоматизованих системах» від 05
липня 1994 р. [15] містить наступне визначення доступу до
інформації – отримання користувачем можливості обробляти
інформацію в системі» [15].
Перейдемо до розгляду доктринальних положень, які
розкривають зміст загального поняття «доступ до інформації».
Так, А.І. Марущак трактує загалом поняття «доступ до
інформації» у двох розуміннях: суб’єктивному та об’єктивному.
На його думку, доступ до інформації у суб'єктивному розумінні –
це можливість вільного одержання відомостей, необхідних
громадянам, юридичним особам і державі для реалізації своїх
прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій,
257

що не порушує права, свободи і законні інтереси інших громадян,
права та інтереси юридичних осіб. У об'єктивному розумінні доступ до інформації – це сукупність правових норм, які регламентують відносини з приводу доступу до інформації [16, с. 72-73].
На думку Є.П. Тептюка, право на доступ до інформації
виступає як органічний складник загального права на інформацію, що за своєї сутністю є ні чим іншим як сукупністю правомочностей на вільне збирання та отримання інформації [17, с. 64].
Слід підкреслити, що доступ громадянина до відкритої
інформації не може бути обмеженим; отримання громадянином відкритої інформації відбувається безоплатно; користувачня відкритою інформацію громадянин здійснює на свій розсуд;
відмовляти в доступі до відкритої інформації за будь-якими
причинами неможливо.
Висновок. Право на інформацію та право на доступ до
інформації співвідносяться як ціле та частина. Доступ до
відкритої інформації слід розглядати в об’єктивному розумінні
як сукупність правових норм, які регламентують відносини з
приводу доступу до відкритої інформації, та суб’єктивному
розумінні як можливість вільного одержання інформації,
доступ до якої законодавчо не може бути обмежено.
Враховуючи, що у законодавстві відсутнє визначення поняття
доступу до відкритої інформації, вважаємо за доцільне
доповнити Закон України «Про інформацію» статтею «Доступ
до відкритої інформації» наступного змісту: «Доступ до
відкритої інформації це гарантована державою можливість
вільного одержання інформації, доступ до якої законодавчо не
може бути обмеженим». Крім того, необхідно в діючому
законодавстві уніфікувати терміни «відкрита інформація» та
«доступ до відкритої інформації».
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Юридичні науки
МЕДІАЦІЯ В СПОРАХ ЩОДО ОСКАРЖЕННЯ
РІШЕНЬ, ДІЙ ЧИ БЕЗДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ВЛАДНИХ
ПОВНОВАЖЕНЬ У СВІТЛІ СУДОВОЇ РЕФОРМИ
Юсько І. М.,
помічник адвоката, аспірант юридичного факультету
ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний
університет ім. акад. С.Дем’янчука»
м. Рівне, Україна
Безумовно, швидкі інтеграційні процеси впливають на
появу нових правових інститутів. Відтак, запровадження
застосування адміністративними судами судової практики
Європейського суду з прав людини та «популяризація»
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод
стали фундаментом для розвитку альтернативних примирних
процедур в адміністративному судочинстві, таких як медіація.
Впровадження інституту медіації в Україні змістовно
пов’язує сучасний розвиток правової системи України з
європейськими правовими системами, цінностями та пріоритетами розвитку сучасного цивілізованого світу [1], адже
досягнення компромісу між органом публічної адміністрації та
громадянином є одним із пріоритетів діяльності держави та
органів місцевого самоврядування [2].
Сутність медіації як альтернативного способу вирішення
адміністративних спорів полягає в регуляції правовідносин між
сторонами у конкретній адміністративній справі щодо вирішення між ними публічно-правового спору із залученням
посередника (медіатора/судді-медіатора) шляхом проведення
відповідного переговорного процесу задля досягнення
компромісу сторін.
Українська держава, будучи в умовах судової реформи, на
підставі міжнародно-правових стандартів почала створювати
фундаментальні основи існування судової та позасудової
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медіації, в тому числі, і в спорах щодо оскарження рішень, дій
чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень.
Зокрема, необхідність утворення альтернативних процедур
вирішення адміністративних спорів, а також принципи їх
застосування були закріплені у Стандартах Ради Європи у
галузі судочинства, в ряді Рекомендацій Комітету Міністрів
Ради Європи, директив ЄС та нормативних документах
Європейської комісії з ефективності правосуддя.
Відтак, в Україні передумови та підстави існування
медіації в адміністративних спорах закріплені у: Конституції
України (ч. 4 ст. 55) [3]; Плані дій щодо імплементації кращих
практик якісного та ефективного регулювання, відображених
Групою Світового банку у методології рейтингу «Ведення
бізнесу» на 2016 рік (п. 9), затвердженого Розпорядженням
Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 р. № 1406-р [4];
Законі України «Про безоплатну правову допомогу» [5]; Законі
України «Про соціальні послуги» (Розділ ІІІ, п. 10 ч. 6 ст. 16)
[6]; оновленому Кодексі адміністративного судочинства
України (ст.ст. 51, 113, 156, 157, 194, 219, 262) [7].
Актуальність запровадження медіації визначається і у багатьох підзаконних актах (накази Генерального прокурора України,
постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України), актах
судової гілки влади (постанови Пленуму Верховного Суду
України, рішення керівництва Вищого адміністративного суду
України) та в програмних документах (концепціях, стратегіях,
стандартах) – Концепції вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських
стандартів [8], Стратегії реформування судоустрою, судочинства
та суміжних правових інститутів на 2015-2020 р.р. [9] тощо.
Крім того, варто віддати належне і проведеним в Україні
експериментальним проектам у сфері адміністративного
судочинства, таким як:
- «Вдосконалення механізмів адміністративної юстиції,
покращення інформованості громадян про їх можливості при
вирішенні публічно-правових спорів» (м. Львів, ГО «Центр
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досліджень місцевого самоврядування» за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”, 2008-2009 роки);
- проведення медіацій у Дніпровському суді м. Києва
(Український центр медіації, 2009 рік);
- «Сприяння ефективному вирішенню публічно-правових
спорів між громадянами та органами влади» (м. Львів, ГО
«Центр досліджень місцевого самоврядування» за підтримки
Міжнародного фонду «Відродження», 2009-2010 роки);
- «Прозорість та ефективність судової системи України»
(спільна програма Європейського Союзу та Ради Європи, 20092011 роки);
- «Досудове врегулювання спорів» (м. Івано-Франківськ,
українсько-канадський проект «Освіта суддів для економічного
розвитку», 2015 рік);
- «Право-Justice» (м. Київ, проект ЄС, 2018-2020 роки);
- «Сприяння забезпеченню економічних прав громадян у
відносинах з органами публічної адміністрації» (ГО «Центр
досліджень місцевого самоврядування» за підтримки Міжнародного фонду «Відродження», 2010-2011 роки) [10; 11; 12].
Також, окремі судді та помічники адміністративних судів
протягом останніх 10-ти років пройшли навчання і отримали
сертифікати медіаторів.
Проекти показали, що орієнтовно 80% переговорів проведених в адміністративних спорах шляхом медіації закінчуються
компромісною угодою, що безумовно вказує на ефективність
даного правового інституту в справах щодо оскарження рішень,
дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень.
Важливо, що часткова недовіра до процесу медіації у
суспільстві пов’язана більшою мірою із правовою необізнаністю
населення та посадових осіб органів влади і місцевого
самоврядування стосовно особливостей процедури медіації, що
потребує від держави вжиття необхідних інформаційних заходів.
Однак, розуміємо – задля повноцінного, а головне реального,
застосування медіації в адміністративному судочинстві
необхідністю є створення єдиного законодавчого акту, який не
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тільки поверхнево розкриватиме підстави проведення медіативної
процедури, а й закріплюватиме принципи, стадії медіації; правовий статус особи-медіатора; вартість медіаційної процедури;
особливості медіаційних угод тощо. Тому, неодноразово у період
з 2010 по 2020 роки як за ініціативи депутатських груп у співпраці
з державними виконавчими органами, так і за ініціативи окремих
депутатів, високопосадовців у Верховній Раді України був
зареєстрований ряд проектів Закону «Про медіацію». Більшість з
них були відхилені ще на стадії розгляду комітетами ВР, в тому
числі з мотивів недоцільності впровадження медіації, при
наявності адміністративних судів та інституту адміністративної
скарги. Натомість, вважаємо що застосування примирної
медіативної процедури, особливо в найпоширеніших спорах
щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних
повноважень, навпаки дасть змогу частково розвантажити суди та
запобігти численним конфліктам між громадянами та державою,
зважаючи на те, що адміністративні суди також є державними
органами. Проблеми реалізації судової і позасудової медіації в
адміністративному
судочинстві
швидше
пов'язані
з
організаційними та фінансовими складнощами.
Останній проект Закону про медіацію зареєстровано 19
травня 2020 року за № 3504, ініціаторами його стали Прем'єрміністр України Шмигаль Д.А. та Комітет з питань правової
політики Верховної Ради України [13]. Цей законопроект було
прийнято в першому читанні, на сьогоднішній день він
готується на друге читання.
Необхідно звернути увагу, що законопроектом досить
змістовно дефініційовано поняття медіатора, чітко визначено
сферу застосування медіації, передбачені положення про
реєстр медіаторів та про порядок проведення медіації, включено умови при яких укладається договір про проведення
медіації та особливості самого договору.
Підсумовуючи вищевикладене, можна прийти до висновку, що в минулі роки в межах судової реформи за підтримки
держави проводилось значно більше заходів та проектів з
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розвитку медіації у сфері адміністративного судочинства.
Сьогодні бракує належного інформування та можливостей
практичного застосування медіації між громадянами та
державними органами. Тим не менше, проект закону «Про
медіацію», який імовірно стане Законом, спростить для сторін
(у матеріальному плані та часових строках) процес вирішення
спорів, що стосуються дій, бездіяльності та рішень суб’єктів
владних повноважень, і у разі досудового врегулювання
конфлікту, і в разі розгляду справи адміністративним судом.
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ШКОЛЯРIВ
Яценко В.К.,
викладач математики
Коростишівського педагогічного
фахового коледжу імені І.Я.Франка,
м. Коростишів, Україна
Рeтроспeктивний eкскурс в iсторiю пeдaгогiки свiдчить,
що використaння нeстaндaртних зaвдaнь для розвитку пiзнaвaльного iнтeрeсу молодших школярiв нe є новим нaпрямом в
пeдaгогiчнiй нaуцi. Aнaлiзуючи нaуковi джeрeлa, можнa
вiдзнaчити, що "нeстaндaртнiсть" проходить крiзь усю iсторiю
пeдaгогiчної освiти, aлe мaє рiзнi нaзви, змiнює свої мeтоди i
форми в зaлeжностi вiд eпохи. Eлeмeнти нeстaндaртних
зaвдaнь зустрiчaються i у пeдaгогiчнiй лiтeрaтурi 70 - 80-х рр.
ХХ столiття, як однa iз склaдових aвторських тeхнологiй
вчитeлiв-новaторiв: гумaнно-особистiсної тeхнологiї Ш. Aмонaшвiлi [1], тeхнологiї iнтeнсифiкaцiї нaвчaння нa основi
схeмних i знaкових модeлeй нaвчaльного мaтeрiaлу В. Шaтaловa [8]; систeми розвивaльного нaвчaння Л. Зaнковa [2] тощо.
Нaприкiнцi ХХ столiття нeстaндaртi тeхнологiї нaвчaння
стaють зaгaльними тa нaбувaють поширeння нe тiльки в
школaх СШA, a й в Укрaїнi. Починaють розроблятися сучaснi
тeорiя i прaктикa зaстосувaння нeстaндaртних тeхнологiй
нaвчaння зa вивчeнням рiзних нaвчaльних дисциплiн.
Як ми вжe зaзнaчaли рaнiшe, вчeнi у своїх нaукових
дослiджeннях вивчaли рiзнi aспeкти використaння нeстaндaртних зaвдaнь для розвитку пiзнaвaльного iнтeрeсу молодших
школярiв. Тaк, М. Виногрaдовa розглядaє спiльнi, коопeрaтивнi
мeтоди нaвчaння; В. Дьячeнко дослiджувaв оргaнiзaцiйнi
особливостi структури колeктивних способiв нaвчaння тa їхнє
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зaстосувaння у клaсно-урочнiй систeмi. Дослiдник М. Скрипник зaзнaчaв, що нaвчaння з використaнням нeстaндaртних
зaвдaнь ‒ цe нaвчaння, якe зaсновaнe нa взaємодiї, iз
зaстосувaнням сукупностi мeтодiв [6]. Нaуковцi Ю.Кулюткiн
тa Д. Джонсон пiдкрeслювaли проблeмний хaрaктeр нaвчaння
iз зaстосувaння нeстaндaртних зaвдaнь, нaзивaючи його
«нaвчaнням у спiвробiтництвi» [3].
Ми приєднуємося до думки вчeних, що нeстaндaртнi
зaвдaння обов’язково ґрунтуються нa спiльнiй дiяльностi, що
вiдбувaється зa допомогою iнтeрaктивних зaсобiв комунiкaцiї.
Тaк, у своєму дослiджeннi О. Помeтун розглядaє iнтeрaктивнe
нaвчaння як сукупнiсть тeхнологiй, тому що цe є конструювaння оптимaльної нaвчaльної систeми, проeктувaння нaвчaльного
процeсу, у який входить плaнувaння рeзультaтiв, провeдeння
всiх eтaпiв iнтeрaктивного уроку: мотивaцiї, оголошeння тeми
тa очiкувaних нaвчaльних рeзультaтiв, нaдaння нeобхiдної
iнформaцiї, iнтeрaктивнa впрaвa, пiдбивaння пiдсумкiв, оцiнювaння рeзультaтiв уроку, a тaкож оцiнкa вчитeлeм провeдeного
уроку, з мeтою коригувaння своєї роботи в подaльшiй пeдaгогiчнiй дiяльностi тa вибору оптимaльних мeтодiв тa прийомiв
нaвчaння. Процeс оргaнiзaцiї iнтeрaктивного уроку виглядaє як
нaбiр мeтодiв, прийомiв тa дрiбних тeхнологiчних схeм [4].
У своїх нaукових дослiджeннях вчeний В. Химинeць дaє
тaкe визнaчeння: «Пiд iнтeрaктивною тeхнологiєю нaвчaння
нeобхiдно розумiти тaку оргaнiзaцiю нaвчaльного процeсу, зa
якої той, хто вчиться, обов’язково бeрe учaсть у колeктивному
взaємодоповнюючому, зaсновaному нa взaємодiї всiх його
учaсникiв процeсi нaвчaльного пiзнaння. Кожeн учaсник
iнтeрaктивного нaвчaння мaє конкрeтнe зaвдaння, зa якe вiн
публiчно звiтує, вiд його виконaння зaлeжить якiсть роботи
всiєї групи, до якої вiн нaлeжить.
Iнтeрaктивнi тeхнологiї нaвчaння своїм сутнiснiм змiстом i
структурою пeрeдбaчaють чiтко сплaновaний рeзультaт
нaвчaння» [7, с. 257].
Aкaдeмiк О. Сaвчeнко зaзнaчaє, що «особливiсть iнтeрaк268

тивного нaвчaння полягaє у тому, що зa його мeтодикою кожeн
учeнь мaє стaти aктивним суб’єктом нaвчaння» [5, с. 293].
Вчeнa ствeрджує, що протягом дeсятилiть у вiтчизнянiй школi
учитeлi прaгнули до цього зaстосовуючи вжe визнaнi i випробувaнi мeтоди: груповa роботa, проблeмнe нaвчaння, уроки
мислeння, дидaктичнi iгри тощо. Iнтeрaктивнe нaвчaння нe
зaпeрeчує вaжливої ролi цих мeтодiв, бо здiйснюється тaкож
aктивними мeтодaми (цe aнтипод пaсивної позицiї учня, який
сприймaє i вiдтворює готову iнформaцiю). Ми погоджуємось з
думкою О. Сaвчeнко, що iнтeрaктивнe нaвчaння ‒ рiзновид
aктивних мeтодiв i його новизнa полягaє нe лишe в появi в
дидaктицi нового тeрмiну, a в тому, що групa цих мeтодiв мaє
пeвнi особливостi в тeхнологiї зaстосувaння, що й зумовило їх
виокрeмлeння.
Розвиток сучaсної вiтчизняної школи, i почaткової школи
зокрeмa, вiдбувaється нa зaсaдaх особистiсно зорiєнтовaного
нaвчaння. Зaзнaчeнa мeтодологiя пeрeдбaчaє чiтку орiєнтaцiю
нa потрeби нaвчaнню мaтeмaтики тa iнтeлeктуaльного розвитку
кожного учня почaткової школи, з урaхувaнням можливостeй її
нaйближчого розвитку. Зaстосувaння нeстaндaртних зaвдaнь нa
урокaх мaтeмaтики вiдрiзняються вiд iнших тeхнологiй нaвчaння нeстaндaртними умовaми роботи, нaсaмпeрeд ‒ особливa
aтмосфeрa уроку i особливa роль вчитeля нa ньому. Учитeль нe
бeрe нa сeбe роль досконaло освiчeної людини, що нaдaє ін.формaцiю, a бeзпосeрeдньо скeровує процeс взaємного нaвчaння
учнiв. Цe стaє можливим в умовaх пeрeходу вiд aвторитaрного
до особистiсно зорiєнтовaного спiлкувaння зa допомогою
освоєння вaрiaтивної побудови урокiв мaтeмaтики. Нaвчaння
нa урокaх мaтeмaтики iз зaстосувaння нeстaндaртних зaвдaнь
дозволяють розвивaти особистiсть учня з опорою нa iндивiдуaльнiсть кожної дитини. Зaвдяки зaстосувaнню цих зaвдaнь
створюються eфeктивнi умови нaвчaнню мaтeмaтики, розвитку
мислeння, сaморозвитку, виховaння тa сaмовиховaння учнiв.
Учeнь нa iнтeрaктивному уроцi мaтeмaтики мaє можливiсть
висловити особистe стaвлeння до нaвчaльного мaтeрiaлу, обмi269

нятися знaннями, iдeями, думкaми, способaми розв’язaння задaч. Дидaктичнa мeтa уроку проeктується нa спiльну дiяльнiсть
вчитeля тa учнiв з урaхувaнням потрeб остaннiх, з опорою нa
суб’єктний досвiд кожного з них, що хaрaктeризує нaвчaння як
спрaвжнiй особистiсно-орiєнтовaний процeс. Врaховуються
iндивiдуaльнi мaтeмaтичнi здiбностi кожної дитини, її унiкaльнa i нeповторнa особистiсть. Зa iнтeрaктивного нaвчaння в
процeсi вивчeння мaтeмaтики унеможливлюється домiнувaння
однiєї думки нaд iншою тa учнiв ‒ одного нaд iншими.
Зa тaких пiдстaв створюються комфортнi умови нaвчaння
мaтeмaтицi, кожeн учeнь вiдчувaє свою iнтeлeктуaльну
спроможнiсть, оргaнiзовується aтмосфeрa взaємної eмоцiйної
тa iнтeлeктуaльної пiдтримки, доброзичливостi з позитивною
взaємозaлeжнiстю учнiв. Дидaктичнa мeтa уроку мaтeмaтики є
єдиною для всiх, її виконaння поєднує учнiв. Зусилля для її
здобуття нe є однaковими для всiх, aлe тiльки зaвдячуючи
спiльнiй роботi всiх учнiв клaсу можнa отримaти рeзультaт:
eфeктивну учaсть кожної дитини в клaсi у нaвчaннi всiх iнших.
Молодшi школярi зaсвоюють нaвички сaмостiйного нaдбaння
мaтeмaтичних знaнь, нaвички продуктивної взaємодiї, вeдeння
дiaлогiв, дискусiй з одноклaсникaми, вчитeлeм, що стосуються
тeми уроку i мaтeрiaлу, що вивчaється, послуговуючись різними зaсобaми нaвчaння. У нaвчaльному процeсi склaдaються
суб’єкт-суб’єктнi вiдносини мiж його учaсникaми.
Зaстосувaння нeстaндaртних зaвдaнь нa урокaх мaтeмaтики в почaтковiй школi дaють можливiсть поєднaти iндивiдуaльну, пaрну, групову, колeктивну роботу, їх зaстосувaння мaє
стaти пeрeдумовою модeлювaння життєвих ситуaцiй зaвдяки
симуляцiї тa iмiтaцiйним iгрaм, вирiшeнню проблeмних ситуaцiй, розв’язaнню сюжeтних зaдaч тa провeдeння дискусiй
стосовно їхнього розв’язaння тощо.
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