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ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЕСІ УКРАЇНКИ В 

ТОВАРИСТВІ «ПРОСВІТА» 
 

Бадєєва Людмила Іванівна 

к.і.н., доцент 

Харківський національний  

університет радіоелектроніки 

м. Харків, Україна  

Постановка проблеми. Цього року виповнилося 150 років 

з дня народження видатної української письменниці, громадсь-

кого діяча Лесі Українки (Косач) (1871-1913). Лариса Петрівна 

завдяки своїй творчості та діяльності посіла особливе місце в 

літературі та культурі України, стала прикладом подвижниць-

кої праці на благо рідного народу. Одним з епізодів просвіт-

ницької діяльності Лесі Українки була її участь в заснуванні та 

розгортанні діяльності київського товариства «Просвіта». Діяль-

ність товариства «Просвіта» досліджували Д. Дорошенко [1], 

С. Перський [2] О. Лисенко [3], Л. Євселевський і С. Фарина 

[4], Н. Копиленко [5], О. Цапко [6], Л. Бадєєва [7], О. Малюта 

[8], Є. Букет [9] та інші науковці. Автор ставить за мету – пока-

зати заслугу відомої поетеси, громадського діяча Лесі Українки 

як однієї з активних та впливових членів культурно-освітнього 

товариства в Києві.  

Виклад основного матеріалу. Перший загальний збір 

київського товариства «Просвіта» відбувся 25 червня 1906 року в 

залі Народної аудиторії о 12 год. 30 хв. Бориса Грінченка обрали 

головою зборів. Письменник звернувся до присутніх з такими 

словами: «Треба зазначити тільки два пункти, які роблять 

заснування нашого товариства особливо важним. Перше, – що ми 

починаємо свою діяльність у той час, коли на арену історії 

виступають робочі маси, як діяльні, а не пасивні творці нового 

життя. Роль просвітніх інституцій, які даватимуть освіту, знання 

цим масам, які запомагатимуть їм виробляти опертий на наукових 

фактах світогляд, мусить бути величезна. Другий пункт – той, що 
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товариство наше повстає у Києві, тому осередкові, звідкіля 

почалося наше культурне життя. Був час, коли з сього міста хвилі 

просвіти, хвилі розумового життя розливалися не тільки на всю 

Україну, але й на всю східну Європу, зачіпаючи й західну… 

Настає час, коли ми зможемо вернути нашому культурному 

центрові те сяйво культурної поваги, яка одна тільки дає нації 

право на місце серед інших націй. І се кладе на наше товариство 

велику й дорогу нам, але і важну повинність» [10, с. 12]. 

Статути «Просвіт» складалися за зразком галицького То-

вариства. У статуті київської «Просвіти», заснованої в пам'ять 

Т. Г. Шевченка, зазначалося, що мета товариства – допомагати 

розвиткові української культури і, в першу чергу, просвіті 

українського народу його рідною мовою. Засобами досягнення 

мети були: 1) видавництво книжок, журналів, часописів україн-

ською мовою; 2) відкриття своїх бібліотек, музеїв, читалень, 

книгарень; 3) проведення публічних лекцій, курсів, спектаклів, 

літературно-музичних вечорів, концертів, вистав і т.д. Кошти 

товариства складалися з членських внесків та прибутків від 

вистав, концертів, спектаклів [11, с. 3]. 

Серед перших ухвал Товариства – дати в дешевих 

виданнях літературу для народних мас, вивчити питання про 

створення української школи, заснувати бібліотеку «Просвіти» 

і виробити інструкцію про створення народних бібліотек, 

почати збір коштів на пам’ятник Т. Г. Шевченку в Києві. 

Фундатори запропонували створити в «Просвіті» чотири ко-

місії – видавничу, бібліотечну, шкільно-лекційну й артистичну, а 

також розробити інструкцію щодо створення філій Товариства та 

їхній стосунків з центром. Пропозицію підтримали одноголосно.  

Наприкінці зборів члени товариства «Просвіта» таємним 

голосуванням обрали членів Ради. У кожному з бюлетенів 

мало бути 11 прізвищ – 8 членів Ради і три кандидати. Ті, хто 

набирали більшість голосів, вважалися обраними. Про автори-

тет Лариси Петрівни серед українців свідчить кількість голосів, 

які вона отримала ( нарівні з Модестом Левицьким (46 голосів) 
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Лариса Косач (46 голосів) отримала найбільшу кількість 

голосів, Б.Грінченко отримав 45 голосів. 

Загальний збір було закрито о 17 год. Двадцять дев’ятого 

червня, на своєму першому засіданні, на підставі п. 18 Статуту, 

члени Ради товариства розподілили між собою обов’язки таким 

чином: головою обрали Бориса Грінченка, товаришем голови – 

Ларису Косач, скарбником – Володимира Дурдуківського, 

секретарем – Сергія Шемета. Так товариство «Просвіта», 

засноване в пам'ять Т. Г. Шевченка, розпочало свою діяльність. 

Київська «Просвіта» згуртувала біля себе цілий ряд дуже 

енергійних людей і серед них кількох письменників. Недаремно 

автор відомої книги про український рух (написаної з метою 

попередити уряд про небезпеку того руху) С. Щоголів писав, що 

«Просвіта» згуртувала навколо себе «отборные силы мазепин-

цевЪ». «До виділу входили, – як згадував Д. Дорошенко, – по-

кійні М. Синицький і Ф. Матушевський, В. Цимбал, С. Єфремов, 

Мод. Левицький, В. Дурдуківський, В. Страшкевич, В. Королів, 

Ол. Волошинов; пізніше належали до його Л. Яновська, П. По-

нятенко, А. Вязлов й С. Русова. Київська «Просвіта» намітила 

собі план роботи в різних напрямках. З одного боку зоргані-

зовано видавництво, з другого культурну працю на передмістях 

Києва» [1, с. 70]. 

Пізніше, уже восени 1906 р., у листі до письменниці Ольги 

Кобилянської Леся Українка зазначила: «…У Києві тепер 

єдиний ясний пункт на темному тлі українського життя – то 

наша недавно відкрита «Просвіта». Се ж перше легальне 

українське товариство у Києві, відколи він став «губернським 

городом російської імперії». …«Просвіта» наша хоче мати 

ширші завдання, ніж галицька, і, крім видавництва книжок для 

народу, хоче мати свою бібліотеку, книгарню, музей і всяку 

всячину, а чи воно пощастить, то, звісно невідомо» [12, с. 171]. 

Як бачимо, плани у просвітян були грандіозні. 

Активна праця Лесі Українки у київській «просвіті» розпо-

чалася у вересні 1906 р., після її повернення з літніх канікул, 

проведених на Полтавщині, у Гадячі. Сімнадцятого жовтня 
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письменниця пише заяву на ім'я київського губернатора з про-

ханням дозволити відкриття публічної бібліотеки при київській 

«Просвіті» та висловлює готовність узяти на себе відповідаль-

ність за керівництво книгозбірнею (у липні аналогічну заяву вже 

подавав голова правління «Просвіти» Б. Грінченко). Зрештою 

цю ініціативу просвітян було відхилено владою [13]. 

Однак зазначені вище обставини не завадили Лесі Українці 

налагодити жваву роботу щодо організації книгозбірні «Просві-

ти». Уже наприкінці 1906 р. просвітянська бібліотека налічувала 

понад 2700 томів, найповнішим був відділ українознавства. Влас-

ну книгозбірню (1500 томів) товариству пожертвував громадсь-

кий діяч, журналіст і видавець, член-засновник Наукового 

товариства ім. Шевченка, Кость Паньківський. В одному з листів 

до видатного вченого-сходознавця Агатангела Кримського Леся 

Українка писала: «Наша мета –зробити нашу бібліотеку настільки 

багатою й розмаїтою, щоб українець, пробуваючи в Києві, не 

потребував ходити по чужих бібліотеках» [12, с. 173], натомість 

міг би задовольнити свої літературні та наукові потреби у рідній 

інституції. Перебуваючи у тісних творчих зв’язках з багатьма 

представниками тогочасної української інтелектуальної еліти, 

Леся Українка намагалася залучити їх до допомоги у комплекту-

ванні книгозбірні «Просвіти» томами власних бібліотек.  

З великим натхненням Леся Українка працювала також і в 

інших секціях товариства – шкільно-лекційній та артистичній 

(останню з них Лариса Петрівна очолювала). Так, письменниця 

брала участь у підготовці рефератів (обравши теми «Роль юрби в 

сучасній белетристиці» та «Народницький театр на Заході і в 

нас») та організації літературно-музичних вечорів, присвячених 

знаковим постатям української науки та культури. «Успішними 

були заходи з лекціями, народними читаннями, виставами, 

концертами для дорослих та дітей. Хоч і тут бували заборони, 

проте багато дечого зроблено: щомісяця владжувано концерти на 

честь письменників (М. Вовчка, Б. Грінченка, Котляревського, 

Шевченка, Франка, Самійленка, Коцюбинського, К.-Карого, О. 

Олеся та інших). Вистави давали не тільки побутові, а й з метою 
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ознайомити громадянство ще з європейським театральним 

репертуаром у перекладах на українську мову [2, с. 247]. Так, за 

1907 р. артистична  комісія організувала та провела 3 концерти і 

одну виставу. Комісії пощастило здобути дозвіл і впорядкувати 

один великий вечір, присвячений Т. Шевченкові, який відбувся в 

театрі «Товариства Грамотності». Театр був повнісенький і не міг 

умістити всіх, хто бажав бути на святі [10, с. 30]. 

Навесні 1907 р. Леся Українка через погіршення стану 

здоров'я змушена була виїхати на лікування до Криму, а згодом – 

до Грузії, разом з чоловіком Климентом Квіткою, який отримав 

там посаду. Хоча тема «Просвіти» знову й знову «виринає» в 

епістоляріях Лесі Українки 1907–1910 рр., письменниця не 

переставала жваво цікавитися просвітницьким рухом. 

Висновки. Таким чином, Леся Українка була однією з фун-

даторів та активних діячів товариства «Просвіта» у Києві. 

Київська «Просвіта» була і залишається однією з масових та 

активно діючих культурно-освітніх організацій на підросійській 

території України в дореволюційний період. Так, згідно «Звідом-

лень товариства», 1906 року «Просвіта» нараховувала 277 

дійсних членів, 1907 року – 423 члени, 1908 року – 546, 1909 року 

– 625. Ми бачимо динаміку популярності національно-культурної 

роботи серед мешканців міста Києва. Київська «Просвіта» корис-

тувалася великим авторитетом в Україні, всі інші товариства 

визнавали її за керманича на терені культурно-освітньої роботи. 

До неї зверталися звідусіль за різними порадами, інформацією та 

допомогою в культурно-освітніх справах. І київське товариство 

надавало таку допомогу, зокрема чернігівській «Просвіті» та 

іншим товариствам у проведенні лекцій. 

Література:  

1. Дорошенко Д. «Просвіти» на Великій Україні (зі спогадів) 

// Календар товариства «Просвіта» на рік 1928. Львів, 1927. 

302 с. 

2. Перський С. Популярна історія товариства «Просвіта» 

у Львові, з ілюстраціями. Львів: Видання т-ва «Просвіта», 

1932. 268 с. 



 

11 

3. Лисенко О.В. «Просвіти» Наддніпрянської України в 

дожовтневий період. Київ: Основа, 1990. 33 с. 

4. Євселевський Л. І., Фарина С. Я. «Просвіта» у Наддніп-

рянській Україні: Історичний нарис. Київ: ВУТ «Просвіта», 1993.  

128 с.  

5. Копиленко Н. Київська «Просвіта» (1906-1910) // 

Дивослово. 1994. №1. С.54–57. 

6. Цапко О.В. Діяльність товариства «Просвіта» в Україні 

(1891-1914 рр.): автореф. дис. на здобуття вчен. ступеня д.і.н. зі 

спец. 07.00.01 – історія України. Київ, 1998. 19 с. 

7. Бадєєва Л.І. Діяльність товариства «Просвіта» на Лівобе-

режній Україні у ХХ столітті: автореф. дис. на здобуття наук. 

ступ. к.і.н.: спец. 07.00.01–історія України. Харків, 2004. 21 с. 

8. Малюта О.В. «Просвіта» у формуванні державницького 

потенціалу українського народу ( друга половина ХІХ – перша 

чверть ХХ ст.): автореф. дис. на здобуття вчен. ступеня к.і.н. зі 

спец. 07.00.01–історія України. Київ, 2005. 20 с. 

9. Букет Є. Нариси з історії Київської «Просвіти". К.: ВЦ 

«Просвіта», 2014. 112 с. 

10.  Звідомлення товариства «Просвіта» у Києві, заснова-

ного в пам'ять Т. Шевченка, за 1907 рік. Київ, 1908. 232 с.  

11.  Громадська думка. Щоден. політ., економ., літ. газета. 

Київ, 1906, 20 травня. 

12.  Леся Українка. Зібрання творів: у 12 тт. Київ: Наукова 

думка, 1979. Т. 12. 693 с. 

13. «Просвітянки» з роду Косачів.  URL: https://da-

ko.gov.ua/%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b2%d1%96%

d1 (дата звернення 15.03.2021). 



 

12 

______________________________________________________ 

Соціологічні науки 

 

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ 

ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Бойко М.О., 

викладач суспільних дисциплін 

Дніпрорудненський індустріальний коледж 

м. Дніпрорудне, Україна 

Поняття соціалізації є досить спірним, багатогранним та 

складним. За своїми змістовими характеристиками – це процес 

становлення особистості, реалізації людського в індивідові; 

процес формування вмінь, соціальних настанов, які відповідають 

соціальним ролям; процес засвоєння людиною зразків поведінки, 

психологічних механізмів, соціальних норм і цінностей, необ-

хідних для ефективного функціонування індивіда в суспільстві; 

процес засвоєння та подальшого розвитку індивідом соціально-

культурного досвіду: знань, норм, цінностей, традицій, трудових 

навичок, що накопичуються і передаються від покоління до 

покоління; процес включення індивіда в систему суспільних 

відносин і формування у нього соціальних якостей.  

Студенти - це відносна спільність особистостей, зумовлена 

домінуючою єдністю мети і завдань у справі оволодіння профе-

сією, а також ідентичними організаційними структурами життє-

діяльності, що забезпечують результативність впливу всіх 

факторів освітнього процесу. 

Соціальна компетентність майбутнього фахівця вміщує ком-

поненти, що зазначаються в різноманітних дослідженнях [1], а 

саме; 

 - соціальні-професійні, які характеризують ступінь підготов-

леності майбутнього фахівця до виконання ним професійних 

ролей після завершення навчання; 

 - соціально-комунікативні як показник сформованості 

необхідного рівня і якості комунікативних вмінь та навичок 

для підтримки й розвитку соціальних комунікацій; 
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 - соціально-інтелектуальні – які визначають здатність 

майбутнього фахівця до орієнтації і взаємодії з соціумом, щоб 

уникнути соціального виключення та соціальних патологій, а 

також інтелектуальну лабільність; 

 - соціально-побутові – як відображення рівня володіння 

побутовими навичками, знання санітарно-гігієнічних норм, 

навички безпечної роботи з обладнанням та ін.; 

 - громадянські – знання основ нормативно-правових засад 

майбутньої професійної діяльності та життєдіяльності суспіль-

ства загалом; 

 - моральні – які відображають рівень сформованості певної 

сукупності ціннісних орієнтацій, зокрема професійних цінностей. 

Метою соціалізації студентів перш за все є активне 

опанування ними досвідом попередніх поколінь та уміннями 

використовувати його в інтересах створення власного добробуту 

не на шкоду іншим. Як відомо, виховання є провідним фактором 

у гармонійному розвитку особистості, у становленні студента як 

спеціаліста, у той же час соціалізація наповнює його реальними 

думками щодо того, як краще сприймати довкілля, як на нього 

реагувати (впливати на нього чи пристосовуватись, щоб мати 

успіх). Саме елемент “успішності”, пошук умов самореалізації та 

одержання насолоди від самого процесу життя, участі у вироб-

ничій чи навчальній діяльності, одержання бажаної винагороди за 

свої зусилля (адекватна оцінка за результати навчання, відповідна 

зарплата за виконану роботу, заохочення за підвищений рівень 

якості діяльності й т.п.) відрізняє процес соціалізації студента 

(особи взагалі) від процесу виховання. [2]: 

Соціальна компетентність студента коледжу – це комплексна 

характеристика особистості майбутнього фахівця, яка визначає 

його здатність до гнучкої адаптації в змінних умовах соціально-

професійного середовища закладу фахової передвищої освіти та 

ефективної взаємодії із соціальним середовищем, а також 

комплексу особистісних якостей (цінностей, мотивів, ставлень до 

професійного становлення). Розглядаючи категорію соціальної 

компетентності студента коледжу, я виходжу з того, що соціальна 
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компетентність загалом є результатом процесу соціалізації 

майбутнього фахівця у закладі освіти. 

Непослідовна демократизація суспільних процесів відбилась 

і на загальній соціалізації молоді, яку дослідники називають 

кризовою. В такий час психологічні особливості юнацького віку, 

накладаючись на неупорядковані суспільні процеси, збільшують 

вагу стихійної соціалізації. Молодіжні культури через групи 

ровесників та ЗМІ перебирають на себе визначальну роль куль-

турних агентів соціалізації. Традиційні агенти: родина та освіт-

ньо-виховна система, залишаючись важливими факторами соціа-

лізації, відчувають значну конкуренцію з боку інших факторів. 

Студентський період є важливою стадією соціалізації й 

має певні ознаки, зокрема:  

а. відбувається активне включення молодих людей у нове 

середовище;  

б. посилюється самостійність у виборі цінностей, ідеалів, 

середовища для спілкування, видів діяльності, що підвищує необ-

хідність рівноправної, демократичної партнерської взаємодії;  

в. удосконалюються механізми саморегуляції, самокорекції; 

г. домінуючим фактором впливу стає нове соціальне сере-

довище (академічна група, групи за інтересами). 

Особливості процесу соціалізації студентської молоді 

включають три стадії [5]: 

Перша стадія – адаптаційна (охоплює перший і частково 

другий курси) - спрямована на оволодіння способами навчально-

професійної діяльності, її основним змістом є адаптація індивіда 

до нових умов. Вона також зумовлена психологічними особли-

востями студентів молодших курсів, найбільш важливими з яких 

є: формування почуття дорослості та власних поглядів, прагнення 

до самоутвердження особистості, устремління до пізнання 

навколишнього світу, загострення почуття справедливості та ін.. 

Друга стадія - ціннісно-діяльнісна, або диспозиційна (охоп-

лює частково другий і третій курси) - забезпечує розв'язання 

протиріччя між ціннісними орієнтаціями на цілі життєдіяльності 

й засобами їх досягнення, детермінованими соціальними умовами 
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життя індивіда. Основні зусилля на цій стадії соціалізації 

сконцентровано на подальшому розвитку особистості студента, а 

у випадку необхідності - на корекції її окремих якостей. 

Третя стадія - професійна (охоплює випускний курс) - сприяє 

завершенню професійно-особистісного становлення студентів, 

перетворенню їх у активних суб'єктів соціалізаційного процесу. 

На кожній стадії не тільки розв'язуються специфічні завдання 

розвитку особистості, але й створюються умови для переходу на 

наступну. Таким чином, процес соціалізації студентів містить 

практичну, психологічну й моральну підготовку до професійної 

життєдіяльності. 

Соціалізація людини – це процес входження кожного індиві-

да в соціальну структуру, в результаті якої відбуваються зміни в 

самій структурі суспільства та в структурі кожної особистості. 

Індивід засвоює зразок поведінки, цінності та соціальні норми. 

Все це необхідно для успішного функціонування у суспільстві.  

Одним з етапів соціалізації є перебудова особистості в 

період підліткового віку. На протязі цього етапу відбуваються 

найбільші фізіологічні зміни. З тринадцяти років діти прагнуть 

брати на себе як можна більше обов’язків. Вік шістнадцять 

років вважається найбільш небезпечним та напруженим, тому 

що кожний індивід самостійно і свідомо вирішує для себе най-

більш підходяще соціальне суспільство в якому він буде 

перебувати достатньо тривалий час. Саме юні роки найбільш 

активно використовуються для становлення власного життя та 

вибору соціальної спільноти. [4]  

Велика роль у соціалізації особистості належить суспільним 

дисциплінам; а саме: «Громадянська освіта» та «Соціологія». Їх 

завдання – забезпечити цілеспрямовану підготовку до функціону-

вання в системі суспільних відносин поліваріантного світу, соці-

альної взаємодії та активної відповідальної участі в суспільній 

діяльності.  

При вивченні теми «Особистість та її ідентичність» , я 

використовую вправу «Хто я?». Кожний студент на аркуші 

малює сонце і 10-15 променів. Уздовж намальованих променів 
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необхідно написати відповіді на запитання: «Хто я?». Кожне 

речення починається : « Я - …» і коротко презентує себе. 

Тобто, це перший крок до власної ідентифікації. У деяких сту-

дентів це завдання викликає труднощі. Це може свідчити про 

власну занижену самооцінку дитини. Такі діти можуть важко 

вписуватися в колектив, знаходити нових друзів у групі. Тому 

необхідно більше проводити колективних виховних заходів та 

залучати до них таких дітей. Далі разом зі студентами, на 

прикладах, поданих викладачем, даємо визначення поняттям 

людина – індивід – особа – особистість – індивідуальність.  

Хочу також порадити провести тестування на визначення 

темпераменту студентів. Як ми знаємо, що кожний темперамент 

має свої «плюси» та «мінуси». Це дасть змогу підлітку зрозу-

міти: які саме позитивні риси характеру слід розвивати, а над 

якими недоліками треба попрацювати щоб зменшити їх вплив 

на поведінку. При вивченні даної теми я проводжу семінар на 

тему «Сучасні молодіжні субкультури» . Головним завданням, 

яке стоїть перед студентами, є підбір інформації щодо розкриття 

наступних питань: виникнення субкультури; в чому вона вира-

жається; позитивне та негативне в даній субкультурі. Семінари 

проходять цікаво. Студенти з задоволенням готують презентації, 

приймають активну участь в обговоренні. Також проводжу 

соціологічне опитування на тему «Проблеми молоді». Спочатку 

студенти самостійно дають декілька варіантів відповідей на 

поставлену проблему. Далі ми разом складаємо опитувальний 

лист. Потім проводимо опитування ( анонімно для отримання 

достовірної інформації). Сьогодні першість утримують такі 

проблеми, як зловживання алкоголю, наркотиків, та тютюнова-

ління. Далі проблема залежності від гаджетів, продовження 

навчання у вищих навчальних закладах, конфлікти з батьками та 

друзями, складність знайти роботу за спеціальністю. До речі, 

фінансові проблеми не займають першості. Студенти сповнені 

оптимізму і сподіваються, що цю проблему вирішити можливо. 

На превеликий жаль, багато з них зневірилися у перспективах, 

які можна отримати у своїй країні. І тому планують при можли-
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вості виїхати за кордон у пошуках більш комфортного життя. 

Далі проводимо обговорення названих проблем та пошуки їх 

вирішення. 

З огляду на викладене, приходимо до висновку, що 

особливої актуальності на сучасному етапі набуває соціалізація 

студентської молоді у зв'язку зі зростаючими вимогами до 

формування активної творчої особистості, здатної знайти власне 

місце в житті, самовизначитися та реалізувати себе. Оскільки 

студентський вік - це період активного формування внутрішньої 

потреби особистості співвідносити власні прагнення з інтереса-

ми суспільства, то він є сензитивним для засвоєння соціального 

досвіду, активної суспільно значущої діяльності. Особливості 

процесу соціалізації студентів зумовлені його стадіями, оскільки 

адаптивна, цінніснодіяльнісна і професійна стадії соціалізацій-

ного процесу відрізняються за завданнями, змістом, формами й 

методами, мають свою логіку та результати. 
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м. Чернівці, Україна 

Пізній гестоз - це ускладнення вагітності, яке характеризу-

ється розвитком прогресуючої артеріальної гіпертензії, протеї-

нурії та набряків. В сучасному світі це одна зі складних медико-

соціальних проблем акушерства та гінекології, так як становить 

високий ризик розвитку материнської і перинатальної захворю-

ваності. Частота гестозу в Україні за даними ВООЗ коливається 

від 10 до 16%, посідаючи при цьому 4 місце в структурі 

материнської смертності, в той час, як перинатальна загибель 

плода внаслідок пізнього гестозу складає 42-52%. [4] 

Велика кількість досліджень, проведених в даній сфері, не 

дали можливості сформувати єдину теорію етіології та пато-

генезу захворювання, а також, з метою попередження розвитку 

поліорганної недостатності, розробити достовірні прогностичні 

маркери, які б дозволили виявляти гестоз на ранніх стадіях, 

коли симптоматика ще не проявилася. [1] 
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В сучасній літературі гестоз- це клінічний прояв нездарності 

адаптаційних механізмів організму матері пристосуватися до 

нових умов існування і забезпечити потреби плоду та адекватний 

його розвиток. В основі патогенезу цього захворювання основну 

роль відіграє синдром системної запальної відповіді (англ. 

«systemic inflammatory response syndrome» (SIRS)), зумовлений 

порушеннями імунного статусу матері. Він характеризується 

виникненням генералізованого спазму судин та порушенням 

функції ендотелію. [3] 

У розвитку патологічної вагітності велику роль  відіграє 

оксидативний стрес, як фактор запальних і аутоімунних реакцій. 

Активне накопичення вільних радикалів призводить до окисню-

вання білків, ліпідів, інших структур клітини, а у майбутньому- до 

її пошкодження та загибелі. Також у вагітних з пізнім гестозом 

виявляють зниження вмісту жиророзчинного антиоксиданту- 

вітаміну Е, який бере участь не тільки в знешкодженні вільних 

радикалів, але і в регуляції функціонального стану імунної систе-

ми та балансу синтезу медіаторів запалення. Можна зробити 

висновок, що є зв'язок між активністю процесів пероксидного 

окислення ліпідів і пригнічення антиоксидантного захисту з 

активацією прозапальних цитокінів. Крім того, великого значення 

в патогенезі набуває високий рівень експресії молекул 

міжклітинної адгезії, який відображає ступінь пошкодження 

клітин ендотелію, а отже дає можливість судити про активність 

розвитку захворювання. [5] 

У жінок з гестозами різного ступеня важкості спостерігається 

ослаблення супресорної активності сироватки крові (зниження 

абсолютного та відносного рівня Т-лімфоцитів переважно за 

рахунок Т-супресорів, підвищення вмісту Т-хелперів) в порівнян-

ні з фізіологічним перебігом вагітності. Цей факт демонструє 

відсутність фізіологічної гестаційної імуносупресії, яка забезпе-

чує толерантність організму матері до організму плода. Також 

було зафіксовано особливу послідовність синтезу прозапальних 

цитокінів. Як правило, спочатку виділяються ранні цитокіни 

(інтерлейкін 1β), а потім пізні (інтерлейкін 6, 10). Надмірна 
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продукція медіаторів запалення призводить до порушення 

мікроциркуляції, тканинної гіпоксії, гіпоксії плаценти, плода. [5] 

Неможливо не зазначити, що Трунов О.М та Горбенко О.М в 

своїх дослідженнях довели: у скринінг-діагностиці пізнього гес-

тозу можна використовувати такі показники, як вміст малонового 

диальдегіду (МДА), лактоферину, який відповідає за регуляцію 

фагоцитуючої активності і синтез цитокінів. Відповідно, у вагіт-

них, які страждають на пізній гестоз виявляють значне підвищен-

ня концентрації вищеназваних показників, а також зниження 

вмісту α-токоферолу та SH-груп, як результат антиоксидантної 

депресії. [1] 

Отже, наявність корелятивного зв’язку між активністю 

оксидативного стресу, запального процесу та ендотеліальної 

дисфункції дає можливість зробити висновок про їхню вагому 

роль в патогенезі захворювання. У майбутньому можна 

використовувати оцінку імунного статусу та вазорегулюючих 

властивостей ендотелію організму матері на ранніх термінах 

гестації для скринінгу та виділення групи ризику по розвитку 

пізнього гестозу, профілактики та адекватної корекції порушень.  
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Стаття присвячена дослідженню аспектів мовленнєвого порт-

рета  персонажа художнього твору як  основного засобу його 

характеристики на прикладі мовлення Еркюля Пуаро з роману 

Агати Крісті «Таємниця голубого потягу». 

Мовленнєвий аспект особистості викликає особливий інтерес 

дослідників на сучасному етапі розвитку наукових знань. Доведе-

но, що авторське оцінне ставлення до образу персонажа формує 

певну модель мовного втілення цього персонажа. Основна увага 

приділяється дослідженню  створення портрета персонажа в 

художньому тексті через реалізацію особливостей його мовлення. 

Ключові слова: мовленнєва характеристика персонажу, 

словесний образ, мовленнєва партія, мовленнєвий портрет. 

Поняття мовленнєвого портрета міцно закріпилося в мово-

знавстві і навіть стало окремим напрямом вивчення особистості з 

точки зору мови. Інтерес до вивчення мовленнєвих портретів 

проявляється в ХХ ст. Тоді до цього питання зверталися такі 

мовознавці, як С.В.Леорда, М.В.Панов, Р.Р.Матвєєва.   

Детальний наліз мовної особистості в контексті російської 

мови дає Ю.Н. Караулов. На його думку, структура мовної осо-

бистості складається з трьох рівнів − вербально-семантичного 

(граматичного), тезаурусного (когнітивного) та мотиваційно-

прагматичного [8]. 

Зрозуміло, що мовленнєвий портрет персонажної особис-

тості в художньому творі виконує певні функції. Перш за все, він 

вказує на приналежність персонажа до тієї чи іншої групи, слугує 
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засобом, за допомогою якого можна показати, ким саме є персо-

наж твору. Позитивні герої в художньому творі часто стають 

рупором ідей автора твору, а їхня життєва позиція – віддзерка-

ленням авторської концепції добра та зла. Звідси, персонажне 

мовлення позитивного головного героя повинно, по-перше, 

позитивно сприйматися читачем, тобто комунікативно відповіда-

ти загальнолюдським моральним стандартам, а по-друге, служити 

провідником авторських уявлень про позитивність як таку. 

Вперше у літературознавстві термін «мовленнєва особис-

тість» було впроваджено з термінологічного апарату інших 

гуманітарних наук, таких, як філософія, психологія та соціологія 

В. В. Виноградовим. Під «мовленнєвою особистістю» він розумів 

прояв авторського начала у мовленнєвому творі [3, с.64].  Мова 

йде не лише про взаємини між автором та його героєм, але й про 

авторський індивідуальний набір засобів мовного плану, що 

виокремлюють та індивідуалізують постать самого автора у 

порівнянні з іншими. 

Дослідження мовленнєвої особистості становить вагому час-

тину робіт М. Бахтіна, який зазначає, що автор, герой та  читач є 

«живими учасниками та двигунами життя», що диктують форма-

льні та стильові характеристики тексту [3, с.225]. С. В. Мамаєва 

вказує, що термін «мовленнєва особистість» має в сучасному 

мовознавстві різноманітні трактування: вчені обґрунтовують 

існування особистості мовленнєвої, комунікативної, словникової 

(етносемантичної), філологічної, сукупної мовленнєвої особис-

тості» [9, с.7] Ю. В. Рождественський вбачає образом автора 

«особливе ставлення того, хто пише художній твір до самого 

твору» [7, с.228]. 

Вивчення словесного образу (мови) персонажа – це важли-

вий напрямок дослідження будь-якого героя, адже через мовлен-

нєвий портрет читач одержує значну кількість художньої 

інформації про дійову особу. 

К.Фролова визначає цілий комплекс підходів до осмислення 

сутності персонажа, вираженої через його мову. На думку автора 

необхідно: 
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1. встановити вікові дані, як вони виявляються в психіці 

мовця; 

2. знайти свідчення приналежності до певної соціальної 

групи, професії, нації і в зв’язку з цим визначити особливості 

світосприймання; 

3. схарактеризувати рівень культури, коло інтересів; 

4. визначити ставлення до інших персонажів; 

5. виявити самооцінку персонажа; 

6. встановити можливі діалектизми, арго, індивідуальні 

характерності мови; 

7. простежити актуалізацію семантичних значень і 

семантичних нашарувань, їх роль, функцію» [10, с. 3].    

Названі позиції для характеристики словесного образу 

персонажа вважаємо не досить повними. Їх необхідно розширити. 

Зокрема, доцільно виділяти  у тексті словесні конструкції, що 

дають можливість збагнути погляди персонажа на світ, самого 

себе, проблеми, які порушені у творі і постають перед ним. 

Різноманіття факторів варіативності мовних засобів 

зумовлює існування варіативності територіальної (лінгвістичної), 

соціальної (стратифікаційної), індивідуальної (нерегулярної), 

ситуативної, стилістичної. Зазвичай елементи, що дозволяють 

віднести персонаж до тієї чи іншої соціальної групи, відносять  до 

периферійних елементів мови і розділяють на колективні/мовні 

(просторіччя; діалекти; арго; жаргони; сленг; професіоналізми; 

табуйовану лексику; архаїзми) та індивідуальні/мовленнєві (воль-

ності усної мови; дитяча мова; ламана мова іноземців; дефекти 

вимови; порушення норми вимови і написання у носіїв мови; 

словотворення) [1; 4]. 

Мовна характеристика персонажа і створюється саме мане-

рою мови, її стилістичною забарвленістю, характером лексики, 

побудовою інтонаційно-синтаксичних конструкцій і т.п. Мова 

оповідача і персонажів – інструмент для створення потрібного 

враження у читачів. Для читача важливо не тільки те, про що 

говорить персонаж і як це його характеризує. Важливо і те, як він 

каже. Адже в самій манері висловлювати свої думки, в 
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словниковому  запасі, в побудові фрази розкривається духовний 

світ героя. Багато в чому мова залежить від обставин, в які 

потрапляє людина. За тим чи іншим персонажем закріплюються 

постійні, тільки йому притаманні особливості мови, що 

призводить до індивідуалізації образу. 

Мовленнєва характеристика – складова характеристики 

героя або персонажа; включає в себе його манеру говорити, 

улюблені інтонації і слівця, мовні звороти, словниковий запас, 

тобто складається з самої мови героя і з опису її особливостей 

автором. Мовна характеристика – це частина характеристики 

персонажа або літературного героя, вона має на меті охаракте-

ризувати його мову (манеру говорити, інтонації, мовні звороти, 

словниковий запас) і складається з самої мови героїв і з опису її 

особливостей письменником-автором [11]. 

Мовленнєва характеристика (мовленнєвий портрет) 

персонажа – засіб художнього зображення персонажів, що 

полягає у підборі особливих для кожної дійової особи 

літературного твору слів, висловлювань і мовленнєвих зворотів 

[2, с. 385], – привертає увагу дослідників художнього тексту, адже 

на межі двадцятого і двадцять першого сторіччя художній діалог, 

як основна частина мовленнєвої характеристики, відіграє найваж-

ливішу роль при формуванні образа персонажа в прозі, адже саме 

через діалог автор передає основну інформацію про персонаж [6]. 

Наприклад, мовленнєва партія Е.Пуаро найяскравіше розкрива-

ється в діалогах із свідками, підозрюваними, слугою Джорджем, з 

чого можна одразу зробити висновок про його професійну прина-

лежність, освіченість, культуру, розум. Беручись за розслідуван-

ня, з перших хвилин Пуаро виявляє високий професіоналізм 

слідчого через неабияку увагу до будь-якої деталі, що може 

стосуватися злочину. Він дуже уважний до всього і спостережли-

вий, але  це не заважає йому бути ввічливим і делікатним у виборі 

слів, наприклад, при огляді місця злочину він заспокоює Катаріну 

і бере ситуацію в свої руки: "Excuse me, Mademoiselle, - said 

Poirot. - "To you this is all very new and terrible. To me, alas! it is an 

old story " [5, с.198].  "What is important? What is not? One cannot 
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say at this stage. But we must note each little fact carefully."[5,с.199]. 

Мова літературного героя допомагає читачеві не тільки 

зрозуміти його духовний світ, полюбити або зненавидіти його, 

але і виявитися в центрі описуваних подій, сприймати те, що 

відбувається з позицій його учасників 

Жодна деталь не може сховатися від пильного ока Пуаро. 

Захоплений розслідуванням, він часто використовує французькі 

вислови, оскільки французька  мова є його рідною, що вказує на 

його бельгійське походження: Tres bien (дуже добре), Precise-

ment (чудово), La via (життя – досить дивне явище, чи не так?), 

Bon jour (доброго дня), Precisement (саме так) [5].  

Поряд із фразами ввічливості, Пуаро використовує лексику 

ділового мовлення, зокрема наукового стилю, яка є підтверджен-

ням його аналітичного складу розуму: він вміло порівнює, аналі-

зує факти, логічно систематизує їх, шукає переконливі аргументи, 

робить висновки, які іноді всіх шокують своєю достовірністю і 

несподіваністю: "Let us arrange our facts with order and precision. 

According to our present theory, this is how they run" [5,с.219].  

Мовленню Пуаро не характерна категоричність, він все 

піддає сумніву і шукає переконливі докази, ніколи не поспішає з 

висновками. Заглиблюючись у роздуми, часто використовує 

французькі фрази, бо первинне мово мислення людини відбува-

ється  в рамках рідної мовної системи: "Ah, ca par exemple," 

replied Poirot, "that is of no importance whatever. Naturally, if he 

committed the crime he will have an alibi. A man with the Comte's 

experience does not neglect to take precautions" [5,с.220]. 

Пуаро добре знає психологію людей і враховує її вплив на 

поведінку і вчинки людини, що є дуже важливим у розслідуванні 

і свідчить про гострий розум детектива та його професійну 

майстерність. Він розуміє, яка людина не може скоїти вбивство: 

“A man of the type of the Comte is always a coward; he takes no risks. 

He plays the safe, the mean, what the English call the low-down game; 

but murder, a hundred times no!" [5,c.221]. 

У словах Пуаро звучить переконливість лише тоді, коли він 

має вагомі докази і повністю впевнений у сказаному. Йому добре 
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знайома і психологія жінок : "A mauvais sujet, Но les femmes". "A 

mauvais sujet," said Poirot, shaking his head; "but les femmes—they 

like that, eh?" [5,с.247]. 

Мовлення Пуаро колоритне, соковите, пересипане вставними 

конструкціями та образними висловами. Таке мовлення характе-

ризує Пуаро як людину освічену, ерудовану, що має широкий 

кругозір. Він галантний, любить розсипати компліменти. 

Використання емоційно забарвленої лексики дає можливість 

Пуаро бути гнучким у висловленнях, некатегоричним і 

непрямолінійним: "It was only an opinion, Poirot hastened to explain. 

The case is, of course, in your hands, and you will do what seems fit to 

you"[5,с.221]. "Papa Poirot, he always laughs the last."[5,с.252]. " I 

held my tongue." [5,с.299]. 

У мовній характеристиці дійової особи або героя епічного 

твору письменник узагальнює такі особливості мови людей, які 

говорять читачеві про рівень культури і приналежності до 

певного середовища, історичної епохи; розкриває духовний світ і 

його психологію. 

Отже, на основі проведеного дослідження мовлення Пуаро, 

зокрема діалогічного, аналізу абстрактного мислення героя, важ-

ливих його загальнолюдських рис, роздумів під час розслідувань, 

ми виявили  високий рівень комунікації Пуаро, який демонструє 

його освіченість, ерудицію та професіоналізм. Спостереження над 

особливостями його мови, для якої характерні експресивність, 

образні вислови – метафори, фразеологізми, розмаїття синтаксич-

них структур, допомогли нам зрозуміти індивідуальні особливос-

ті його характеру. Таке мовлення характеризує Пуаро як людину 

широкого кругозору, високо інтелектуальну, мовна поведінка якої 

пов'язана насамперед із емоційним сприйняттям світу. Адже його 

слово – жива реакція на думку співрозмовника, реакція на те, що 

відбувається навколо, прояв роздумів та його душевних пережи-

вань. Для досягнення своїх цілей Пуаро використовує в основно-

му стратегії позитивної ввічливості. Його прагматичною складо-

вою є оперування знанням інформації про слухача, ствердження 

спільності поглядів, взаємності, вираження симпатії. 
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Таким чином, мовна характеристика важлива не тільки в роз-

критті психологічних особливостей персонажа і конкретної 

історичної епохи, а й допомагає письменникові донести до читача 

головну думку твору, в мовному оформленні твору проявляється 

безпосередньо авторський стиль письменника, його творча манера. 
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______________________________________________________ 

УДК 615     Медичні науки 
 

ГУБНІ ГІГІЄНІЧНІ БАЛЬЗАМИ ДЛЯ ГУБ. ПОЖИВНІ 

СКЛАДОВІ. ЛІКУВАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ РОМАШКИ ТА 

КАЛЕНДУЛИ 
 

Данільчук Д. Л., 

студентка фармацевтичного факультету, 

Київський міжнародний університет 

м. Київ, Україна 

Губні бальзами гігієнічні (губні помади) – безбарвні або 

слабо забарвлені бальзами, які утворюються із сплаву воску, 

рослинних масел, спермацету, вазеліну і т.д., іноді з додаванням 

невеликих частин ланоліну. Застосовуються для пом’якшення 

обвітрених губ, лікування герпесу, тріщин та сухості.  

До гігієнічних губних помад є наступні вимоги:  

-дуже важлива повна нейтральність по відношенню до 

організму; 

-повинна бути простою у використанні; 

-мати приємний смак; 

-утворювати на губах міцний, жирний шар, який не буде 

висушувати губи і одночасно буде стійким до дії слини, і 

впливу механічних факторів. [1] 

До складу таких помад може відноситися безліч 

складових, таких як, наприклад:  

1) Вітамін Е – розгладжує зморшки навколо губ, захищає 

від утворень заїд на краєчках губ; 

2) Вітамін B12 і Вітамін C – мають протизапальну і 

загоювальну дію; 

3) Бджолиний віск – запобігає обезводненню тонкої, 

ніжної шкіри губ, створює захисне покриття, підвищує 

пружність і еластичність шкіри; 

4) Мед – має приємний смак і освіжає та захищає шкіру 

губ від висихання; 

5) Масло жожоба – має протизапальні властивості та 

бореться з запаленням шкіри; 
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6) Абрикосове і Касторове масло – пом’якшують і жив-

лять шкіру губ; 

7) Алое віра – надає ранозагоювальну, регенеруючу, пом’як-

шувальну, зволожуючу, антибактеріальну і протизапальну дію. 

[2] 

Але особливу увагу слід приділити ромашці і календулі, ці 

дві рослини дуже добре живлять, і зволожують шкіру, а також 

захищають її від шкідливих оточуючих факторів. 

Ромашка аптечна представляє собою однолітню 

трав’янисту рослину з сильним запахом. Стебло гіллясте. 

Квітки зібрані в кошики з конічним порожнистим квітколожем. 

Крайові квітки – жовті, трубчасті, двостатеві. Плід – довгаста 

сім’янка з 3 ребрами. 

Квітки ромашки (Chamomillae flores) містять олію ефірну 

до складу якої входить хамазулен, прохамазулен, а також 

флаваноїди, кумарини, полісахариди, солі мінеральні, каротин, 

кислота аскорбінова, холін та кислоти органічні.  

Ромашка є протизапальним, потогінним, заспокійливим, 

кровоспинним і знеболювальним засобом. Противірусні 

властивості ромашки аптечної допомагають при застудних 

захворюваннях: прискорюють одужання, зменшують симптоми 

і знімають запалення слизових оболонок. 

Також, квітки ромашки для шкіри обличчя є джерелом 

вітамінів, вони розгладжують зморшки, тонізують, знімають 

запалення і подразнення, загоюють ранки. [3] 

Календула являє собою однорічну трав’янисту рослину 

висотою 20-50 см. Стебло прямостояче, розгалужене; квітки 

зібрані у великі кошики з оранжево-червоними або жовтими 

квітками; плоди – сім’янки. 

Квітки календули (Calendulae flores) містять каротиноїди, 

смоли, слизу, гіркоти, флавоноїди, саліцилову і яблучну кислоту, 

сапоніни, також рослина має цинк, мідь, молібден і селен. 

Календула, як і ромашка, має протизапальну, бактери-

цидну, противірусну, ранозагоювальну, спазмолітичну дію, 

покращує процеси регенерації. 
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Нагідки календули – це незамінний засіб від прищів, 

вугрів, шкірних запалень. Помічений також омолоджувальний 

ефект рослини, який досягається за рахунок живлення, 

тонізації та поліпшення тугору шкіри. [4] 

Отже, квітки ромашки та календули мають надзвичайно 

лікарські властивості, які не тільки лікують, але і регенерують 

та захищають шкіру від впливу навколишнього середовища. 

Тому вміст цих двох рослин буде доречним для виготовлення 

лікарського бальзаму для губ з ранозагоювальним та захисним 

ефектом. 
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Анотація. Стаття присвячена дослідженню процедури визнання 

виконавчого документу таким, що не підлягає виконанню 

повністю або частково після ухвалення судового рішення в 

господарському спорі згідно Господарського процесуального 

кодексу України.  

Ключові слова: судовий наказ, виконавчий документ, ухвала 

господарського суду, наказ господарського суду, виконання 

судового рішення, визнання виконавчого документу таким, що не 

підлягає виконанню. 

В практиці зустрічаються часті випадки, коли боржники 

користуються правом на визнання виконавчого документу таким, 

що не підлягає виконанню, з метою невиконання судового 

рішення. 

Судові рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими 

на всій території України, а у випадках, встановлених 

міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана 

Верховною Радою України, - і за її межами (частина 1 статті 326 

ГПК України). 

Законодавець передбачив можливість, при наявності 

певних підстав, визнавати виконавчий документ таким, що не 

підлягає виконанню. 

Суд, який видав виконавчий документ, може за заявою 

стягувача або боржника виправити помилку, допущену при його 

оформленні або видачі, чи визнати виконавчий документ таким, 

що не підлягає виконанню (частина 1 статті 328 ГПК України). 
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На разі, спостерігаються часті випадки у судовій практиці, 

коли боржники зловживають правом на подання заяви про 

визнання виконавчого документу таким, що не підлягає 

виконанню, вже після вичерпання будь-яких інших законних 

механізмів оскарження судового рішення. 

З системного аналізу статті 3 Закону України «Про 

виконавче провадження», статей 147, 232, 327 ГПК України 

можна зробити висновок, що до виконавчих документів, які 

можуть бути визнані такими, що не підлягають виконанню за 

процедурою, визначеною статтею 328 ГПК України, належать: 

судовий наказ, наказ та ухвала, які видані господарським судом. 

Інші виконавчі документи, видані іншими, ніж господарсь-

кий суд, органами та посадовими особами, не можуть бути 

визнані господарським судом такими, що не підлягають 

виконанню повність або частково, в порядку, визначеному 

статтею 328 ГПК України. 

В частині 2 статті 328 ГПК України перераховані підстави 

для визнання виконавчого документу таким, що не підлягає 

виконанню повністю або частково: 

1. Якщо виконавчий документ було видано помилково; 

2. Якщо обов’язок боржника відсутній повністю чи част-

ково у зв’язку з його припиненням, добровільним виконанням 

боржником або іншою особою; 

3. Інші причини для визнання виконавчого документу 

таким, що не підлягає виконанню повністю або частково. 

Відповідно до усталеної практики Європейського Суду з 

прав людини право на суд, захищене статтею 6 Конвенції про 

захист прав людини і основоположних свобод (далі - Конвенція), 

було б ілюзорним, якби національна правова система Високої 

Договірної Сторони дозволяла, щоб остаточне, обов'язкове для 

виконання судове рішення залишалося невиконаним на шкоду 

будь-якій зі сторін (рішення ЄСПЛ у справі "Горнсбі проти 

Греції" (Hornsby v. Greece), від 19.03.1997). 

Як бачимо, обов’язок виконання судового рішення є непо-

рушним принципом, який закладено як в ГПК України, так і в 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_627815/ed_2009_05_27/pravo1/MU50K02U.html?pravo=1#627815
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/an_627815/ed_2009_05_27/pravo1/MU50K02U.html?pravo=1#627815
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міжнародному праві, і не допускає можливості не виконувати 

судове рішення. 

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного 

господарського суду у постанові від 12 жовтня 2018 року по 

справі № 910/9026/13 в п. 6.14-6.16 зазначив: 

«6.14. В межах розгляду саме заяви про визнання наказу 

таким, що не підлягає виконанню повністю або частково, 

встановлюється лише наявність чи відсутність чіткого та одно-

значного факту припинення обов'язку боржника добровільним 

виконанням боржником чи іншою особою або з інших причин, 

проте, не здійснюється перегляд самого судового рішення, самого 

спору по суті, встановлених судовим рішенням фактичних 

обставин справи, дослідження доказів, що свідчать про можливу 

зміну цих обставин, з прийняттям відповідних висновків.  

6.15. Такий перегляд судового рішення по суті можливий 

лише в апеляційному або в касаційному порядку чи за резуль-

татами перегляду за нововиявленими обставинами, а не в 

межах розгляду заяви про визнання наказу таким, що не 

підлягає виконанню. 

6.16. В свою чергу, саме результати такого перегляду в 

апеляційному або в касаційному порядку чи за результатами 

перегляду за нововиявленими обставинами з прийняттям 

відповідного судового рішення можуть стати підставою для 

визнання наказу таким, що не підлягає виконанню» [2] 

Аналогічної правової позиції Верховний суд у складі 

колегії суддів Касаційного господарського суду дотримується 

у своїй постанові від 03 березня 2018 року у справі № 5011-

9/15826-2012 [3] 

В постанові Верховний Суд України від 13 липня 2016 

року у справі № 3-774гс16 зазначено, що "Порушення пункту 

першого статті 6 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод констатував Європейський суд з прав 

людини у справі «Устименко проти України». 

Зокрема, Високий Суд вказав, що право на справедливий 

судовий розгляд, гарантоване пунктом 1 статті 6 Конвенції, 
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повинно тлумачитися у світлі Преамбули Конвенції, відповідна 

частина якої проголошує верховенство права спільною спад-

щиною Високих Договірних Сторін. Одним з основоположних 

аспектів верховенства права є принцип правової визначеності, 

яка передбачає дотримання принципу res judicata, тобто 

принципу остаточності рішення, згідно з яким жодна зі сторін 

не має права домагатися перегляду остаточного і обов'язкового 

рішення лише з метою повторного слухання справи і постанов-

лення нового рішення. Відхід від цього принципу можливий 

лише коли він зумовлений особливими і непереборними 

обставинами (див. рішення у справі «Рябих проти Росії» 

(Ryabykh v. Russia), заява № 52854/99, пп. 51 і 52, ECHR 2003-

X) (п. 46 рішення).[4] 

Тобто, судами чітко розділено площини, в яких здійснюється 

оскарження судового рішення та в чому полягає саме механізм 

визнання виконавчого документу, таким що не підлягає виконан-

ню. 

Аналогічної позиції дотримувався Пленум Вищого госпо-

дарського суду України постанови від 17 жовтня 2012 року № 9 

«Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов 

господарських судів України» «виправлення до наказу мають 

вноситися з урахуванням вимог частини першої статті 89 ГПК, 

тобто ці виправлення не можуть зачіпати суті судового рішення, 

на виконання якого видано наказ». [5] 

З наведеного матеріалу можна зробити висновок, що 

процедура визнання виконавчого документу, таким що не 

підлягає виконанню повністю або частково, застосовується 

виключно при наявності наступних умов: 

- Виключно виконавчий документ, який виданий госпо-

дарським судом, може бути визнаний таким, що не підлягає 

виконанню; 

- Наявні підстави для визнання його таким, що не підлягає 

виконанню (наведені у статті 328 ГПК України); 

- Виключно сторони, які брали участь у справі (боржник і 

стягувач за виконавчим документом), можуть скористатися 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12
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процедурою визнання виконавчого документу таким, що не 

підлягає виконанню; 

- Суд не переглядає зміст судового рішення, а виключно 

вирішує фактичні обставини виконання чи не виконання 

судового рішення або досліджує питання можливої помилко-

вості видачі виконавчого документу; 

- Розгляд заяви про визнання виконавчого документу 

таким, що не підлягає виконанню здійснюється судом, яким 

розглядав справу та в межах тієї ж справи, за результатом 

розгляду якої здійснювалася видача виконавчого документу. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЕ ДЖЕРЕЛО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 

 

Іткіна Д.С., 
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Подільського державного 
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смт. Нова Ушиця, Україна 

Використання будь-якого виду енергії і виробництво елек-

троенергії супроводжується утворенням багатьох забруднювачів 

води і повітря.  

Ми не можемо не впливати на середовище, у якому живемо, 

оскільки для підтримки життєвих процесів як таких необхідно 

поглинати і використовувати енергію. До традиційних джерел 

енергії  відносять теплову енергетику, атомну енергетику та 

гідроенергетику. 

Оскільки традиційне виробництво енергії дає величезні 

кількості забруднювачів води і повітря, то постало питання 

будівництва альтернативних джерел енергії. 

За останнє десятиліття інтерес до цих джерел енергії пос-

тійно зростає, оскільки в багатьох відносинах вони необмежені. 

Підвищення цін на нафту і газ послужило головною причиною 

того, що ми знову звернули свою увагу на воду, вітер і Сонце.  

Альтернативні джерела енергії — відновлювані джерела 

енергії, до яких належать енергія сонячна, вітрова, геотермальна, 

енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з 

органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів, 

та вторинні енергетичні ресурси, до яких належать доменний та 

коксівний гази, газ метан дегазації вугільних родовищ. 

У пошуках альтернативних джерел енергії в багатьох країнах 

чимало уваги приділяють вітроенергетиці.  

Енергія вітру є перетворюваною формою сонячної енергії. 
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Вітер виникає через різницю в температурі нагрівання 

континентів і морів, полюсів і екватора, тобто через різницю 

тисків між окремими тепловими зонами, а також через силу 

Коріоліса, пов’язану з обертальним рухом Землі. Близько 1-2% 

сонячної енергії, яка доходить до поверхні Землі, перетворюється 

на кінетичну енергію вітру, яка складає 2700 ТВт. Приблизна 25% 

припадає на стометрову товщу шару атмосферного повітря, що 

оточує безпосередньо поверхню Землі. Вітри, що дмуть над 

поверхнею континентів, мають енергетичний потенціал потуж-

ністю 40 ТВт. Ресурси енергії вітру є невичерпними, оскільки 

виникнення вітрів постійно підтримується сонячною енергією [1, 

с.323]. Уже сьогодні в Данії вітроенергетика покриває близько 2% 

потреб країни в електроенергії. У США на декількох станціях 

працює близько 17 тисяч вітроагрегатів загальною потужністю до 

1500 Мвт. Вітроенергетичні пристрої випускаються не тільки в 

США і Данії, але і Великій Британії, Канаді, Японії і деяких 

інших країнах.  

У 2020 році світовий вітроенергетичний ринок ввів в експлу-

атацію майже 100 ГВт нових вітрових потужностей, тим самим 

встановивши новий світовий рекорд. Незважаючи на пандемію 

COVID-19, показник річного зростання вітроенергетичних 

потужностей зріс на 59% порівняно з попереднім роком (у 2019 

році глобально було додано 60,7 ГВт нових вітроенергетичних 

потужностей). 94% встановлених у 2020 році вітроенергетикних 

установок припали на наземну вітроенергетику, тоді як введені 

6,1 ГВт офшорних вітроенергетичних потужностей демонструють 

19% падіння сектору порівняно з показником 2019 року. 

У світі Україна займає 14 місце за встановленою потужністю 

вітроагрегатів. 

Вітрова енергетика в Україні є один з потужних напрямів 

розвитку сучасної енергетики. Україна має значний природний 

потенціал для реалізації вітроенергетичних проєктів. 

Середньорічна швидкість вітру в приземному шарі на 

території України досить низька – 4,3 м/с. Багато вітрогенераторів 

починають виробляти промисловий струм починаючи з 
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швидкості вітру 5 м/с. Якщо враховувати, що вони можуть 

використовувати енергію вітру до висоти 50 м (на деякій висоті 

від поверхні швидкість вітру зростає), то енергетичний потенціал 

на території України складає гігантську величину - 330 млрд. кВт 

і перевищує встановлену потужність електростанцій. Для того, 

щоб будівництво вітроелектростанції виявилося економічно 

виправданим, необхідно, щоб середньорічна швидкість вітру в 

даному районі складала не менш 6 метрів за секунду. У нашій 

країні вітряки можна будувати на узбережжях Чорного і 

Азовського морів, у степових районах, а також у горах Криму і 

Карпат. У нинішню епоху високих цін на паливо можна вважати, 

що вітродвигуни виявляться конкурентноздатними по вартості і 

зможуть брати участь у задоволенні енергетичних потреб країни.  

Особливості вітродвигунів 

При швидкості вітру 33 км/год  подовження крила пропелера 

в 4 рази (з 15 до 60 м) збільшує виробництво енергії в 16 разів. 

При  довжині крила 30 м вітер зі швидкістю 50 кілометрів за 

годину забезпечує виробництво електроенергії у 26 разів більше, 

ніж вітер зі швидкістю 17 кілометрів за годину. Саме тому 

інженери схиляються на користь великих вітродвигунів і 

прагнуть перехопити вітер на великій висоті.  

Більшість великих вітродвигунів, що споруджуються зараз 

чи уже діючих, розраховано на роботу при швидкостях вітру 17-

58 кілометрів за годину. Вітер зі швидкістю менше 17 кілометрів 

за годину дає мало корисної енергії, а при швидкостях більш 58 

кілометрів за годину можливе пошкодження двигуна.  

Двигуни звичайно встановлюють на високих вежах, щоб 

пропелери були відкриті більш сильним вітрам, що дмуть на 

великій висоті. Ближче до поверхні землі будинки, дерева, 

невеликі пагорби і  стримують і послабляють вітер [2, c.22]. Тому 

потрібні високі щогли.  

Швидкість вітру варіює в широких межах - від легкого 

подиху до могутніх поривів; у зв'язку з цим міняється і число 

обертів генератора за секунду. Для усунення цього змінний 

струм, що виробляється при обертанні осі генератора, випрям-
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ляють, тобто перетворюють у постійний, що йде в одному 

напрямку. При великих розмірах вітродвигуна цей постійний 

струм надходить в електронний перетворювач, що робить 

стабільний змінний струм, придатний для подачі в енергетичну 

систему. Невеликі вітродвигуни подають випрямлений струм у 

великі акумуляторні батареї замість перетворювача. Акумуля-

торні батареї необхідні для запасання електроенергії на періоди, 

коли вітер занадто слабшає для виробництва енергії.  

Також бувають періоди, коли генератори виробляють мало 

енергії чи зовсім її не виробляють. У такий час необхідно десь 

збільшити вироблення струму звичайною електростанцією, щоб 

покрити потреби в ньому. 

Особливості застосування вітроелектричних станцій (ВЕС): 

паралельна робота з мережею, автономна робота ВЕС, пряме 

перетворення електричної енергії в теплову. 

З кожним днем все більше побутових споживачів переходять 

на використання відновлювальних джерел енергії. Це дає їм мож-

ливість забезпечити своє житло незалежним джерелом енергії. 

Для споживачів, які хочуть генерувати енергію з чистих 

джерел енергії, встановлення вітряка невеликої потужності може 

бути хорошим варіантом. 

Розрізняють 2 основних типи вітрових установок. 

З горизонтальною віссю обертання – найбільш поширений 

тип вітроустановок, в яких провідний вал ротора розташований 

горизонтально відносно землі. Вітрогенератор такого типу має 

дві-три лопаті, які встановлені на вершині установки. Кількість 

лопатей у колесі вітряка варіюють від одної до п'ятдесяти.  

З вертикальною віссю обертання, в яких провідний вал 

ротора розташований вертикально. Електростанція з вертикаль-

ним вітрогенератором простіша при виготовленні і монтажу, 

оскільки в цьому випадку не потрібно орієнтуватися на напрям 

вітру, тому навантаження на конструкцію набагато менше.  

На сьогоднішній день галузь альтернативної енергетики (АЕ) 

в світі досить швидко розвивається. Одним з напрямків галузі є 

вітроенергетика, яка займається перетворенням енергії вітру в 
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електричну енергію. Будівництво вітрових установок, в яких хоч і 

низький ККД (20-35%), вважається досить перспективним 

напрямком у світі. 

 

 
 

Можемо із впевненістю сказати, що вітрова енергетика в 

Україні в найближчі часи буде тільки зростати і збільшувати 

частину альтернативної енергетики в енергетичному балансі 

України.  
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Актуальність. У наш час можна з впевненістю сказати, що 

жодна система управління персоналом не може ефективно 

функціонувати, якщо вона не містить в собі якісної системи 

мотивації персоналу. Мотивація відіграє велику роль в організації 

ефективного механізму управління персоналом, вона спрямована 

на спонукання працівника до ефективної і якісної праці. Тому 

нехтування мотиваційним фактором у сфері праці може 

призвести до значного зниження продуктивності праці, якості 

продукції, трудової дисципліни на кожному конкретному 

підприємстві і навіть до кризи в господарській системі в цілому.  

Мета публікації. Розкриття особливостей мотивації праці 

в системі управління персоналом організації. 

Основний текст. Перш за все необхідно розглянути 

сутність категорії «мотив». Мотив – це внутрішня спонукальна 

сила, яка примушує людину до здійснення певних дій. У свою 

чергу: мотивація – це процес спонукання людей до праці, який 

передбачає використання мотивів поведінки людини для 

досягнення особистих цілей або цілей організації [3]. 

При управлінні мотивацією в організації необхідно врахо-

вувати, що люди з більшим рівнем мотивації працюють 

продуктивніше не залежно від рівня їх знань, здібностей чи 
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навичок. А це у свою чергу позитивно впливає на загальний 

стан продуктивності організації. 

Саме тому є необхідність у розробці ефективного так званого 

«мотиваційного механізму». Мотиваційний механізм повинен 

будуватися з урахуванням особливостей персоналу, які включа-

ють потреби, інтереси, установки і ціннісні орієнтації працівників 

та враховувати існуючу структуру управління персоналом, 

чинники, що впливають на організацію всередині і ззовні, а також 

традиції, що склалися та історичний досвід роботи [1]. 

Варто зазначити, що у наш час існує дуже багато способів, 

методів та інструментів впливу на мотивацію конкретної людини, 

кількість яких з кожним днем лише поповнюється. Важливим 

також є те, що всі ці складові забезпечення ефективного впливу 

на мотивацію трудової діяльності людини не є колективними. 

Один і той самий чинник, може прекрасно впливати на підви-

щення мотивації одного працівника, і в той же час не спричиняти 

ніякого впливу на іншого працівника, або вже завтра може 

сприяти зниженню цих мотиваційних настанов у обох. 

Основними методами мотивації працівників є матеріальні та 

нематеріальні. Матеріальна мотивація спрямована переважно на 

задоволення фізіологічних потреб. До неї відносять заробітну 

плату, премії, бонуси та надбавки. Проте гроші – це не єдиний і 

часто не найефективніший спосіб мотивації працівників. 

Вважається, що нематеріальна винагорода часом може вплинути 

більш помітно та ефективно [4]. 

Нематеріальна мотивація спрямована на задоволення 

психологічних та соціальних потреб людини. Ефективно дана 

мотивація впливатиме лише на тих людей, які вже задовольнили 

свої базові потреби і впевнені в тому, що зможуть їх 

забезпечувати, та наступним етапом для них є самореалізація [4]. 

Мотивація персоналу може бути дієвою лише за умови 

застосування сучасних форм і методів не лише матеріальної, але й 

нематеріальної мотивації. Це є дуже важливим, оскільки частіше 

за все менеджери, керівники нехтують нематеріальною мотиваці-

єю, та не застосовують її в процесі управління персоналом. При 
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цьому організація несе додаткові витрати на підвищення заробіт-

ної плати, премії, надбавки тощо. Постає питання про економічну 

ефективність використання в організації системи мотивації.   

Розглянемо більш детально сучасні методи нематеріальної 

мотивації, які, на нашу думку, є найбільш ефективними. 

Одним з головних методів є мотивація вільним часом або 

модульна система компенсації вільним часом. Особливість моти-

вації вільним часом полягає в тому, що різниця в навантаженні 

працівників, яка обумовлена роботою в різний час доби і дні 

тижня, компенсуються безпосередньо наданням вільного часу, а 

не грошовими надбавками [2]. 

Застосування гнучких форм зайнятості допомагає робото-

давцям маніпулювати кількістю та якістю робочої сили, виходячи 

з потреб розвитку підприємства та економічної ситуації; надає 

змогу періодично поновлювати знання, проходити професійну 

перепідготовку та підвищення кваліфікації; регулює режими 

робочого часу працівників різних вікових груп, тобто створює 

умови для перспективного формування робочої сили [2]. 

До нематеріальних методів мотивації відноситься також 

визнання заслуг. Суть особистого визнання полягає в тому, що 

працівники, які продемонстрували високу результативність 

діяльності, згадуються в доповідях вищому керівництву фірми 

чи особисто представляються йому, одержують право підпису 

відповідальних документів, у розробці яких вони брали участь, 

персонально вітаються дирекцією з нагоди свят чи сімейних 

дат [2]. 

Специфічними нематеріальними методами мотивації є 

похвала і критика. Похвала повинна йти слідом за кожною гідною 

дією виконавця, позитивним результатом, здобутим ним, але 

обов'язково конкретним, який сприяє досягненню цілей 

організації. До цього нематеріального методу висувають такі 

вимоги, як дозованість, послідовність, регулярність. Відсутність 

похвали, особливо за добру роботу, несправедлива або нещира 

похвала демотивують працівника, тому для підвищення її дієвості 

бажано використовувати об'єктивні критерії.  
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Критика ж у свою чергу є негативною оцінкою результатів 

роботи окремих працівників або трудових колективів, резуль-

татів їх роботи. Критика повинна бути конструктивною; стиму-

лювати дії людини, які направлені на усунення недоліків [3]. 

Таким чином, формування якісної системи мотивації 

персоналу на сучасному етапі має відбуватися при взаємодії як 

матеріальних методів мотивації, так і нематеріальних. При 

чому, останні методи мають переважати над іншими.  

Висновок. Отже, мотивація персоналу в організації виступає 

найдієвішим інструментом підвищення результативності та якості 

трудової діяльності працівників. Було розглянуто два методи 

мотивації: матеріальна і нематеріальна. З них було виділено 

нематеріальну та розглянуто її найефективніші прийоми. Завдяки 

запровадженню вказаних прийомів нематеріальної мотивації в 

організації можливе значне підвищення ефективності функціону-

вання організації в цілому, так і кожного працівника зокрема.  
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ефективності / З. М. Пушкар, В. В. Буднік // Всеукраїнська 

науково-практична конференція з міжнародною участю 

молодих вчених, студентів «Розвиток економіки України в 

умовах глобалізації». – 2011. – С. 67-71. 

3. Рульєв В. А. Менеджмент: навч. посіб. / В. А. Рульєв, 

С. О. Гуткевич – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 312 с. 

4. Скриль В. В. Ефективне використання мотиваційного 

механізму в системі управління персоналом на підприємстві / 

В. В. Скриль, Т. О. Галайда // Економічний форум. – 1/2015. 
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Історичні науки  

 

ДОСЛІДНИЦЬКА ТА ПОШУКОВА РОБОТА  

НА ЗАНЯТТЯХ ІСТОРІЇ. 

 

Курлянчик О.В., 

викладач суспільних дисциплін 

Дніпрорудненський індустріальний коледж 

м. Дніпрорудне, Україна 

У сучасних умовах, коли обсяг інформації розширюється 

небаченими до цього темпами все більшого значення набуває 

завдання навчати навчатися, тобто навчатися самостійно набува-

ти й використовувати знання, саме дослідницька робота на 

заняттях історії формує позитивне ставлення до пізнавальної 

діяльності, сприяє розвиткові в студентів потреби до самопізнан-

ня, самореалізації та самовдосконалення. Саме життя, а точніше 

зміни в сучасному світі, потребують від успішної людини 

дослідницького стилю життя і поведінки. 

Особисто я, як викладач Дніпрорудненського індустріаль-

ного коледжу залучала студентів до пошукової роботи і студенти 

з захоплення та зацікавленістю приймали мою пропозицію. 

Пошуковою роботою ми займалися і в позаурочний час, 

приймали участь у різних конкурсах. 

Першою такою спробою була участь у обласному конкурсі у 

2014р. Тема «Приватні навчальні заклади на території 

Запорізького краю у ХVIII на початку ХХ ст.». Далі в 2016 р. 

Знову участь в обласному конкурсі з темою «Історія мого 

навчального закладу». 2018р.- участь у Всеукраїнському конкурсі 

«Пам’яті жертв голодомору», 2020р. – участь у Всеукраїнському 

конкурсі «Врятувати від забуття» тему яку ми обрали з двома 

студентами різних груп «Історія Пантелеймонівського храму села 

Мала Білозерка». І ще мені дає наснагу це те що діти запитують 

про нові конкурси чи нову пошукову роботу. Також кожен 

студент готує на кінець семестру на залік своє родинне дерево. 

Всі роботи виконані на достатньому і високому рівні, а в очах 



 

46 

спостерігаю блиск і зацікавленість цією роботою. Це мене 

спонукає не зупинятися і що я на правильному шляху. 

Головними проблемами для студентів залишаються самос-

тійний аналіз історичних документів, встановлення логічних 

зав’язків між подіями та явищами, неспроможність оцінювати 

історичне джерело з позицій об'єктивності. Тому першочерговою 

є потреба формувати уміння орієнтуватися в інформації, 

аналізувати її, узагальнювати, робити висновки. 

Саме ця діяльність допомагає мені, як викладачу створити 

ситуацію успіху для студентів, дати відчути радості від 

здолання труднощів.  

Мета моєї роботи висвітлення дослідницької діяльності на 

заняттях історії. 

Дослідницька діяльність студентів на заняттях історії 

системна пошукова робота дітей, заснована на опрацюванні 

відповідної джерельної бази, що дозволяє самостійно розкрити 

сутність історичних подій, явищ, процесів тощо. Дослідницька 

діяльність студентів на заняттях історії передбачає етапи, 

характерні для наукового дослідження: 

− визначення досліджуваної історичної проблеми, 

− ознайомлення з відповідними джерелами та їх опрацюван-

ня, 

− власне проведення історичного дослідження, 

− аналіз результатів дослідження, остаточне узагальнення, 

формулювання висновків, 

− оформлення результатів дослідження. 

Крім того, часто студенти різняться за своїми здібностями 

шукати й обробляти інформацію. У ході численних досліджень я 

зробила висновок, що у тих студентів, які успішно здійснюють 

пошук, часто виникають труднощі в обробленні знайденої 

інформації, її розумінні й осмисленні. Натомість інші студенти 

успішно обробляють знайдену кимось іншим інформацію, але 

самі не здатні впоратись із пошуком. Інакше кажучи, одні 

поводяться як «теоретики», а інші як «експериментатори», з усіма 

позитивними й негативними наслідками, що звідси випливають. 
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Розбіжності між пошуком інформації та її використанням важливі 

і мають враховуватися під час організації дослідницької 

діяльності. 

Так як вивчення історії базується на аналізі першоджерел, то 

під час їх використання необхідно пам'ятати про багатоперспек-

тивний підхід, коли певна історична ситуація висвітлюється з 

кількох щонайменше двох перспектив, що репрезентують різні 

суспільні позиції та інтереси. Відповідно, потрібно привчати 

студентів самостійно знаходити інформацію та працювати з 

різними джерелами, де висвітлюються і різні підходи до 

історичних подій, явищ. Великі можливості для цього відкриває 

Інтернет. Для прикладу, з оригіналами державних документів 

України різних періодів історії студентам та викладачам можна 

ознайомитися на офіційному сайті Кабінету міністрів України: 

http://www.kmu.gov.ua/. Важливість роботі із джерелами придає 

той факт, що в завданнях ЗНО часто перевіряються навички і 

вміння працювати з різними джерелами інформації. Тому 

важливими є завдання на зразок: «Відберіть важливу інформацію 

з джерела», «Підсумуйте інформацію, подану у джерелі», 

«Оцініть інформацію щодо достовірності та упередженості». 

Досить часто юному досліднику доводиться працювати з 

газетними та журнальними матеріалами, особливо з краєзнав-

чою метою. Газетні матеріали часто використовуються й 

авторами підручників. Ознайомитися із старими газетами 

можна як у бібліотеках, так і на сайтах http:// www. 

oldgazette.ru/ та  http://www.onlinegazeta.info/. 

Матеріали усної історії свідчення очевидців, перекази, 

спогади про історичні події оживляють історичні явища, 

надають їм різні виміри і перспективи, відображає тісний 

зв'язок між минулим і теперішнім. Важливо розвивати в 

студентів-дослідників вміння терпляче ставитися до різних 

думок людей, бути ввічливими, дотепними, оригінальними у 

своїх виступах. Необхідно постійно надавати студентам умови 

творчої свободи й дослідницької діяльності. Позитивною 

рисою аналізу усних історій є те, що вивчаючи різні точки зору 

http://www.kmu.gov.ua/
http://www.onlinegazeta.info/
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на ті або інші події, явища, процеси, студенти вчаться 

самостійно аналізувати наведені факти та оцінки, робити 

логічні й обґрунтовані висновки, щоб скласти власну думку з 

проблеми, що розглядається, і відповідно шукати переконливі 

аргументи на її користь. 

Особливу увагу слід приділяти вивченню візуальних 

джерел, до яких відносяться фото, плакат, карикатура, картини, 

листівки, таблиці, графіки, діаграми. Цьому слід приділяти 

належну увагу , тому що при складанні ЗНО у студентів ,як 

правило виникають труднощі. І тому я зробила добірку цього 

матеріалу до підготовки . 

Фотографії є не лише ілюстраціями до тексту, вони також є 

самостійними джерелами, які надають інформації не менше, а 

інколи навіть і більше, ніж текст. Серед візуальних джерел, що 

надають цікаву, хоч і неоднозначну інформацію, є карикатура. За 

допомогою гумору та іронії вона дозволяє автору висловлювати 

свої ідеї, поширювати які нерозумно чи небезпечно з політичної 

точки зору. Історична цінність карикатур полягає в тому, що вони 

дозволяють отримати уявлення про думки та настрої людей у 

певний час. Карикатури коротко подають або узагальнюють суть 

проблеми. 

Ще одним ефективним джерелом історичної інформації є 

відео, кінохроніка і фільми (документальні, художні), аналіз 

якої формує вміння критично мислити, приймати ретельно 

обмірковані та зважені рішення. 

Таким чином, дослідницька діяльність пов'язана з 

пошуком відповіді на творче, дослідницьке завдання з наперед 

невідомим рішенням, спонукає до самореалізації у дослідженні 

історичних фактів, використання набутого досвіду. Кожна 

людина прагне до успіху і саме така діяльність надає 

можливість студентам отримати позитивний досвід роботи, 

відчути задоволення від успіху. Застосування дослідницьких 

прийомів і методів у навчанні мають високу ефективність для 

поглиблення інтересу студентів до пізнавальної та творчої 

діяльності на заняттях історії. 
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Я зробила висновок що студентам не слід нав’язувати 

дослідницьку  та пошукову роботу, а потрібно зацікавлювати і 

тоді буде результат, бажання займатися цією роботою , і як 

наслідок високий результат при складанні ЗНО.  

Дослідницька поведінка на сьогодні розглядається вже як 

стиль життя кожної сучасної людини, а не лише тих, хто 

займається науковими розробками. Потреба досліджувати 

навколишній світ — це одна із найбільш цінних і чудових 

особливостей психіки людини, яка забезпечує умови її адаптації 

до зовнішнього середовища, задоволення творчих, духовних та 

емоційних потреб. 

В умовах інформаційного суспільства особливої значущості 

набуває не стільки оволодіння предметними знаннями, скільки 

формування в студента уміння та бажання вчитися, виховання 

потреби в навчанні та самонавчанні впродовж усього життя. 

Відповідно і сучасна історична освіта не може орієнтуватися 

лише на інформаційне насичення студента. Якщо донедавна 

метою освіти була підготовка випускника, який опанував знання 

в межах програми і набув навчальних вмінь і навичок, то сучасні 

методисти, дидакти, психологи вказують на необхідність 

формування в дітей ключових, галузевих і предметних 

компетентностей. 

Одним з ефективних способів досягнення цієї мети є 

організація дослідницької та пошукової діяльності студентів 

коледжів як на заняттях, так і в позалекційний час. 

Література:  

1. Використання методу проектів як засобу активізації 

пізнавальної та дослідницької діяльності учнів на уроках історії 

[Електронний ресурсі. Режим доступу: http://osvita.ua/school/les-

sons_summary/ edu_technology/41269/ 

2.Власов В. С. Методика формування вмінь роботи з писем-

ними джерелами / В. С. Власов // Практичний довідник учителя 

історії.—Бібліотека журналу «Історія і суспільствознавство в 

школах України: теорія і методика навчання». — № 2–2015. — 

С. 21–23. 7.  
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3. Малієнко Ю. Б. Дослідницька діяльність старшокласників 

на уроках історії [Електронний ресурс]. Режим доступу: 

http://library. 

udpu.org.ua/library_files/zbirnuk_nayk_praz/2011/2011_1_21.pdf 

4. Мороз П.В. Дослідницька діяльність учнів в процесі 

навчання історії України: методичний посібник/ Мороз П. В. К.: 

Педагогічна думка, 2012. 128 с. 

______________________________________________________ 

УДК 339.97  Економічні науки 

 

ПОТЕНЦІАЛ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКОЇ 

ЕКОНОМІКИ 
 

 Лук’яненко Н.Е., 

старший викладач Національного 

 університету «Запорізька політехніка» 

м.Запоріжжя, Україна 

Успішність розвитку економіки будь-якої країни світу 

визначається вдалими чи не вдалими керівними діями її уряду. В 

основу таких дій покладається макроекономічна політика, яка в 

умовах все більшої відкритості національних економік 

визначається, не в останню чергу, потенціалом країни  та 

положенням у глобальному економічному просторі. 

 З набуттям незалежності, Україна отримала можливість 

досягти гідного положення у глобальному економічному 

середовищі. На користь такої думки свідчить значний ресурсно-

економічний потенціал України. Можна виділити такі сильні 

сторони національної економіки:     

 1. Наявність багатогалузевої інфраструктури (військово-

промисловий комплекс, авіакосмічна промисловість, корабле-, 

енерго- й машинобудування, гірнича промисловість, транспортне 

машинобудування) як можливі основи перебудови економіки за 

кластерним принципом. 

2. Наявність освіченого працездатного людського 

капіталу, що засвідчує 34 рейтингова позиція України зі 140 
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країн за рейтингом Всесвітнього економічного форуму. 

3. Сировинно-ресурсна база для атомної, відновлюваної 

енергетики й точного приладобудування. З видобутком і 

використанням корисних копалин пов’язано майже половину 

промислового потенціалу країни (48 %).  

4. Вигідне географічне розташування в євразійському 

просторі, де в середньо- й довгостроковій перспективі вагомість 

транспортних коридорів лише зростатиме. 

 5. Унікальні чорноземи у світовому масштабі – на території 

України знаходиться близько 20 % світових чорноземів. Їхню 

вагомість підсилюють висока природна родючість, потужний 

потенціал виробництва рослинної продукції, розгалужена система 

магістральних каналів зрошення, зональне наукове забезпечення 

рослинництва.  

6. Один з найбільших ринків у Європі з понад 40 мільйонами 

споживачів.  

Найслабші позиції Україна має за рівнем розвитку інсти-

туцій, фінансового ринку та макроекономічною стабільністю. 

Довгострокове прогнозоване лідерство країн забезпечується 

через активізацію інноваційної економіки та ефективний 

механізм захисту й економічної реалізації прав інтелектуальної 

власності як ключового результату сучасних досліджень і 

розробок, що нині формують і зміцнюють конкурентні переваги 

розвинених країн. 

 Україна входить до ТОП-50 країн світу з високою 

винахідницькою активністю, але щорічно кількість отриманих 

патентів в Україні зменшується й у сукупності відповідає 

портфелю нових патентів декількох американських університе-

тів. Найсильнішими сторонами України з погляду інновацій-

ності визнаються: охоплення населення вищою освітою 

(четверта рейтингова позиція у світі), патентна активність (27 

рейтингова позиція), технологічні можливості промисловості 

(34 рейтингова позиція). Водночас низькими є рівень інтенсив-

ності наукових досліджень (44 рейтингова позиція) та рівень 

ефективності економіки (50 рейтингова позиція). При цьому 
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високі позиції України за Індексом розвитку людського 

капіталу Всесвітнього економічного форуму (26 рейтингова 

позиція у світі) катастрофічно обмежує низький рівень Індексу 

прав інтелектуальної власності (лише 115 рейтингова позиція у 

світі) [1]. 

Актуалізується подальший розвиток транскордонного 

співробітництва з Європейським співтовариством і залучення 

України до світових виробничих ланцюгів, що стане основою 

для її входження до інтеграційних мегаблоків (зокрема, ЄС), 

які передбачають виробничу кооперацію та співпрацю в усіх 

галузях і сферах функціонування людини [2]. 

Україна має здійснити структурні реформи, які створять 

передумови для збалансованого розвитку і всеохопного 

зростання. Структурна трансформація національної економіки є 

механізмом інтеграції в міжнародні виробничі ланцюги та 

адаптації до зміни глобального попиту. Головний акцент таких 

структурних реформ треба робити на технологічній модернізації 

інфраструктури та промислового комплексу, де реіндустріалізація 

відбувається шляхом активної інноваційної державної політики 

через створення національної мережі інноваційних полюсів 

зростання: технопарків, бізнес-інкубаторів, стартап-центрів, 

центрів технологічного трансферу. 

 За сучасних умов реально можливою стратегією 

структурних змін є поєднання заходів щодо посилення впливу 

громадянського суспільства, наближення до європейських 

стандартів і норм функціонування органів державної влади. 

Унаслідок структурних змін має відбутися значне послаблення дії 

чинників, що гальмують розвиток національної економіки як у 

середньостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Подальше 

наполегливе дотримання традиційних підходів до розвитку, 

притаманних існуючій моделі (збереження олігархічної моделі та 

економіки споживання), заморозить Україну як сировинного 

придатка світових лідерів, гравця Третьої групи країн і неминуче 

призведе до втрати незалежності.  

На етапі створення власної моделі технологічного розвитку, 
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не менш важливою для амбітного стрибка України є адаптація 

запозичених технологій, вплив яких може тривати десятиліттями. 

Для національної економіки широкомасштабне запозичення 

нових технологій здатне активізувати розвиток сектора послуг, 

забезпечити зменшення трансакційних витрат (фінансові послуги 

он-лайн, доставка товарів літаками-безпілотниками), підвищити 

загальну ефективність і ефективно долати корупцію (цифрова 

оплата адміністративних послуг), а також поліпшити доступ до 

освіти (он-лайн курси). З урахуванням потенційних переваг 

України (людський капітал, географічне розташування, природні 

ресурси) важливо визначити драйвери майбутнього інноваційного 

стрибка – сектори економіки та види економічної діяльності, які 

могли б створювати на інноваційній основі високоякісні продукти 

й послуги з високою часткою доданої вартості та були б 

затребувані на міжнародних ринках. 

 За позитивними сценаріями збалансованого розвитку, 

головні якісні відмінності національної економіки полягатимуть у 

сформованості таких її характеристик, як висока технологічність і 

соціальна відповідальність. Така економіка генеруватиме високий 

попит на висококваліфікованих фахівців, акумулюватиме значні 

фінансові ресурси і трансформуватиме їх на інноваційній основі в 

довгострокові інвестиції. За висновками Інституту суспільно-

економічних досліджень, інструментами забезпечення припливу 

значного інвестиційного ресурсу та інноваційних ідей, а, отже, і 

зміни моделі економіки та управління, мають стати чотири 

комплементарні реформи:  зміна структури економіки України;  

реформа фінансового сектора;  інвестиційна реформа;  реформа 

системи управління. 

Потенційно важливими для України є такі напрями:  

адитивні технології, нові нано- та біоматеріали, відновлювальні 

джерела енергії, високоавтоматизовані виробництва; роботизація 

(технології штучного інтелекту та інтелектуальних систем); 

інформатизація (хмарні технології, мобільний зв’язок та порта-

тивні комп’ютери нових поколінь); гуманізація (генна інженерія, 

нано- та біофармакологія, синтетична біологія); екологізація 
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(низьковуглецеві безвідходні виробництва, технологія віднов-

лення екосистем і контролю забруднення). 

Нажаль, Україна не змогла використати свої величезні 

можливості. Наявний на початку років незалежності у 90-ті 

роки значний ресурсно-економічний потенціал у великій мірі 

був розкрадений та вивезений за кордон, або марно витрачений 

на економічно не доцільні вкладення фінансових ресурсів в 

середині країни у неприбуткові активи. Це призвело до того, 

що сьогодні Україна демонструє основні макроекономічні 

результати гірші за більшість інших пострадянських країн. 

Негативний внесок зробила і війна на сході країни. 

Україна може досягти успіху в міжнародному поділі праці, 

виходячи з її географічного розташування, наявного людського 

потенціалу та природних ресурсів, розвиваючи такі сектори 

національної економіки: аграрний; військово-промисловий; 

інформаційно-комунікаційних технологій. Але існуюча зараз 

структура національної економіки та традиційна модель 

управління не спроможні забезпечити ефективне використання 

потенціалу країни. 

Література:  

         1.Україна 2030: Доктрина збалансованого розвитку. 

Видання друге. — Львів: Кальварія, 2017. — 164 с. ISBN 978-

966-663-393-7 (електронне видання) - [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://econom.chnu.edu.ua/wp-content/uploads/ 

2018/03/E-Book-Doctrine-2030.pdf 

         2.Кожемякіна Тетяна. Mісце україни у глобальному 

економічному просторі: сучасні тенденції і перспективи змін  - 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу:  http://ekmair.ukma.e-

du.ua/bitstream/handle/123456789/13228/Kozhemiakina_Mistse_U

krainy_v_hlobalnomu_ekonomichnomu_prostori_suchasni_tendent
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55 

______________________________________________________ 

УДК 657   Економічні науки 

 

МЕНЕДЖМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА  

НАУКОВОЇ СФЕРИ ЗВО 
 

Маїк В.З., 

Проректор з наукової роботи 

Українська академія друкарства 

м. Львів, Україна 

Однією із складових успіху у впровадженні наукових розро-

бок закладів вищої освіти у реальне виробництво є ефективне 

керування комунікаційними потоками інформації між кафедрами, 

науково-дослідною частиною і стейкхолдерами видавничо-полі-

графічної галузі. На сайтах кафедр і офіційному сайті академії в 

розділі «Наукова робота» розміщена інформація про наукові 

напрями досліджень. Це є пасивна подача інформації. Відсутня 

модель оперативного інформування стейкхолдерів за допомогою 

сучасних електронних засобів про завершені розробки нових 

технологій, матеріалів, устаткування; отримані патенти; захист 

магістерських робіт; захист кандидатських і докторських 

дисертацій; проведення конференцій, семінарів, круглих столів 

тощо. Також відсутній ефективний зворотній зв'язок.  

Мета – створення високоефективної електронної системи 

інформування про науково-технічну діяльність академії 

друкарства стейкхолдерів  видавничо-поліграфічної галузі. 

Критерії успіху – кількість заключених угод на виконання 

госпдоговірних робіт з підприємствами галузі  та їх вартість, а 

також кількість користувачів. 

Для створення цієї системи було обрано групу з семи 

фахівців з різних галузей (технологія поліграфічного вироб-

ництва, інформаційні технології, дизайн, соціологія, іноземна 

мова). Ми обрали метод мозкового штурму, так як він дозволяє у 

досить короткий термін отримати велику кількість ефективних і 

нестандартних пропозицій щодо вирішення поставленої 

проблеми та вибрати для подальшої роботи найбільш ефективні. 
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Тому після постановки проблеми і аналізу питання Що є? ми 

перейшли до запитання Що якщо? і провели мозковий штурм, 

який визначив основні засоби, які можна використати для 

досягнення поставленої мети, зокрема,  соціальні мережі і 

месенджери (Фейсбук, LinkedIn, Інстаграм, Телеграм, Вайбер, 

Мессенджер тощо);  додаток до смартфонів; чат-бот; віртуальна 

платформа; он-лайн журнал; створення бази даних підприємств і 

електронна розсилка інформації. Взагалі в результаті проведеного 

мозкового штурму було представлено 74 ідеї, з яких 3 були в 

результаті аналізу визначені як перспективні для подальшого 

опрацювання. 

Після проведення мозкового штурму ми використали 

методику візуалізації і графічно визначили алгоритми і 

процеси роботи запропонованих систем. Метод візуалізації 

дозволив наглядно продемонструвати алгоритм роботи різних 

систем, а також удосконалити обраний варіант багаторазовою 

ітерацією візуалізації. 

Також ми застосували методику сторітеллінгу у розмові з 

потенційними користувачами системи, зокрема з фірмами, які 

входять у кластер видавничої діяльності і поліграфії. Ми 

отримали детальні розповіді про власний досвід комерційних 

фірм у використанні підходів і інструментарію у просуванні і 

продажу своєї продукції, а також опис інструментів, якими 

вони б користувалися при взаємодії з академією друкарства. В 

результаті застосування методики сторітеллінгу стало 

зрозуміло, що для ефективної роботи електронна  система 

повинна складатися з двох частин: змінної (соціальна мережа 

Фейсбук) і постійної частини (сайт Української академії 

академії друкарства). На базі існуючих електронних засобів 

модель необхідно було створити систему, яка суміщала б у собі 

частину, де розміщена досить статична (умовно постійна) 

частина інформації про науково-дослідну частину, кафедри 

академії,  наукові розробки, наукові послуги  і наукові напрями 

роботи кафедр, а також містила б чіткий зворотній зв'язок. І 

оперативну змінну частину, де, власне, можна було б подавати 
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оперативну інформацію про всі події та заходи, які 

відбуваються в академії (соціальна мережа Фейсбук). Модель 

також повинна включати організацію ефективного зворотнього 

зв’язку, який повинен включати електронний каталог чи базу 

даних звернень за відповідною формою з вказанням фірми-

замовника, контактної особи, опису звернення, узгодження з 

керівництвом, результати опрацювання звернення тощо (рис. 

1). Для підвищення успіху система має бути запроектована, як 

мінімум, на двох мовах (українській і англійській). 

 

 

Рис. 1. Комунікаційна модель зв’язків з підприємствами 

 

Використані методики дизайн-мислення (мозковий штурм, 

візуалізація, сторітеллінг), особливо при застосуванні їх у цілісній 

і послідовній методології дизайн-мислення, дали багато 

нестандартних і ефективних рішень щодо вирішення проблеми 

комунікації з стейкхолдерами і замовниками наукової продукції 

академії друкарства. Застосована методологія дизайн-мислення 
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дозволила перейти від внутрішнього інтуїтивного розуміння 

проблеми, яка виникла, до цілком іншого підходу з розуміння 

(емпатії) до споживачів наших наукових послуг, до їх побажань і 

прагнень, їх зручності і ефективності. 

______________________________________________________ 

 УДК 811.161.1  Филологические науки 
 

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В ПРАКТИКЕ 

ПРЕПОДАВАНИЯ РКИ 
 

Макаренко А.Г. 

преподаватель русского языка 

Подготовительного отделения 

Киевского национального университета 

имени Тараса Шевченко 

г. Киев, Украина 

В современном мире очень сложно представить себе 

повседневную жизнь без мобильного телефона. Для любого 

студента мобильный телефон стал незаменимой вещью. 

Современные студенты могут использовать мобильные 

приложения дома, в транспорте, во время занятий и при 

выполнении домашней работы.  Благодаря своей портативности 

мобильные приложения прочно вошли в нашу повседневную 

жизнь. Таким образом, мы создаём языковое пространство, 

вовлекаем студентов в непрерывный  процесс обучения, повышая 

их мотивацию и заинтересованность в обучении. Мобильные 

приложения достаточно просто использовать. Обычно у них есть   

ограниченное количество функций, и очень легко понять, как 

именно нужно ими пользоваться, на что нажимать.  

Одним из недостатков мобильных приложений для обучения 

русскому языку как иностранному является их однотипность. 

Они все строятся по одному типу: это флеш-карты с лексикой, 

элементарная грамматика и зачастую отсутствие коммуникатив-

ных ситуаций. Студентам высоких уровней нужно пользоваться 

аутентичными приложениями, так как обучающих приложений 
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для них нет. Многие приложения были переведены с английского 

языка на другие языки. Они были созданы не преподавателями, и 

поэтому не учитывались моменты, связанные с методикой 

преподавания русского языка как иностранного.  

Стоит обратить внимания на лексические приложения. 

Они занимают большую часть на этом рынке приложений. Это 

флеш-карты, связанные лексикой по разным темам (семья, в 

городе. транспорт и т.д.). Эту лексику нужно учить и потом 

обычно предлагаются тесты, связанные с этой лексикой. Также 

есть приложения для изучения алфавита: 

1.Writeit. Russian. Тесты и упражнения на практику письма 

и распознавание букв. 

2.Cyrillic. Russian Alphabet. Флеш-карты, тесты и 

упражнения на практику алфавита.  

3.Learn Russian Alphabet. Флеш-карты, игры, тесты. Буквы 

русского алфавита, гласные и согласные. Цифры и даты. 

4.Азбука. Буквы и прописи. Тренировка написания 

прописных букв русского языка. 

Большое количество приложений посвящено различным 

лексико-грамматическим аспектам русского языка: 

1. Russian Cases. Падежи,  правила их употребления. 

2.Russian Noun Declination. Склонение существительных, 

прилагательных и местоимений. 

3. Russian Verbs Conjugation. Спряжение глаголов. 

4. Russian Verb Trainer. Спряжение глаголов. Тест на 

спряжение глаголов 

5. Learn and Go! Глаголы движения. Тесты. 

Есть приложения, которые помогут не забывать 

грамматику, расширять словарный запас и говорить правильно: 

1.Learn Russian Phrasebook. Коммуникативные темы 

русского языка. 2.Memrise.Лексика.  

3.Clozemaster.Лексика в контексте. 

4.Duolingo.Игры, флеш-карты, тексты. 
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Есть мобильные приложения для подготовки к государст-

венному тестированию по русскому языку как иностранному 

языку (ТРКИ):  

1.TORFL A1-C2.Тесты по ТРКИ всех уровней. Включают 

практику различных языковых навыков. 

2.TORFL B2.Грамматические тесты для ТРКИ-2. 

3. TORFL GO. Тесты ТРКИ от элементарного уровня до 

уровня ТРКИ-2. 

Есть комплексные приложения, которые включают все 

виды речевой деятельности: 

1.Learn Russian. Приложение Института Пушкина. Началь-

ный и средний уровень. Флешкарты, лексика, упражнения. 

2.Russian by Living Language. Флешкарты, лексика, 

грамматика, тесты, игры, грамматические правила. 

3.Learn Russian by Babbel. Комплексные упражнения для 

улучшения навыков аудирования, чтения и письма.  

4.Kalinka - Russian Fast & Easy. Приложение для начинаю-

щих изучать русский язык. Многоаспектный подход: грамматика, 

словарный запас, аудирование, игровые и тестовые задания. 

5.Talk2Russia. Приложение от Международной ассоциации 

преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ) для 

начинающих изучать русский язык. На основе курса "Время 

говорить по-русски". Содержит три раздела: вводно-фонети-

ческий курс поможет выучить буквы русского алфавита, 

правила чтения и произношения. 

И, конечно, следует обратить внимание на дополнитель-

ные приложения, в основном, аутентичные: 

1. Грамота.ру. Вопросы и ответы по русскому языку. 

2. Русский словарь. Бесплатный словарь русского языка 

для работы онлайн и офлайн. 

3. Russian Art.1500 картин русских художников с 

подробной информацией и классификацией по жанрам. 

При выборе мобильного приложения следует обратить 

внимание на уровень студента. Для студентов начальных уровней 

подойдут приложения, связанные с алфавитом, с простейшими 
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коммуникативными ситуациями, с написанием букв, с 

грамматическими элементарными правилами, а для студентов 

уровня В1+ можно использовать аутентичные приложения. 

Нужно задуматься над ценностью каждого приложения для 

конкретного урока вписывается ли приложение в ваш курс, 

можете ли вы его использовать дома или в классе. Нужно 

тщательно проанализировать каждое приложение посмотреть, нет 

ли там грамматических ошибок, технических недочётов. Если 

приложение платное, нужно соотнести цену и качество. 

Необходимо добиться баланса между интересными заданиями, 

яркой формой подачи и содержательной информативностью.  

Таким образом, использование мобильных приложений на 

занятиях по РКИ повышает мотивацию студентов, ускоряет 

процесс обучения и формирует навыки самостоятельного 

обучения, даёт возможность включить самообразование в их 

повседневную жизнь.   
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УДК 37    Педагогічні науки  

 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК ВАЖЛИВА 

СКЛАДОВА ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

 

Максимів О. Г.  

Студентка 1 курсу, ОР Магістр 

 ДВНЗ «Прикарпатський національний університет  

імені Василя Стефаника» 

м. Івано-Франківськ, Україна  

Вступ. При організації освітнього процесу в ЗВО 

важливою складовою є  самостійна робота студентів. За своєю 

суттю вона є досить непростою і клопіткою роботою, адже не 

кожен студент вміє працювати самостійно, особливо, це 

стосується першокурсників. 

Сучасні нормативні документи Міністерства освіти і науки 

України визначають самостійну роботу студентів основним 

видом навчально-пізнавальної діяльності. Навчальний час 

відведений на самостійну роботу, регламентується навчальним 

планом і повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 

загального обсягу навчального часу студента, відведеного на 

вивчення конкретної дисципліни. Зміст самостійної роботи 

студента над конкретною дисципліною визначається навчальною 

програмою дисципліни, методичними матеріалами, завданнями та 

вказівками викладача. Також вказано, що матеріал з певної 

дисципліни, який винесено на самостійне опрацювання, буде 

включений до підсумкового контролю поряд з навчальним 

матеріалом.  

Актуальність дослідження. В наш час перед вищою 

освітою постало нове завдання – формувати творчу особистість, 

фахівця, що готовий до саморозвитку, самореалізації та здатного 

самостійно оволодівати потрібною інформацією. Цього неможли-

во навчитися передаючи готові знання від викладача до студента,  

тут необхідне бажання молодої людини вчитися самостійно 

здобувати потрібну їй інформацію та правильно застосовувати її 
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на практиці. Таким чином, студент, що виробив в собі рису 

самостійності, стане в майбутньому конкурентоспроможним на 

ринку праці, хорошим фахівцем з великим багажем знань та 

вмінь. Самостійна робота студентів у вищій школі має стати 

основною формою в освітньому процесі. 

Мета статті полягає у дослідженні  самого терміна «самос-

тійна робота студента», визначенні його основних функцій, а 

також у характеристиці основних форм самостійної діяльності. 

Виклад основного матеріалу. Самостійна робота 

студента – це організаційно та методично спланована пізна-

вальна діяльність, що спрямована на реалізацію конкретних 

результатів без прямої допомоги викладача. У більш широкому 

сенсі, під цим визначенням розуміється сукупність всієї самостій-

ної діяльності студента як в навчальній аудиторії, так і поза нею, 

під керівництвом викладача, і без нього [7, c. 181]. 

Проблемою самостійної роботи студентів займалися багато 

дослідників, серед яких можна виділити А. Козакова, В. Нагаєв, 

І. Хом’яка,  М. Махмутов, М. Умрик, М. Фіцулу, О. Гурська, 

П. Підкасистий, С. Вітвицька та ін.. Майже кожен з них мав своє 

тлумачення поняття «самостійна робота студентів». 

За І. Хом’яком «Самостійна робота студентів – це особлива 

форма організації навчальної діяльності, що спрямована на пошук 

необхідної інформації, осмисленого і творчого сприйняття її з 

метою вироблення професійної компетентності» [5, c. 91]. 

За М. Фіцулою «Самостійна робота – це різноманітні види 

індивідуальної та колективної діяльності студентів, які вони 

здійснюють на навчальних заняттях або в поза аудиторний час 

за завданнями викладача, під його керівництвом, але без його 

безпосередньої участі» [4, c. 23]. 

Вчені розглядають поняття «самостійна робота» у двох 

контекстах: 1) як активна пізнавальна діяльність студентів, що 

використовується у будь-якому виді освітнього процесу; 2) як 

вид самостійної діяльності студента, на який спеціально 

відводяться години, і виконується під керівництвом викладача, 

але без його особливої участі [6]. 
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Самостійна робота студентів може бути зовнішньою та 

внутрішньою. Під зовнішньою структурою розуміється вплив 

викладача та його спосіб керівництва, наявність необхідного 

обладнання та матеріалів, а також – місце виконання. Внутрішня 

структура – загальний рівень розвитку студента, його 

індивідуальні особливості, мотивація та інтерес до предмета.  

Дуже важливо правильно оцінювати свої предметні та особистісні 

результати (рецензія, домашнє завдання тощо; саморозвиток, 

самопізнання, самоутвердження).   

Традиційно самостійна робота проводиться за такими 

формами: 

- індивідуальні (реферативні повідомлення, курсові, 

дипломні проектування, самостійна науково-дослідницька 

робота, індивідуальні консультації, олімпіади тощо); 

- групові (проектне та проблемне навчання, навчання у 

співпраці, ігрове проектування, групові консультації, факульта-

тивні заняття, заняття в гуртках); 

- масові (проектне навчання, програмоване навчання) [1,c. 69]. 

Окремо можна ще виділити : 

- відпрацювання пропущених тем лекцій та семінарів; 

- підготовка до контрольних робіт, практичних та лабора-

торних занять, іспитів, заліків); 

- робота з додатковою літературою. 

Структура змісту самостійної роботи включає в себе такі 

основні елементи: 

- мета  самостійної діяльності; 

- її зміст; 

- засоби, методи і форми проведення; 

- планування; 

- контроль, аналіз та оцінювання кінцевих результатів. 

 Самостійна робота є важливим компонентом педагогічного 

процесу, що передбачає інтеграцію різних видів індивідуальної та 

колективної  навчальної діяльності, яка здійснюється як під час 

аудиторних, тай й поза аудиторних занять, без участі викладача, 

але під його безпосереднім керівництвом [2, c.65]. У контексті 
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сучасної парадигми навчання самостійна робота домінує серед 

інших видів навчальної діяльності студентів та дозволяє розгля-

дати знання як об’єкт власної діяльності студента. Самостійна 

робота у ЗВО передбачає поетапне засвоєння нового матеріалу, 

його закріплення, застосування на практиці, повторення 

матеріалу [3]. 

 При організації самостійної роботи студентам передбачено 

вчитися самостійно спостерігати за педагогічними явищами та 

фактами, вміти проникати в їх сутність, і пов’язувати  в одне ціле. 

Молода людина повинна поглиблювати, накопичувати, аналізу-

вати, розширювати свої знання, вміти фантазувати, прогнозувати 

та створювати певні ситуації, а також робити власні висновки. 

 У сучасному світі все більше набуває популярності самос-

тійна діяльність студентів, де вони не тільки можуть здобути та 

поглибити свої знання, вміння та навички, а й навчитися розви-

вати свою внутрішню самоорганізацію. Вміючи добре організу-

вати свою роботу, студент знає, як  користуватися великою кіль-

кістю інформації, як її застосувати практично, та  як правильно 

розподілити свій час на це все. 

 У процесі контролю за самостійною роботою слід пам’ята-

ти про головні чинники – структура, мотиви, цілі, постановка та 

розв’язання завдань. Контроль за самостійною роботою виконує 

дві функції: 

-  коригувальну ( полягає у своєчасному виявленні помилок); 

- стимулюючу (є стимулом до діяльності) [8, c. 56]. 

 Результативність самостійної діяльності студента дуже 

сильно залежить від його вмінь користуватися науковими 

джерелами, конспектувати матеріал, складати тези до нього, план 

тощо. Правильне використання цього забезпечить хороший 

результат в його роботі та призведе до поставленої мети.  

 Отже, самостійна робота студента – це основна форма 

організації навчання, що проводиться на аудиторних та поза 

аудиторних заняттях, під керівництвом викладача але без його 

безпосередньої участі. Дана робота має стати основним видом 

пізнання студента, де він самостійно поглиблюватиме нові 
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знання, матиме можливість творчо мислити та втілювати свої ідеї. 

Зазвичай, самостійна робота буває індивідуальною,колективною 

та масовою. Сюди входять різні повідомлення, курсові, реферати, 

індивідуальні консультації, робота в гуртках, програмоване 

навчання тощо.  Всі ці види дають змогу студентові навчитися 

самоорганізації, самодисципліні, а також привчають його до 

самостійної діяльності протягом всього життя.  
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АНАЛІЗ ТА ОЦІНКА РІВНЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО 

РИНКУ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ 
 

Медвєдєв Г.В. 

аспірант факультету економіки та управління 

Черкаський державний технологічний університет 

Аннотація. В статті проведено аналіз та оцінка попиту, 

пропозиції  регіонального ринку готельних послуг. Досліджено 

сучасний стан, тенденції розвитку даного господарства в 

регіонах України. Охарактеризовано актуальні проблеми 

розвитку сфери готельних послуг в Україні, в умовах пандемії. 

Ключові слова: регіональний ринок, готельний бізнес, готельні 

послуги, готелі. 

Постановка проблеми у загальному вигляді. Сьогодні 

готельний бізнес вважається - одним із найперспективнішими 

напрямком в Україні. Важливим є те, що для повноцінного 

розвитку регіонального ринку готельних послуг  потрібно 

належне оцінювання всіх необхідних умов та чинників, що 

впливають на стан регіонального ринку. 

Аналіз останніх публікацій та досліджень, на які спира-

ється автор. Вагомий внесок у дослідженні готельного бізнесу 

зробили такі вітчизняні науковці, як : Л.Г. Агафонова, М.В. Бой-

ко, Н.Л. Кабак, О.П. Мельник й інші. Аналіз досліджень показав, 

що сьогодні дана тема потребує більшої уваги та достатнє 

дослідження проблем, враховуючи актуальність даної галузі. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  

 Державне регулювання готельного бізнесу в Україні. 

Сьогодні в Україні національні стандарти надання послуг у 

готелях  далекі від європейських та світових, воно обумовлює 

важливості проблеми підвищенню якості цих послуг. Отже, 

потреба оптимізації нормативно-правової бази знаходиться на 

державному рівні. Важливо й те, що ставка ПДВ з постачання 

послуг із тимчасового проживання , раніше була 20%,  сьогодні 

складає 7%,можна вважати, що це один крок до створення 
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умов для іноземних інвестицій в Україну. Ставка застосовував-

тиметься до 2023 року. 

Дослідження стану розвитку регіонального ринку 

готельних послуг.  

Ситуація, що склалась сьогодні на регіональному ринку 

готельних послуг, якщо порівнювати з попередніми роками, 

значно погіршилась. Наразі, бракує готельного фонду, який міг 

би регулювати саме сучасний ринок готельних послуг.  

Дослідження стану ринку показало, що гострою пробле-

мою регіонального ринку сьогодні є : 

- По-перше, неврегульована цінова політика на ринку 

готельних послуг (така проблема обумовлюється тим, що спад 

попиту в 2020 році , що виник внаслідок всесвітньої пандемії, 

позначився на ціновій політиці готелів в регіонах України) 

- По-друге, рівень послуг у багатьох вітчизняних готелів 

не задовольняють потруби міжнародного туристичного потоку. 

- По-третє, багато готелів не відповідають сучасним 

вимогам( адже частина з ним реконструйована з радянських 

часів). 

Також, до проблеми можна віднести, те що конкуренцію 

готелям складають квартири, що здаються власниками в оренду, 

обумовлено це тим, що світова практика показує близько 70 % 

туристів та подорожуючих, зазвичай обирають готелі середнього 

класу, а в регіонах України готелі середнього класу, більшість не 

відповідає стандартам якості , в порівняні з квартирами.   

 Аналіз пропозицій на ринку готельних послуг в 

регіонах України:  

Аналізуючи регіони України, можна виділити лідерів за 

кількістю готелів, до них відноситься: Одеський регіон, 

Львівський, Івано-Франківський, Закарпатський та м. Київ. Саме 

ці регіони протягом 2017-2019 років посідають лідируючі місця.  

Також, можна виокремити регіони, що мають найменше готелів- 

це Рівненський, Донецький, Кіровоградський, Тернопільський.  

Досліджуючи структуру регіонального ринку готельних 

послуг, всі відрізняються такими факторами, як :  рівнем 
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комфорту, місцезнаходження готелю, харчуванням, рівень цін, 

особливостями конструкцій (місткість, кількість поверхів).  

 

 
Рис.1. Структура ринку готельних послуг, 

в залежності від категорій, 2019 рік. 
 

Отже, можна побачити, що на регіональному ринку 

готельних послуг наявні засоби розміщення на будь-який смак 

та рівень достатку.   

Проблеми та перспективи розвитку готельного 

господарства.Склалась неоднозначна ситуація на 

регіональному ринку готельних послуг України, через загрози 

та обмеження у зв’язку пандемією, також малий інтерес з боку 

іноземних інвесторів до цієї галузі . 

Оцінка впливу COVID-19 на готельну індустрію України: 

Вплив пандемії на ринок готельний послуг завдав ринку 

суттєві втрати, низький попит, через закриття кордонів, туризм 

із зовні переживає кризу, тому вихід із цієї ситуації – розвивати 

внутрішній туризм . Наявні сьогодні тимчасові позитивні 

тенденції , не компенсують втрати від « простою» бізнесу. 

Задля боротьби з наслідками пандемії готелі впроваджу-

вали різні інновації у роботі своїх закладів.  

Для боротьби за наслідками такої кризи, що виникла у 

світі через пандемію, деякі готелі у роботі використовують 

різні інновації, важливим також залишається налагодження 
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туристичної інфраструктури країни, в умовах протиепіде-

мічних обмежень, без сумніву, потрібно залучувати сусідніх 

туристів, при відкритих кордонах.  

В таких умовах, що склалися на ринку готельних послуг, 

їхня діяльність повинна діяти на основі маркетингових 

принципів залученню та покращенню їхнього становища в 

умовах карантинних обмежень. 

Висновок. Таким чином, дослідження регіонального ринку 

готельних послуг вимагає великого обсягу інформації про сучас-

ний стан ринку, структуру цільових груп та споживачів цих послуг. 

За останні роки суттєво розширилися послуги, що 

надаються приватними власниками засобів розміщення 

Отже, для розвитку готельних послуг в регіонах України, 

потрібно вирішувати низьку проблем, що виникли та 

виникають сьогодні. Потрібен більш ретельний державний 

контроль готельної галузі загалом, розвивати рівень 

диференціації готелів, тобто мережі кемпінгів , мотелів та інші, 

спираючись на зарубіжний досвід. 

Перспективи подальших досліджень. Подальші дослід-

ження повинні бути в аналізі та оцінці операційних факторів 

підвищення ефективності готельних послуг регіону. 
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Мельничук О.М.,  Сілевич Л.І., 
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Івано-Франківського національного  

медичного університету 

м. Івано-Франківськ, Україна 

На сучасному етапі становлення національної освітньої 

системи українська академічна спільнота репрезентує усвідом-

лення необхідності реформ вищої освіти на шляху активної 

інтеграції нашої країни до європейського наукового та культурно-

економічного простору. Зокрема, вищі медичні навчальні заклади 

розробляють практики з впровадження новітніх освітніх 

технологій та європейських підходів до організації навчально-

наукової та методичної діяльності. Низка нормативних та 

інструктивних документів МОЗ України декларує цілі сучасної 

моделі вищої освіти, які передбачають ґрунтовне опанування 

студентами глибоких знань для подальшої ефективної адаптації 

до змін у майбутній фаховій діяльності. Також актуальними є 

завдання формування студентами досконалих вмінь та 

компетенцій, які спонукатимуть до результативного навчання і 

набуття достатнього досвіду у застосуванні набутих знань.  

Вибіркова дисципліна «Теорія і практика професійної мовної 

комунікації» є складовою змісту ОПП вищої освіти підготовки 

фахівців спеціальності 222 «Медицина» і побудована на 

відповідних теоретичних, наукових засадах та практичній 

підготовці. «Теорія і практика професійної мовної комунікації» 

вивчається студентами в другому семестрі першого курсу й 

забезпечує ґрунтовні знання сучасної української наукової та 

фахової мови у сфері охорони здоров’я населення та професійній 
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діяльності лікаря. Зміст дисципліни є доступним для студентів-

першокурсників і розрахований на ефективне засвоєння 

матеріалу. 

Дисципліна «Теорія і практика професійної мовної комуніка-

ції» є важливою для формування професійної мовнокомуніка-

тивної компетенції студентів, оскільки допомагає студентам 

досконало засвоїти основні положення теорії мовної комунікації, 

базові принципи та правила безконфліктного спілкування; сприяє  

набуттю вмінь і навичок здійснювати аналіз комунікативних актів 

і давати власну оцінку комунікативним явищам та процесам, 

визначати специфіку писемного та усного фахового мовлення; 

розвиває потребу нормативного вживання лексики й термінології 

своєї спеціальності, культури фахового мовлення та правил 

професійної поведінки лікаря. 

Цей курс для студентів спеціальності 222 «Медицина» є 

логічним продовженням навчальної дисципліни «Українська мова 

(за професійним спрямуванням)». Вивчення цієї вибіркової 

дисципліни органічно продовжує формування мовної компетенції 

майбутніх лікарів і забезпечує мовний аспект їхньої фахової 

комунікації.  

«Теорія і практика професійної мовної комунікації» 

ґрунтується на шкільній програмі з української мови та на 

навчальній дисципліні «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)» й інтегрується з дисциплінами українознавчого 

спрямування та з іншими дисциплінами на рівні використання 

фахової нормативної лексики (медичної термінології)»; розвиває 

вміння розрізняти види комунікації, аналізувати конкретні 

випадки ефективних і неефективних комунікацій; формує знання 

предмета та методології досліджень теорії комунікації, специфіки 

міжособистісної, публічної, професійної, масової, міжкультурної 

комунікації; сприяє розвитку навичок мовного моделювання 

комунікації з використанням новітніх комунікаційних технік та 

практик ефективного спілкування. 

Здобуті знання та вміння з «Теорії і практики професійної 

мовної комунікації» є базою для ефективного сприйняття 
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відомостей з фахових дисциплін для спеціальності 222 

«Медицина». 

Мета вибіркової дисципліни передбачає формування в 

студентів умінь: застосовувати на практиці методи комунікації, 

вербальні та невербальні прийоми спілкування для досягнення 

мети комунікації; аналізувати аспекти поведінки співрозмовників 

на основі отриманих теоретичних знань; використовувати у 

процесі комунікації найраціональніші та найефективніші мовні 

засоби.  

Завданнями вибіркової дисципліни є: поглибити й 

розширити систему знань про природу, типи та форми мовної 

комунікації; сформувати систему вмінь та навичок щодо 

моделювання професійної комунікативної ситуації та 

характеристики сфер мовної комунікації, їхньої взаємодії зі 

стилями спілкування; спонукати до вдосконалення навичок 

дослідження комунікативних стратегій і тактик та засобів їх 

реалізації в різних типах дискурсу; виробити чуття естетики 

професійної мовної комунікації.  

Основні знання та вміння, яких повинні набути студенти при 

вивченні цієї дисципліни, є такі: розрізняти види та рівні 

комунікації, аналізувати конкретні випадки ефективних та 

неефективних комунікацій; знати предмет та методологію 

досліджень теорії комунікації, визначень основних понять теорії 

комунікації, специфіки міжособистісної, публічної, професійної, 

масової, міжкультурної комунікації; розвивати навички мовного 

моделювання комунікації, з використанням новітніх комунікацій-

них технік та практик ефективної комунікації. Зазначені знання та 

вміння забезпечують можливість використання їх та базових 

компетенцій для вирішення складних завдань та назрілих 

проблем. 

При викладанні вибіркової дисципліни «Теорія і практика 

професійної мовної комунікації» викладачами застосовуються 

такі методи навчання: евристичний, який полягає в тому, що 

викладач формулює проблему, а студенти поетапно вирішують її 

під його керівництвом (при цьому поєднується репродуктивна й 
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творча діяльність студентів);  дослідницький, згідно з яким 

викладач окреслює проблему, а студенти самостійно вирішують її 

(висувають ідеї, перевіряють їх, добираючи для цього необхідні 

інформаційні джерела); контекстний, який ґрунтується на 

інтеграції різних видів діяльності студентів: навчальної, наукової 

та практичної; комунікативний, який зорієнтований на організа-

цію адекватного процесу реального спілкування завдяки моделю-

ванню основних закономірностей мовленнєвого спілкування. 
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РОЛЬ ПРАЦІ В СИСТЕМІ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ 

ДІТЕЙ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В.О. 

 СУХОМЛИНСЬКОГО 

 

Мішкулинець О.О., 

кандидат психологічних наук, 

викладач психолого-педагогічних дисциплін  

Феньов Я.І.  

викладач педагогічних дисциплін  

Відокремлений структурний підрозділ 

«Гуманітарно-педагогічний фаховий коледж  

Мукачівського державного університету» 

м. Мукачево, Україна 

Моральне виховання – основа розвитку і формування 

особистості, що усвідомлювалася з давніх-давен народною 

педагогікою та вченими-педагогами, які наголошували, що 

підготовка людини-громадянина не може зводитися тільки до її 

освіти і розумового розвитку. Ще відомий давньоримський 

філософ Сенека радив: «Навчи спершу добрих правил моралі, а 

потім – мудрості, бо без перших важко навчитися останніх». 

Класики педагогіки К. Ушинський, Я. Корчак, В. Сухомлинсь-

кий у своїх працях компетентно висвітлюють питання 

морального виховання, етики людських взаємин. 
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В.О. Сухомлинський в системі морального виховання 

дітей центральне значення відводив праці. Проблемі праці і 

трудового виховання видатний педагог присвятив численні 

монографії, брошури і статті. Найвідоміші з них – «Праця – 

великий вихователь», «Трудові традиції школи», а також 

«Народження громадянина», «Серце віддаю дітям» та інші.  

Залучення учнів до суспільно корисної праці В.О. 

Сухомлинський вважав основною педагогічною проблемою, 

яка повинна бути в центрі сім’ї та школи. Праця у нього – 

найвищий моральний принцип, обов’язок перед суспільством.  

У трудовій діяльності В.О. Сухомлинський вбачав гармонію 

суспільного й особистого як моральний ідеал суспільства. Лише 

при цій гармонії можливе людське щастя та свобода. Суспільно 

корисна праця становить основу всієї системи трудового 

виховання учнів. Вона допомагає формувати в школярів кращі 

моральні риси людини, трудові навички, необхідні для майбут-

ньої діяльності. Поза працею неможливо уявити гармонійний, 

всебічний розвиток особистості [4, c.69]. 

Перед школою, підкреслював В.О. Сухомлинський, стоїть 

важливе завдання – сформувати духовний світ людини, яка б 

давала суспільству максимум того, що вона може, і брала від 

суспільства не більше того, що їй потрібно для задоволення 

своїх потреб. В кінцевому результаті ідеалом виховання має 

бути людина, в свідомості якої праця не пов’язувалася б цілком 

і повністю з матеріальною винагородою, з тими матеріальними 

і духовними благами, які людина отримує від суспільства. 

Зрозуміло, В.О. Сухомлинський не виступав проти матері-

альної винагороди школярів за їхню працю. Навпаки, видатний 

педагог вбачав в особистому заробітку дитини, якщо він 

включався в загальний сімейний бюджет, певний виховний 

аспект. Але все ж таки стимулом повинна бути не матеріальна 

заінтересованість, не матеріальна винагорода, а естетичне і 

етичне задоволення від результатів праці, які мають суспільну 

значущість. «Ми вбачаємо найважливіше виховне завдання в 

тому, щоб у роки отроцтва і ранньої юності кожний 
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вихованець закохався в працю, досяг значних успіхів в 

оволодінні майстерністю – став на першу сходинку тієї 

трудової майстерності, завдяки якій людина почуває себе 

творцем, переживає радість підкорення справі рук, волі, 

творчого натхнення», – казав Василь Олександрович [1, с. 47]. 

В.О. Сухомлинський прагнув до того, щоб у школі були не 

просто уроки праці, не «гра в працю», а по-справжньому добре 

організована праця з чітко поставленою метою – праця в ім’я 

суспільного багатства. Павлиська середня школа, незважаючи 

на свою популярність, зовнішньо нічим не відрізнялася від 

інших сільських шкіл. Руками школярів побудовано оранерею, 

кролеферму, чотири майстерні, метеостанцію, посаджено 

великий фруктовий сад, виноградники. Хліб також вирощу-

вався дитячими руками. Педагог поділяє моральні стимули до 

праці на три групи: а) ідейні стимули, обумовлені ідеологією 

суспільства і рівнем світоглядних переконань особистості; б) 

інтелектуальні стимули – інтелектуальна насиченість праці, 

прагнення до високої трудової культури; в) естетичні стимули, 

пов'язані з моральною оцінкою краси трудового процесу і 

матеріального результату праці [2, c.164]. 

Науковець неодноразово наголошував на великому 

виховному значенні зближення і поєднання фізичної й 

розумової праці: використання учнями знань у фізичній праці 

полегшує їх трудове виховання, робить його ефективнішим. 

Педагог вважав, що в трудовій діяльності найбільш повно 

й яскраво розкриваються природні задатки й схильності 

дитини. Тому, готуючи молоду людину до самостійного життя, 

слід думати про те, яку користь принесе вона суспільству 

своєю працею і що дасть її певний вид професійної діяльності 

для духовного життя.  

Відтак, завдання педагога полягає в тому, щоб допомогти 

молодій людині обрати серед безлічі життєвих шляхів той, на 

якому найяскравіше розкриються її творчі сили і здібності. «У 

суспільстві, в якому на перше місце поставлено людину, – 

підкреслював В.О. Сухомлинський, – будь-яка праця може 
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піднятися до рівня творчості. …Виховати в кожній дитині 

живий інтерес до праці, розкрити нахили, покликання 

утвердити особисте захоплення справою – це і є суть 

індивідуальної виховної роботи, в якій виявляється педагогічна 

майстерність» [3, c.142]. «Людина стала людиною, дякуючи 

праці. Кожна дитина повинна знати, що тільки праця принесе 

їй щастя… Праця – могутній чинник виховання. Не балуйте 

дітей дома, нехай допомагають вам у всьому. В праці людина 

утверджує себе як громадянин». 

Отже, надаючи винятково важливого значення трудовому 

вихованню у всій системі формування всебічно і гармонійно 

розвиненої особистості, В.О. Сухомлинський глибоко розкрив 

сутність трудової діяльності та її вплив на виховання людини у 

суспільстві, зокрема формування її моральних і естетичних 

поглядів та переконань. 
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ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ ЯК МОДЕЛЬ ВИКОРИСТАННЯ 

ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ 

 

Набока Т.Г., 

методист 

Дніпрорудненський індустріальний коледж 

м. Дніпрорудне, Україна 

Адаптивний карантин подарував нам нові освітні тренди, 

серед яких найпомітніший – змішане навчання. 

Ми живемо у світі інформаційної культури, більшість 

викладачів ведуть блоги, сайти, задають та перевіряють 

домашнє завдання в режимі on-line, а сучасні студенти хочуть 

навчатися швидко, ефективно та мобільно. 

Пріоритетним напрямком модернізації освіти в Україні є 

перехід до особистісно зорієнтованого навчання, неперервної 

освіти, використання ресурсів мережі Інтернет тощо. На мій 

погляд, найбільш оптимальним рішенням поставлених перед 

сучасною освітою задач є використання технології змішаного 

навчання, що являє собою поєднання традиційних форм 

аудиторного навчання з елементами електронного навчання, 

які передбачають різні види навчальної взаємодії в Інтернет-

середовищі. 

Вважаю, що використання технології змішаного навчання 

в освітньому процесі забезпечує зацікавленість студентів, а 

також простоту та зрозумілість процесу формування й перевір-

ки їх компетентності, що, в свою чергу, викликає підвищення 

якості навчання. 

Із 16 листопада 2020 року закладам фахової передвищої 

освіти рекомендовано проводити навчання за змішаною формою 

з внесенням змін до графіка освітнього процесу та розкладу 

занять. Важливо, що відвідувати заняття студенти зможуть 

групами не більш ніж 20 осіб. Один із способів надати їм таку 

можливість — запроваджувати систему змішаного навчання. 
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Змішане навчання – це суміш традиційного навчання, де роль 

викладача надзвичайно важлива, оскільки саме його особистість 

найчастіше є мотивацією до вивчення предмета і він є одним з 

головних джерел знань, і онлайн навчання, коли студент знає, що 

він має самостійно опанувати якийсь матеріал і самостійно 

розпоряджається своїм часом, що він відводить на це. 

Світ змінюється настільки швидко, що дуже важко 

передбачити, яка інформація стане в нагоді студентам в подаль-

шому. Тому головне завдання – навчити їх самостійно працювати 

з інформацією, систематизувати її, критично оцінювати. 

У всьому світі змішане навчання стає все популярнішим. 

Технологію змішаного навчання використовують у західному 

освітньому просторі вже декілька десятиліть. Зарубіжний досвід 

технології змішаного навчання показав позитивну динаміку і 

свідчить про доцільність доповнення існуючих традиційних 

курсів дистанційним компонентом – це забезпечить доступ 

студентів до навчальної інформації в зручній спосіб. Освіта стає 

доступнішою, що особливо важливо для тих, хто поєднує 

навчання з роботою. 

Формами організації змішаного навчання у закладах 

освіти можуть бути [4]: 

- традиційні: лекції, семінари, колоквіуми, практичні 

заняття, самостійні та лабораторні роботи, консультації, тощо; 

- комп’ютерно-орієнтовані: аудіо та відео лекції, презента-

ції, консультації з використанням інформаційно-комунікацій-

них технологій, тощо;  

- самостійне онлайн навчання: дистанційні інструменти, 

вебінари, форуми, індивідуальні та групові он-лайн проекти, 

он-лайн курси, тощо. 

Для викладачів змішані курси можуть бути методом, що 

надає нові можливості впровадження технологій та переходу 

до дистанційного навчання. Для студентів змішані курси 

пропонують зручності он-лайн-навчання в поєднанні з 

соціально навчальною взаємодією [2]. 

На перший погляд, основна відмінність змішаного 
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навчання від звичайної системи – активне використання 

технологій, щоб знайти матеріал і отримати нові знання. Так, 

технології стають повноцінною частиною освітнього процесу. 

Проте йдеться також і про поєднання різних підходів, способів 

подачі матеріалу, видів роботи. Наприклад, частина інформації 

розподіляється на групову роботу, частина – на самостійне 

вивчення. Це не залежить від того, відбувається це в аудиторії 

чи дистанційно. 

За змішаного навчання відмінною також є роль викладачів. 

Тут вони –люди, які організовують колективне обговорення так, 

щоб усі студенти були максимально залучені, а проблеми 

вирішувалися швидко й ефективно. Відтак, основна мета 

викладачів — не оцінити студентів на екзамені, а активно 

взаємодіяти з ними, відстежувати прогрес та допомагати у разі 

потреби.  

При аудиторних заняттях в одній групі опиняються люди з 

різним рівнем підготовки, а викладач в основному орієнтується 

на середній рівень. У підсумку і «сильні» і «слабкі» студенти 

(тобто більше 25 %) будуть демотивовані і не досягнуть 

прогресу у навчанні. Ще частина студентів можуть показати 

лише незначний прогрес у зв’язку з особливостями сприйняття 

і невеликою схильністю до вивчення, наприклад іноземних 

мов. В результаті лише незначна кількість студентів може 

досягнути прогресу у навчанні. З іншої сторони існують 

виклики і до використання он-лайн навчання. Дуже часто 

викладачі помічають, що підхід до он-лайн навчання не 

спрацьовує так ефективно, як аудиторне навчання. [2]. 

У традиційному занятті значна частина часу й сил 

викладача витрачається на просту передачу студентам нової 

інформації. Змішане навчання дозволяє перекласти цю 

функцію на комп'ютер і зосередити основні зусилля викладача 

на обговоренні більше важких моментів курсу, відповідям на 

питання студентів і т.д. 

Переведення частини процесу в онлайн відрізняє змішане 

навчання від звичної для України системи — в аудиторії з 
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конспектами та підручниками. Наприклад, студенти можуть 

опрацьовувати теоретичну частину вдома, переглядаючи відео 

та вивчаючи супровідні матеріали. Після цього на занятті з 

викладачем та одногрупниками виконують практичні вправи 

або працюють у групах над проектом. За такої моделі 

викладачі стають модераторами освітнього процесу. Під час 

роботи вони визначають, наскільки добре розуміють тему 

окремі студенти, і внаслідок цього можуть змінювати спосіб 

роботи з групою. 

Досвід показує, що студенти потребують втручання 

викладача більш частіше в он-лайн середовищі, чим на 

аудиторних заняттях. Тобто, коли навчання є самостійним 

процесом, студенти точно знають, коли їм потрібен і викладач і 

чому. Крім того, студенти будуть потребувати відповідної 

підтримки навчання, як частини освітнього процесу. Технології 

гіперпосилання, звичайно, можуть забезпечити достатньо як 

он-лайн підтримку, так і ресурси, проте втручання викладача 

повинне бути завжди своєчасним і безпосередньо відповідати 

на питання та запити студентів. Крім того, проекти чи 

завдання, що стимулюють студентів працювати разом над 

засвоєнням знань, створюють постійний зв’язок між своїми 

колегами протягом всього процесу.  

Вивчення теоретичного матеріалу здійснюється студентами 

самостійно за допомогою перегляду відеолекцій, записаних 

викладачем або добутих з інших джерел, а аудиторна робота 

присвячена виконанню практичних завдань і обговоренню 

найбільш важливих питань під керівництвом викладача [1]. 

Змішане навчання — не тотожне електронному (або онлайн-) 

навчанню. Онлайн-навчання не передбачає особистої комунікації 

між студентами у групі, чи студентом і викладачем. Це водночас 

його основна перевага і недолік у порівнянні зі змішаним 

навчанням. Адже студенти, які навчаються онлайн, не мають 

можливості особисто спілкуватись і розвивати навички роботи в 

команді. Натомість система змішаного навчання дозволяє 

вирішити цю проблему. Наприклад, дослідження змішаного 
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навчання показало відгуки від студентів про найкращу 

результативність саме цієї системи у порівнянні з онлайн-

навчанням та традиційною системою у групі [2]. 

Посилення взаємодії (між собою, між викладачем, з іншими 

студентами і зі змістом). Ефективне і динамічне освітнє 

середовище має забезпечити більш активну взаємодію для 

студента. Синхронність он-лайн середовища забезпечує не тільки 

гнучкість для студентів, але також відкритий зв'язок з процесом 

навчання в будь-який час. Синхронність забезпечує безпосередній 

зв'язок, що надає відчуття спільноти для студенів. 

Сьогодні традиційна форма організації освітньої діяльності у 

закладах освіти, не завжди відповідає розвитку сучасних 

технологій та недостатньо забезпечує здобуття особами якісної 

освіти та сприяє зацікавленості у навчанні, створенню нових 

знань. Сучасна система вищої освіти спрямована на збільшення 

частки самостійної роботи студентів (співвідношення години 

аудиторної роботи та обсягу навчального матеріалу для 

самостійного опрацювання, становить близько 30:70), що 

зумовлює залучення додаткових інформаційно-комунікаційних 

технологій у процес навчання. [3]. 

Таким чином, можна зробити висновок – змішане 

навчання є відносно новим підходом у світі освіти в нашій 

країні. Цей формат забезпечує гнучкість по відношенню до 

традиційного навчання, а також надає можливість освітнім 

закладам пропонувати навчання в різних умовах доставки 

навчального матеріалу. 

Переваги змішаного навчання над суто он-лайн навчанням 

в тому, що викладач завжди може допомогти, виявити 

прогалини, пояснити те, що не вдалося зрозуміти, відстежити 

динаміку і направити студента в потрібному напрямі. Змішане 

навчання дає можливість зробити процес навчання більш 

індивідуалізованим чи особистісно-орієнтованим, оскільки дає 

змогу студентам здобувати знання у власному темпі, в зручний 

час і комфортному місці, допомагає їм навчитися працювати з 

новими джерелами інформації. Саме за допомогою змішаного 
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навчання у студентів з'являється більше необхідності для 

постійного самоконтролю і самокорекції, а також мотивація 

для якомога довшої концентрації уваги. 

Основне завдання викладача в моделі змішаного навчання - 

це грамотно скласти курс і розподілити навчальний матеріал. 

Необхідно вирішити, що потрібно проходити в аудиторії, що 

можна засвоїти, вивчити і вирішити вдома, які завдання підходять 

для індивідуальних занять, а які - для групової роботи над 

проектом. Передбачається, що базовий матеріал викладається на 

заняттях в аудиторії, а розширений і поглиблений студенти 

освоюють в процесі електронного навчання. Важливо, щоб 

заняття проходили у формі захисту проектів, презентації, дебатів 

або дискусії між студентами або викладача зі студентами. 

Електронний блок повинен містити проекти для роботи в групі, 

творчі, лабораторні та практичні завдання, довідкові матеріали і 

посилання на додаткові матеріали в мережі Інтернет, проміжні та 

перевірочні тести, а також завдання підвищеної складності для 

обдарованих студентів .  

Модель змішаного навчання має як ряд переваг, так і деякі 

недоліки. До основних переваг слід віднести одночасне 

навчання групи студентів, перерозподіл викладачем освітніх 

інформаційних ресурсів між студентами, розвиток у них 

навичок самостійного навчання та самоконтролю, підвищує 

цікавість студентів до отримання знань.  

 Отже, змішаний підхід до навчання є однією з найбільш 

актуальних освітніх технологій сьогодення, оскільки дозволяє 

скористатися гнучкістю і зручністю дистанційного курсу та 

перевагами традиційного заняття. Серед сучасних підходів до 

навчання він займає провідне місце, тому що є цілеспрямованим 

процес здобуття знань, набуття вмінь і навичок в умовах 

інтеграції аудиторної та позааудиторної навчальної діяльності 

суб’єктів освітнього процесу на основі впровадження і взаємного 

доповнення технологій традиційного, електронного, дистанцій-

ного та мобільного навчання за наявності самоконтролю студента 

за часом, місцем, маршрутами й темпом навчання. Змішане 
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навчання має переваги та недоліки, однак постійно розвивається і 

спрямоване на підтримку особистісно-орієнтованого навчання, 

що, безперечно, дозволяє розглядати його як затребувану 

технологію змін і трансформацій. 
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З початком карантину через пандемію коронавірусу багато 

компаній перебудували робочі процеси, організувавши віртуальні 

офіси. І хоча раніше люди часто працювали і спілкувалися 

онлайн, в умовах сьогодення їх діяльність віртуалізувалася ще 

більше. Це послужило причиною небувалої популярності деяких 

інтернет-продуктів. Приміром, акції сервісу для відеоконференцій 

Zoom подорожчали на 40% у зв'язку з активним використанням і 

величезною кількістю його завантажень [1]. 

Зважаючи на досвід великої кількості керівників відомих 

вітчизняних організацій з різних сфер діяльності: креативної 

індустрії, спорту, IT, digital, громадського і фінансового секторів, 

сфери обслуговування, очевидним є факт, що збереження 

комунікативних зв’язків всередині компанії за наявних умов – 

завдання не з легких, проте все можливо, якщо не боятися змін й 

креативно підходити до вирішення складних ситуацій [1]. 

Було проведено дослідження з метою дізнатись, які 

додатки, програми і системи найбільш популярні у віддалено 

працюючих українців, як їм вдається підтримувати командний 

дух та мотивацію серед співробітників і зберігати теплі 

стосунки з клієнтами «дистанційно».  

Корисними додатками для внутрішньої комунікації, на 

думку керівників, є Discord, де легко можна заводити окремі 
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чати під проекти текстового, голосового і відео формату, 

Google таблиці, де зручно вести облік завантаження і коорди-

нації статусів по проектах, використовуючи діаграму Ганта, 

Jira і Trello, що використовуються для управління проектами, 

Microsoft Planner, для постановки завдань перед працівниками, 

а також SharePoint, де є можливість налаштувати спільний 

доступ до усіх робочих матеріалів [1]. 

Як виявилося, найсерйозніший обмежувальний чинник 

при переході на роботу з дому – це самодисципліна. Звичайно, 

усі працівники продуктивніші в офісі, але за правильного 

використання наявних інструментів, таких як Skype, Zoom, 

Slack, можна досягти високої ефективності і віддалено [2]. 

Наприклад, вводячи певні правила, як от радить Анастасія 

Демідова, Head of HR PromoRepublic,: «Зідзвонюючись з 

командою, ми обов'язково включаємо відео, щоб створити 

«ефект присутності». Проводимо прямі ефіри протягом 

робочого дня, зідзвонюємося усією командою на годину-дві і 

просто з включеними камерами працюємо в звичайному 

режимі над якимись завданням, радячись і жартуючи, як ми 

робили це в офісі.» [1]. 

В період світової кризи, не менш важливим завданням 

задля збереження ефективності комунікативних зв’язків є 

визначення спікерів, що мають право виступати від імені 

компанії як в зовнішніх, так і у внутрішніх комунікаціях. 

Ніяких розбіжностей у позиції фірми по усьому спектру питань 

бути не повинно. Слід активно обговорювати з людьми не 

лише поточну ситуацію, але і плани компанії на майбутнє. Без 

розуміння перспективи співробітникам буде складно 

сфокусуватися на роботі. Саме тому необхідно періодично 

проводити онлайн-зустрічі та наради, на яких підійматимуться 

питання щодо цілей на найближче майбутнє та підвищення 

мотивації працівників [3]. 

Також, для підтримки позитивного настрою всього 

колективу, доцільно вводити певні неформальні "ритуали". 

Приміром, кожен ранок зідзвонюватись по відеозв’язку, щоб 
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поспілкуватися за чашкою ранкового напою. Кожен працівник 

може заварити собі чай або каву, включити камеру, і просто 

базікати про те, як у кого справи, які новини, погода, ділитися 

жартами і історіями. Це допомагає зарядитися позитивом перед 

початком дня. 

Ще один цікавий "ритуал" – вдячності по п'ятницям. 

Таким чином кожен, хто забажає, в п'ятницю уранці в 

загальному чаті пише свої вдячності іншим членам команди з 

поясненням за що. У офісі в жвавій розмові набагато простіше 

сказати спасибі, підбадьорити колегу або покликати на каву. А 

в онлайні можна використовувати ці вдячності, щоб 

підтримувати зв'язок і дати іншим розуміння, що вони усі цінні 

і важливі, незважаючи на віддалену роботу і неможливість 

сказати це очі в очі [1]. 

Не менш важливо встановлювати та підтримувати зв’язки 

з клієнтами навіть на дистанції. Необхідно зберігати 

комунікацію через сайт, постійно оновлюючи інформацію, а 

також створити сторінки у соціальних мережах задля зручного 

спілкування зі споживачами напряму та оперативного 

публікування новин і актуальних пропозицій від компанії [4]. 

Пандемія коронавірусу і пов'язані з нею карантинні заходи 

привели до змін в житті десятків тисяч співробітників різних 

компаній і перебудові роботи їх підрозділів. Усе це 

відбувається на тлі радикальних змін світового ринку. COVID-

19 став величезною перевіркою на міцність для бізнесу в 

цілому і для комунікацій зокрема. З іншого боку, це хороший 

час для тестування нових інструментів і формування гнучких 

ланцюжків ухвалення рішень. Отже, як свідчить практика, 

збереження ефективності у процесах комунікацій можливе, 

потрібно лиш залишатись сміливими, не боятись виходити із 

зони комфорту і використовувати усі переваги сучасного 

digital-світу. 
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Така слідча дія, як допит, досить часто практикується у 

процесі розслідування більшості кримінальних справ, у процесі 

якої слідчий отримує від допитуваних (свідка, потерпілого, 

підозрюваного або обвинуваченого) словесну інформацію про 

обставини злочину й інші факти, що мають значення для 

встановлення об’єктивної істини та забезпечення правильного 

застосування закону. 
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Юридична психологія стверджує, що слідчі дії щодо 

неповнолітніх осіб повинні проводитись з урахуванням психоло-

гічних особливостей відповідного віку та світосприйняття [1]. 

 Неповнолітні особи нерідко є учасниками у кримінальному 

провадженні, що вимагає від слідчих володіння специфічними 

знаннями та навичками, які дозволяють “адаптуватись “ під 

потреби особи неповнолітнього. 

Вагомий внесок у розробку наукових основ проведення 

допиту неповнолітніх зробили відомі вчені-криміналісти та 

процесуалісти, зокрема, В.М. Тертишник, М.В. Бахарев, Н.Л. 

Борисов, О.М. Васильєв, В.К. Весельський, Ф.В. Глазирін, Є.Д. 

Лук’янчиков, А.В. Дулов, Л.М. Корнеєва, В.О. Коновалова, 

О.В. Соловйов, С.М. Стахівський, М.І. Порубов, Н.В. Павлюк, 

О.Р. Ратінов, В.Ю. Шепітько та ін. 

Саме ця слідча дія, допит, передбачає найтісніший зв'язок 

слідчого із тією чи іншою фігурою розслідування. При цьому із 

законодавством не встановлено жодних вимог до місця та 

обставин проведення допиту неповнолітньої особи, залишаючи 

це питання на розсуд слідчого.  

Неповнолітні – це особи, які не досягли 18 років. Вік, почи-

наючи з якого неповнолітній може виступати на допиті як свідок 

або потерпілий, у кримінальному процесуальному законодавстві 

не визначений. Характерні для неповнолітніх особливості 

психіки, без сумнівів, впливають на процес формування і давання 

ними показань, але вони не є перепонами для їх допиту, 

пов’язаними з психічними чи фізичними вадами [1]. 

Дослідження питання дозволяє визначити два типових 

варіанти щодо обрання місця проведення допиту неповнолітніх 

осіб: в кабінеті слідчого (обстановка офіційна),а також в 

іншому місці (школа, дитячий садок, помешкання дитини, 

кабінет психолога), де обстановка буде не офіційною. 

Необхідність правильного та ретельного підбору місця 

допиту неповнолітнього зумовлена необхідністю встановлення 

психологічного контакту. Так дітей дошкільного та молодшого 

шкільного віку пропонується допитувати в неофіційній 



 

90 

обстановці у звичних для них місцях- як то дитячий садок чи 

школа [2]. 

Для психологічної характеристики малолітнього свідка 

(потерпілого) повинні бути притаманні такі відомості: 

- в яких умовах живе та виховується дитина (склад сім’ї, 

відносини між батьками, відношення батьків до дитини, чи 

бувають у будинку гості та як вони поводяться у присутності 

дитини, з ким дитина проводить вільний час, чи відвідує дитячі 

установи);  

- який рівень та особливості інтелектуального розвитку 

дитини щодо дошкільників – ступінь заволодіння мовою, чи 

уміє розповідати про те, що чула або бачила; чи легко вступає 

в спілкування з однолітками та дорослими; 

- чи спостережлива дитина, наскільки вона кмітлива, чи 

точна в розповідях і чи любить їх доповнювати вигаданими 

подробицями; яким іграм віддає перевагу;  

- щодо дітей молодшого шкільного віку, окрім названого, 

– як засвоює навчальний матеріал, які має труднощі в навчанні; 

чи адаптована до шкільного режиму, чи багато читає; про що 

цікавіше читати, чим захоплюється; чи схильна до ручної 

праці, технічних занять або творчості; наскільки дитина 

інформована про певні сторони життя (залежно від змісту 

справи та мети передбачуваного допиту дитини); які основні 

риси характеру дитини; 

- чи розказувала дитина про події, щодо яких її буде 

допитано, і якщо розказувала, то що саме; чи обговорювали 

дорослі ці події у присутності дитини [3]. 

Також, на нашу думку, слідчому доцільно дослідити 

інформацію на особистих сторінках допитуваної особи в 

соціальних мережах (якщо такі наявні). Особливо це 

стосується дітей середнього та старшого шкільного віку, які 

«тікаючи від реальності» та дорослого життя доволі активно 

спілкуються з однолітками через мережу Інтернет. 

Фахівці відмічають, що «для зняття стану напруженості, 

хвилювання, неспокійності, тривожності, неприязні, підозрілості 
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варто встановити психологічний контакт, застосовуючи при 

цьому такі психологічні прийоми: правило «накопичення згоди» – 

на початку допиту задаються питання лише з позитивними 

відповідями, що не викликають тривоги, поступово вони 

ускладнюються, наближуються до суті проблеми; демонстрація 

спільності поглядів, оцінок, інтересів (гендерна рівність, місце 

проживання, земляцтво, захоплення). 

В офіційній обстановці слід допитувати підлітків від 11 до 

15 років, щоб вони краще відчували відповідальність, були 

більш сконцентрованими та щирими. Але обстановка в будь-

якому разі має бути спокійною». [3, с. 130-133]. 

Також існує можливість допитати неповнолітніх вдома- на 

перший погляд здається, що це ідеальний варіант, оскільки 

дома вони почуватимуться “на своїй території”. Насправді з 

цим можуть виникнути певні проблеми, адже за певних 

категорії злочинів потерпілі неповнолітні стають потерпілими 

саме вдома – наприклад, внаслідок домашнього насильства, від 

якого потерпають діти в кожній четвертій родині [3, с.183]. В 

такому разі допит вдома може викликати у неповнолітніх 

страх, побоювання повторення неприємних епізодів і т.д.  

Через ці обставини треба ретельно досліджувати обставини 

конкретного злочину. 

Такий підхід, який спирається на психологічні ознаки 

дітей різного віку, а також на асоціації, які можуть виникати у 

зв’язку з місцем допиту, слід вважати обгрунтованим і таким, 

який сприяє досягненню мети допиту за умов уникнення 

небажаних негативних наслідків для повнолітнього. 

Знання психології формування показань, вікових та 

індивідуальних особливостей неповнолітнього допитуваного 

має велике значення для правильного обрання прийомів та 

встановлення психологічного контакту, тактики допиту, 

режиму проведення допиту, оцінки його показань і, як 

результат, з’ясування необхідних обставин, отримання 

правдивої доказової інформації для встановлення істини у 

кримінальному провадженні.  
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Таким чином, продуктивність допиту неповнолітнього 

безпосередньо залежить від знання слідчим як основних 

психологічних характеристик тієї вікової групи, до якої 

належить допитуваний, так і його особистих якостей. І якщо 

вивчення останніх відбувається, в основному, на стадії 

підготовки до допиту, то отримання базових знань щодо 

вікової періодизації неповнолітніх – елемент професійної 

підготовки слідчих. 
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Стаття присвячена дослідженню концептуального розуміння 

медіаосвіти, її цілей та результатів. 
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of media education, its goals and results. 
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Постановка проблеми. У сучасному суспільстві людина 

знаходиться під впливом безперервних потоків інформації, в тому 

числі переданої по каналах мас-медіа. Тому, для сучасної людини 

очевидою є необхідність навичок сприйняття інформації, вміння 

правильно розуміти значення аудіовізуальних образів, і, як 

наслідок, більш компетентно та вільно поводитися з інформацій-

ними потоками та орієнтуватися в них. Все це здатна забезпечити 

саме медіаосвіта. У резолюціях і рекомендаціях ЮНЕСКО неод-

норазово підкреслювалася важливість і підтримка медіаосвіти 

(конференції ЮНЕСКО в Грюнвальді, 1982; Тулузі, 1990; 

Парижі, 1997; Відні, 1999; Севільї, 2002 і ін.).  

Аналіз новітніх досліджень. Українська наука та 

публіцистика сьогодні активно приймають участь в оговоренні 

даної проблематики. Більшість публікацій використовують 

досвід О.Федорова. Серед українських вчених слід відмітити  

М.Коропатник, А.Пехник, Я.Шведову, В.Різун, І. Слісаренко, 

В. Іванов, М. Тимошик, М. Герасимович тощо. Причому, слід 

відмітити, що дана проблематика цікавить науковців різних 

напрямків, наприклад доктора фізико-математичних наук 

Л.Шульмана та доктора фізико-математичних наук В.Пугач, 
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які розглядають як друковані та електроні ЗМІ в контексті 

інтеграції науки в освіту. 

Але, й досі невизначеними залишаються багато питань. 

Деякі питання вимагають додаткових розробок у зв’язку із 

новітніми інтераційними інформаційними процесами світового 

рівня. Зокрема, це стосуються визначення цілей та результатів 

медіаосвіти. 

Виклад матеріалу. Концепція медіаосвіти бере свій 

початок від ідей Г.М. Маклюєн. Саме він сформуліровал тезу 

«Засіб передачі повідомлення є змістом повідомлення» [0]. 

Концептуально, все теорії медіаосвіти можна поділити на три 

основні групи: «захисний» підхід – це «ін'єкційна», ідеологічна, 

естетична концепції; «аналітичний» підхід – це теорія 

формування критичного мислення, семіотична, культурологічна 

та деякі інші; «практичний» підхід» - є складовою частиною 

практично усіх концепцій медіаосвіти. 

Значний вплив на формування термінології, теорії та 

методики медіаосвіти здійснив Л.Мастерман, який говорив, що 

метою медіаосвіти є не тільки виховання критичного мислення по 

відношенню до медіа текстів будь-яких  видів та жанрів, а й 

«критичної автономії». Він обґрунтував причини актуальності 

медіаосвіти в сучасному світі: високій рівень споживання медіа та 

насиченості сучасних суспільств засобами масової інформації; 

ідеологічна важливість медіа та їх вплив на свідомість аудиторії; 

швидке зростання кількості медійної інформації, посилення 

механізмів управління нею та її поширення; інтенсивність 

проникнення медіа в основні демократичні процеси; підвищення 

значущості візуальної комунікації та інформації в усіх областях; 

необхідність навчання з орієнтацією на відповідність майбутнім 

вимогам; зростаючі національні та міжнародні процеси 

приватизації інформації [0]. 

Головним результатом медіаосвіти слід вважати медіа 

компетентність особистості, сукупність іі мотивів,  знань, 

вмінь, можливостей, які допомагають зробити вибір, викорис-

товувати критичний аналіз, оцінку, створення передачі медіа 
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текстів в різних видах, формах, жанрах, аналізувати складні 

процеси функціонування медіа в соціумі. 

Тобто, можна сказати, що медіаосвіта – це процес розвитку 

особистості за допомогою і на матеріаліах засобів масової 

комунікації з метою формування культури спілкування з медіа, 

творчих, комунікативних здібностей, критичного мислення, 

повноцінного сприйняття, інтерпретації, аналізу та оцінки 

медіатекстів, а також навчання різним формам самовираження за 

допомогою медіа техніки та набуття медіаграмотності. 

В Україні процес розвитку медіаосвіти йде досить жваво, але 

є проблеми. Як визначається в аналітичній записці «Медіаосвіта 

як чинник підвищення якості освіти та засіб протистояння 

гуманітарної агресії», яка була зроблена Національним інститу-

том стратегічних досліджень; «Впровадження медіаосвіти в 

Україні пов’язане з низкою проблемних моментів, спричинюва-

них як специфікою самої навчальної дисципліни, так і реаліями 

вітчизняної системи освіти». Як правильно визначають автори 

записки «серед таких обставин, що заважають швидкому 

впровадженню медіаосвіти у першу чергу можна назвати: 

наявність численних, часто взаємно конкурентних концепцій 

медіаосвіти і медіаграмотності; інерція системи освіти, яка на 

рівні основ навчального процесу успадкувала від радянських 

часів недостатню увагу до розвитку критичного мислення, 

особливо при вивченні предметів суспільствознавчої групи; ризик 

зведення медіаосвіти у середній і вищій школі до вивчення основ 

журналістики чи засад політичної медіакритики (у зв’язку з 

масовою підготовкою фахівців журналістських і політологічних 

спеціальностей), чим сучасна медіаосвіта далеко не вичерпується; 

необхідність поєднання вивчення традиційних і нових медіа, 

останні з яких мають власні особливості і часто репрезентують 

цілковито відмінні види діяльності; необхідність поєднання 

знань, умінь і навичок, що належать до різних традиційних 

навчальних дисциплін (інформатика, українська та іноземні мови, 

суспільствознавство тощо); швидкі темпи розвитку нових медіа і 

трансформації традиційних ЗМІ та їхньої соціальної ролі» [0]. 
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І тут слід також підтримати думку А.Пехник, що дійсно, 

сьогодні ми бачимо «неадекватність системи освіти вимогам 

реальності». Авторка правильно зазначає, що «це говорить про 

наявність кризи освіти, що говорить про збільшення розриву 

між культурою і освітою, тому, що наявність лише високого 

рівня знань не заміщає рівня духовності суспільства та 

забезпечити його прогресивний процес розвитку. Прояви цієї 

кризи в різних країнах різні, оскільки різні масштаби, структу-

ра і організація національних систем освіти, а також способів 

взаємодії системи освіти з їх макросистемою» [0, с.210].  

Висновки. Можна зробити висновок, що основними цілями 

медіаосвіти є: розвиток здібностей аудиторії до критичного мис-

лення, до критичної автономії особистості; розвиток здібностей 

аудиторії до сприйняття, оцінки, розуміння, аналізу медіатекстів; 

підготовка аудиторії до життя в демократичному суспільстві; 

навчання аудиторії розуміння соціальних, культурних, політичних 

і економічних смислів і підтекстів медіатекстів; навчання аудито-

рії декодуванню медіатекстів (повідомлень); розвиток комуніка-

тивних здібностей особистості; розвиток здібностей аудиторії до 

естетичного сприйняття, оцінки, розуміння медіатекстів, до оцінки 

естетичних якостей медіатекстів; навчання аудиторії творчого 

самовираження за допомогою медіа; навчання аудиторії вмінню 

ідентифікувати, інтерпретувати медіатексти, експериментувати з 

різними способами технічного використання медіа, створювати 

медіапродукти (тексти); навчання аудиторії теорії медіа та 

медіакультури; навчання аудиторії історії медіа та медіакультури. 

Перспективи. Важливими і перспективними напрямом 

дослідження є аналіз проблем захисту людської свідомості від 

маніпулювання ЗМІ. Ці питанні постійно загострюються і саме 

медіаосвіта покликана виконувати унікальну функцію підго-

товки людей до життя в інформаційному просторі і його 

важливість не викликає сумніву і актуальності. 
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Сучасна система конвенційних медико-правових гарантій 

прав пацієнта на вітчизняному грунті тісто пов’язана із 

реалізацією конституційних прав людини в сфері охорони 

здоров’я та приписами цивільного законодавства в сегменті 

особистих немайнових прав, що забезпечують природне 

існування людини. Одним із найактуальніших у різних 

наукових колах залишається питання  забезпечення прав 

пацієнта повною та достовірною інформацією про його 

фізичний стан як детермінанта не лише людиноцентристських 
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правових, а й соціальних та морально-етичних принципів 

суспільного життя й системи охорони здоров’я.  

Власне, термінологічні дискусії понятійного сенсу 

«інформація про стан здоров’я», що досі тривають, на нашу 

думку, слід системно визначити шляхом сходженням до категорії 

«медичної інформації». Остання, як правило, визначається 

відомостями про стан здоров’я особи та історію її хвороби, мету 

запропонованих лікувальних заходів та клінічних досліджень, 

прогноз можливого розвитку захворювання тощо, які надаються 

лікарем на вимогу пацієнта, членів його сім’ї, законних 

представників, за винятком обмеження їх повноти у визначених 

випадках. Н. О. Коротка визначає такою інформацією повні, 

своєчасні й достовірні дані, які надаються в доступній для 

фізичної особи-пацієнта формі, що можуть бути усними та (або) 

письмовими (ознайомлення безпосередньо з документами) й 

пропонує дещо іншу класифікацію інформації, що надається 

фізичній особі-пацієнту, а саме: інформація про заклад охорони 

здоров’я, інформація про лікаря; інформація за результатами 

обстеження пацієнта й існуючі ризики; інформація про препарати 

й методику лікування, і власне, інформація про реабілітаційний 

період після лікування [1, с.263, 266]. 

Детермінація аналізованого права пацієнта в рамках 

цивільно-правових відносин має галузевий комплексний 

характер, представлений міжнародними конвенційними гаранті-

ями та системою вітчизняних норм-гарантій. Зокрема, згідно зі ст. 

10 «Приватне життя та право на інформацію» Конвенції про 

захист прав і гідності людини щодо застосування біології та 

медицини: Конвенція про права людини та біомедицину від 

04.04.1997 р., кожна особа має право на повагу до її особистого 

життя стосовно інформації про її здоров’я та на ознайомлення із 

будь-якою зібраною про її здоров’я інформацією. Бажання осіб не 

отримувати такої інформації також має поважатися. У виняткових 

випадках в інтересах пацієнта здійснення викладених у п. 2 прав 

може обмежуватися законом» [2] Кроком до детермінації даних 

принципів в сфері міжнародного регулювання прав пацієнтів 
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стало підписання Конвенції 22 березня 2002 року, однак досі не 

було ініційовано процедуру її ратифікації (власне, як і додаткових 

протоколів до неї), що виступає деструктивним фактором у 

розбуді сучасної системи захисту інформаційних прав пацієнта - 

потенційно сприятливі положення міжнародної нормотворчості 

залишаються поза увагою вітчизняного законодавця.  

Зокрема, принагідними виступають й положення Додатково-

го протоколу до Конвенції про права людини та біомедицину в 

сфері біомедичних досліджень від 25.01.2005 р. (який також не 

ратифікований), що в частині встановлення регламенту проведен-

ня досліджень містить систему гарантій дотримання інформацій-

них прав пацієнта: ст. 13 «Інформація для учасників досліджень» 

визначає, що: «Особам, які отримують пропозицію брати участь в 

дослідницькому проекті, надається адекватна інформація в 

зрозумілій формі. Така інформація повинна бути підкріплена 

документально. Наданню підлягає інформація, що стосується 

мети, загального плану, можливого ризику і користі дослідниць-

кого проекту, а також висновок Комітету з етики. Крім того, 

особи, які отримують пропозицію брати участь в експерименті, 

інформуються про свої законні права і гарантії захисту, зокрема 

про своє право не давати згоду на участь або припинити свою 

участь у будь-який момент, не дискримінуючись в тій чи іншій 

формі, зокрема, щодо права на медичну допомогу» [3]  

Система ж національних гарантій в аспекті права на 

інформацію про стан свого здоров’я представлена загальними 

конституційними гарантіями (ст. 34 Основного Закону) та 

галузевим законодавством у сфері регулювання інформаційних 

правовідносин у цивільно-правовому та адміністративному 

аспектах (до прикладу, ст. 21 Закону України «Про інформацію») 

та спеціально-правовими положеннями Цивільного кодексу 

України в чинній редакції (ст. 285), Основ законодавства про 

України про охорону здоров’я (ст. 6, 39) тощо.  

Безперечно, одним із найсуперечливіших питань в аспекті 

інформаційних прав залишається, власне, сам пацієнт, як носій 

суб’єктивного права, якому кореспондує об’єктивний обов’язок 
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відповідного медичного працівника. Так, із вимог ч.1 ст. 285 ЦК 

України, повнолітня фізична особа має право на достовірну і 

повну інформацію про стан свого здоров'я, у тому числі на 

ознайомлення з відповідними медичними документами, що 

стосуються її здоров'я [4]. Із досягненням повноліття пов’язується 

можливість реалізації права на отримання достовірної і повної 

інформації про стан свого здоров’я (у тому числі на ознайомлення 

із відповідними медичними документами, що стосуються його 

здоров’я) і ст. 39 Основ законодавства про охорону здоров’я [5]  

Чи є подібний цензовий підхід до визначення інформаційних 

прав пацієнта цілком обміркованим, законодавчо та науково 

обґрунтованим? На нашу думку-ні, з огляду на наступне. В 

багатьох випадках, передбачених як самим Цивільним кодексом 

України, так і галезувим законодавством у сфері охорони 

здоров’я, інформаційні права пацієнта реалізуються останнім 

незалежно від цивільно-правового статусу, зокрема й обсягу 

дієздатності. В цьому контексті слід, з однієї сторони, 

враховувати співвідношення понять «дитина», «повнолітня 

особа» та «особа, яка набула повної цивільної дієздатності», а з 

іншої – диференційовано підійти до вікового критерію інформа-

ційної дієздатності. Не обмежуючись абстрактними категоріями, 

звернемо увагу на положення, скажімо, ст.ст. 6, 13 Закону 

України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом 

імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист 

людей, які живуть з ВІЛ» [6], де «віковою межею» надання 

інформації визнано чотирнадцятирічний вік, із врахуванням 

категорій повної добровільної обізнаності та поінформованості 

згоди пацієнта, а у випадках визнання останніх недієздатними – 

через батьків, законних представників, органи опіки та 

піклування у встановленому порядку.  

Інший підхід представлений і у ст.14 Закону України «Про 

застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині» 

де визначено критерій письмової згоди та обізнаності навіть 

щодо осіб, що не досягли 14-річного віку, проте в силу статусу 

донора гемопоетичних стовбурових клітин набувають, поряд із 
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батьками, ряд інформаційних прав, у т.ч. щодо фахової 

поінформованості щодо можливих наслідків вилучення у неї 

гемопоетичних стовбурових клітин. [7] 

Відтак, питання зниження загального вікового цензу 

інформування малолітніх і неповнолітніх осіб щодо стану їх 

здоров’я залишається складним та невирішеним, в конкретних 

випадках - може бути замінене критерієм досягнення повної 

цивільної дієздатності! 

Звертаючи до питання повноти наданої медичним 

працівником інформації, за загальним правилом, порядок 

реалізації права особи на інформацію має абсолютний характер, 

однак із вимог ч. 3 ст. 285 ЦК України, як і аналогічних положень 

ч. 4 ст. 39 Основ законодавства про охорону здоров’я, якщо 

інформація про хворобу фізичної особи може погіршити стан її 

здоров'я або (що важливо) погіршити стан здоров'я батьків 

(усиновлювачів), опікуна, піклувальника, зашкодити процесові 

лікування, медичні працівники мають право дати неповну 

інформацію про стан здоров'я фізичної особи, обмежити мож-

ливість їх ознайомлення з окремими медичними документами. 

Поділяємо позицію О. Костецької, що визначення того, який саме 

об’єм інформації про стан здоров’я фізичної особи може бути 

таким, що зашкодить здоров’ю чи процесові лікування, має 

оціночний характер, тому кожен лікуючий лікар з огляду на свій 

професійний досвід, знання про хворобу, ризики, пов’язані з нею 

та інші чинники, може по-різному визначити, яка саме інформація 

про здоров’я особи може бути несприятливою для неї та (чи) її 

рідних [8, с.175] 

Відома ця полеміка й представникам іноземних правничих 

шкіл, у яких наявність різноманітних підходів та ставлення 

вчених до досліджуваного питання вже не одне десятиліття 

поляризує наукову спільноту світу (Szmukler G., Daw R., Callard 

F. [9], Beauchamp T.L., Childress J.F. [10], Zare Farashbandi F., 

Yarahmadi A. [11], Nabiolahi A. [12]). Водночас, і у вітчизняній 

науковій літературі існують різні позиції сприйняття відповідних 

положень правниками, науковцями в царині медицини, оскільки 
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діаметральність фахового розуміння продиктована жорстокими 

реаліями, які досить часто можна збагнути лише власною прак-

тичною діяльністю. Оцінити потенційний сценарій застосування 

цих положень дуже важко – із однієї сторони, виникає можли-

вість зловживання правами лікаря, приховання помилки 

допущеної при лікуванні, вчиненої останнім, іншого проти-

правного обмеження прав особи. До прикладу, коли на деталь-

ність захворювання вказують матеріали історії хвороби й медичні 

висновки, особа обмежена в реалізації інших, не лише цивільних 

прав, лікарем в термінальному аспекті, бо помилково вважає, що 

має дорогоцінний час, і це може видатись більш жорстоко, ніж 

гірка правда! З іншої сторони, вся повнота інформації про 

захворювання може підірвати внутрішню волю людини, 

спричинити сильний психологічний ефект, що виступить 

дестабілізуючим фактором у процесі лікування, оскільки часто 

саме переконання і надія виступають єдиними постулатами 

подолання хвороби. 

Відтак, оскільки вичерпний перелік випадків надання 

такого права медичним працівникам встановити неможливо, 

альтернатива полягає в законодавчій конкретизації умов та 

критеріїв обмеження прав пацієнта на інформацію про власний 

стан та ознайомлення з медичними документами. 

Отже, право особи на інформацію про стан свого здоров’я – 

не лише базове особисте немайнове право фізичної особи, що 

забезпечує її природне існування, а й конструктивний постулат 

організації гуманної системи охорони здоров’я  та один із 

принципів, на яких повинна будуватись вітчизняна законодавча 

політика в сфері забезпечення інформаційних прав пацієнта та 

ґенези біомедицини та клінічних досліджень. Чинне законо-

давство містить досить малий перелік гарантій прав пацієнта в 

сфері інформатизації, не розроблено належної системи заходів 

впливу та юридичної, зокрема цивільно-правової та кримінальної, 

відповідальності для стимуляції забезпечення прав останніх. Нині 

перед вітчизняним законодавством стоїть назріле питання 

заповнення законодавчих прогалин, розробки чергового проєкту і 
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прийняття Закону України «Про права пацієнтів», в якому левова 

частка правового регулювання діяльності медичних працівників 

повинна бути присвячена забезпеченню інформаційних прав 

особи.  

Подібні законодавчі новели матимуть стимулююче значення 

для розвитку інших інститутів медичного, інформаційного та 

цивільного законодавства, зокрема в частині клінічних 

досліджень, трансплантології та донорства крові. 
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основним критерієм економічного успіху. Для здійснення успіш-

ної діяльності підприємства, незалежно від їх форм власності та 

сфери діяльності, для того, щоб реалізовувати ефективну діяль-

ність використовують інноваційні методи, які пов'язані з 

формуванням потенціалу робочої сили, та підвищенням рівня 

освіти та кваліфікації персоналу, встановленням його потенційної 

спроможності стосовно можливості прийняття незалежних 

рішень. Саме якісне управління персоналом формує сприятливе 

середовище, яке дає можливість реалізувати трудовий потенціал 

та особисті здібності. Тому, для того, щоб здійснювати ефективну 

діяльність компанії звертаються до інноваційних методів 

управління персоналом.  

Метою даної публікації є дослідження інноваційних методів 

управління персоналом підприємства та розроблення практичних 

рекомендацій щодо їх застосування в сучасних умовах. 

В умовах, коли конкуренція між підприємствами неухильно 

переміщається у сферу управління знаннями та людським капіта-

лом, інновації в управлінні персоналом стають вирішальним 

чинником успіху. Персонал підприємства є основою будь-якого 

інноваційного процесу, адже саме працівники підприємства воло-

діють необхідним набором компетенцій, високою самоорганіза-

цією, внутрішньою мотивацією на виконання виробничих завдань 

і за якісними характеристиками відповідають потребам та цілям 

підприємства, надають інноваційні ідеї та створюють нові 

проекти. Упровадження інновацій у кадровій сфері вимагає від 

підприємства змін у навчанні та підготовці персоналу, у найманні 

на роботу, інформаційному забезпеченні робітників, а також у 

психологічній підтримці і мотивації своїх підлеглих. Для вирі-

шення цих завдань і існують методи управління персоналом [4] . 

Методи управління персоналом постають способами впливу 

на працівників. Існує різноманітна кількість традиційних методів, 

які можна поділити на декілька груп:  

1. Економічні методи базуються на матеріальній зацікав-

леності працівників, які здійснюються шляхом регулювання 

заробітної плати, заохочень за якість та ефективність праці; 
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певних елементів соціального забезпечення, а також системи 

покарань у вигляді штрафів.  

2. Адміністративні (організаційно-розпорядчі) методи 

мають прямий характер впливу (обов’язкового виконання). 

Вони реалізуються у вигляді розпоряджень, наказів і орієнто-

вані на мотиви людської поведінки (почуття обов’язку, 

відповідальності, трудової дисципліни).  

3. Соціально-психологічні методи спрямовані на задоволення 

нематеріальних потреб колективу: створення сприятливих умов 

для спільної трудової діяльності, підвищення статусу і ролі 

особистості, зменшення психологічних конфліктів, формування 

корпоративної культури [2]. 

Такі методи використовуються і в сучасності, але вони вже не 

є такими ж дієвими, як вважалися раніше. Підприємства, які зорієн-

товані на стійкий розвиток, намагаються забезпечити баланс між 

застосуванням традиційних методів управління й набором нових 

механізмів та інноваційних методів впливу на персонал. 

Інноваційні методи управління – це сукупність найновіших 

управлінських прийомів, що сприяють забезпеченню високої 

ефективності діяльності підприємства. Застосування таких 

методів веде до чіткої організації як процесу управління, так і 

всієї виробничо-економічної діяльності підприємства [3]. 

Інноваційні методи управління персоналом формують якісно 

нову систему управлінської діяльності, яка передбачає 

переорієнтацію з пошуку та набору персоналу на безперервний 

його розвиток, значні інвестиції у навчання, підтримку талантів, 

створення нових кар’єрних моделей тощо. Орієнтація на 

зростання ролі «людського ресурсу» підприємства та оптимізацію 

управлінського процесу змінює організаційну структуру 

управління або окремі її елементи (рівень професійного розвитку 

персоналу, трудові відносини працівників і роботодавців, 

мотивацію ставлення до роботи, моральний і психологічний 

клімат у колективі), що позитивно впливає на спосіб та 

ефективність функціонування підприємства [2]. 
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Питання проблематики визначення основних методів 

управління персоналом та найбільш успішного їх поєднання 

стає важливим для будь-якого сучасного підприємства, тому 

великого значення набувають інноваційні методи управління 

персоналом підприємства.  

Інноваційними є такі методи як тренінги, кейс-стаді, 

коучинг, е-learning та самонавчання (таблиця 1). 
 

Таблиця 1 

Інноваційні методи управління персоналом 

Метод Опис, можливість використання 

1. Тренінг 

Мінімум інформації і максимум вправ на відпрацювання 

навиків. Застосовується для розвитку навиків біля невеликої 

групи осіб. Набуття практичних компетентностей на основі 

моделювання наближених до реальності ситуацій 

2. Кейс Стаді 

Інтерактивна технологія короткострокового навчання 

менеджерів на основі аналізу і групового обговорення 

реальних або гіпотетичних бізнес-ситуацій Мета – 

навчити аналізувати інформацію, сортувати її для 

вирішення поставленого завдання, виявляти ключові 

проблеми, вибирати оптимальне рішення. 

3. Коучинг 

Нова форма консультаційної підтримки, засіб сприяння, 

допомоги в пошуку вирішень або подолання будь-якої 

складної ситуації. Завдання коуча полягає не в тому, щоби 

дати знання або навички, а в тому, щоби допомогти 

людині самостійно знайти їх та закріпити на практиці. 

4. E-learning 

Метод дистанційного навчання за допомогою комп’ютерних 

систем (у вигляді електронних книг, відеоуроків, 

комп’ютерних вправ). Сутність та ефективність методу 

полягає в передачі знань великій кількості людей. 

5. Самонавчання 

Проходить в індивідуальному порядку за умови 

стимулювання навчання з використанням різноманітних 

матеріалів, а саме книг, документації, аудіо-, відео- і 

мультимедійних програм. 

Джерело: систематизовано автором на основі [1, 2, 3]. 

 

Для застосування інноваційних методів управління 

персоналом на підприємстві доцільно залучати соціологів та 

психологів до процесів соціологічного дослідження колективу, 

його навчання та підбору персоналу. 
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Впровадження інноваційних методів в управління 

персоналом підприємства має привести до таких результатів, 

як ефективне навчання й розвиток персоналу, підвищення 

рівня продуктивності діяльності, поліпшення робочих взаємин 

і створення творчого середовища, підвищення якості трудового 

життя, стимулювання креативних ідей, доцільне використання 

майстерності та здібностей працівників, підвищення адаптив-

ності персоналу до нововведень, згуртованість колективу, 

забезпечення балансу інтересів підприємства та співробітника 

[1]. 

Інноваційні методи управління персоналом дають змогу 

виявити і розвинути приховані можливості організації і 

потенціал працівників. Саме тому їх упровадження має стати 

невід’ємним складником економічної стратегії розвитку будь-

якого українського підприємства. 

Висновки. Проаналізувавши останні тенденції нововведень, 

можна зробити висновок, що управління персоналом перетворю-

ється на важливий складник функціонування сучасного підпри-

ємства, оскільки його ефективність і конкурентоспроможність 

досягаються за рахунок ідей, підходів, енергії персоналу. 

Впровадження інноваційних методів управління персоналом є 

суттєво важливим для розвитку та підвищення ефективності 

діяльності підприємств, тому, на мою думку, для  підприємств 

необхідним є впровадження зарубіжного досвіду застосування 

інноваційних методів до умов бізнес-середовища, що дасть 

можливість підвищити ефективність та реалізацію потенціалу 

трудового колективу підприємства. 
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Фахівці й експерти з фізичної культури відзначають 

незадоволеність значної частини студентів традиційними 

заняттями з фізичного виховання в закладах вищої освіти (ЗВО). 

Це поглиблює кризу в царині збереження і зміцнення здоров’я 

молоді, яке й так перебуває на низькому рівні. Так, згідно зі 

статистичними даними, збільшується кількість студентів, які 

належать до спеціальних медичних груп з 14% до 19,5% осіб, а 

понад 50% – мають незадовільну фізичну підготовленість [1, с. 1]. 

Сьогодні фізичне виховання студентської молоді, як зазначає 

Н. Ю. Довгань, далеке від досконалості, що обумовлене низкою 

об’єктивних причин, а саме [2, с. 53]: 1) недостатньою кількістю 

позааудиторних занять з фізичного виховання; 2) низьким рівнем 

мотивації до самостійних занять фізичними вправами; 3) 
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недостатнім рівнем спеціальних знань та практичних умінь в 

галузі фізичної культури; 4) низьким рівнем використання 

новітніх технологій і сучасних технічних засобів під час занять; 5) 

недостатнім фінансовим забезпеченням; 6) низькою ефективністю 

управління фізичним вихованням, яке здійснюється в ЗВО тощо. 

Недостатня кількість занять у ЗВО та їх невелика 

ефективність спонукають до пошуку альтернативних шляхів 

заохочення студентів до самостійних занять, до ведення 

здорового способу життя й активного дозвілля [3, с. 55]. 

У той же час, можливості, пов’язані з використанням 

традиційних методів відновлення здоров’я, різко зменшуються, і 

такі фактори, як повноцінне харчування, здорова екологія, 

займають все менше місця на фоні домінуючого впливу нервово-

психічних перенавантажень. Зростаюча напруженість ситуації 

потребує формування такого підходу в процесі фізичного 

виховання молоді, який мав би за основу використання внутріш-

ніх сил організму, дозволив би активно керувати розвитком його 

адаптаційних можливостей, забезпечуючи стійкість до впливів 

різноманітних стрес-факторів. Саме тому вдосконалення відомих 

і створення нових ефективних методів, що підвищують резервні 

можливості організму людини, є досить актуальним [4]. 

Використання нетрадиційних методів оздоровлення сприяє 

формуванню, зміцненню і збереженню фізичного, психічного і 

соціального здоров’я молодого покоління. Це зумовлене тим, що 

зазначені методи спрямовані на максимальне усунення негатив-

них факторів у психологічному, біологічному, соціальному 

розвитку людини і створенню позитивного мікро- і макроклімату 

навколо неї [4]. 

У вирішенні проблеми оптимізації психофізичного стану 

молоді позитивне значення може мати застосування елементів 

східних оздоровчих систем [5, с. 108]. 

Дослідження фахівців (І. Ф. Калініна, 2004; О. Л. Постол, 

2004; Т. А. Попова, 2004; О. В. Мудрієвської, 2008 та ін.) 

показують, що в практику фізичного виховання поступово 

впроваджуються вправи зі східних оздоровчих систем (ушу, 
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цигун, йога), які, як відзначають автори цих робіт, дозволяють 

розширити можливості людини в досягненні оздоровчого 

успіху. Поява нових нетрадиційних видів рухової активності і 

оздоровчих систем, як зазначає О. В. Підвальна, є необхідністю 

для подальшого прогресу в сфері фізичної культури, однак 

необхідно враховувати їх адаптацію до вітчизняної системи 

фізичного виховання [6, с. 446]. 

Соціальне значення практики йоги засноване на активізації 

енергетичного потенціалу людини, профілактиці психологічного 

стресу і вихованні здорової гармонійної особистості. Йога надає 

способи, які допоможуть подолати один з основних сучасних 

чинників погіршення здоров’я і поганого самопочуття – 

розбалансування системи, призначеної протистояти стресу. 

Однак, фахівці відзначають один важливий момент, що в 

класичній праці Патанджалі «Йога-сутрах» сказано, що практика 

йоги повинна бути тривалою, безперервною і уважною. Йога має 

суттєвий лікувальний ефект, проте, його дія повільна. Тому, для 

отримання результатів необхідно витратити певний час, хоча, як 

зазначає О. В. Підвальна, можна помітити прогрес після першого 

заняття [6, с. 446]. 

Виділяють такі основні напрями йоги [7]: раджа-йога – 

королівська йога, шлях медитації; карма-йога – шлях діяння; 

джняна-йога – шлях знання; бхакті-йога – шлях служіння. Як 

окремий вид арт-терапії існує йоготерапія – профілактика та 

лікування хвороб фізичного та ментального стану практикуючого 

методами йоги. Широко відома практика медитативного 

живопису, що є поєднанням раджа та карма-йоги. 

Крім чотирьох основних напрямків йоги, існує також 

багато інших, серед яких широко відома і, з точки зору 

фізичної культури, найбільш дієва для цілей оздоровлення і 

профілактики є також хатха-йога. Кінцева мета йоги може бути 

абсолютно різною – від поліпшення фізичного здоров’я до 

досягнення мокші. Хатха-йога – система, описана Свамі 

Сватмарама в трактаті «Хатха-йога-прадипіка» в 15 столітті і 

являє собою вчення про фізичну гармонію, що досягається за 
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допомогою фізичних засобів впливу на організм: асан 

(гімнастичних вправ), пранаям (дихальних технік), сукшма-

в’яями (суглобової гімнастики), шаткарм (очисних практик), 

бандх (стискання певних частин тіла), мудрий (особливих 

положень тіла, рук), дієти (вегетаріанства), психорегулючими 

засобами: медитація, йога-нідра (технік релаксації) і 

концентрації уваги на відчуттях тіла під час виконання асан, 

пранаям. Саме хатха-йога та її сучасні різновиди зазвичай 

асоціюється зі словом йога в сучасному світі [7; 8; 9]. 

Окрім хатха-йоги, багатьом також подобається аштанга-

віньяса. Вона дуже динамічна, асани виконуються в досить 

інтенсивному темпі, що дає можливість ефективно спалювати 

калорії та досягати позитивного результату в боротьбі із 

зайвою масою. Новачкам іноді важко дається темп і загальне 

навантаження, але до цього виду йоги можна перейти після 

занять хатха-йогою – вони більш спокійні і передбачають 

вправи для людей із різною фізичною підготовкою. 

Дуже динамічний вид йоги – пауер-йога. Це більшою мірою 

фітнес, ніж духовна практика. Пауер-йога не медитативна, це 

фізичне навантаження у вигляді асан, що вимагають серйозного 

напруження і дають хороші результати в покращенні фізичної 

підготовленості та зниженні маси. 

Антигравітаційна йога (флай-йога, йога в гамаку) – одне з 

нових напрямків йоги, популярне як в США, так і в Європі. У 

цьому виді йоги асани виконуються в спеціальній конструкції з 

тканини, надійно прикріпленої до стелі. Флай-йога забезпечує 

помірне фізичне навантаження без ризиків для хребта і 

підходить для початківців. Всупереч упередженням, тому що 

асани виконуються на гамаку, флай-йогою можуть займатися 

люди з надмірною масою тіла. Конструкція досить надійна, 

щоб витримати вагу людини, яка прийшла на йогу, щоб 

позбутися зайвих кілограмів [10]. 

Йога – один зі способів досягти досконалості, а точніше – 

гармонії людського організму. Йога ефективна, зокрема, в 

боротьбі із зайвою масою, адже заняття йогою – це регулярне 
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фізичне навантаження, а воно в будь-якому випадку допомагає 

позбутися зайвих кілограмів. Багато асан в йозі цілком можуть 

виконати навіть початківці, але, не зважаючи на відносну 

легкість вправ, вони допомагають задіяти безліч м’язів і 

вимагають фізичних зусиль, що допомагає спалювати калорії. 

Заняття йогою дають можливість підвищити гнучкість 

суглобів, нормалізувати обмінні процеси, а також допомагають 

звикнути до здорового раціону. Люди, які довгі роки 

займаються йогою, зазвичай стрункі. Досвідчені інструктори з 

йоги стверджують, що кожна людина, займаючись йогою, 

поступово приходить в оптимальний для себе фізичний стан. А 

відмова від шкідливих продуктів, зазвичай, відбувається легше 

завдяки тому, що серед однодумців легше знайти підтримку – 

як правило, більшість людей, що займаються йогою, дотриму-

ються принципів здорового харчування. При цьому, всупереч 

стереотипу, зовсім не обов’язково відмовлятися від м’яса – 

багато людей, що займаються йогою, в тому числі, і з метою 

схуднути, не є вегетаріанцями. Однак, практично всі вживають 

багато овочів і фруктів [10]. 

Отже, завдяки заняттям йогою можна регулювати масу тіла, 

досягнути покращення загальної рекреації організму, нормалізу-

вати психоемоційний стан, сон, покращити працездатність, 

гнучкість і рухливість опорно-рухового апарату, активізувати 

імунні сили і функції організму, поліпшити іннервацію і 

кровопостачання внутрішніх органів, збільшити фізіологічну 

адаптаційну реакцію організму, зміцнити внутрішню мускулатуру 

і покращити поставу [11]. 
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Development of a complex of product promotion in complex 

marketing involves the development of a structured set of tools and 

actions for product promotion, identification and use of their most 

favorable (optimal) combination. The complex of product 

promotion (marketing-mix, or 4P) includes primarily product 

development, pricing, distribution of goods and communication of 

the enterprise. Meanwhile, developing a set of product promotion, 

the requirements of the fullest possible compliance of its 

components to the needs of the consumer are adhered to [3]. 

Planning (development) of methods of product promotion 

involves finding a proportional distribution of efforts, design and 

integration of elements of product promotion to achieve goals. This 

is a very responsible stage of progress, the implementation of which 

largely depends on its final results. 

The final stages of product promotion at the enterprise are the 

actual implementation of measures (programs) of product 

promotion, as well as control and analysis of product promotion, 

which provides the necessary feedback and allows to timely adjust 

the processes at any stage of product promotion. 

"Promotion is the creation and maintenance of constant links 

between the company and the market in order to intensify the sale 

of goods and form a positive image by informing, persuading and 

reminding about their activities" [2]. 

"Promotion is the creation and maintenance of constant links 

between the company and the market in order to intensify the sale 
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of goods and form a positive image by informing, persuading and 

reminding about their activities" [2]. 

Promotion addresses issues related to the recruitment of sales 

staff, advertising, public relations, consumer promotion, trade 

promotion, the use of direct product promotion, etc. [2]. 

Promotion of goods on the market is otherwise called integrated 

marketing communications (IMC), because it is through promo-

tion to target consumers that the information about the useful 

qualities of all elements of the product promotion complex is 

provided[1]. IMC companies should be integrated around the 

brand and focus on developing a communication kit to promote 

products depending on the actions of the consumer in relation to a 

particular brand and the activity of this brand. It is assumed that 

brands are the basis of how consumers perceive goods and services. 

The choice of means of communication for product promotion 

should be justified by the needs of the company's strategy [6]. 

"The main elements of the promotion complex (product 

promotion communications complex or communication mix) are: 

- advertising; 

- sales promotion; 

- personal sale; 

- public relations; 

- direct promotion of products "[3]. 

"Advertising is a public form of communication, which is 

carried out through paid media, indicating on whose behalf it is 

provided" [3]. 

"Sales promotion is usually a short-term incentive to 

encourage the purchase and sale of goods or services by adding an 

additional element to the value of the goods" [3]. 

Personal selling in its essence is a verbal definition of the 

product in the process of dialogue between one or more prospective 

customers for the sale of goods. 

Personal sales can usually be performed by the following 

sellers: 

- sales staff who contact customers remotely; 
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- sales representatives; 

- consultant-managers of profile trade networks; 

- implementers in the self-service network. 

"Public relations (PR) are the organization of public opinion in 

order to most successfully operate the company and increase its 

reputation by establishing and maintaining communication, mutual 

understanding, commitment and cooperation between the company 

and the public" [3]. 

According to scientists, in modern conditions, the most 

effective method of product promotion is one that provides 

"interactive interaction of the seller / manufacturer of the product 

with the end user of the product, designed to receive feedback or 

make a deal" [3]. 

Promotion is organized through the introduction of a set of 

methods. The goals of promotion, regardless of the method by 

which it is carried out, are to increase the market segment of a 

particular product (brand); sustainable marketing development or 

providing short-term profits. 

 The promotion aims to increase volumes in the long run and / 

or increase profits in the future, mainly by ensuring an increase in 

the number of customers. Promotion, which aims to make a quick 

profit, is based on stimulating an increase in instant income. 

The choice of the final goal of product promotion affects the 

tools of promotion. The use of tools should ensure the following 

basic product promotion functions. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 

ФАРМАЦІЇ 

 

Савченко К. А., 

студент фармацевтичного факультету 

Київський міжнародний університет 

м. Київ, Україна 

Сучасні інформаційні технології – це форми, методи і засоби 

передачі інформації за допомогою новітніх засобів і пристроїв 

зв’язку (телебачення, комп’ютеризація, Інтернет і мобільна 

мережа зв’язку) [6].  

Науковці Деменський В. та Піменова М. серед основних 

напрямків використання інформаційних технологій у фарма-

цевтичній галузі виділяють такі, як:  

− автоматизація роботи з документами;  

− комунікації; 

− управління технологією фармацевтичного виробництва;  

− автоматизація бухгалтерського обліку і планування;  
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− розроблення систем прийняття рішень;  

− автоматизація розрахункових операцій;  

− створення автоматизованих робочих місць (АРМ) 

співробітників [3, с. 19]. 

Автоматизація роботи з документами. Упровадження 

систем автоматизації роботи з документами породжує виникнен-

ня концепції «електронного документа» та «безпаперової» техно-

логії. Такі документи існують тільки в електронному вигляді, 

тобто створюються, опрацьовуються, відтворюються і пересила-

ються за допомогою комп’ютерів. При цьому можна створити так 

звану тверду копію, тобто друкувати документ на папері [1]. 

Aвтомaтизaцiя дoкументooбiгу мaє нa увaзi мoжливiсть 

викoристaння iнфoрмaцiї з бaзи дaних , зменшення введення 

iнфoрмaцiї вручну, щo дaє вигрaш у чaсi i в зниженнi кiлькoстi 

пoмилoк. 

Закон України «Про електронні довірчі послуги» [4] 

визначає основні принципи електронного документообігу: 

• Однократна реєстрація документа, що дозволяє однозначно 

ідентифікувати документ в будь-якій інсталяції даної системи. 

• Можливість паралельного виконання операцій, що дозво-

ляє скоротити час руху документів і підвищення оперативності їх 

виконання. 

• Безперервність руху документа, що дозволяє ідентифіку-

вати відповідального за виконання документа (завдання) в кожен 

момент часу життя документа (процесу). 

• Єдина (або погоджено розподілена) база документної 

інформації, що дозволяє унеможливити дублювання документів. 

• Ефективно організована система пошуку документа, що 

дозволяє знаходити документ, володіючи мінімальною 

інформацією про нього. 

• Розвинена система звітності по різних статусах і атри-

бутах документів, що дозволяє контролювати рух документів 

по процесах документообігу і приймати управлінські рішення, 

ґрунтуючись на даних зі звітів. 
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Комунікації. Комунікації відіграють найважливішу роль у 

функціонуванні підприємства.  

Електронна пошта – найпоширеніша послуга мережі 

Internet. В даний час свою адресу електронної пошти мають 

приблизно 20 мільйонів чоловік. Посилка листа по електронній 

пошті обходиться значно дешевше посилки звичайного листа. 

Крім того повідомлення, послане по електронній пошті дійде 

до адресата за декілька годин, у той час як звичайний лист 

може добиратися до адресата декілька днів, а то і тижнів [6]. 

Автоматизація бухгалтерського обліку і планування. На 

сьогоднішній день користувачам пропонується велика 

кількість автоматизованих систем управління (АСУ), і з цієї 

причини керівник аптеки, аптечної мережі або оптового 

фармацевтичного складу повинен самостійно прийняти 

обґрунтоване рішення щодо вибору тієї чи іншої АСУ. На 

ринку представлено значну кількість як вітчизняних, так і 

українізованих зарубіжних розробок. Мова може йти як про 

системи, які автоматизують окрему ділянку роботи (наприклад, 

бухгалтерський облік), так і про професійно орієнтовані бази 

даних з лікарських засобів [5, с. 45-46]. 

Використання засобів обчислювальної техніки для 

автоматизації бухгалтерського обліку є важливою складовою 

частиною системи інформаційного забезпечення діяльності 

фармацевтичних організацій. 

Застосування автоматизованої системи бухгалтерського 

обліку дозволить заощадити час бухгалтера за рахунок автома-

тизації повторюваних операцій, знайти арифметичні помилки в 

обліку і звітності, провести аналіз поточного фінансового стану 

організації та оцінити його перспективи. Крім того, 

автоматизовані системи бухгалтерського обліку здатні допомогти 

зберегти в електронному вигляді первинні і звітні документи, а 

також бланки форм з уже сформованими реквізиттами. 

В Україні використовується значна кількість програмних 

продуктів для автоматизації бухгалтерського обліку, найбільш 

популярними з яких є «Парус», «Fin Expert», «Lady Fan», «Фінан-



 

121 

си без проблем», «1С: Бухгалтерія Проф. 6.0 для Windows», «1С: 

Бухгалтерія 7.7 для України» та інші [5]. 

Розроблення систем підтримки прийняття рішень. Робо-

та систем прийняття рішень заснована на графічному поданні 

поточних і прогнозованих економічних показників роботи 

підприємства. Менеджер може змінювати деякі параметри і 

наочно бачити зміни показників роботи підприємства в цілому, 

що полегшує винесення рішення про будь-які нововведення. В 

них вирішуються неформалізовані, неструктуровані та змішані 

задачі з відсутніми чи незначними кількісними складовими. 

Системи підтримки прийняття рішень використовують у 

різноманітних видах діяльності для прийняття рішень у 

ситуаціях, де небажано чи неможливо мати автоматичну 

систему для виконання усього комплексу рішень. 

Системи підтримки прийняття рішень забезпечують реа-

лізацію таких важливих концепцій побудови інформаційних 

систем, як інтерактивність, інтегрованість, потужність, 

доступність, гнучкість, надійність, стійкість, керованість. 

Робота систем прийняття рішень заснована на графічному 

поданні поточних і прогнозованих економічних показників 

діяльності підприємства. Менеджер може змінювати деякі 

параметри і наочно бачити зміни показників роботи підприємст-

ва в цілому, що полегшує прийняття рішення щодо певних 

нововведень. Без використання комп'ютерів цей процес може 

тривати протягом кількох тижнів, а то й місяців, тому що для 

одержання інформації про економічні показники діяльності 

підприємства слід здійснити велику кількість розрахунків [7, 

С. 65-66]. 

Автоматизація розрахункових операцій. 1С: Аптека – 

рішення для автоматизації як одиночної аптеки або кіоску, так 

і мереж аптек. У варіанті «1С: Аптека для України» розширює 

функціональні можливості типового рішення «1С: Роздріб для 

України» для роботи зі специфічним асортиментом (лікарські 

засоби, товари медичного призначення) і бізнес-процесами 
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(посерійного облік лікарських засобів, контроль фальсифікатів 

і термінів придатності, контроль правил ціноутворення і т.д.). 

Створення автоматизованих робочих місць (АРМ) співро-

бітників. Автоматизоване робоче місце (АРМ) спеціаліста  – це 

інструмент раціоналізації та інтенсифікації управлінської 

діяльності. 

Створення АРМ забезпечує: 

• простоту, зручність і дружнє ставлення до користувача; 

• простоту адаптації до конкретних функцій користувача; 

• компактність розміщення й невисокі вимоги до умов 

експлуатації; 

• високу надійність і живучість; 

• порівняно просту організацію технічного обслуговування 

[2]. 

Розвиток сучасної фармацевтичної галузі неможливо 

уявити без активного застосування нових інформаційних 

технологій, і це усвідомлюють керівники всіх фармацевтичних 

підприємств. На сьогодні створюються відділи автоматизації, 

які беруть під контроль всю наявну інформаційно-обчислю-

вальну техніку; організовується внутрішній електронний 

документообіг, автоматизовані витрати в кожному підрозділі 

фармацевтичних підприємств. 
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НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧИХ БУДІВЕЛЬ 

СІЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ УКРАЇНИ 
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к.арх., доцент  

Львівський національний  

аграрний університет 

Сучасне українське село має необмежений потенціал як в 

напрямку розвитку туризму так і в галузі сільського госпо-

дарства. Для визначення оптимального напрямку розвитку 

сільської виробничої інфраструктури поселень України є 

необхідність у встановленні чітких напрямків та вирішенні 

елементів забезпечення базової забудови [1,2]. Можна 

спостерігати кілька напрямків розвитку аграрної виробничої 

бази. Перша прямує в напрямку інноваційних запозичених 

систем використання земельних ресурсів, інша розвиває 

традиційні методи праці [3]. Виробництво заліза та його обробка 

були відомі ще задовго до нашої ери, вже в Х ст. ковальство 

було опановано українськими селянами на досить високому 

рівні. Про рівень майстерності свідчить той факт, що деякі 

способи обробки заліза і технології виготовлення знарядь праці 
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і предметів побутового призначення є відомі дотепер. Після 

ХІІ – ХІІІ ст. майже у кожному українському селі була власна 

кузня. Вона являла собою невелику зрубну однокамерну хати-

ну з відповідним обладнанням, начинену відповідним 

реманентом [4, 5]. 

Процес який відбувався у кузні, певним чином впливав на 

життя та побут всього поселення. Там виготовляли та 

ремонтували предмети побуту, знаряддя праці, підковували 

коней та ремонтували вози та інший реманент. Кузня в 

українському селі завжди була важливою будівлею. Аналізуючи 

типи виробів, що створювались у різних кузнях можна виділити 

кілька напрямків їх діяльності – це  побутове ковальство, воєнне 

та декоративне. В свою чергу кожен з вказаних видів робіт 

потребував певного матеріалу, знарядь праці. Відповідно 

розвиток того чи іншого виду ковальського ремесла залежав від 

потреб у соціумі. Що таке кузня можна зрозуміти розглянувши 

сам технологічний процес, який там відбувається. Технологіч-

ний процес полягав у деформуванні нагрітого металу завдяки 

удару молота, або тиску пресу. При куванні водночас відбува-

ється два процеси: метал деформується, змінюється його форма і 

розміри, структура – зерна витягуються, подрібнюються, метал 

ущільнюється;  утворення нових зерен, поліпшення структури і 

механічних властивостей металу. Сам принцип виготовлення 

кованих виробів не змінився до сьогодні, змін зазнали пене 

обладнання та вироби, що там виготовляються [7]. 

Загалом аграрна виробнича інфраструктура зазнала багато 

змін та нововведень. Розвиток сільських поселень на сприят-

ливій природно-кліматичній базі країни, розширення окремих 

господарств селян сприяло до створення своєрідної бази вироб-

ничих та сільськогосподарських будівель. Радянський період 

відзначився укрупненням господарств – створенням колгоспів та 

радгоспів а також введенням в забудову українських сіл нових 

типових будівель, що відповідали стандартам господарювання 

продиктованого централізацією та типізацією величезного 

союзу країн. В результаті тривалого радянського господарювання 
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було втрачено багато автентичних сільськогосподарських 

об’єктів, які створювали не лише основу виробничого процесу, а 

ще й являлись невід’ємними ланками в культурній і етнічній 

атмосфері поселень.   

Наявність в межах сільських поселень невеликих виробни-

чих будівель, що забезпечують оптимальним потребам 

місцевого населення є необхідністю враховуючи особливості 

локації сіл та специфіку виробництва. Одночасно дослідження 

саме виробничих сільськогосподарських будівель та споруд 

дасть друге життя культурно-етнічним будівлям, які є актуаль-

ними в сучасному сільському середовищі, що сприяють в свою 

чергу відродженню традицій та творенню виробничої бази. 
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Один з основних принципів дерматології і косметології 

передбачає, що фенотипічні ознаки клітин шкіри змінюються з 

плином часу несуттєво, тобто практично всі клітини звичайно 

диференційовані. Отже, фібробласт завжди повинен залишатися 

фібробластом, виробляючи колаген для волокон і інші компо-

ненти позаклітинного матриксу, остеобласти приймає участь у 

формуванні кісткової тканини, хондробласти - хрящової тканини і 

так далі [15; 20]. 

Шкірні жирові клітини або «дермальні адипоцити», їх кіль-

кість в шкірі (у порівнянні з фібробластами і кератиноцитами) 

невелика, значно більший обсяг займає мережа колагену з іншими 

спеціальними позаклітинними структурами, які фізіологічно не 

пов'язані з функціонуванням шкірних жирових адипоцитів [4; 5]. 

При загоєнні ран шкіри, утворенню рубців або старінні 

шкіри, клітини пухкої сполучної тканини лише побічно пов'язані 

з адипоцитами [7; 16]. 

Відомо, що шар жирової тканини перебуває під ретикуляр-

ною (сітчастою) дермою і утворює підшкірно-жирову клітковину 

або підшкірно-жирову основу. У білих щурів лінії Vistar між 

дермою і підшкірно-жировою клітковиною проходить поперечно-
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смугастий м'яз (m. Panniculus carnosus) і тому ця різниця з 

людською шкірою чітко помітна. В людській шкірі також є 

дермальні адипоцити, проте вони концентруються переважно 

навколо волосяних фолікулів волосся. 

Такі локальні скупчення адипоцитів спочатку були описані у 

плода свині [1], після чого протягом досить тривалого часу їх 

більше не досліджували. Пізніше ці скупчення жирових клітин 

отримали назву «шкірних конусів» [2; 6], причому верхня частина 

цих «конусів» знаходиться в сітчастому шарі дерми, а нижня 

(іноді звана «жировим куполом») - в підшкірно-жировій клітко-

вині [6]. Ці жирові структури у людини мають вигляд мозаїчної 

структури, а у гризунів - безперервних паралельно розташованих 

шарів [6]. 

Однак ще цікавішою виявилася встановлена просторова 

кореляція між «дермальними конусами» і розвитком гіпертрофіч-

них рубців [17]. Там, де жирова тканина практично відсутня, 

наприклад, на долонях, в волосистій частині голови, на лобі, 

ймовірність утворення гіпертрофічних рубців значно менше, ніж 

в таких місцях, де ці структури добре розвинені наприклад, на 

щоках, шиї, грудях, животі, спині, стегнах, ногах, руках, тильних 

сторонах кистей рук та інші. Втім, кореляція – ще не доказ, а 

лише «свідоцтво», через що вона і не привернула спочатку 

належної уваги. 

Ця точка зору повністю змінилася протягом останніх 

років, після того як було встановлено, що ці адипоцити: 

- відіграють важливу роль в загоєнні ран [3; 17]; 

- є необхідною умовою повноцінного циклу розвитку 

волосся [18]; 

- з високою ймовірністю беруть участь в процесах 

старіння шкіри [6; 19]; 

- можуть відігравати велику роль в розвитку фіброзу 

шкіри та утворенні рубців [13; 14]; 

- беруть участь в регулюванні температури шкіри [9]; 

- утворюють першу «лінію оборони» проти шкірної 

інфекції [10]. 
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Адипоцити, які зазвичай дуже «повільні» і оновлюються в 

субкутанній білій жировій тканині протягом приблизно 10 років 

[12], в дермі демонструють значно більш високу динаміку, типо-

ву, скоріше, для циклу росту волосся або для процесів загоєння 

ран. Таким чином, дермальні адипоцити сильно відрізняються від 

звичайних жирових клітин. З іншого боку, ці клітини поводяться 

як «химери», так як можуть володіти різними фенотипічними 

ознаками і швидко трансформуватися в інші клітинні типи [17; 

21]. Щоб підкреслити ці відмінності і значення дермальних 

адипоцитів, був виділений новий вид жирової тканини, який 

назвали dWAT (dermal white adipose tissue, дермальная біла 

жирова тканина) [7; 11] 

Відомо, що такі клітини, як фібробласти, і особливо міофі-

бробласти, грають важливу роль в загоєнні шкірних ран. Це і 

зрозуміло, оскільки в пошкодженій шкірі повинно вироблятися 

велика кількість компонентів позаклітинного матриксу. Однак те, 

що шкірні адипоцити заселяють рану паралельно з фібробластами 

і що цей процес реалізується за допомогою адіпогенеза, - 

відносно нові дані [14; 18]. 

Було показано, що миші з генетично обумовленою ліпоатро-

фією (миші А ZIP/F1), у яких зрілі адипоцити відсутні на 

системному рівні, демонструють розвиток у них дефектних 

фібробластів і нестабільне загоєння шкірних ран, що підкреслює 

значення зрілих дермальних адипоцитів в цьому процесі. 

Разом з тим у цій позитивної властивості дермальних 

адипоцитів є і зворотний бік: якщо вже вони залучені в загоєння 

шкірних ран, вони повинні грати не менш важливу роль і в 

утворенні рубців. 

До сих пір утворення фіброзу в ході загоєння шкірних ран 

пов'язували переважно з недостатнім апоптозом міофібробластів. 

Ці клітини повинні дегенерувати в пізніх фазах загоєння, щоб 

уникнути перевиробництва колагену в рані. Вважалося, що 

міофібробласти можуть утворюватися з наявних фібробластів або 

клітин епітелію шляхом так званого епітеліально-мезенхімаль-

ного трансдиференціювання. Така трансформація повинна бути 
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оборотна, оскільки адипоцити можуть редиференціюватися в 

епітеліальні клітини [8; 11] 

 Для утворення рубців потрібні малорухливі колагенутво-

рючі міофібробласти з високою синтетичною активністю. Чи 

можуть ці міофібробласти утворюватися з адипоцитів? 

Через 2 роки після роботи Schmidt і Horsley [12; 15] з'явилася 

важлива публікація [7; 20], яка відповіла на це питання позитив-

но. У ній було продемонстровано, що розвиток дермального 

фіброзу добре корелює з втратою жирових адипоцитів. З цього 

випливає, що біла жирова тканина заміщається фіброзними 

тяжами. 

Було також показано, що міофібробласти виробляються з 

адипонектин - позитивних стовбурових клітин. Цей ефект назвали 

«адипоцит-міофібробластною трансформацією», і сьогодні 

рахується, що цей новий вид клітинного диференціювання може 

грати значно більшу роль в різних фізіологічних і патологічних 

процесах, ніж це думали спочатку [21]. 

Звідси випливає парадокс: з одного боку, дермальні адипоци-

ти необхідні для повноцінного загоєння шкірних ран, з іншого - 

вони значно підвищують ризик утворення гіпертрофічних рубців 

через їх потенційне диференціювання в міофібробласти. 
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У статті розглянуто існуючі напрацювання з проблематики 

прогнозування і планування забезпечення якості лікарських 

засобів (ЛЗ) є у всьому світі. Вона пов’язана з зростанням обсягів 

світового фармацевтичного ринку та кількості виробників 

оригінальних препаратів та генериків.  

На шляху від виробника до споживача останньою ланкою 

для ЛЗ, де його якість оцінюється кваліфікованим спеціалістом, є 

аптека. У відповідності з вимогами правил належної аптечної 

практики, в кожному аптечному закладі повинна бути створена 

система якості та призначена уповноважена особа, відповідальна 

за якість ЛЗ. 

Метою написання статті є дослідження та розробка 

механізмів удосконалення елементів системи забезпечення якості 

ЛЗ на етапі роздрібної реалізації на прикладі двох аптек. 

Об’єктами дослідження обрано 2 суб’єкти фармацевтичної 

діяльності м. Києва, діяльність персоналу аптек, в т.ч. уповноваж-

женої особи. 

Методи дослідження, що використовуються: логічне моде-

лювання, порівняльний аналіз та опитування персоналу і 

потенційних споживачів. 

Проведено аналіз стану виконання посадових обов’язків 

провізорів першого столу п’яти робочих місць протягом зимового 

та весняного періоду. Встановлено, що найбільше навантаження 

спостерігається у зимовий період. Великі обсяги продажу безре-

цептурних ЛЗ у зимовий період, обумовлені зростанням чисель-

ності захворювань, характерних для даної пори року. При 
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відпуску безрецептурних препаратів провізор більше часу приді-

ляє спілкуванню з клієнтом, щодо виявлення потреби. Відповідно 

до стандартів, щоб вірно та якісно підібрати препарат потрібно 

з’ясувати симптоматику даного захворювання, хвороби в анамне-

зі. А саме: вік людини, симптоми та термін протікання . Обов’яз-

ковою умовою при відпуску безрецептурних препаратів є 

роз’яснення умов застосування та зберігання ЛЗ. Восени, навпа-

ки, переважає відпуск рецептурних ЛЗ (74%). Можна відмітити, 

що при відпуску рецептурних ЛЗ спостерігаються певні 

труднощі. 

Це, насамперед, пов’язано з тим, що люди приходять за 

рецептурними ЛЗ, не маючи рецепту на препарат. Тому провізору 

необхідно посилатися на чинну нормативно-правову базу, щоб 

документально підтвердити правила відпуску таких препаратів.  

Протягом проведення дослідження було виявлено декілька 

скарг щодо правил відпуску ЛЗ, його доз або кількості, а також 

роз’яснень по застосуванню. 

У зв’язку з цим, набуває великого значення питання роз-

робки та впровадження системи управління якістю (далі - СУЯ) 

згідно зі стандартами ISO серії 9000 в аптеках, що спрямована на 

забезпечення високого рівня обслуговування потенційних 

споживачів аптечної сфери, а значить – удосконалення роздрібної 

торгівлі ЛС. 

Висновок 

Таким чином встановлено, що провізори першого столу 

виконують посадові обов’язки згідно існуючих стандартів та при 

їх при виконанні користуються чинною нормативно-правовою 

базою. Все це зумовлює забезпечення якості ЛЗ при їх відпуску. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

СИСТЕМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
 

Ткач В.С. 

магістрант кафедри правознавства,  

Житомирський інститут ПрАТ «ВНЗ «МАУП», 

м. Житомир, Україна 

Науковий керівник Карпюк Сергій Васильович  

канд. наук з держ. управ., проф. 

Поняття кримінального процесуального провадження та 

його дослідження має фундаментальне значення задля характе-

ристики системи кримінального процесу та диференціації 

кримінальної процесуальної форми, яка відіграє важливу роль 

в доктринальному і прикладному аспектах.  

Дослідженням даного питання замалося чимало науковців, 

зокрема серед них варто згадати таких як: Бобечко Н., Мамка 

Г. М., Никитченко Н. В., Осауленко О. А., Терно А. та інші 

Метою статті є дослідження структурних елементів систе-

ми кримінального процесу. 

Об'єктом дослідження є структурні елементи системи 

кримінального процессу. 

Предметом дослідження є характеристика та особливості 

структурних елементів кримінального процесу. 

Провадження – це така система взаємопов’язаних та 
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взаємозумовлених процесуальних дій в межах кримінальної 

процесуальної форми, які утворюють певну сукупність проце-

суальних відносин і спрямовані на виконання одного єдиного 

завдання [6, c. 132-137]. 

Термін «провадження» використовується у КПК доволі часто 

і щодо різних по сутті  кримінально-процесуальних  процедур.  

Зокрема,  в  ньому визначено: а) про провадження як в загальному 

(по суті чинний КПК використовує даний термін як синонім 

кримінального процесу або кримінального судочинства (ст. 2 

КПК)); б) так й про провадження як структурні елементи кримі-

нального судочинства, об’єднані одним єдиним завданням (тобто, 

судове провадження в першій інстанції (Розділ 4 КПК) або судове 

провадження із перегляду судових рішень (Розділ 5 КПК)), або в) 

про провадження, котрі виділяються із інших проваджень (тобто 

є, в свою чергу, його структурними елементами) і перед котрими 

стоять конкретніші завдання (тобто, судове провадження із 

перегляду судових рішень (Розділ 5 КПК) включає у себе 

провадження у суді апеляційної інстанції (гл. 31), провадження у 

суді касаційної інстанції (гл. 32), провадження в Верховному Суді 

України (гл. 33), провадження за нововиявленими обставинами 

(гл. 34)). Більше того, розробники КПК відмовилися від терміна 

«кримінальна справа» на досудовому розслідуванні [3, c. 124-

125].  

У вказаному контексті Бобенко Н. зазначав, що кримінальна 

справа – це важлива сукупність певних процесуальних докумен-

тів й ніякого провадження у ній здійснюватися не може) та 

замість нього оперують терміном «кримінальне провадження» (в 

розумінні здійснення розслідування конкретного правопору-

шення) [2, c. 126-135]. 

Разом із тим, на підставі аналізу норм чинного КПК можна 

побачити, що термін «провадження» уживається і відносно 

певних етапів його руху, котрі включають в себе комплекс 

процесуальних дій, які об’єднані найближчим завданням, і 

традиційно йменуються у юридичній літературі стадіями 

кримінального процесу (тобто, стадія із провадження у суді 
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апеляційної інстанції або стадія із провадження у суді 

касаційної інстанції). 

Ще одним важливим  результатом аналізу чинного КПК 

щодо використання законодавцем терміну «провадження» 

можливо виділити і те, що у певних стадіях  кримінального  

процесу  закон  також виділяє  окремі  провадження (тобто, гл. 

30 КПК передбачає 2 особливих порядки провадження у суді 

першої інстанції: тобто спрощене провадження щодо кримі-

нальних проступків та провадження у суді присяжних). 

Загальне  кримінальне  провадження  можна охарактеризу-

вати  певною послідовністю, котра протікає та розвивається за 

певними етапами, котрі називаються стадіями. Кожній з цих ста-

дій притаманні певні особливості, котрі слугують досягненню ці-

лей та вирішенню загальних завдань кримінального судочинства. 

Потрібно зазначити, що стадії кримінального процесу воло-

діють між собою тісним звʼязком, котрий забезпечується загаль-

ними для кримінального процесу принципами та завданнями, 

проте разом із тим, кожна з стадій протікає в характерних тільки 

для неї формах. 

Тож, стадія кримінального процесу – це визначена віднос-

но відокремлена  його  частина  чи  певний  етап  руху  кримі-

нального провадження [4, c. 124-125].  

Критеріями визначення певного етапу руху кримінального 

провадження до визначеної  самостійної стадії кримінального 

процесу вважаються наступні: 

− своєрідні завдання кожної із стадій;  

− визначене певне коло її учасників; 

− специфічний  процeсуальний  порядок  діяльності  суб’єктів 

і правовідносин, котрі між ними виникають (чи, інакше кажучи, її 

зміст); 

− установлені у законі строки цього етапу процесуальної 

діяльності; 

− визначене коло процесуальних рішень, котрі приймаються 

на кожній стадії. Кожна із стадій завершується прийняттям 

підсумкового процессуального рішення [8, c. 138-143]. 
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Поділ на стадії історично обумовлений генезисом криміналь-

ного процесу. Тож на початковому етапі історичного розвитку 

законодавства, в тому числі у Стародавній Месопотамії (XVIII ст. 

до н.е.), розслідування та судовий розгляд установили єдину 

стадію (по Законах Ману). Але право Афінської держави (тобто 

Афінська демократія: 510–322 рр. до н. е.) уже поділяло 

кримінальний процес на стадії як попереднього розслідування, 

судового розгляду та винесення рішення або вироку. Процес 

Римської держави теж поділявся на попереднє провадження 

(тобто аналог сучасного досудового розслідування та направлен-

ня справи до суду) і остаточне. Дану структуру перейнято 

кримінальним процесом європейських держав під час рецепції 

римського права. 

В вітчизняному процесі розподіл на стадії уперше закріплено 

в Зводі законів Російської імперії, який був поширений на терито-

рії України у 1840–1842 рр., який визначав три важливі його 

складові: досудове слідство, судовий розгляд і виконання судових 

рішень. Проте досудове розслідування як важливий самостійний 

інститут відображене у нормах Руської Правди. Устав криміналь-

ного судочинства 1864 р. Росії установив дві стадії процесу, котрі 

були визначені як попереднє розслідування і судовий розгляд 

кримінальної справи. А вже після 1924 р. радянський криміналь-

ний процес закріпив теж дві стадії кримінального процесу: попе-

реднє розслідування та судовий розгляд. Грунтуючись на нормах 

Кримінального процесуального кодексу України 1960 р. Кримі-

нальний процес поділяли на наступні стадії: 1) порушення 

кримінальної справи; 2) досудове розслідування; 3) попередній 

розгляд справи суддею; 4) судовий розгляд; 5) апеляційне провад-

ження; 6) виконання вироку, постанови, ухвали суду; 7) касаційне 

провадження; 7) виключне провадження [7, c. 164-170]. 

Уже прийняття КПК України 2012 р. у науці кримінального 

процессу питання до його стадійності досі не знайшло одностай-

ного вирішення.  

Таким чином, поділ стадій на досудові і судові простежу-

ється досить чітко. У той же час, на думку Мамка Г. М., розподіл 
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стадій процесу на досудові і судові провадиться відносно до 

суб’єктів – державних органів, котрі здійснюють кримінально-

процесуальну діяльність. Тож, саме тому у основі позначення 

кожної з цих груп лежить спільний для них корінь «суд». А тільки 

префікс «до», який застосовується для позначення «досудового 

провадження», та вказує на межі включення у нього стадій, які 

передують судовим стадіям процесу [5, c. 146-148]. 

На сьогодні існує вісім стадій у кримінальному процесі. 

КПК України безпосередньо передбачає наступні стадії у 

кримінальному процесі: 

1) досудове розслідування; 

2) підготовче провадження; 

3) судовий розгляд; 

4) провадження у суді апеляційної інстанцiї; 

5) провадження у суді касаційної інстанції; 

6) виконання судових рішень; 

7) провадження в ВСУ; 

8) провадження за нововиявленими обставинами [3]. 

Але, варто зазначити, що кримінальний процес проходить усі 

ці стадії не завжди. Він може завершитися, для прикладу, у стадії 

досудового розслідування (тобто підготовчого провадження) 

зокрема шляхом прийняття рішення про закриття кримінального 

провадження; в разі неподання апеляційних та касаційних скарг в 

подальшому будуть відсутні стадії апеляційного і касаційного 

провадження; в разі відсутності підстав задля провадження в 

Верховному Суді України і провадження за нововиявленими 

обставинами – можуть бути відсутні й ці стадії. 

Система кримінального процесу теж включає: 

1) особливі порядки в суді першої інстанції: а) спрощене 

провадження щодо кримінальних проступків; б) провадження у 

суді присяжних; 

2) особливі порядки кримінального провадження: а) кримі-

нальні провадження на підставі угод; б) в формі приватного 

обвинувачення; в) щодо окремої категорії осіб; г) щодо неповно-

літніх; ґ) щодо застосування примусових заходів медичного 
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характеру; д) котре містить відомості, які становлять  державну  

таємницю;  е)  на  території  дипломатичних представництв та 

консульських установ України, на повітряному, морському або 

річковому судні, який перебуває за межами України під прапором 

чи із розпізнавальним знаком України, якщо ж це судно 

приписано до порту, розташованому у Україні [3, c. 124-125]. 

Отже, система стадій кримінального процессу включає: досу-

дове розслідування; підготовче провадження; судовий розгляд; 

провадження у суді апеляційної інстанції (тобто апеляційне 

провадження); виконання судових рішень; провадження у суді 

касаційної інстанції (тобто касаційне провадження); провадження 

в Верховному Суді України; провадження за нововиявленими 

обставинами. 

Таким чином, в результаті дослідження даного питання 

можна зробити такі висновки: стадії кримінального процесу – це 

відносно самостійні етапи кримінально-процесуальної діяльності, 

які характеризуються безпосередніми завданнями, специфічним 

колом суб’єктів процесуальної діяльності, властивою їм 

кримінально-процесуальною формою і підсумковими рішеннями. 

Отже, на сьогодні діє новий кримінальний процесуальний 

закон, котрий, неминуче, реформується із часом, адже відбува-

ються зміни й в його складовій – стадіях кримінального провад-

ження. Варто визнати існування стадій досудового провадження 

протягом усього періоду існування кримінального процесу. Необ-

хідно зазначити, що вони змінювались, збільшувались, реформу-

вались, протее завжди існували. На сьогодні виникає реальна 

потреба у законодавчому закріпленні самого поняття  стадій  кри-

мінального  провадження  із  метою  уникнення правозастосовної 

плутанини у сфері кримінальної юстиції, котра є сьогодні та котра 

детально спостерігається на межі дослідчої і досудової стадіях у 

частині судового оскарження. 

Таким чином, термін  «кримінальне  провадження»  викорис-

товується  чиним кримінальним процесуальним законом у трьох 

значеннях: кримінальний процес загалом; кримінальна процессу-

альна діяльність; провадження за конкретним правопорушенням. 
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В той же час якщо звернутися до стадійної структури криміналь-

ного процессу то воно не завершується на стадії судового 

провадження, а його завершальним етапом вважається виконання 

вироку або ухвали суду. 
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Природничі науки 

 

ВИКОРИСТАННЯ ПЛАНУ І КАРТ НА УРОКАХ 

ПРИРОДОЗНАВСТВА В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

 

Трус А. С.,  

студентка відділення  

«Початкова освіта»  

Науковий керівник Хомюк Н. В.  

викладач  

Луцький педагогічний коледж  

м. Луцьк, Україна  

Постановка проблеми. Сучасні проблеми закладів 

початкової освіти насамперед полягають у доступності викладу 

матеріалу. Під час пояснення важливих понять у початковій 

школі в учнів формується основа уявлень і понять про предмети і 

явища природи та взаємозв’язки між ними.  

Отримавши базові знання, учням буде надалі легше 

зрозуміти як географічний матеріал у 4 класі, так і географію в 

середніх старших класах. Тому щоб вміти читати карту, учні 

повинні спочатку правильно опанувати план і картографічну 

грамоту.  

У статті розкрито практичну цінність застосування плану та 

карт на уроках природознавства у початковій школі. 

Ключові слова: географічна карта, план місцевості, 

практичні роботи, контурна карта, глобус. 

Об`єкт дослідження: процес проведення уроків з 

використанням плану та карти в початковій школі. 

Предмет дослідження: навчально-виховний процес у 

початковій школі. 

Мета статті: дослідження, експериментальна перевірка 

практичного застосування плану і карт, які забезпечують ефек-

тивність навчального процесу; доведення необхідності у наочних 

матеріалах та додаткових джерелах інформації; порівняння 

матеріально-технічної бази шкіл, на основі яких учні вивчають 
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план місцевості й картографічну грамоту; визначення актуаль-

ності проведення практичних робіт на уроках природознавства в 

початковій школі;  

Виклад нового матеріалу: 

Терміни «план» і «карта» вивчається учнями у 4 класі на 

уроках природознавства. Ці поняття поділяються на дві окремі 

теми:  

• «Географічна карта»; 

• «План місцевості». 

Підготовка до вивчення плану місцевості й географічних 

карт відбувається поступово. 

Вивчаючи ці теми на уроках природознавства у початковій 

школі, необхідністю є пояснення чим план відрізняється від 

карти. Учні повинні чітко відмежовувати ці терміни, розуміти їх 

схожість і відмінності. Саме тому після ознайомлення з новим 

матеріалом рекомендується показати його практичне застосу-

вання у повсякденному житті.  

Необхідно навчити учнів виконувати практичні роботи, 

такі як: 

- креслення найпростішого плану гумки, парти класу за 

власними вимірами; 

- складання найпростішого плану місцевості; 

- пошук скарбів за готовим планом місцевості школи; 

- умовні подорожі картою, за вказаним вчителем маршрутом; 

- визначення й окреслення на контурній карті материки 

нашої планети; 

- вимірювання невеликих відстаней між окремими пунктами 

на карті; 

Виконання практичних робіт розвиває просторові уявлення 

та географічне орієнтування на місцевості.  

Для того, щоб діти одержали цілісне уявлення про розташу-

вання материків та океанів доцільно використовувати глобус. 

Наочні матеріали, співвідношення ілюстративних, текстових та 

картографічних елементів здійснює ефективне та цілісне вивчен-

ня матеріалу на уроках природознавства у початковій школі. 
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З метою перевірки опанування плану і карт учнями, ми 

провели підсумкове письмове опитування наприкінці теми у 

школах з різним рівнем матеріально-технічного забезпечення. 

В експериментальній роботі взяли участь – молодші школярі, 

учні 4 класів ЗЗСО смт Голоби та НВК №26, де протягом II пів-

річчя навчального року планомірно впроваджувались запропоно-

вані нами педагогічні умови. У контрольних групах заняття йшли 

за стандартними навчальними планами. В результаті контрольних 

робіт, ми розподілили учнів на три рівні за показниками сформо-

ваності природознавчої компетентності за критеріями – робота з 

географічними картами, орієнтування у планах місцевості. 

Було виявлено три рівні сформованості природознавчої 

компетентності молодших школярів:  

1 – низький рівень; 

2 – середній рівень; 

3 – високий рівень. 

Ми одержали такі показники в обох дослідних школах:  

• високий рівень засвідчили учні школи №26 м. Луцьк; 

• середній рівень обізнаності довели учні школи ЗЗСО 

смт Голоби. 

Результати визначення рівнів сформованості природознавчої 

компетентності учнів четвертих класів після експерименту у 

досліджуваних школах наведено в таблиці 1. 
 

 Таблиця 1 

Результати тематичного опитування учнів 
 

Рівні сформованості умінь Низький Середній Високий 

ЗЗСО смт Голоби 4-В 5,2 % 68,7 % 26,1 % 

НВК №26 4-Б 3,7 % 16,5 % 79,8 % 

 

У таблиці 1 зображено результати тематичного опитування, 

які доводять, що 68,7 % учнів 4-В класу мають показник серед-

нього рівня сформованості роботи з географічними картами та 

опанування картографічними знаннями. А учні 4-Б класу досягли 

високих показників, що свідчить про хорошу матеріально-техніч-

ну базу школи, доступність викладання матеріалу та ефективного 
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застосування плану і карт на уроках природознавства.  

Висновки: можна переконатись в тому, що вивчення 

природознавства молодшими школярами в закладах початкової 

освіти ефективніше, якщо теоретичний матеріал перевіряти на 

засвоєння ними практичною діяльністю. Для цього активізува-

ти пізнавальну діяльність та розвиток просторового уявлення 

при вивченні карти та плану місцевості допоможуть ігри, 

подорожі, ситуації. Саме так можна правильно опанувати план 

і картографічну грамоту, підвищити продуктивність уроку та 

рівень використання наочності на уроках природознавства в 

початковій школі. 

Література:  

1. https://studfile.net/preview/5601404/page:5/ 

2. https://op.ua/ru/pedclass/naukova-stattya/osoblivosti-vivchen-

nya-prirodoznavstva-molodshimi-shkolyarami-v-ukrayini-pochatok- 

hhi-stolittya-sogodennya 

3. https://gameasphalt.ru/uk/plan-mestnosti-i-ego-otlichie-ot-ge-

ograficheskoi-karty-chem/ 

4. https://subject.com.ua/lesson/nature/4klas/16.html 

______________________________________________________ 

УДК 6          Філологічні науки 

 

ОСНОВНІ СКЛАДОВІ ТВОРЧОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

Хажевська Євгенія Миколаївна, 

                                     Лахматова Наталія Олександрівна 

                                                викладачі англійської мови, 

                                       Харківський коледж будівництва  

                                                         архітектури та дизайну  

Вивчення іноземної мови 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 
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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. 

Основною фігурою у процесі навчання іноземної мови був і 

залишається викладач. Увага до його особистісних та професій-

них 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.   

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 ефективні-

ший 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 
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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 студен-

тів. Саме креативна компетентність викладача робить його 

діяльність неповторною і продуктивною.   

Артистизм та емоційне забарвлення викладання іноземної 

мови професійного спрямування буде сприяти більшій ефектив-

ності засвоєння викладеного матеріалу, в той час як монотонність 

буде викликати у студентів зменшення зацікавленості дисциплі-

ною [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;  - 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 
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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 

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.  
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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 616                  Медичні науки 
 

ОСОБЛИВОСТІ НЕОНАТАЛЬНОГО ПЕРІОДУ ДІТЕЙ, 

НАРОДЖЕНИХ ВІД МАТЕРІВ З COVID-19 
 

Швід С.О., Колодяжна В.В., 

студентки 5 курсу  

3 медичоного факультету 20 групи 

Ольховскький Є.С., 

кандидат медичних наук, асистент кафедри 

педіатрії №1 та неонатології 

Харківський національний медичний університет 

м. Харків, Україна 

Вступ. Нове респіраторне захворювання стало причиною 

глобальної пандемії - корнавірусна хвороба (COVID-19). Новона-

роджені можуть інфікуватися антенатально (через плаценту), під 

час пологів або постнатально (через вплив навколишнього середо-

вища), а клінічні особливості неонатальних інфекцій SARS-CoV-2 

остаточно не визначені, що викликає значну зацікавленість 

науковців [1].  

Метою нашого дослідження є вивчення особливостей нео-

натального періоду у новонароджених від матерів з COVID-19. 

Матеріали та методи: в ході нашого дослідження було 

проаналізовано статті та дослідження, присвячених особли-

востям перебігу та клінічній картини неонатального періоду у 

новонароджених. 

Результати: Аналізуючи доступні для нас джерела інформа-

ції, було встановлено, що коронавірусна інфекція у ново народже-

них визначалася шляхом позитивного результату неонатального 

аналізу крові, взятого протягом перших 12 годин після народжен-

ня [2]. Новонароджені зазвичай мали безсимптомний перебіг або 

легкі прояви хвороби, а саме – незначне підвищення температури, 

нежить. Важкий перебіг хвороби був притаманний передчасно 

народженим немовлятам і проявлявся респіраторним дистрес-

синдромом. Респіраторні прояви включали ознаки дихальної 

недостатності, такі як тахіпноє, центральний ціаноз, втяжіння 
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міжреберних проміжків, роздування крил носа [3]. Частина дітей 

потребували респіраторної підтримки внаслідок важких проявів 

дихальної недостатності. Також спостерігалися розлади інших 

систем: так шлунково-кишкові прояви були в основному пред-

ставлені труднощами при годуванні, діареєю і блювотою, а 

неврологічні - гіпертонусом і дратівливістю, а також гіпотонією, 

летаргією та приступами апноє. Одним із частих симптомів була 

лихоманка, яка зустрічалася частіше, ніж при інших неонатальних 

інфекціях. В клінічному аналізі крові найчастіше визначали 

лімфопенію, а також підвищенні маркери запалення (С-реактив-

ного білоку та прокальцитоніну). При візуалізації легень були 

ознаки інтерстиціальної пневмонії та симптоми помутніння 

матового скла на КТ [4]. До кінця не визначеним і дискутабель-

ним є питання можливості контакту «шкіра до шкіри», існує 

проблема сумісного перебування новонароджених з матерями та 

проведення грудного вигодовування. Аналізуючи інформацію 

було встановлено, що відлучення матері від дитини відразу після 

народження не запобігало зараженню SARS-CoV-2 у більшості 

інфікованих новонароджених. Авторами визначається ризик 

виникнення ускладнень, таких як затримка внутрішньоутробного 

розвитку, низька маса тіла при народженні та передчасні пологи. 

Висновок. Таким чином, особливості неонатального періоду 

у новонароджених від матерів з COVID-19 характеризуються 

можливістю вертикальної передачі коронавірусної інфекції, що в 

більшості випадків може мати легкий перебіг, але можливий 

також розвиток ускладнень, пов’язаних в першу чергу з дихаль-

ною недостатністю. Тому необхідно ретельно спостерігати за 

такими новонародженими та вчасно розпочати лікування, щоб не 

призвести до ускладнень та погіршення стану дитини. 
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РОЛЬ ІНСТИТУТУ СТАРОСТИ В ЖИТТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ГРОМАДИ 
 

Шило П.О., 

аспірант кафедри політології,  

управління та державної безпеки 

Волинського національного університету 

 ім Лесі Українки 

Постановка проблеми. Останні декілька років в Україні 

триває реформа адміністративно територіального устрою, 

важливою складовою якого є процес децентралізації місцевого 

самоврядування, в цей час впроваджено інститут старости в 

ОТГ. В 2020 році пройшли місцеві вибори за новим виборчим 

кодексом, в якому не знайшлося місця для старости, тому 

вважаємо актуальним розглянути нового статусу старости в 

громаді, їх функції, статус та процедуру призначення на посаду 

старости в ОТГ. 

Виклад основного матеріалу. В липні 2020 року  ЗУ «Про 

місцеве самоврядування» було доповнено ст. 54  в якій ідеться 

про інститут старости. Ключовим доповненням закону став п. 1, 

ст. 54 в якому сказано «Староста затверджується сільською, 

селищною, міською радою на строк її повноважень за пропози-

цією відповідного сільського, селищного, міського голови» [3].  
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Даний пункт не виключає виборність посади старости в 

громаді, але змінює процедуру обрання посадовця, прямі вибори 

замінено непрямими. Слово «затверджується» не означає «при-

значається», староста залишається виборною посадою, на яку 

особу обирають (секретар ради) або затверджують (староста) 

місцевою радою [1]. 

 Проте деякі експерти стверджують що даний пункт несе в 

собі загрозу того, що староста стане таким собі «заступником 

голови у старостинських округах», що робить його певною 

мірою залежним від волі голови, так як фактично староста стає 

креатурою керівника громади. Через цю новацію в суспільстві 

розгорнулась бурхлива дискусія, але остаточно наслідки цих 

змін покаже практика [5]. 

Статус старости визначено в ч. 2 ст.54-1 закону, «Староста 

є членом виконавчого комітету сільської, селищної, міської 

ради за посадою і працює в ньому на постійній основі» [4]. 

Крім того згідно ч. 5 ст. 54-1, «під час виконання наданих 

повноважень староста є відповідальний і підзвітний раді та 

підконтрольний сільському, селищному, міському голові. 

Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу 

перед радою, а на вимогу не менш як третини депутатів - у 

визначений радою термін»[4].  

 Повноваження старости можуть бути припинені  достроково  

за рішенням відповідної ради, це положення з однієї сторони 

спрощує заміну не ефективного чи корумпованого адміністра-

тора, а з іншої несе загрозу політично вмотивованих звільнень 

неугодних посадовців головами громад чи місцевими партійними 

функціонерами [3].  

Загальні функції старости визначено в ст. 54.4, але ці 

повноваження не обмежуються лише зазначеними в законо-

давстві, крім того кожна громада приймає Положення про 

старосту в якому більш широко розкрито роль цієї посадової 

особи в громаді. 

1) представляє інтереси жителів відповідного села, селища 

у виконавчих органах сільської, селищної, міської ради; 
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2) бере участь у пленарних засіданнях сільської, селищної, 

міської ради та засіданнях її постійних комісій; 

3) має право на гарантований виступ на пленарних засідан-

нях сільської, селищної, міської ради, засіданнях її постійних 

комісій з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного 

села, селища; 

4) сприяє жителям відповідного села, селища у підготовці 

документів, що подаються до органів місцевого самоврядуван-

ня; 

5) бере участь в організації виконання рішень сільської, 

селищної, міської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень 

сільського, селищного, міського голови на території відповід-

ного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх 

виконанням; 

6) бере участь у підготовці проекту місцевого бюджету в 

частині фінансування програм, що реалізуються на території 

відповідного старостинського округу; 

7) вносить пропозиції до виконавчого комітету сільської, 

селищної, міської ради з питань діяльності на території відпо-

відного старостинського округу виконавчих органів сільської, 

селищної, міської ради, підприємств, установ, організацій 

комунальної власності та їх посадових осіб; 

8) бере участь у підготовці проектів рішень сільської, 

селищної, міської ради, що стосуються майна територіальної 

громади, розташованого на території відповідного старостин-

ського округу; 

9) бере участь у здійсненні контролю за використанням 

об’єктів комунальної власності, розташованих на території 

відповідного старостинського округу; 

10) бере участь у здійсненні контролю за станом благо-

устрою відповідного села, селища та інформує сільського, 

селищного, міського голову, виконавчі органи сільської, 

селищної, міської ради про його результати; 

11) отримує від виконавчих органів сільської, селищної, 

міської ради, підприємств, установ, організацій комунальної 
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власності та їх посадових осіб інформацію, документи і 

матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень; 

12) сприяє утворенню та діяльності органів самооргані-

зації населення, організації та проведенню загальних зборів, 

громадських слухань та інших форм безпосередньої участі гро-

мадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному 

селі, селищі; 

13) здійснює інші повноваження, визначені цим та іншими 

законами [3]. 

Останнім часом активно обговорюється законопроєкт 

№4535 під назвою «проєкт Закону України «Про внесення змін 

до деяких законів України щодо розвитку інституту старост». 

Законопроєкт  усуває норму, в якій сказано, що староста є 

членом виконавчого комітету сільської, селищної, міської ради 

за посадою і працює в ньому на постійній основі (частина 2 

статті 54-1), та замінює її на «Староста працює у відповідній 

раді на постійній основі і не може суміщати свою службову 

діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських 

засадах (за винятком викладацької, наукової та творчої у 

позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, 

одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено 

законом». Деякі експерти вважають що ця норма ускладнює 

участь старости в роботі виконавчого комітету, що в свою 

чергу робить роботу старости неефективною [5]. 

Також згідно даного законопроекту передбачено укруп-

нення старостинських округів, так згідно проекту округ утво-

рюється, «як правило, у складі населеного пункту (населених 

пунктів), на території яких проживає не менше ніж півтори 

тисячі жителів». Зважаючи на низьку кількість населення 

сільських територій це може привести до надмірного укруп-

нення і як наслідок не ефективного надання послуг населенню 

цих територій [4]. 

Висновок 

Підводячи підсумки потрібно зауважити, що в останні 

роки інститут старости переживає істотні зміни, які впливають 
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на роль, функції та повноваження цієї посадової особи в житті 

підпорядкованих їй територій. На нашу думку негативними 

змінами є : зміна прямих виборів старости на непрямі, також 

намір виведення старости з складу виконавчого комітету, крім 

того законопроект № 4535 позбавляє старосту статусу посадо-

вої особи місцевого самоврядування, намагання надмірного 

укрупнення старостинського округу. 
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м. Харків, Україна 

На сучасному етапі розвитку суспільства досить актуальною 

є проблема застосування рухової активності для дітей в спеціаль-

ній та інклюзивній освіті. Зазначене питання досліджували багато 

вчених. На думку професора Б. В. Сєрмєєва можливості щодо 

використання засобів фізичної культури дуже великі. Так, вико-

ристання рухової активності в з метою корекції і компенсації 

порушених функцій у дітей з порушенням мовлення визначають-

ся важливою роллю м’язової системи у всій життєдіяльності 

дитячого організму. Для підтримки високої працездатності 

внутрішніх органів необхідна щоденна м’язова робота. При 

недостатньому обсязі рухової активності дітей різко послаблю-

ється діяльність м’язової, серцево-судинної, нервової, дихальної 

та інших найважливіших фізіологічних систем організму. Зокре-

ма, застосування рухової активності для дітей з порушеннями 

мовлення, на думку А. А. Катаєвої, має бути спрямоване на 

вирішення двох типів задач:  

1. Загальні завдання. 

2. Специфічні завдання, які спрямовані на корекцію, 

компенсацію і попередження відхилень опорно-рухового 

апарату, фізичного розвитку. 

Загальні завдання: 

• зміцнювати здоров’я дитини; 
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• сприяти формуванню гармонійної статури,  нормальної 

постави; 

• виховувати потребу в різних видах рухової діяльності; 

• розвивати фізичні якості (спритність, швидкість, силу, 

витривалість, гнучкість, координаційні здібності). 

Специфічні завдання: 

• створювати спеціальні умови, що стимулюють фізичний 

розвиток в цілому; 

• профілактика простудних та інфекційних захворювань; 

• здійснювати систему корекційно-відновлювальних дій, які 

спрямовані на розвиток основних видів рухів, фізичних якостей і 

на попередження вторинних відхилень у фізичному розвитку. 

Корекційна спрямованість повинна здійснюватися протягом 

всієї роботи з дітьми в спеціальні й та інклюзивній освіті, 

особливо з дітьми, які мають загальне недорозвинення  мовлення, 

в тому числі і при вирішенні загальних педагогічних завдань на 

заняттях з фізичної культури. З метою досягнення найкращого 

результату корекційна робота повинна здійснюватися на 

спеціально проведених заняттях з адаптивного фізичного 

виховання [1, c. 9]. 

У корекції фізичного виховання дітей із загальним недо-

розвитком мовлення найважливіша роль відводиться створен-

ню режиму рухової активності. У корекційну роботу рекомен-

дується включати серію підготовчих вправ, що сприяють роз-

витку координації рухів у вихованців, завдання для зміцнення 

м’язів гомілки і стопи, а також розвитку дрібної і загальної 

моторики пальців рук. Одночасно потрібно сприяти формуван-

ню у дитини вміння точно і вправно виконувати ті чи інші рухи 

за інструкціями фахівця [6, с. 97]. 

Крім соматичного ослаблення у дітей з порушеннями 

мовлення спостерігається уповільнений розвиток локомоторних 

функцій, скутість при виконанні дозованих рухів, низький рівень 

координаційних здібностей, порушення зорово-рухової координа-

ції, знижена працездатність, підвищена стомлюваність, зниження 

швидкості і спритності виконання рухових дій. 
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Труднощі у дітей з’являються при виконанні таких завдань: 

перекидання м’яча в парах, перекладання дрібних предметів з 

руки на руку, кидків м'яча в горизонтальну ціль з невеликої 

відстані, ударів малого м’яча об підлогу зі змінним чергуванням, 

ловлячи то правою, то лівою рукою, стрибків на правій і лівій 

нозі. Слабкий розвиток будь-яких фізичних якостей у дітей 

зменшує їх рухові здібності, знижує їх активність до засвоєння 

нового рухового матеріалу, зменшує впевненість в успішності 

при виконанні завдань. Тому, одним із пріоритетних завдань в 

роботі є розвиток фізичних якостей у дітей на заняттях в 

спеціальній та інклюзивній освіті.  

Наприклад, при проведенні щоденної ранкової гімнастики 

використовуються вправи для розвитку гнучкості, швидкості, 

тривалий біг в повільному темпі сприяє розвитку витривалості у 

дітей. Рухливі ігри та фізичні вправи на прогулянці, наприклад, 

“Найшвидший”, “Встигни зловити палицю”, “Біг навипередки”, 

“Третій зайвий”, “Передай м'яч”, – розвивають координаційні 

здібності, швидкість, спритність. Їзда на велосипеді, плавання в 

басейні, прогулянки і походи в ліс сприяють розвитку силових 

можливостей і витривалості [3, с. 86]. 

При проведенні фізкультхвилинок застосовуються вправи, 

де мова пов’язана з виконанням рухів. Мова дітей поєднується 

з рухами, стає більш гучною, чіткою і емоційної. Так, під час 

проведення занять про тварин, доцільно провести таку фіз-

культхвилинки: зайці скачуть, скок, скок, на зелений, на лужок, 

(стрибки на місці); травку щипають, їдять, (імітують кистями 

рук). Обережно слухають, (махають вушками):чи не йде вовк, 

(Тікають в будиночки). 

З розвитком фізичних якостей у роботі з дітьми з загальним 

недорозвиненням мовлення особливе увага приділяється і 

розвитку у дітей локомоторної і ручної спритності. При виконанні 

всіх основних видів рухів у рухливих іграх, спортивних вправах, 

при проведенні спортивних свят і розваг дана фізична якість 

просто необхідна. Часто спритність поєднує в собі відразу 

декілька рухових якостей. Складнокоординованні рухи руками 
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керуються вищими відділами головного мозку, сприяючи 

розвитку тонкої рухової координації, так необхідної для 

становлення правильного мовлення і навичок письма [2, с. 11]. 

Для розвитку локомоторної спритності доцільно проводити в 

спеціальних закладах та інклюзивних класах такі ігри: “Бережись, 

не потрап”, “Не збий кеглю”, “Ми веселі хлопці”, “Спіймай хвіст 

дракона”, “Пастка з присіданнями” та ін. З метою вдосконалення 

ручної спритності, доцільно проводити гру-змагання: “Прикріпи 

промінчик сонечка”, “Чия дзиґа більше прокрутиться”, “Хто 

швидше змотає клубочок з нитками”, “Хто швидше зловить 

мишеня”, ігрові вправи, підібрані відповідно до цілей і завдань 

конкретного заняття. Адаптивне фізичне виховання дітей з 

освітніми потребами, а особливо для дітей  із загальним 

недорозвиненням  мовлення має свої специфічні особливості, які, 

безумовно, повинні враховуватися при побудові освітнього 

процесу. Найбільш сприятливі умови для розвитку рухової сфери 

будуть досягнуті при дотриманні інструктором з фізичної 

культури наступних педагогічних умов: орієнтація навчання на 

ігрову мотивацію; комплексне використання різноманітних 

ігрових вправ; облік індивідуальних специфічних особливостей 

кожного вихованця. Діти з порушеннями мовлення особливо 

гостро потребують заохочення їх дій при виконанні рухових 

завдань педагогом. Завдяки позитивній оцінці у вихованців 

пробуджується бажання самовдосконалюватися. 

В  методиці, яка використовується для розвитку рухової сфе-

ри у  дітей  із загальним недорозвиненням мовлення, необхідно 

сприятливе поєднання всіх засобів, методів і прийомів навчання 

рухам. Сприяти розвитку рухових якостей, зміцнювати м'язовий 

корсет, проводити профілактику порушень постави і плоскосто-

пості, а також виховання взаємодопомоги, взаємовиручки, 

почуття колективізму, звичайно ж, не забувати при цьому про 

специфічні особливості вихованців. Методика повинна ґрунтува-

тися на принципах свідомості і активності, наочності, доступнос-

ті, врахування індивідуальних можливостей дітей, систематич-

ності, поступовості. При використанні певних організаційних 
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моментів, наприклад: побудова дітей в шеренгу на початку занят-

тя, проведення вправ для розвитку уваги, використання сюрприз-

них моментів, створення ігрової мотивації забезпечується 

організація вихованців на заняттях. За рахунок цього відбувається 

концентрація уваги дітей на будь-якої діяльності, створюється 

необхідний психологічний настрій [5, с. 243]. 

Отже, розвиток рухової активності в спеціальній та 

інклюзивній освіті  для дітей із загальним недорозвиненням 

мовлення має дуже важливе значення у корекційній роботі. 

Розширення їх рухового досвіду сприяє вирішенню таких 

основних завдань, як зміцнення здоров’я, формування правильної 

постави, сприяння профілактиці плоскостопості, розвиток і 

зміцнення систем організму, вдосконалення фізичних якостей, 

сприяння розвитку почуття ритму, пам’яті, уваги, уміння 

погоджувати рухи з музикою, допомагає долати порушення 

рухової сфери дітей з загальним недорозвиненням мовлення, 

обумовлені їх специфікою розвитку. 

Література:  

1. Денисенко Н. Освітній процес має бути здоров’язбере-

жувальним : (про оздоровчу спрямованість освітнього процесу 

в дошкільних навчальних закладах) / Н. Денисенко // Дошк. 

виховання. – 2007. – № 7. – С. 8–10. 

2. Андросова В. М. Дислалія. Хрестоматія. Частина І: нав-

чальний посібник. / В. М. Андросова. – Суми: СумДПУ імені 

А. С. Макаренка, 2012. – 264 с.  

3. Курок О. І. Передумови ефективного використання дій із 

м’ячем у системі фізичного виховання дітей п’яти – шести років / 

О. І. Курок // Вісник Київського міжнародного ун-ту. Сер.: 

Педагогічні науки. Психол. науки. – К., 2002. – Вип. 1. – С. 86–95. 

4. Курок О. І. Педагогічні умови навчання дітей старшого 

дошкільного віку рухових дій з м’ячем (на матеріалі ігор з 

елементами футболу) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня 

канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія та методика фіз. 

виховання, спорт. тренування та оздоров. фіз. Культури” / О. І. 

Курок. – Харків, 1994. – 24 с. 



 

161 

5. Носко М. О. Біоенергетичні можливості в рухових діях 

людини / М. О. Носко, В. І. Луговий // Вісник Чернігівського 

нац. пед. ун-ту. Сер.: Педагогiчнi науки. – Чернігів, 2012. – 

Вип. 102. – С. 243–251. 

6. Рунова М. О. Рухова активність дитини в дитячому садку 

: посібник для працівників дошк. закладів, викладачів і студентів 

педвузів і коледжів / М. О. Рунова ; пер. з рос. − Х. : Ранок, 2007. 

− 192с. 

7. Полякова А. В. Організаційно-методичні засади рухового 

режиму дітей 3–4 років у дошкільних навчальних закладах 

різного типу: дис. … кандидата пед. наук  з фіз. вих. і спорту: 

24.00.02 / Антоніна Віталіївна Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. 

– 343 с.  

______________________________________________________ 

УДК 339.5  Економічні науки 

 

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА ПОЛІТИКА В УМОВАХ 

СУЧАСНИХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ 

 

Ющенко Н.К., 

доцент кафедри економіки, обліку та оподаткування 

Донецький національний технічний університет 

м. Покровськ, Донецька область, Україна 

Сучасний світ постав перед принципово новим глобальним 

викликом. Вже другий рік як коронавірусна пандемія практично 

паралізувала цілу низку напрямків традиційних зовнішньо-

економічних стосунків країн, вплинула на структуру, темпи 

розвитку окремих галузей і національних економік у цілому. 

Невідкладна «інвентаризація» цих змін, їхній аналіз необхідний 

для пристосування до нових умов, мінімізації їх негативних 

наслідків і пошуку можливостей використання чи створення 

можливих позитивних ефектів. 

Значна кількість аналітиків вважають, що людству з цією 

проблемою доведеться співіснувати певний період, можливо, 
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достатньо довго. Тому стає гостро актуальною розробка і 

короткострокової, і довгострокової, пост-пандемійної стратегії 

існування у багатьох галузях людської діяльності. 

Одним із напрямків, який потребує на достатню увагу у 

вказаному сенсі є зовнішньоторгова політика. Події останнього 

року суттєво вплинули на обсяги і структуру споживацького 

попиту, деактуалізувавши його на цілу низку товарів і послуг, і, 

навпаки, підвищивши попит на інші. Суттєвих змін зазнала 

транспортна, як зовнішня, так і внутрішня, складова виробництва 

і торгівлі, кардинальна дезорієнтація характеризує сьогодення 

сфери послуг тощо.    

Як країні з доволі високим рівнем відкритості і, відповідно, 

залежності економіки від міжнародної торгівлі Україні доцільно 

звернути увагу на зміни у світових експортно-імпортних потоках. 

Значний обсяг зовнішньоторговельного обороту товарів і послуг, 

який у 2020 р. досяг 118,3 млрд. дол. і рівня 90 відсотків ВВП, 

підтверджує це [1]. 

Загалом український експорт, обсягом у 59 млрд. дол. за 

результатами минулого року [1], є доволі різноманітним: з 

5200 різновидів найменувань товарів, ухвалених відповідною 

світовою класифікацією, наші виробники експортують біля 

4000 [2]. Відносно диверсифікованою є також його географічна 

складова. Однак швидке формування нових трендів світової 

торгівлі спонукає до відповідної реакції на них. 

Найбільш пристосованими і, відповідно, прибутковими в цих 

умовах виявилися галузі ІТ-сектору, on-line торгівля, 

фармацевтичні компанії, виробники вакцин, медичного 

обладнання і засобів захисту тощо. Це окреслює доцільні 

корективи напрямків розвитку виробництва і 

зовнішньоторговельних потоків України, оскільки вказані тренди 

визначаються як доволі довгострокові. Актуальна диверсифікація 

експорту посилить його позиції: з одного боку, через 

проникнення або формування нових ніш на міжнародному ринку, 

з іншого, через можливість компенсувати певний «провальний» 

ринок іншими. Наприклад, минулого року через пандемію 
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знизився український експорт в ЄС (на 10,4 %), але істотно виріс 

у Китай (на 98 %) [1].  

Кардинальних, ледь не руйнівних, змін внаслідок пандемії 

зазнала сфера послуг. Сталося скорочення міграцій і контактів 

між людьми як на глобальному, так і на міжнародному рівнях. 

Найбільш постраждалою сферою став туризм, збитки якого 

сягнули десятків мільярдів доларів, і зачепили багато суміжних 

галузей. Наприклад, опублікований нещодавно річний звіт 

німецької авіаційної компанії «Люфтганза» показав зменшення 

доходів більш ніж удвічі з $ 36,4 млрд. у 2019 р. до $ 13,6 млрд 

у 2020 р. [3]. Закриття торговельних центрів, кінотеатрів, 

ресторанів, спортивних центрів тощо зменшує контакти і час 

живого (оф-лайн) спілкування.  

Адаптація до цих змін передбачає необхідність підтримки 

вітчизняної сфери послуг, за якою стоять сотні тисяч виробників і 

мільйони споживачів. Доцільною є розробка і реалізація програми 

розвитку внутрішнього туризму, переорієнтації споживача 

туристичних послуг на вітчизняний ринок, який в умовах 

жорстких карантинних обмежень, локдаунів інших країн може 

скористатися цим «вікном можливостей» і збільшити обсяги 

надання своїх послуг. Варто спробувати компенсувати, заповнити 

внутрішнім туризмом цю паузу, певну нішу, яка виникла в межах 

зовнішнього, міжнародного туризму. Але при цьому слід 

звернути системну увагу на пропаганду і реальне забезпечення 

епідемічної безпеки, формування принципово нової культури 

споживання туристичних, готельних, транспортних послуг в 

умовах наявності карантинних обмежень чи їх загрози. 

Карантинні обмеження на в’їзд через загрозу розповсюд-

ження коронавірусу використовуються окремими державами як 

механізм обмеження міграційних потоків. Ця ситуація певним 

чином стосується і України, куди повернулась певна частина 

українських емігрантів-заробітчан через падіння попиту і обсягів 

виробництва, закриття підприємств, карантинних обмежень у 

країнах їхнього попереднього перебування. Доцільна розробка 

системи заходів з використання цієї робочої сили, у тому числі, на 
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імпортозаміщуючих виробництвах товарів і послуг, повернення її 

на вітчизняний ринок праці. 

Один із сучасних світових трендів, заданий Ілоном Маском і 

його компанією – прискорення в процесі виходу комерційної 

діяльності на орбітальний рівень і освоєння космічного простору. 

Україна як космічна держава не має згаяти таку можливість 

запропонувати, просувати досягнення вітчизняних дослідників і 

виробників, своєї космічної промисловості у цій міжнародній 

діяльності.  

Товари сталого традиційного експорту навіть незалежно від 

поточних умов також потребують на постійне оновлення, 

удосконалення. Через жорстку міжнародну конкуренцію у межах 

профільних груп товарів необхідно розвивати специфічні екс-

портні статті. Так, наприклад, у структурі експорту сільськогоспо-

дарської продукції слід розвивати виробництво і пропозицію 

органічної продукції, екологічних технологій тощо. 

Географічна структура зовнішньої торгівлі також потребує 

на постійну увагу: слід намагатись продавати різні товари на 

багатьох ринках, щоб мінімізувати залежність від зміни попиту і 

цін. Найбільшим торговельним партнером України залишається 

ЄС: у 2020 році частка ЄС (28) у зовнішньоторговельному 

обороті товарів і послуг становила 40,7 % [1]. Але не варто 

зосереджуватися тільки на європейських країнах як торгових 

партнерах. Слушна географічна диверсифікація експорту детермі-

нує певні зусилля у стимулюванні торгових відносин з країнами 

Близького Сходу, Африки, Середземномор’я, Азії, Китаю.  

Отже, сучасна цивілізація стикнулась з глобальною кризою, 

викликаною коронавірусною пандемією. Ця криза захоплює різні 

аспекти і сфери людського життя, формує геополітичні, 

соціально-економічні, психологічні, екологічні, міграційні та інші 

наслідки [4]. Зовнішня торгівля країни знаходиться «на перетині» 

вказаних аспектів, не може не реагувати на ці зміни. Але мова має 

йти  (і, відповідно, дії) не тільки про традиційну її бажану 

диверсифікацію, а про суттєву багатосторонню переорієнтацію 

відповідно до цих нових умов і викликів.  
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