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КОМУНІКАТИВНА ТАКТИКА ПЛІТОК В РАМКАХ 

СВІТСЬКОЇ БЕСІДИ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОГО 

ХУДОЖНЬОГО КІНОДИСКУРСУ) 
 

 Базарова І. В., 

асистент кафедри «Філологія» 

Одеський Національний Морський Університет 

м. Одеса, Україна 

Контекстуально-інтерпретаційний аналіз спілкування перед-

бачає звернення до таких основних його факторів, як адресант і 

адресат повідомлення, код, загальний для комунікантів, а також 

«відмінності між операціями кодування, здійснюваними адресан-

том, і здатністю декодування, властивою адресату» [3, c. 319]. 

Вагомим є також зв’язок даного повідомлення з контекстом 

оточуючих його повідомлень, які «або належать до того ж самого 

акту комунікації, або пов'язують згадуване минуле з передбачу-

ваним майбутнім» [там само]. В сучасній інтерпретації модель 

комунікативного акту включає відправника (адресанта, джерело 

повідомлення), одержувача (адресата, реципієнта), власне повідом-

лення з його мовним кодом, канал зв'язку (посередник), зворот-

ний зв'язок, комунікативний контекст, перешкоди (шуми) [6]. 

Як слушно вказує О. Іссерс,  кожна складова моделі має впли-

ваючий потенціал і використовується для рішення тактичних і 

стратегічних завдань [2, с. 81]. Експлікація або приховування 

комунікативного наміру знаходить відображення в «тактиках 

відвертості», «дипломатичній» мові, нечесних прийомах полеміки 

та інших маніпуляціях. Спосіб повідомлення (канал зв'язку) 

обумовлює різні імітаційні стратегії, мета яких – «наблизити» 

адресата, розташувати його до сприйняття повідомлень. Так, 

жанр світської бесіди створює ілюзію безпосереднього контакту. 

Існують специфічні комунікативні тактики ведення світської 

бесіди (обумовлені способом передачі повідомлення, ступенем 

інтимізації та іншими факторами), до яких, зокрема, належить 

комунікативна тактика пліток. 
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Плітки як один з видів комунікації розглядалися такими нау-

ковцями, як Н. Берегова, Л. Джигун, Р. Лаверти, Р. Напп, Т. Ши-

бутані, які звернулися до психологічного аспекту чуток та пліток.  

Звернімося до словникових трактувань терміну «плітка». 

Український тлумачний словник пропонує таке визначення: 

«плітка – це не підтверджена дійсними фактами чутка, звістка про 

кого-небудь, що-небудь; поговір» [1]. Англомовний онлайн 

словник М. Вебстер визначає “gossip” (плітки) як «rumor or report 

of an intimate nature» - чутки або доповідь інтимного характеру 

[7]. Як бачимо, словники розглядають термін «плітки» як синоні-

мічний до «чуток». Дійсно, ці поняття пов’язані з непідтверд-

женими відомостями, проте їх слід розрізняти. 

Р. Напп вважає, що чутки – це «заклик  повірити в  актуальні 

теми або історії, що розповсюджуються без офіційного підтверд-

ження» [5, c. 22]. 

Щодо пліток, вважаємо їх однією з можливих комуніка-

тивних тактик світської бесіди, яка, на відміну від чуток, має 

інтимний характер, оскільки мовець торкається особистого 

життя відсутньої під час бесіди людини. Сам факт звернення до 

адресата з подібним повідомленням про третю особу свідчить про 

вкрай довірливе ставлення  до адресата; мовець демонструє, що 

він разом з адресатом належать до певного вузького кола. Прагма-

тичним наміром мовця в такому разі слід вважати не тільки 

повідомлення певної інформації, а й підтримання близьких, довір-

ливих відносин зі свіврозмовником. Іншим важливим фактором 

пліток є їх певна міра неправди: навіть якщо плітки засновані на 

правдивому факті, вони обов’язково мають неправдиві деталі. 

Отже, пропонуємо наступне визначення пліток – комунік-

ативна тактика світської бесіди, заснована на неправдивій 

інформації стосовно третьої особи, адресант якої прагне під крес-

лити близькі, інтимні стосунки з адресатом та уплинути на його 

емоційний стан.  

Розглянемо приклад плітки з власного фактичного матеріалу. 

В епізоді з серіалу «Абатство Даунтон» йдеться про те, що 

камеристка Сара О‘Браєн з власних причин незадоволена новим 
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камергером Джоном Бейстсом. Залишившись наодинці з пані 

Кроулі, вона не втрачає нагоди звести наклеп на нього. Вона 

робить довгу паузу і вдає, що не хотіла торкатися цієї теми, а 

потім розпускає плітки про Бейтса: що він фізично не спромож-

ний працювати. Насправді, хоча Бейтс – шульга і деколи ходить з 

тростиною, працювати він може і робить свою справу добре: 

Cora: How's Bates working out?  

Sarah: I don't like to say. Only, it seems unkind to criticise a 

man for an affliction, my Lady. Even if it means he can't do his 

job [4, 1.25.39]. 

Наступним прикладом пліток може служити розмова лакея 

Томаса Барроу з містером Чарльзом Карсоном, дворецьким. 

Авторитет Томаса Барроу низький; Томас не заслуговує на довіру 

дворецького. В цьому випадку доречно зауважити, що, хоча вони 

обоє і працюють в будинку, у них різні статуси і у Карсона 

вищий. Томас зустрів містера Карсона в коридорі – це  місце є 

одним із осередків розповсюдження пліток. Лакей говорить про 

неспроможність Джона Бейтса виконувати свої обов’язки. 

Зрозумівши, що ці слова не діють на містера Карсона, Томас 

натякає йому на плітки, які можуть піти маєтком: 

Thomas: I just think you should know it's not working, Mr. 

Carson. 

Charles: Do you mean Mr. Bates is lazy? 

Thomas: Not lazy, exactly. But he just can't carry. He can 

hardly manage his Lordship's cases. You saw how it was when 

they went up to London for the memorial. He can't help with the 

guests' luggage, and as for waiting at table, forget that. But is it 

fair on William to have all the extra work? I don't believe you'd 

like to think the house was falling below the way things ought to 

be [4, 1.29.03]. 

Таким чином, плітки є однією з можливих комунікативних 

тактик світської бесіди, яка має інтимний характер, оскільки 

мовець торкається особистого життя відсутньої під час бесіди 

людини. Сам факт звернення до адресата з подібним повідом-

ленням про третю особу свідчить про вкрай довірливе ставлення  
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до адресата; мовець демонструє, що він разом з адресатом 

належать до певного вузького кола. Прагматичним наміром 

мовця в такому разі слід вважати не тільки повідомлення певної 

інформації та прагнення вплинути на адресат емоційно, а ще й 

підтримання близьких, довірливих відносин зі співрозмовником. 

Іншим важливим фактором пліток є їх певна міра неправди: 

навіть якщо плітки засновані на правдивому факті, вони обов’яз-

ково мають неправдиві деталі. 
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УДК 343.23           Юридичні науки 

 

СКЛАД КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВОПОРУШЕННЯ: 

ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ ТА ВИДИ 

 

Безрідна Н. О., 

курсант факультету підготовки фахівців 

для органів досудового розслідування 

Корогод С. В., 

викладач кафедри кримінального 

 права та кримінології 

Дніпропетровський державний  

університет внутрішніх справ 

м. Дніпро, Україна 

Для науки кримінального права вивчення складу криміналь-

ного правопорушення має особливе значення. Щоб досліджувати 

це поняття необхідно розуміти що значить «кримінальне право-

порушення» окремо. Отже, кримінальне правопорушення – це 

пeрeдбачeнe Кримінальним кодексом України суспільно небез-

печне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб’єктом 

кримінального правопорушення [1, с.10]. Тому підходячи до 

головного питання теми, акцентується увага на тому, що кримі-

нальне правопорушення має свій склад, якому характерні окремі 

ознаки та види. 

Актуальність даної теми полягає у тому, що значущість 

складу кримінального правопорушення пояснюється у питанні 

про злочинність, у необхідності правильної кваліфікації вчине-

ного правопорушення та у точності застосування закону. Дослід-

ження поняття «складу кримінального правопорушення» та його 

видів відіграє роль у встановленні справедливого покарання до 

особи, яка порушує дотримання правил і норм поведінки у 

суспільстві. Тобто завдяки цьому надається можливість правиль-

ного визнання суспільної небезпеки діяння, його чіткого відмежу-

вання. Адже вчинки людини оцінюються нормами права, усі дії 

розглядаються як правомірні так і протиправні. 
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Склад кримінального правопорушення розуміється, як суку-

пність ознак, при наявності яких небезпечне діяння визначається 

правопорушенням [2, с.288], тому його потрібно відокремлювати 

від самого поняття «кримінального правопорушення». У розумін-

ні складу кримінального правопорушення об’єднуються типові та 

універсальні ознаки про певні кримінальні правопорушення 

(крадіжки, що вчинені різними особами відрізняються своїми 

особливостями). 

Тільки в законі про кримінальну відповідальність встановлю-

ється сукупність ознак, які мають об’єктивний та суб’єктивний ха-

рактер та відносяться до складу кримінального правопорушення: 

- Об’єкт кримінального правопорушення;  

- Суб’єкт кримінального правопорушення; 

- Об’єктивна сторона; 

- Суб’єктивна сторона [3, с.89]. 

З вищевикладеного можна стверджувати, що при встанов-

ленні ознак складу у вчиненому кримінальному правопорушенні 

треба йти шляхом їх виявлення у вчиненому діянні. Склад кримі-

нального правопорушення є достатньою підставою кримінальної 

відповідальності, встановлення його ознак означає, що є всі необ-

хідні підстави, щоб особа понесла кримінальну відповідальність.  

Перш за все важливо зазначити, що зважаючи на опис у дис-

позиціях статей ККУ, усі ознаки об’єктивної сторони розподіля-

ють на дві групи: обов’язкові (діяння у формі дії або бездільності) 

та факультативні (суспільно небезпечні наслідки, причинний 

зв’язок, місце, час, обстановка, спосіб та засоби вчинення кримі-

нального правопорушення). Отже, фактично усі ці ознаки харак-

терні кримінальному правопорушенню, як явищу дійсності. 

Важливу роль у складі кримінальних правопорушень відіграє 

суб’єктивна сторона. Вона має вплив саме на кваліфікацію 

правопорушень, а також надає можливість їх відокремлювати у 

суміжних випадках (умисне вбивство (ст.115 ККУ) від убивства 

через необережність (ст.119 ККУ)). Саме вина особи є головною 

ознакою кожного кримінального правопорушення, вона визначає 

наявність та зміст суб’єктивної сторони. 
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У даній темі звертається увага і на суспільні відносини, які 

охороняються законом про кримінальну відповідальність, вони 

стосуються об’єктивної ознаки. Для правової науки доцільно 

вважати, що структурними елементами суспільних відносин 

визначаються: суб’єкти цих відносин, предмет існування 

відносин та соціальний зв’язок. Зрозуміло, що структура 

суспільних відносин завжди залишається незмінною. Викладене 

дає змогу зробити висновок, що соціальний зв’язок обов’язково 

пов’язаний з предметом суспільних відносин. Тому слід 

визначити, що соціальний зв’язок, як і суспільні відносини, 

завжди має об’єктивний характер. 

Також необхідно знати, що саме суб’єкт кримінального 

правопорушення визначає фізичну осудну особу, що вчинила 

кримінальне правопорушення у віці, з якого воно настає. Отже, 

суб’єктивній ознаці характерні три обов’язкові елементи: особа 

фізична, осудна, та яка досягла певного віку. Акцентована увага 

на тому, що головним у суб’єкті є – осудність особи, яка полягає у 

здатності особи усвідомлювати свої дії та керуватися ними під час 

вчинення кримінального правопорушення. 

Порушення норм права веде до застосування відповідних 

санкцій у відношенні винного, які є документально регламенто-

ваними і реалізованими у правовій дійсності, головним завданням 

яких є спрямувати громадян на профілактику та боротьбу з 

порушеннями режиму законності. 

Роблячи висновок важливо додати, що у значенні складу 

кримінального правопорушення наявне юридичне поняття пев-

ного виду правопорушення (склад убивства, крадіжки, грабежу та 

інше). Внаслідок цього зазначається, що ознаки при яких 

небезпечне діяння встановлюється правопорушенням, притаманні 

саме поняттю складу кримінального правопорушення. У ході 

дослідження даної теми вдалось підтвердити той факт, що без 

суспільно небезпечної поведінки людини, не може бути вчинене 

жодне кримінальне правопорушення. Саме діяння безпосередньо 

зазначається у диспозиції статті Особливої частини Криміналь-

ного кодексу України, або ж витікає з її змісту, а внаслідок чого 
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постає обов’язковою ознакою об’єктивної сторони складу 

кримінального правопорушення. Отже, встановлення ознак 

діяння (дії чи бездіяльності) є головним елементом кожної кримі-

нальної справи. Усі ознаки складу кримінального правопору-

шення тісно пов’язані між собою, але їх значення у випадках 

вчинення кримінальних правопорушень може бути різним. Для 

складу кримінального правопорушення важливе місце відіграє 

вина особи, але її відсутність викреслює суб’єктивну сторону, а 

отже і склад кримінального правопорушення. 
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Кропивницький, 2019. 290 с. 

3. Кримінальне право України: Загальна частина: підручник. 
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УДК 543.426; 546.661; 541.49             Технические науки 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ-АКТИВНЫХ 

ПОЛИФЕНОЛОВ В АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКАХ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛАНТАНИДНЫХ 

ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ МАРКЕРОВ  

 

Бельтюкова С. В., 

д.х.н. проф., профессор кафедры  

пищевой химии и экспертизы   

Одесской национальной академии  

пищевых технологий,  

г. Одесса, Украина 

Теслюк О. И.,  

к.х.н., доц., ст.н.с. отдела химии  

функциональных неорганических материалов  

Физико-химический институт  

им. А.В. Богатского НАН Украины 

г. Одесса,  Украина 

Ливенцова Е.О., 

  к.х.н., доц., доцент кафедры  

пищевой химии и экспертизы   

Одесская национальная академия 

 пищевых технологий  

г. Одесса, Украина 

Контроль качества алкогольных напитков (АН)  представляет 

собой одно из звеньев предотвращения попадания на рынок 

недоброкачественных и фальсифицированных изделий. Недос-

татки нормативных показателей качества алкогольных напитков 

не позволяют в полной мере контролировать качество и подлин-

ность алкогольной продукции и способствуют появлению фальси-

фикатов, которые содержат  различные ароматизаторы, красители, 

экстракты и другие компоненты, улучшающие вкус напитка и 

маскирующие влияние нежелательных компонентов. Одним из 

показателей подлинности алкогольных напитков является наличие 

в нем полифенольных соединений (ПФ).  Полифенолы играют 
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важную роль в формировании органолептических свойств (букет и 

вкус), участвуют в биохимических процессах, протекающих при 

изготовлении и хранении виноградных вин и коньяков [1]. Знание 

состава и концентрации присутствующих в алкогольных напитках 

фенолокислот и их производных, в том числе феруловой (ФК), 

протокатеховой (ПК),  галовой (ГК)  и ванилина (ВА), позволяет 

судить о качестве и правильности технологии приготовления 

продукта, а также о натуральности виноградных вин и коньяков. 

Для обнаружения и количественного определения ПФ и 

ароматических альдегидов в объектах  сложного состава обычно 

применяют хроматографические, спектроскопические методы, 

капиллярный электрофорез, газовую хроматографию в сочетании 

с масс-спектрометрией [2-4]. Существующие методы определения 

ПФ не являются селективными, требуют специальной пробопод-

готовки, длительны во времени и сложны в аппаратурном 

оформлении.  

Люминесцентные маркеры на основе комплексов ионов Ln 

(III) широко применяются для высокочувствительного определе-

ния биологически-активных веществ [5]. В комплексных соеди-

нениях с органическими веществами осуществляется внутримо-

лекулярный перенос энергии возбуждения от молекул органичес-

кого лиганда к иону лантанида, благодаря чему интенсивность 

люминесценции последнего значительно возрастает. При введе-

нии в систему лантанид–лиганд–сенсибилизатор различных 

органических соединений возможно  значительное усиление 

аналитическиго сигнала .  

В данной работе представлены результаты разработки высо-

кочувствительных, экспрессных методик определения полифено-

льных соединений (галовой, протокатеховой, феруловой кислот и 

ароматического альдегида ванилина) в различных алкогольных 

наптьках с использованием люминесцентных маркеров на основе 

комплексных соединений ионов Ln (III). 

Результаты и их обсуждение 

Для оценки реакционной способности ПФ определены их 

основные спектральные характеристики. 
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Величина энергии триплетного уровня  полифнольных кис-

лот и альдегида (21505см-1-20650 см-1) выше энергии возбужден-

ного 5D4 уровня иона Tb(III) (20500 см-1), вследствие чего принци-

пиально возможен эффективный перенос энергии возбуждения на 

резонансный уровень Tb(III). 

Спектры поглощения определяемых полифенолов характери-

зуется широкой полосой поглощения от 200 нм до 370 нм. На 

рис.1 для примера приведем спектр поглощения этанольного 

раствора ванилина (рис 1.). 
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Рис. 1. Спектр поглощения этанольного раствора ванилина; 

(СВан= 1·10–5 моль/л, l = 1 cм) 

 

 Спектры люминесценции ПК, ГК, ВА представляют собой 

широкие полосы в области 220-370 нм. Длинноволновое крыло 

спектра лиганда перекрывает наиболее интенсивные полосы в 

спектре люминесценции иона Tb(III), соответствующие пере-

ходам 5D4 → 7F6 (λ=490 нм) и 5D4 → 7F5 (λ=545 нм), что способ-

ствует переносу энергии возбуждения от лиганда на ион Tb(III).  

Спектр люминесценции феруловой кислоты в фазе 

сорбента характеризуется полосой с максимумом при λизл=485 

нм, в присутствии иттрия (III)  и Неонол 9-12 интенсивность 

люминесценции (Iлюм ) возрастает. 
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ПК, ГК и ванилин образуют комплексные соединения с 

ионами Tb(III), проявляющие люминесценцию. ФК образует 

комплекс с ионами Y(III), при этом Iлюм кислоты значительно 

возрастает. Образующиеся комплексные соединения с ионами 

Ln(III) обладают значительно большей Iлюм. в слое сорбента на 

пластинах для ТСХ. Кроме того, применение ТСХ позволяет 

селективно выделять соединения из многокомпонентных сис-

тем. В спектре твердофазной люминесценции Tb(III) наиболее 

интенсивной является полоса, соответствующая электро-

дипольному переходу 5D4 → 7F5, сверхчувствительному к 

влиянию поля лиганда (рис.3). В присутствии донорно-

активных добавок (ДАД) и в мицеллярной среде поверхностно-

активных веществ Iлюм сорбатов комплексов увеличивается в 

результате образования разнолигандных комплексов, что 

способствует уменьшению безызлучательных потерь энергии 

возбуждения. В мицеллярной среде ПАВ наблюдается увеличе-

ние аналитического сигнала в результате солюбилизация  

комплекса в мицеллах ПАВ с увеличением константы устой-

чивости комплекса. 
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Рис.3. Спектр люминесценции сорбатов комплексов Tb(III) с ПК (1) в 

отсутствие и присутствие ТОФО (2) и Тритон Х-100 (3); 

(СTb =1∙10-5 М; С ПК =5∙10-5 М; СТОФО =4∙10-5 М) 
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Полифенольные соединения из АН выделяли методом 

тонкослойной хроматографии. С целью выбора оптимальных 

условий и режимов хроматографирования исследован ряд 

неподвижных фаз, различающихся по своим свойствам: хромато-

графические пластинки Silufol, Sorbfil, Merck TLC Aluminium 

Plates, СТХ-1А. Наилучшие результаты достигнуты в случае 

применения пластинок Merck, на которых изображение пятен 

полифенолов было более четким и пригодным для количествен-

ного анализа. 

При выборе элюирующих систем оптимальный результат 

получен при использовании систем кислотного характера, в 

частности этилацетат:уксусная кислота (95:5) и бензол: мета-

нол:уксусная кислота  (100:50:1).  

Методика определения 

Анализируемую пробу алкогольного напитка предвари-

тельно разбавляли дистиллированной водой в соотношении 1:10. 

На линию старта хроматографической пластинки микро-

шприцем наносили 2 мкл пробы. Параллельно на пластинку 

наносили стандартный раствор определяемого вещества, 

содержащий 1∙10 –7– 1∙10 –4 мг/л ПФ в зависимости от 

предполагаемого содержания в пробе. Пластинку подсушивали и 

помещали в хроматографическую камеру в подвижную фазу. При 

достижении линии фронта растворителя, пластинку извлекали из 

камеры. Полученную хроматограмму высушивали. Идентифика-

цию ПФ проводили по Rf стандартного образца вещества-

свидетеля. Детекцию ПФ проводили с помощью люминесцент-

ного маркера на основе комплексов Tb (III) (1∙10-5 М)  (Y(III) для 

ФК) в присутствие соответствующих ДАД и ПАВ. Регистрацию 

интенсивности люминесценции осуществляли при излуч=545 нм 

(возб=365 нм). Для ФК интенсивность люминесценции регістри-

ровали при λизлуч = 485 нм Количественное определение ПФ 

проводили по градуировочному графику и методу добавок. 

Результаты определения ПФ методом добавок в винах и коьяках 

разных производителей приведены в таблице.  
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Таблица. Результаты определения полифенолов и ванилина в 

алкогольных напитках 
Объект  анализа Найдено в 

пробе с 

добавкой мг/л 

Найдено в 

пробе мг/л 

Sr,% 

Феруловая кислота 

Вино Киндзмараули, 

Тов. «Братья Асканели», 

Грузия 

3,93±0,06 3,43 5,2 

Вино «Ашан» 

«Лопез Моренас» Испания 

1,11±0,03 0,61 6,3 

Вино «Мерло» ТМ 

«Французский бульвар»,  

0,90±0,02 0,40 6,9 

«Кагор» ТМ «Вина 

Комрата», Молдова 

2,75±0,06 2,25 5,6 

Галовая кислота 

«Баланешть» (Молдова) 4,62±0,23 3,62 6,3 

«Квинт» ХО 

(Молдова,Тирасполь) 
8,6±0,44 7,6 5,8 

«Bolgrad» V.S. (Украина) 5,5±0,29 4,5 6,5 

«Bolgrad» V.V.S.O.P. 

(Украина) 
7,35±0,38 6,35 6,0 

«Юбилейный» КС (Шустов, 

Украина) 
9,2±0,42 8,2 5,2 

Ванилина 

«Юбилейный» (Шустов) 5,8±0,31 3,8 7,0 

«Шустов» (3 звезды) 1,9±0,28 0,9 7,2 

«Белый аист» (Молдова) 96,9±0,81 66,9 6,1 

«Армянский» (3 звезды) 217,0±0,69 167,0 6,3 

Протокатеховая кислота 

«Кагор»  ТМ «Вина 

Комрата», Молдова 

2,18±0,06 1,18 5,7 

Киндзмараули, Тов. «Братья 

Асканели», Грузия 

4,17±0,05 2,17 4,8 

Вино «Ашан», «Лопез 

Моренас» Испания 

2,78±0,06 1,78 6,2 
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Обдаровані люди приносять велику користь суспільству, 

державі, є її гордістю. Тому перед суспільством, школою і 

сім’єю постає проблема навчання таких дітей. Одним із 

важливих напрямків діяльності вчителя в Новій українській 

школі є його робота з учнями які мають особливі здібності. 
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https://dergipark.org.tr/jnrs/issue/30920/366365
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Вони характеризуються порівняно високим розвитком 

мислення, довготривалим запам’ятовуванням навчального 

матеріалу, добрими навичками самоконтролю в навчальній 

діяльності, великою працездатністю. 

Система освіти сьогодні має забезпечити учням якісну 

освіту з урахуванням природних обдаровань, діти повинні 

відчувати свій інтелектуальний ріст та самореалізацію [3]. 

Усі обдаровані діти мають потребу в знаннях, яскраво 

виражений інтерес до певної галузі знань. Немає потреби 

примушувати їх вчитися, вони самі шукають собі роботу, із 

задоволенням нею займаються, присвячуючи їй увесь свій 

вільний час. Обдаровані діти вільно і швидко оволодівають 

відповідними вміннями і навичками. Вони показують високий 

рівень досягнень [1, с. 31].  

Навчаючи обдарованих учнів в початковій школі особливу 

увагу слід звернути на такі моменти:  

• повне задоволення запитів найпідготовленіших дітей у 

поглибленому вивченні предметів на основі широкого 

ознайомлення їх із сучасною наукою;  

• створення умов для задоволення їх різнобічних пізна-

вальних інтересів і водночас для розвитку здібностей, 

виявлених у певній галузі діяльності; 

• забезпечення можливостей для широкого вияву 

елементів творчості в навчальній і позашкільній роботі;  

• залучення їх до надання допомоги своїм однокласникам 

у навчанні, в розвитку навчальних можливостей;  

• запобігання розвитку в них переоцінки своїх можливос-

тей, лінощів через систематичну недовантаженість [4, с. 28]. 

Учителю потрібно не лише побачити і виявити здібну 

дитину серед інших, а й розвинути її здібності до рівня 

талановитості та геніальності. 

Удосконалити освітній процес із обдарованими дітьми, 

дати їм ґрунтовні знання, озброїти їх практичним розумінням 

основ наук допомагає насамперед періодичність проведення 

олімпіад, конкурсів, захистів науково-дослідницьких робіт, 
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конкурсів знавців, інтелектуальних аукціонів, змагань, ігрових 

тренінгів, семінарів, інтелектуальних марафонів тощо [2]. 

На сьогоднішній день найпопулярнішим та ефективним 

методом роботи, виявлення підтримки та розвитку об дарова-

них дітей є проведення конкурсів різних рівнів, учнівських 

олімпіад, під час яких здійснюється всебічний розвиток 

обдарувань школярів. Вони розвивають інтелект, ерудицію, 

вміння спілкуватись. Учні здебільшого зорієнтовані на 

здобуття знань, необхідних для успішного навчання у старшій 

профільній школі, для участі в предметних олімпіадах та 

конкурсах. Успіхів на цій ділянці роботи можна досягти лише 

тоді, коли проведено добре продуману індивідуальну роботу з 

найбільш здібними та обдарованими дітьми. 

Серед методів навчання обдарованих учнів мають перева-

жати самостійна діяльність, пошуковий та дослідницький 

підходи до засвоєних знань, умінь та навичок. Контроль за 

процесом навчання повинен стимулювати поглиблене вивчен-

ня, систематизацію, класифікацію навчального матеріалу, 

перенесення знань у нові ситуації, розвиток творчих елементів 

у навчанні. Домашні завдання повинні мати творчий, диферен-

ційований характер. 

Серед засобів навчання обдарованих дітей важливим є 

дидактичний матеріал, що використовує вчитель. Він може 

залучати учнів до діяльності з підручником чи посібником, 

додатковою літературою, іншими джерелами знань для 

організації самостійних робіт на занятті та вдома, а також для 

оперативного контролю за засвоєнням знань [1, с. 37]. 

Для сучасної України формування системи розвитку 

обдарованої особистості є необхідною умовою досягнення успіху 

на шляху розбудови незалежної держави. Із двох можливих 

напрямів вирішення проблеми забезпечення суспільства обдаро-

ваними спеціалістами в нашій країні обрано шлях самостійної 

підготовки талановитої молоді в межах національної системи 

освіти на основі розробки та реалізації загальнодержавних, 

регіональних, місцевих, шкільних, індивідуальних програм.  
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Перспективним вирішенням проблеми може стати органі-

зація такого педагогічного процесу, який започаткує техноло-

гію пошуку і відбору обдарованих учнів та створить умови для 

розвитку їхніх природних творчих потенціалів [4, с.26]. А така 

цілеспрямована, систематична робота можлива лише за умови 

формування та поетапної реалізації спеціально розроблених 

програм пошуку, навчання, виховання і розвиток обдарованих 

дітей.        
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Анотація: Майбутні медичні фахівці середньої ланки повинні 

вирішувати проблеми збереження або відновлення здоров’я 

пацієнтів. Від їх професіоналізму залежить успіх лікування. 

Належно організована викладачем науково-дослідна робота 

студентів сприяє поглибленому засвоєнню клінічних дисциплін, 

виявленню індивідуальності, формуванню власної думки щодо 

конкретної ситуації.  

Ключові слова: науково-дослідна робота студента; навчально-

виховний процес; самоосвіта; професіоналізм.  

Наш навчальний заклад готує медичних спеціалістів середньої 

ланки, які безпосередньо, виконуючи призначення лікаря, а в 

окремих випадках і свої власні, вирішують проблеми збереження  

чи відновлення здоров’я пацієнтів. І від їхнього вміння зорієнтува-

тись в конкретних ситуаціях, спроможності порівняти, узагальни-

ти, зробити потрібні висновки, часто залежить успіх лікування. 

Саме тому в навчально-виховному процесі зростає роль науково-

дослідної роботи студента, якій на ЦК терапевтичних дисциплін 

№1 КЗ «ХБМФК» ХОР традиційно приділяється велика увага.   

З метою організації та проведення НДРС  на нашому циклі в 

поза аудиторний час працює гурток і терапевтичні товариства, до 

яких викладачами залучаються найбільш обдаровані та здібні 
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студенти.  Належно організована викладачем науково-дослідна 

робота студентів сприяє поглибленому засвоєнню клінічних 

дисциплін, виявленню індивідуальності, формуванню власної 

думки щодо конкретної ситуації. Велику роль в цьому процесі 

відіграють методичні керівники науково-дослідної роботи, 

головними завданнями яких є: 

• допомога в опануванні студентами навиків самоосвіти, 

вміння аналізувати процеси і явища; 

• формування у студентів наукового світогляду, оволодін-

ня ними методологією і методами наукового дослідження; 

• надання допомоги студентам у оволодінні спеціальністю, 

досягненні високого професіоналізму; 

• розвиток творчого мислення та індивідуальних здібнос-

тей студентів у вирішенні практичних завдань; 

• розвиток ініціативи, здатність застосовувати теоретичні 

знання у своїй практичній роботі; 

• оновлення і удосконалення знань студентів; 

• систематичний контроль і дійова допомога студентам під 

час підготовки НДРС [1, с.212].  

Виконання цих завдань потребує від викладача високого 

професіоналізму та педагогічної майстерності і спонукає до 

самовдосконалення, тому що для залучення студентів до 

навчально-дослідної роботи, яка не передбачена навчальним 

планом, сам викладач повинен володіти справжнім мистецтвом 

емоційного спілкування, збагаченого яскравими прикладами із 

клінічної практики [3, с.5]. 

Таким чином, для успішної і результативної науково-дос-

лідної діяльності студентів методичному керівнику необхідно 

дотримуватись таких певних організаційних принципів:  

• добровільність;  

• плановість;  

• реальність тематики; 

• різноманітність методів роботи;  

• врахування інтересів і можливостей студентів;  

• стимулювання;  
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• висока наукова-педагогічна  кваліфікація і зацікавленість 

викладача. 

Підготовка до керування НДРС починається на ЦК 

терапевтичних дисциплін №1 заздалегідь із рішення над яким 

розділом буде працювати в даному навчальному  році циклова 

комісія, що визначить тематику тижня терапії, основною 

складовою якого є проведення тематичної науково-практичної 

конференції, в рамках якої відбувається конкурс НДРС з 

терапевтичних дисциплін і визначаються переможці.   

  Наступним кроком, після визначення розділу роботи, є 

обгрунтування керівником гуртка або терапевтичного товариства 

актуальності самостійної роботи студента з розширення знань з 

даного розділу і вибору ним теми роботи. Це найбільш серйозний 

і складний етап роботи не тільки для студента, але і для 

методичного керівника, оскільки тема роботи повинна включати  

і можливість проведення дослідницької роботи в межах 

компетентності майбутнього медичного працівника.  

В подальшому, методичний керівник здійснює система-

тичний контроль і надає дійову допомогу студентам під час 

поза аудиторної науково-дослідної самостійної роботи:  

• після вибору студентом теми роботи, викладач регулярно 

знайомиться з матеріалами наукової частини НДРС, корегує їх 

згідно з темою; 

• допомагає визначити мету та засоби дослідження;  

• приймає участь в організації дослідницької та санітарно-

просвітницької діяльності студента;  

• сприяє проведенню аналізу отриманих результатів;  

• допомагає зробити висновки та рекомендації; 

•  дає добро на друк роботи. 

Наступний крок – студенти під постійним контролем 

методичного керівника готують доповіді та презентації НДРС для 

участі в  конкурсі науково-дослідних робіт з терапевтичних 

дисциплін. Доповідь включає актуальність теми для майбутніх 

медичних працівників середньої ланки, основні моменти дослід-

ницької роботи, результати її аналізу, висновки за результатами 
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роботи та рекомендації майбутнім медичним працівникам. Кожен 

змістовний розділ доповіді супроводжується певним слайдом 

презентації. На цьому етапі методичний керівник також контро-

лює та корегує ораторське мистецтво студента, який презентує 

НДРС, темп та час доповіді. 

Під час проведення конкурсу НДРС з терапевтичних дис-

циплін, студенти представляють журі свою роботу та 

презентують її.  НДРС, яка займає І місце – рекомендується на 

конкурс науково-дослідних робіт клінічних дисциплін. 

 Головною метою цих конкурсів є виявлення і підтримка 

обдарованих молодих дослідників, які одержують можливість 

виступити зі своєю роботою перед широкою аудиторією. Це 

змушує студентів більш ретельно проробляти майбутній 

виступ, розвиває їх ораторські здібності. Крім того, слухаючи 

доповіді інших, кожен методичний керівник і студент може 

порівняти свою роботу з іншими та помітити її недоліки, що 

забезпечує мотиваційну сторону – прагнення до вдосконалення 

тандему викладач-студент. Завданнями цих конкурсів є активі-

зація пізнавальної діяльності як студентів, так і викладачів, 

підвищення їх інтелектуального рівня, розширення світогляду 

в області медицини і  комунікативних відносин. 

Висновок: Залучення викладачами студентів до пошуково-

дослідної роботи є одним із шляхів підвищення професійної 

вмотивованості майбутніх молодших медичних спеціалістів до 

самостійної поза аудиторної роботи, а методичні керівники 

допомагають цим студентам здобути навички дослідницької 

роботи, розкрити їх творчі здібності та яскраву індивідуальність, 

вдосконалюючи при цьому і свою педагогічну майстерність. 
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One common thought is that the more individualized a student’s 

program is, the more personalized is their learning. Digital 

technologies are working on that – they automate the processes of 

studying to create individualized learning programs for students. But if 

the program is too individualized, this creates an artificial isolation of a 

student leaving them to study alone. Where is the boundary between 

effective personalized learning and ineffective student isolation? What 

are the principles of personalized learning? 

In defining this complex concept there are 4 components 

distinguished [2]: 

1) personal educational profile (it identifies the strengths, needs, 

motivations and goals of the student, also contains a description of the 

methods used and regularity of informing / receiving feedback from 

the student); 

2) personal educational trajectory (consists of educational plans, 
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forms of educational experience and ways in which the student will 

develop and implement their educational trajectory); 

3) progress of competence development (describes how the 

assessment of certain competencies and the progress of the student 

according to their own educational plan will take place); 

4) flexible educational environment (formed to meet the 

individual needs of students and contains decisions on the structure of 

all people involved in the educational process, as well as the use of 

space and time, providing the possibility of active group cooperation of 

students of different classes). 

Considering the above, personalized learning is “an educational 

approach that aims to customize learning for each student’s strengths, 

needs, skills and interests” [1]. 

The principles of personalized learning are [3]: 

1. Active Involvement. To involve students to active work a 

teacher should avoid prolonged passive consumption of 

information and give students the tasks involving their active 

participation such as observations and experiments, as well as 

projects. It is important to allow students to be responsible for 

their own learning. For example, to ask them to decide exactly 

what they want to study and when, encourage goals that meet 

students’ interests and aspirations. 

2. Social Participation. To initiate group work so that children 

learn to cooperate, it is suitable to organize discussions of the material 

being studied. In this way, students will learn to express their own 

point of view, explain new information, hear the opinions of others and 

evaluate them. When teaching new material, a teacher can give 

relevant examples from modern life, students can be asked to generate 

ideas on current topics and share their experience. 

3. Meaningful Activities. The students are less likely to do work 

that doesn’t make sense to them, they make an effort when they feel 

that what they are doing is important. A teacher should spot how the 

topic the students study will influence their future work or give the idea 

about how each of the activities help to develop skills. 

4. Relating New Information to Prior Knowledge. New 
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information should not be a burden that displaces that has already been 

learned. Knowledge is another piece of the puzzle that a teacher 

integrates into students’ own picture of the world. The tasks that can be 

done for that are the following: discussions, testing to identify gaps in 

prior knowledge or to correct misunderstandings, revision of the 

previous material with an emphasis on the connection with the new 

one, questions to help students make new connections between pieces 

of their knowledge, models and diagrams that visualize the 

relationships between information, and life examples that provide 

context to the material. 

5. Being Strategic. This means to learn how to apply strategies to 

build cause-and-effect relationships and memorize certain concepts, a 

skill that is needed throughout life. Self-study strategies, such as the 

use of self-assessment tests, are often overlooked by teachers and 

students. However, the more learning strategies a person learns in 

school, the sooner they will find the ones that suit them best. 

6. Engaging in Self-Regulation and Being Reflective. Self-control 

is no longer just the ability to learn, but the ability to choose one of the 

known learning strategies, the most effective in a given case. This 

requires being able to plan and control students’ own learning. The 

teacher can help the student set goals, plan the learning process, 

monitor it and evaluate the results at the end. 

The above are the basic principles of personalised learning which 

means teaching less content and more learning skills depending on 

students’ needs, wishes and abilities. The main task of personalized 

learning is to teach students to properly search and process 

information, that is, to learn themselves in accordance with their 

favourite and the most effective learning strategies. 
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Зовнішня політика - це частина міжнародних відносин, діяль-

ність держави та інших політичних інститутів суспільства по 

здійсненню своїх інтересів та потреб на міжнародній арені. 

Зовнішня політика будь-якої держави є продовженням внутріш-

ньої політики. Головна мета зовнішньої політики - забезпечення 

сприятливих умов для реалізації інтересів тієї чи іншої держави, 

забезпечення національної безпеки та добробуту народу. 

Зовнішня політика зв’язана із пануючим економічним укла-

дом, суспільним та державним устроєм суспільства і висловлює їх 

на міжнародній арені. Одночасно зовнішня політика держави має 

цілий ряд специфічних, тільки їй притаманних особливостей [3]. 

Дослідження українсько-турецьких взаємин та перспектив 

їхнього подальшого розвитку є важливим напрямом сучасним 

напрямом у галузі міжнародних відносин. Турецький вектор 

української зовнішньої політики поєднує у собі значний комплекс 

питань співробітництва. Окрім обопільності геополітичних інтере-

сів щодо перетворення Чорного моря в зону миру та стабільності, 
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практично кожна галузь соціально-економічного та культурно-

гуманітарного життя нашої країни у тій або іншій мірі зазнала 

«турецького» впливу. Факти з історії показують, що Туреччина 

відігравала значну роль у формуванні українського національного 

руху та брала активну участь в нашому державотворенні.  

На сучасному етапі розвитку міжнародних відносин Турець-

ка Республіка набуває статусу вагомого регіонального гравця, 

розширює географію поширення своїх інтересів і заявляє про 

наміри стати впливовим глобальним актором. Сучасні зовнішньо-

політичні пріоритети Туреччини були сформовані на основі 

концепції «Стратегічної глибини» (ця концепція ґрунтується на 

всебічному історико-культурному аналізі місця країни у міжна-

родній політиці з акцентом на спадщину Османської імперії та 

ісламську традицію), запропонованої міністром закордонних 

справ цієї країни, відомим науковцем Ахметом Давутоглу. 

Сьогодні Туреччина є активним членом глобального 

світового співтовариства і здійснює багатовекторну зовнішню 

політику. Не відмовляючись від свого західного вибору, Турецька 

Республіка дуже активно діє в Центральній Азії, на Кавказі, 

Балканах, Близькому і Середньому Сході, де вона тривалий час 

сприймалася лише як партнер США та Ізраїлю й відчувала доволі 

вороже ставлення арабського світу, а також поширює свої 

інтереси на Азію, Далекий Схід, Тихоокеанський регіон, 

Латинську Америку та Африку [1]. 

Український і турецький народи мають давню історію 

взаємин, а першою угодою може вважатися угода між козацькою 

Україною та Османською імперією, укладена ще у 1649 році, яка 

надавала українським суднам свободу мореплавства у Чорному 

морі та право проходу через турецькі протоки, українські купці на 

100 років звільнялися від митних зборів та інших податків.  

Туреччина також стала однією з перших країн, які визнали 

Українську Народну Республіку в 1918 році, тоді ж сторони 

відкрили дипломатичні місії. 

У новітній ж історії Турецька Республіка визнала державну 

незалежність України 16 грудня 1991 року. 3 лютого 1992 року 
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був підписаний Протокол про встановлення дипломатичних 

відносин між Україною і Туреччиною. 3 квітня 1992 року в Києві 

було відкрите Посольство Туреччини, а 3 січня 1993 року в 

Анкарі розпочало роботу Посольство України. На території 

Туреччини діють також Генеральне консульство України у 

Стамбулі та Консульство України в Анталії. 

Відносини між Україною та Туреччиною динамічно розвива-

ються у дусі довіри, добросусідства та стратегічного партнерства 

в рамках як двосторонніх, так і багатосторонніх механізмів і 

спрямовані на забезпечення підтримки і взаємовигідного 

співробітництва та встановлення безпеки і стабільності у 

Чорноморському регіоні. Сторони вживають заходів для 

поглиблення взаємодії в торговельно-економічній, безпековій, 

оборонно-промисловій, освітній, науковій та інших сферах [2]. 

Заглибившись детально у співпрацю України та Туреччини 

можна сказати, що україно-турецькі відносини мають декілька 

сценаріїв розвитку – перший, за якого відбудеться «перезавантаж-

ження» стратегічного партнерства. Другий сценарій дає надію на 

довгоочікуване створення зони вільної торгівлі та активізація 

торговельно-економічної співпраці тощо. Третій сценарій, який 

по своїй суті, є найбільш неприпустимий, він зводить нанівець 

перспективи стратегічного партнерства. 

На нашу думку, останній варіант є найбільш неприпустимим. 

Традиційно українсько-турецькі відносини розвиваються по 

траєкторії другого сценарію – бізнесу , тобто спостерігається 

повна економізація відносин. Перший сценарій, має також свої 

переваги, хоча й не настільки фокусується на економіці.  Най-

кращим варіантом було б забезпечити реалізацію комбінованої 

версії першого та другого сценаріїв. 
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м. Харків, Україна.  

У 21 сторіччі актуальність теми дуже велика, тому що це не 

просто комплекс, а функціонуюча система органів, які формують, 

накопичують і виділяють сечу у людини, що складається з пари 

нирок, двох сечоводів, сечового міхура і сечовипускального 

каналу. Знання вікових особливостей даного розділу анатомії та 

фізіології дає можливість знати вірне розташування органів та 

попередити ряд багатьох захворювань, які можуть зашкодити 

здоров’ю людини. 

Мета роботи. Розглянути вікові особливості розташуван-

ня та функціонування сечовидільної системи.  

Матеріали та методи. Нами було досліджено 60 трупів, 

різних за статтю та віком. Ми використовували макроскопічні 

методи препарування по Воробйову В.П., а також експеримен-
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тально-морфологічний метод.  

Результати досліджень. В результаті дослідження виявлено, 

що довжина нирки у новонародженого становить 4,3 см, а маса -

11 грам. У період першого року життя  нирка дорівнює в 

середньому 8 см, з масою 57 г, у підлітковому році довжина 

нирки досягає вже 11 см з масою 117 г.  Збільшення маси нирки 

відбувається протягом 30 років, коли вона виявляється рівною 

150 г. При статевому дозріванні настає найінтенсивніший  ріст 

нирки. У новонароджених дітей верхній  полюс  нирок знаходить-

ся на рівні 11-го грудного хребця. А в віці від 2 років рівень роз-

ташування нирок приблизно дорівнює, як у дорослих. З віком 

нирка має властивість опускатися, і у людей похилого віку розта-

шовуються нижче, ніж у молодих. У новонароджених часточкова 

будова переважає над гладенькою до одного року за рахунок того, 

що сечові канальці збільшуються у довжину та ширину. Збіль-

шення їх обсягу дає змогу згладжування кордонів між часточками 

нирок. У 6 років згладжуванність займає майже всю нирку, але в 

окремих випадках зберігається протягом усього життя.  

З віком, у людини починає змінюватися склад і кількість сечі, 

яка виділяється. На відміну від дорослих, у дітей виділяється 

порівняно більше сечі, а сечовипускання відбувається частіше за 

рахунок інтенсивного водного обміну і відносно великої кількості 

води і вуглеводів в раціоні харчування дитини.  

•   Сечовипускальний канал у новонароджених  хлопчиків 

має довжину 4-6 см, до періоду статевого дозрівання збільшуєть-

ся до 13 см. У жіночої статі він коротше: в період новонарод-

женості 1,5 см, до 15 років ─ 3 см. Широка і коротка уретра, 

близьке її розташування до анального отвору створюють у 

жіночої статі передумови для впровадження і поширення інфекції 

в нирки. 

• Сечовід і миски у новонародженого мають різні критерії: 

більш широкі миски і сечоводи мають більш звивистий 

напрямок і складчастість слизової оболонки, ніж дорослі, що 

створює умови, які можуть призвести до застою сечі, який 

приведе до розвитку запальних процесів в нирковій мисці.  
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• Сечовий міхур немовляти набуває форму веретена, 

звужуясь у верхівці, в подальшому до 5 років він приймає форму 

груші, до 11 років набуває форму яйця і до 16-18 років життя - 

форму міхура дорослої людини. На другому році життя міхур 

поступово спускається в порожнину малого таза. При слабко 

розвинених еластичних волокнах міхур має ніжну слизову 

оболонку. Ємність міхура у немовлят дорівнює приблизно 50 мл, 

у  дитини одного року ─ до 190 мл, з 8─10 років – 900 мл. 

Висновок: у ході дослідження було виявлено, що у різному 

віці є свої анатомічні та морфофункціональні особливості, які 

дають змогу відрізнити норму від патології сечовидільної 

системи та попередити ряд захворювань. 
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Зовнішня політика — це діяльність держави та інших полі-

тичних інститутів, що здійснюється на міжнародній арені; 

комплекс дій, спрямованих на встановлення і підтримку відносин 

із міжнародним співтовариством, захист власного національного 

інтересу та поширення свого впливу на інші суб'єкти міжнарод-

них відносин [4]. Головна мета зовнішньої політики – забезпе-

чення сприятливих умов для реалізації інтересів тієї чи іншої дер-

жави, забезпечення національної безпеки та добробуту народу [7].  

Зовнішню політику Німеччини у міжвоєнний період можна 

поділити на два етапи: 

Перший етап охоплює час з 1920 до березня 1933 рр., тобто 

до здобуття влади Гітлером. Другий етап охоплює час з березня 

1936 р. і до початку Другої світової війни. Це час перебування 

фашистів при владі.  Німеччина була визнана винуватцем Першої 

світової війни і тих руйнацій та жертв, що понесли народи з 1914 

по 1918 рр. Одним словом, над Німеччиною висів «Дамоклів 

меч», до неї було чимало претензій. Версальський мирний договір 

поставив Німеччину в жорсткі і досить обмежені рамки не тільки 

внутрішньої поведінки, але й і зовнішньої [1]. 

У 1926 р. Німеччина була прийнята до Ліги Націй як 

постійний член Ради. Це було перше визнання Німеччини як 
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рівноправного партнера. Додамо, що це був другий успіх зовніш-

ньої політики післявоєнної Німеччини. У зовнішній політиці в 

цей час Німеччина балансувала між Заходом і Сходом. В 1925 р. 

вона підписала з СРСР торговий договір. У квітні 1926 р. був 

підписаний Берлінський договір про нейтралітет з СРСР строком 

на 5 років. Торговельні й економічні відносини двох країн з цих 

пір розвивалися по висхідній. У 20-ті роки в Женеві обговорюва-

лась проблема роззброєння країн Європи. У цілому, можна 

зробити такий висновок. Для зміцнення своїх позицій на 

міжнародній арені Німеччина використовувала протиріччя між 

країнами-переможницями. В своїй політиці вона спиралась на 

фінансову і політичну підтримку США. 

Ідея об’єднання Європи тривалий час була лише в головах 

філософів та мрійників. Міністр закордонних справ Франції Робер 

Шуман офіційно озвучив ідею  і 9 травня 1950 року запропонував 

створити Європейське об’єднання вугілля та сталі. 18 квітня 1951 

року «план Шуман» було реалізовано через підписання 

Паризького договору про створення (ЄСВС) [5]. 

23 березня 1957 року у м. Рим відбулося підписання Дого-

вору про створення Європейського економічного співтовариства 

(ЄЕС) та Договору про створення Європейського співтовариства з 

атомної енергетики (Євратом). Європейський Союз було створено 

для досягнення політичних цілей, і він робить це за допомогою 

економічного співробітництва [6]. 

Членство у Європейському Союзі прийшло до громадян НДР 

1990 року, грубо кажучи, за ніч, завдяки злиттю з ФРН (ЄС утво-

рився на основі підписаного 7-го лютого 1992-го року Маастрихт-

ського договору. Відтоді Німеччина є повноважним членом і 

країною - засновницею ЄС. Для України залишається актуальним 

постійний моніторинг фінансово-економічних процесів всередині 

ЄС та Німеччині зокрема. Паралельно слід шукати шляхи нала-

годження та зміцнення двостороннього діалогу з Німеччиною, 

стан якого на сьогоднішній день можна охарактеризувати як 

незадовільний. Німеччина,як країна з грамотно сформульованою 

політикою,єдина в Євросоюзі змогла підтримати ріст та 
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стабільність власної національної економіки  та зберегти 

найвищий кредитний рейтинг в період кризи 2008-2009 років. 

 Німеччина є однією з основних рушійних сил інтеграцій-

ного процесу серед 27 країн-членів Євросоюзу. В 2010 році 

частковим завданням Німеччини стало створення фонду з 

підтримки стабільності євро.  

Так у другій половині 2000-х рр. у підприємницькому секторі 

Німеччини найбільше витрат на дослідження і розробки 

припадало на середньотехнологічне виробництво, високотехно-

логічне виробництво  і сферу обслуговування. В Німеччині це 

насамперед: автомобілебудування, приладобудування, електро-

ніка та хімічна галузь, коротко кажучи це галузі, орієнтовані на 

експорт [2]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що Німеччині 

вдалося вибудувати сучасний майданчик для розвитку 

економічної діяльності в різних ключових галузях. В країні 

існують всі умови для розвитку малого і середнього бізнесу: 

тісний зв'язок науки з економікою, високий рівень освіти, 

розвинена інфраструктура. На федеральному рівні постійно 

здійснюється підтримка інноваційного розвитку компаній, які в 

свою чергу, стають основою сталого зростання економіки. 
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Ринок цінних паперів є багатоаспектною соціально-

економічною системою, на основі якої функціонує ринкова 

економіка в цілому. Він сприяє акумулюванню капіталу для 

інвестицій у виробничу і соціальну сфери, структурній перебудові 

економіки, позитивній динаміці соціальної структури суспільства, 

підвищенню достатку кожної людини шляхом володіння і 

вільного розпорядження цінними паперами, психологічній 

готовності населення до ринкових відносин. 

Основною функцією, яку виконує ринок цінних паперів в 

економіці країни, є перерозподіл інвестиційних ресурсів та 

забезпечення грошовим капіталом потреб виробництва. Для 

виконання цієї функції має діяти розвинена інфраструктура 

фондового ринку, бути запроваджений широкий спектр інстру-

ментів та ефективні механізми взаємодії учасників ринку [3]. 

За роки функціонування фондового ринку України вдалося 

досягнути у цьому напрямі певних позитивних результатів. 

Зокрема, зусиллями Комісії з цінних паперів та фондового ринку і 

Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку активно 

розвивається нормативно-правова база, не припиняється розвиток 

інфраструктури, запроваджено системи моніторингу та розкриття 
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інформації, вдосконалено систему захисту прав інвесторів, 

підвищується рівень знань населення щодо роботи фондового 

ринку. Також завдяки широкому використанню новітніх інформа-

ційних технологій на фондовому ринку розроблено систему 

електронної подачі звітності емітентів цінних паперів та створено 

єдину інформаційну базу даних учасників фондового ринку. 

На сьогодні як на законодавчому, так і на організаційно-

інституційному рівнях реалізована переважна більшість заходів, 

зазначених у відповідних нормативно-правових актах щодо 

розвитку фондового ринку України. Деякі заходи все ще очікують 

на реалізацію. Це такі, як запровадження нових інструментів на 

фондовому ринку; зосередження торгів цінними паперами на 

фондових біржах; консолідація біржової системи; централізація 

депозитарної системи. 

Нагальні проблеми, що існують на фондовому ринку Укра-

їни і заважають його подальшому розвитку – це низька 

ліквідність та капіталізація, масштабний дефіцит внутрішніх 

грошових ресурсів для інвестицій, низька частка біржового 

сегменту ринку, недостатнє законодавче регулювання ціноутво-

рення, обмежена кількість ліквідних та інвестиційно привабливих 

фінансових інструментів, висока фрагментарність біржової та 

депозитарної структури. Всі вони є прямим відображенням 

посткризового періоду, який наразі переживає український 

фондовий ринок. 

Свого часу для вирішення проблемних питань і стимулю-

вання подальшого розвитку ринку Національною комісією з 

цінних паперів та фондового ринку було розроблено проект 

Програми розвитку фондового ринку на 2014-2016 роки, в якому 

окреслені наступні завдання: 

1. Збільшення капіталізації, ліквідності та прозорості фондо-

вого ринку. 

2. Удосконалення ринкової інфраструктури та забезпечення 

її надійного і ефективного функціонування. 

3. Удосконалення механізмів державного регулювання, 

нагляду на фондовому ринку та захисту прав інвесторів. 
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4. Стимулювання подальшого розвитку фондового ринку 

України. 

У контексті дослідження шляхів удосконалення формування 

та напрямів розвитку ринку цінних паперів в Україні важливого 

значення набуває розробка стратегічних орієнтирів його розвитку 

на основі економіко-математичного моделювання [2]. 

У табл. 1.1 зведемо вихідні дані для побудови багатофак-

торної економіко-математичної моделі розвитку ринку цінних 

паперів України. 
 

Таблиця 1.1 

Показники розвитку ринку цінних паперів України за  

2013-2018 рр., млрд. грн.  

Найменуван

ня показника 

Значення показника за роками Серед-

нє за 6 

років 

2018 р. 

у % до 

2013 р. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Капіталізаці

я 

лістингових 

компаній (Y) 

85,52 115,44 177,84 184,30 286,86 322,63 195,43 377,3 

Довгостроко

ві цінні 

папери (X1) 

53,92 85,61 47,43 88,27 67,23 74,25 69,45 137,7 

Емісія акцій 

(X2) 
46,14 101,07 40,59 58,16 15,84 64,23 54,34 139,2 

Емісія 

облігацій 

(X3) 

31,35 10,11 9,49 35,91 51,39 42,47 30,12 135,5 

Обсяг торгів 

на ринку 

цінних 

паперів (X4) 

883,39 1067,26 1537,79 2171,10 2530,87 1676,97 1644,56 189,8 

Джерело: сформовано та проведено розрахунки за даними, 

наведеними у [1]. 
 

З даних, наведених у табл. 3.1, видно, що результуючою 

ознакою розвитку ринку цінних паперів України буде обсяг 

капіталізації українських лістингових компаній, а залучення 

довгострокових цінних паперів, обсяги емісії акцій, облігацій та 

торгів на ринку цінних паперів – факторними. Динаміка всіх 
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аналізованих показників позитивна. Так, протягом 2013-2018 рр. 

обсяг капіталізації українських лістингових компаній збільшився 

у 3,8 рази, обсяг залучених цінних паперів – на 38%, емісія акцій 

– на 39%, емісія облігацій – на 36%, загальний річний обсяг торгів 

на ринку цінних паперів – на 90%.[2] 

Таким чином, використовуючи методику багатофакторного 

економіко-математичного моделювання, необхідно дослідити 

вплив обсягів залучених довгострокових цінних паперів, емісії 

акцій, емісії облігацій та торгів на ринку цінних паперів на обсяг 

капіталізації українських лістингових компаній. 

Для реалізації другого етапу послідовності побудови багато-

факторної економіко-математичної моделі розвитку ринку цінних 

паперів України необхідно провести дослідження характеру 

зв’язку між факторами і результатом, побудувавши матрицю пар-

них коефіцієнтів кореляції. Варто зазначити, що за допомогою 

парних коефіцієнтів кореляції визначають, чи наявна між фактор-

ними ознаками моделі мультиколінеарність – явище, яке виникає 

у разі щільного кореляційного зв’язку між факторами (коефіцієнт 

парної кореляції перевищує значення 0,7) і є небажаним, оскільки 

спотворює статистичні оцінки та знижує якість моделі.  

 

Таблиця 1.4 

Результати прогнозування тенденцій розвитку ринку цінних паперів 

України на 2016-2018 рр. 

Найменування показника 2018 р. 2019 р. 2020 р. 2021 р. 

2021 р. 

у % до 

2018 р. 

2021 р. 

у % до 

2019 р. 

Довгострокові цінні 

папери (X1) 
74,25 78,19 80,68 83,18 112,0 106,4 

Емісія акцій (X2) 64,23 39,57 35,35 31,13 48,5 78,7 

Емісія облігацій (X3) 42,47 50,71 56,59 62,47 147,1 123,2 

Обсяг торгів на ринку 

цінних паперів (X4) 
1676,97 2543,80 2800,72 3057,64 182,3 120,2 

Капіталізація 

лістингових компаній (Y) 
322,63 366,65 415,57 464,49 144,0 126,7 

Джерело: власні розрахунки автора. 
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Дані табл. 1.4 показують, що у випадку збереження основних 

тенденцій динаміки факторних ознак, капіталізація лістингових 

компаній може збільшитися на кінець 2021 року, порівняно з 

фактичним значенням на кінець 2018 року, на 44%. Отже, за 

прогнозними даними, наведеними у табл. 1.4, можна запропо-

нувати наступні стратегічні орієнтири розвитку ринку цінних 

паперів в Україні: 

по-перше, протягом найближчих 3 років доцільно стимулю-

вати диверсифікацію фінансових інвестицій, шляхом стимулю-

вання капіталовкладень у середньострокові цінні папери; 

по-друге, створити вигідні умови для додаткової емісії акцій і 

облігацій учасників ринку цінних паперів; 

по-третє, забезпечити зростання обсягів торгів на ринку 

цінних паперів шляхом суттєвого спрощення процедури первин-

ного розміщення акцій (IPO) для публічних акціонерних това-

риств, які проходять лістинг на вітчизняних фондових біржах. 
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Режим доступу: https://www.nssmc.gov.ua/wp-content/uploads/2019/ 

08/zvit_ 2018.pdf – Заголовок з екрана. 
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УДК 657     Природничі науки 

 

ПАЛЬЧИКОВА ГІМНАСТИКА 
 

Дубина  О.В., 

студентка  4 - Г курсу  

відділення “Початкова освіта” 

Луцький педагогічний коледж 

м. Луцьк, Україна 

У статті подано матеріали про те як пальчикова гімнастика 

впливає і яку роль виконує в житті дитини. 

Навчити, зацікавити, захопити і розважити. І все це треба 

зробити в межах уроку. Бути педагогом складно, а вчителем 

молодших класів – тим паче. Адже, щоб втримати увагу 

школярів молодших класів, треба змінювати діяльність кожні 

5-10 хвилин. В іншому випадку діти втомлюються, перестають 

сприймати інформацію й їм просто стає нудно. 

Щоб урок був динамічним, спеціалісти рекомендують про-

тягом занять чергувати навчальну діяльність з фізхвилинками. 

У межах класу якнайкраще підійдуть пальчикові ігри. 

Пальчикова гра – це інсценування будь-яких римованих 

історій чи казок за допомогою пальців. Це не новий метод, такі 

ігрові форми навчання з'явилися дуже давно, але не втрачають 

своїй актуальності. Адже нервові закінчення рук впливають на 

мозок дитини, і розумова діяльність активізується. [2 с. 18] 

Техніка виконання пальчикових ігор проста, рухи нескладні. 

Однак саме вони знімають напруження рук, сприяють розслаб-

ленню м’язів усього тіла. Тексти віршиків для пальчикових ігор 

добираємо такі, які містять цікаву інформацію про навколишній 

світ, явища природи, предмети, тварин, людей, їхню діяльність 

Пальчикові вправи та ігри педагоги проводять з дітьми 

щоденно протягом дня: на заняттях під час індивідуальної та 

групової роботи. Добираємо їх відповідно до теми тижня (дня), 

враховуючи вік дітей та рівень їхньої підготовки. Ігри з пальчи-

ками розвивають мозок дитини, дрібну моторику рук, формують 
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образне мислення, стимулюють розвиток мови, фантазію 

Пальчикова гімнастика для молодших школярів є дуже 

важливою особливо в першому класі. Вона допомагає дітям 

краще розробити пальчики, що дуже важливо для письма. На 

сьогоднішній день вчитель на кожному уроці з дітьми може 

використати різну пальчикову вправу:  

віршовані та невіршовані пальчикові вправи, лічилки та 

потішки; Веселі ігри для пальчиків; [4 с.64] 

• ігри з дірбними предметами (фантиками, гудзиками, 

камінцями, горішками, паличками тощо); 

• різні графічні ігрові вправи (малювання по клітинках, 

з'єднання крапочок, мальвання візерунків тощо); 

• ліплення з пластиліну, та інших материалів; 

• ігри з мозаїкою та лєго - що використовується у НУШ 

Послідовність розучування пальчикових ігор з дітьми у 

різних класах різна у першому класі вона нескладна: 

1)Спочатку дорослий сам показує гру дитині; 

2) Дорослий показує гру, маніпулюючи пальцями і рукою 

однієї  дитини з класу; 

3) Дитина і дорослий виконують рухи одночасно, а 

дорослий при цьому промовляє текст; 

4) Діти виконують рухи кому не вдається, то з допомогою 

дорослого; 

5) Текст промовляє дорослий; 

6) Дитина самостійно виконує рухи та промовляє текст, а 

дорослий підказує і допомагає. [1 с. 21] 

Під час проведення ігор вихователь виразно вимовляє 

тексти пальчикових ігор: то підвищуючи, то понижуючи голос, 

роблячи паузи, наголошуючи на окремих словах; рухи виконує 

синхронно з текстом або в паузах. 

Завдяки таким іграм дитина отримує різноманітні сенсорні 

враження, в неї розвивається уважність та здатність концентру-

ватися а також розвивається вміння правильно тримати ручку і 

досить добре нею володіти під час написання слів. Також такі 

ігри формують добрі взаємовідносини між дітьми. Саме них 
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викладач може використати на будь якому уроці цю вправу і 

дитина на основі її зможе засвоїти краще необхідний матеріал. 

Наприклад у першому класі найдоцільніше можна використати 

таку пальчикову вправу: [3 с. 65] 

Налетів з-за лісу вітер, 

(помахати руками у напрямку до    обличчя) 

Та сердитий і рвучкий, 

(стиснути кулачки) 

Покрутив в садку нам квіти, 

(колові рухи кулачками) 

Розгойдав усі гілки. 

(Поворушити пальчиками у повітрі.) 

У вікно, у двері грюкнув, 

(поплескати в долоні) 

Розстелив по хаті дим, 

(руки вперед, поворушити пальчиками) 

Впав на шлях і мчить на луки. 

(Руки покласти долонями вниз, 

поворушити пальчиками.) 

Я — наввипередки з ним. 

Вже в третіх - четвертих класах проведення пальчикових 

вправ трішки змінюється, адже вчитель підбирає вправи 

ускладненого характеру, адже діти стають старшими і вони їх 

використовують вже для відпочинку після написання чогось або 

під час малювання після занять коли дитина втомилась бо 

працювала рукою або для того щоб сконцентрувати увагу дитини 

на чомусь конкретному. Для цього най краще підійдуть і зацікав-

лять дитину пальчикові вправи під музичний супровід [ 1 с. 20] 

Найбільше дітям подобаються пальчикові ігри зі співом, де 

тексти можна наспівувати на будь-яку мелодію. Використовуємо 

також пальчикові картинки (фігури), інсценівки, загадки, вірші, 

міні-вистави пальчикового театру, спонукаємо дітей до самостій-

ної творчості. Синтез руху, мовлення й музики викликає радість у 

дітей та дає змогу зробити кожне заняття ефективним. [3 с. 56] 

Під час моїх спостережень за заняттями у школі що 
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проводила вчителька я можу сказати що найбільш найкращим 

варіантом на уроці використовувати музичну вправу там де 

піснею розповідається про якусь тваринку, комашку, рослину 

тобто про щось живе, бо саме це зацікавлює дітей і вони 

слухаючи те що них зацікавило саме знання з цієї пальчикової 

вправи можуть використати у своєму подальшому житті. 

Пальчикова гімнастика допомагає розслабити пальці, 

розвиває рухливість. Вправи, написані у форі цікавих, веселих 

віршиків, легко засвоюються, знімають втому під час навчання. 

На пальцях і долонях є «активні точки», масаж яких 

поліпшує самопочуття, покращує роботу мозку. Систематичні 

заняття сприяють підтримці доброго тонусу. 

Саме у четвертому класі підбирати вправи можна у 

довільному порядку, але рекомендовано: 

після кожної вправи пальці необхідно розслабляти 

(струшувати кисті рук); 

усі пальці потрібно навантажувати рівномірно; 

оскільки пальчикова гімнастика має комплексний характер, її 

варто робити на різних уроках: математики, трудового навчання, 

читання та інш.; 

на уроках читання та математики більше уваги слід 

приділити масажу (розтиранню) пальців і долонь робивши це під 

музичний супровід. [3 с. 64] 

Фахівці радять кожну вправу пальчикової  гімнастики вико-

нувати декілька разів по черзі обома руками. Бажано поєднувати 

у невеликий комплекс дві-три вправи (пригадувати попередні, або 

ті, які найбільше сподобалися). Виконувати їх можна як перед 

початком, так і посередині, або наприкінці заняття. 

Пальчикові ігри» ніби відображають реальність навколиш-

нього світу – предмети, тварин, людей, їх діяльність, явища 

природи. У ході «пальчикових ігор» діти, повторюючи рухи 

дорослих, активізують моторику рук. [2 с. 20] 

Отже, саме у навчальному процесі НУШ пальчикова гімнас-

тика - це спосіб дитині дати можливість відпочити, можливість 

розслабити пальці та сконцентрувати увагу дітей на вивченні, 



49 

закріпленні чи кращому розумінні нового матеріалу. А в 1-2 

класах розробити вміння за допомогою використання пальчикової 

гімнастики швидко рахувати та здобути багато інших цікавих 

знань. А як для мене як для майбутнього педагога це один із 

кращих способів для того щоб утримати дитячу увагу, дати 

можливість відпочити і направити в те русло що необхідно вам 

для того щоб вони краще зрозуміли і засвоїли викладений вами 

матеріал. 
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м. Луцьк, Україна 

У статті розповідається про те що саме дискримінація є 

дуже поширеною формою насильства. Розглядаються на 

конкретних прикладах деякі з форм недискримінації. 

.А школа, як одне з провідних джерел соціалізації,, відіграє 

ключову роль у становленні людини, формуванні відчуття 

захищеності та прийняття. Вона відкриває потенціал дитини та 

дає змогу реалізувати себе. Але майже в кожній школі є 

недискримінація вона проявляється як під час навчання так і під 

https://vseosvita.ua/library/palcikova-gimnastika-dla-molodsih-skolariv-6260.html
https://vseosvita.ua/library/palcikova-gimnastika-dla-molodsih-skolariv-6260.html
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час відносин дітей з вчителями так і між спілкуванні між самими 

школярами. Розглянемо деякі з форм недискримінації. [1 с.74] 

До першої належать закріплені нормативи в освітніх 

програмах, розподіл навчання для хлопчиків та дівчаток. Тобто 

предмет – один, а наповнення – різне. Насамперед, це стосується 

таких предметів, як «трудове навчання» та «захист Вітчизни». 

Раніше трудове навчання для хлопчиків називалося «технічна 

праця», а трудове навчання для дівчаток – «обслуговуюча праця». 

Хлопчики вчилися управляти фінансами, прораховувати, 

наприклад, ремонт у будинку чи організувати навіть приватне 

підприємство для отримання прибутку. Дівчата вчилися готувати, 

шити і обслуговувати родину. [2 с.322] 

Назва предмету була змінена, але це мало допомогло, бо 

наповнення програми та підручників залишилося майже таке 

саме. Школи за звичкою продовжують ділити дітей на трудовому 

навчанні, і в результаті хлопчики вистругують якісь держаки чи 

вчаться прораховувати бюджет, а дівчата вчаться шити й 

готувати. [1 с.90] 

По - друге, деякі школи ділять на групи не за статтю, а за 

алфавітом і діти вивчають всі модулі. Більше того, зараз модулі 

можна вибирати, бо в різних місцевостях актуальність тих чи 

інших знань різна. Наприклад, відносно предмету «Захист 

Вітчизни» учнів також здебільшого розподіляють за статтю: 

хлопців вважають захисниками і вчать тримати зброю та 

захищатися в небезпечних ситуаціях, а дівчат – накладати 

пов’язки і надавати першу допомогу. [3 с.245] 

У країні йде вже не перший рік війна, і дуже багато людей 

опинилися в ситуації, коли, незалежно від статі, їм потрібні 

навички і зброю в руках тримати, і першу допомогу надавати. на 

мою думку, що підлітки зможуть почувати себе більш 

захищеними, якщо володітимуть обома частинами цих знань. 

Ще один з таких аспектів проявляється під час вивчення 

таких предметів, як «охорона здоров’я», БЖД та «біологія». 

Скрізь, де йдеться про статеве дозрівання, виховання та 

репродуктивну функцію, педагоги або уникають говорити про це, 
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або дають на самостійне вивчення. Як наслідок – дуже багато 

дівчат не знають про те, як влаштований організм чоловіка, а 

хлопці не знають, як влаштований організм жінки. На цьому 

ґрунті часто виникає цькування (булінг). Батьки також чомусь 

соромлячись звичайних фізіологічних речей, часто не знають, як 

із дітьми про це говорити. [2 с.324] 

 Другий аспект – це підхід педагогічного колективу та 

батьків до самого навчального процесу в школі. Наприклад, під 

час відзначення свят, чомусь вважається, що дівчаткам потрібно 

дарувати щось рожеве, безглузде, а хлопчикам – гаджети, техніку 

тощо. Ці стереотипи перекочовують із покоління в покоління, і 

часто педагоги їх самі підтримують. Також зі школи можемо 

пам’ятати, що хлопців кличуть сніг розчищати, парти носити. 

Якщо потрібно прибирати, витирати дошку, то для цього є 

дівчата. Як правило, ніхто не звертає уваги на фізичний стан 

конкретної дитини, а хлопчики і дівчатка протягом навчання 

бувають дуже різні у фізичному плані. В одному віці хлопчику 

може бути важче щось пересунути, ніж дівчинці, яка в той кон-

кретний момент може бути фізично сильніша за нього. [1 с. 78] 

 У наш час педагоги також дозволяють собі і відверті 

дискримінаційні висловлювання. Стосуються вони не лише 

дівчат, а й хлопців. Часто педагоги дозволяють собі диск римі-

наційні висловлювання. Наприклад: «Дівчата, навіщо вам та 

фізика. Вам головне вдало вийти заміж». Або хлопчикам: «Та 

література хіба це хлопчача справа. Ти краще вчи математику». 

Тобто вчителі дозволяють собі свої життєві стереотипи 

нав’язувати дітям. [2 с. 323] 

У питанні недискримінаційної за ознакою статі освіти і є 

третім аспектом на мою думку. Це коли в школах діє роздільне 

навчання. Є школи для хлопчиків та школи для дівчаток. 

Роздільне навчання може допомагати дітям навіть краще вчитися, 

але важливо, щоб навчальні програми були однакові. З 

роздільним навчанням існують на сьогодні переважно приватні 

заклади. І проблема в них така ж: дівчаток виховують з 
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орієнтацією на обслуговування, а хлопчиків націлюють на 

досягнення. 

 Отож, працюючи з реальною аудиторією, я вважаю що 

потрібно дотримуватися рівності, не дискримінувати дівчат та і 

хлопців, та й узагалі людей – за будь-якою ознакою. Є багато 

несприйняття, але коли ти сідаєш і починаєш розбирати з людьми 

конкретні ситуації, з якими вони стикаються в школі/класах, всі 

одразу змінюють свою думку та визнають, що потрібно негайно 

щось робити. Отже, кожна дитина важлива такою, якою вона є. 
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Актуальність. На сьогоднішній день питання впливу 

COVID-19 на економічний розвиток підприємств в Україні 

вивчають багато вчених. Дії підприємців у відповідь на кризу, 

допоможуть визначити, який економічний результат чекати країні 

від спалаху коронавірусної хвороби і чи наступає рецесія. Проте 

ця ситуація однозначно потребує всебічного аналізу і щоденного 

моніторингу ситуації, що й обумовлює актуальність обраної теми. 

Метою дослідження є дослідження проблем  функціону-

вання малого бізнесу в Україні під час пандемії COVID -19. 

Увесь світ страждає від пандемії коронавірусу і Україна не є 

виключенням. З кожним днем ситуація тільки погіршується з 

виникненням нових штампів COVID -19,  страждає і міжнародна 

економіка. Не уникнули удару й вітчизняні галузі економіки.  

проте найважче малому бізнесу.  

Вітчизняний досвід свідчить, що малі підприємці стикаються 

із проблемами, які притаманні саме цій категорії бізнесу так і  

специфічними, пов’язаними саме із малими масштабами діяль-

ності. Вітчизняні підприємства великий період часу працюють в 

умовах нестабільності національної економіки, високого рівні 

корупції в країні, високих процентних ставок за кредитами та 

низькою купівельною спроможністю населення [1]. 
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До основних проблем малого бізнесу під час коронавірусної 

інфекції можна віднести: 

− невизначена ситуація з орендною платою. Тобто через 

тимчасове припинення діяльності у власників бізнесу не має 

коштів щоб погасити орендну плату; 

− неспроможність функціонування в умовах кризи. Це 

означає, що бізнес не зміг пристосуватися до функціонування в 

карантинних умовах. Від початку спалаху COVID -19 в Україні 

6% підприємців повністю припинили існування, у цю категорію 

потрапив переважно мікро- та малий бізнес; 

− збільшення частки тіньового бізнесу. З цього випливає, що 

надходження до державного бюджету скоротилося в рази; 

− відсутність коштів для виплати заробітної плати. Через 

низькі доходи частина підприємців була змушена скороти штат 

працівників через неспроможність виплати заробітної плати; 

− збереження малого бізнесу як національного сектору 

економіки. Через зменшення цієї категорії скоротяться 

надходження від ЄСВ та фізичних осіб підприємців, інших 

податкових надходжень до державного та місцевого бюджетів. А 

отже збільшиться рівень відрахування до Центру зайнятості.  

У порівнянні з більш розвиненими країнами в Україні немає 

економічних можливостей впроваджувати обширні програми 

допомоги. Натомість з боку Уряду була прийнята низка рішень, 

які передбачають тимчасові послаблення для бізнесу під час 

карантину. 

Відповідно до рішення Верховної Ради, яка ухвалила Закон 

про внесення змін до деяких законодавчих актів, спрямовані на 

забезпечення соціальних та економічних гарантій у зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19):  

− роботодавцю буде виплачуватися допомога із часткового 

безробіття для працівників, чий робочий час скорочено в 

результаті карантину. Виплата передбачає компенсацію 2/3 

заробітної плати працівника в разі скорочення або зупинки 

виробництва. При цьому розмір такої допомоги не може 

перевищувати розміру мінімальної заробітної плати;  
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− підвищені річні ліміти для фізичних осіб — підприємців;  

− тимчасово, на період карантину (і до кінця місяця, в якому 

закінчується карантин), звільняються від ПДВ операції з 

ввезення, постачання на територію України товарів, потрібних 

для виконання заходів, спрямованих на попередження COVID-19 

(лікарські засоби, медичні вироби, медичне обладнання); 

− запроваджено податкові знижки для деяких платників 

податків.  

Крім того, урядовці внесли зміни до Податкового кодексу, 

відповідно до яких:  

− за порушення податкового законодавства, вчинені в період 

карантину не застосовуються штрафні санкції;  

− встановлено мораторій на проведення документальних і 

фактичних перевірок;  

− продовжений термін подання річної декларації про 

майновий стан і доходи;  

− об’єкти нежитлової нерухомості, що перебувають у 

власності фізичних або юридичних осіб, не є об’єктом 

оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки. 

Власні кроки для підтримки економіки зробив і 

Національний банк України: 

− знижено облікову ставку до 10 % - це означає здешевлення 

фінансової допомоги банкам і опосередковано - меншу вартість 

кредитів для бізнесу і громадян, а також зменшення ризиків від 

проблемних кредитів;  

− рефінансування (позики комерційним банкам): 13 та 20 

березня 2020р. було виділено на підтримку фінансових установ 

загалом 17 мільярдів гривень; 

− скасування виїзних перевірок банків;  

− зобов’язання банкам не нараховувати пеню та штрафи 

клієнтам; 

− запровадження кредитні канікули для бізнесу, який 

постраждав від карантину [3]. 

Проте є такі категорії бізнесу які від карантину навіть 
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виграли, до них можна віднести деякі продуктові магазини, 

сервіси доставки, продавці платного контенту під ним розуміємо 

інтернет провайдерів та підписки на платні платформи, інтернет-

магазини. 

Отже, ситуації викликана пандемією  COVID – 19 – це час 

для звороту, що дозволить пережити економічну кризу малому 

бізнесу та отримати довготривалі переваги над конкурентами. Усі 

зазначені дії уряду, можуть дещо  покращити ситуацію та пом’як-

шити неминучі втрати малого бізнесу в умовах економічної кризи 

в країні та врятувати якусь частину підприємств та їх робітників. 

Варто звернути увагу на досвід країн Європейського Союзу, які 

запроваджують для своїх підприємств фінансові трансфери та 

субсидії на виплату заробітної плати для найбільш постраждалих 

підприємств. Важливо зазначити, що збереження робочих місць є 

головним аспектом дії антикризової програми країни. 
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ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ 

 

СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ  ВИКЛАДАННЯ 

АНГЛІЙСЬКОЇ  МОВИ ЗА ПРОФЕСІЙНИМ 

СПРЯМУВАННЯМ 

 

Раїса Заіка  

викладач іноземної мови 

Маріупольський будівельний коледж 

Анотація: У статті подано проблему підготовки студентів 

до науково-дослідницької роботи шляхом використання однієї 

з сучасних інноваційних технологій методом ситуативного 

аналізу, або кейс-методу. Розкрито типи кейсів, фази роботи 

з кейсом та використання проектного методу, а також 

тенденції впровадження кейс-методу у практику вищої 

професійної освіти. Автор також розкриває види та приклади 

кейсів для різних фахових напрямів.  

Ключові слова: сучасні інноваційні технології, проблема, кейс-

метод, метод проектів, тенденції впровадження, практика, 

вища професійна освіта, фахові напрями.  

Abstract: In the article the problem of training the students to 

research and development work through the using one of the 

modern innovational technologies: situational analysis method or 

case-method. Details disclosed types of cases. phases of the work 

with case and using the project method and also the tendencies of 

introducing the case-method into the practice of high professional 

education. Author also reveals types and examples of cases for 

different professional directions.  

Key words: modern innovational technologies, case-method, 

project method, tendencies of introducing, the practice, higher 

professional education, professional directions.  

Сьогодні перед викладачем англійської мови за 

професійним спрямуванням постає питання: як зробити так, 

щоб заняття було цікавим для студентів, щоб розкривало їх 

творчий потенціал, поставило їх в ситуацію самостійного 

пошуку, сприяло розширенню кругозору, а найголовніше – 

забезпечувало використання знань з інших дисциплін зі 
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спеціальності на практиці. Цього досягли лише за умови, якщо 

викладач знаходить такі шляхи найефективнішого досягнення 

мети навчання, прийоми оптимізації навчального процесу, 

змінивши сам підхід до здобуття знань з англійської мови.  

Одним із видів прогресивних педагогічних технологій, 

впроваджуваних у навчально-виховний процес з дисципліни 

«Іноземна мова», є метод ситуативного аналізу, або кейс-

метод, що полягає в роботі з кейс-текстом, де описуються 

проблеми, з якими стикається людина, що працює в якій-

небудь організації. Кейс можуть включати тексти різних типів і 

жанрів.  

Це є корисним і для свідомого засвоєння наукових знань, і 

для підготовки студентів до науково-дослідницької роботи. 

Поступово залучаючи їх до пошукової пізнавальної діяльності, 

викладач виробляє у них уміння спостерігати, порівнювати, 

класифікувати, узагальнювати, будувати гіпотези, шукати й 

аналізувати додаткову інформацію, реалізовувати в ході 

проектної діяльності власні ідеї(цілі), використовувати наявні 

знання при вивченні інших дисциплін.  

Кейси бувають проблемними та описовими:  

Проблемний Кейс включає проблемний текст, робочу 

карту кейса, призначену для дискурсивного аналізу проблем-

ного тексту або поєднання текстів, роздроблене у вбудованому 

в MicrosoftWord середовищі програмування VisualBasic, зраз-

ковий сценарій вирішення проблемної ситуації, картку 

студента із само оцінювання пізнавальної діяльності. Викорис-

товувані засоби навчання у кожному конкретному випадку 

визначаються спеціальністю студента, навчальною програмою, 

окресленими в ній цілями і задачами, змістом і вимогами до 

рівня володіння іноземною мовою і технічною оснащеністю 

навчального закладу.  

Описовий кейс є мультимедійною презентацією Power-

Point, призначеною для вивчення й аналізу структурованого і 

розділеного на смислові блоки професійно орієнтованого 

тексту. Для роботи з кожним із смислових блоків тексту 
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презентація має 3 слайди, підготовлених за однаковою схемою.  

 Перша фаза – робота з фрагментом тексту. Для спрощен-

ня сприйняття використовують слайд, що містить семантичну 

таблицю. Слова в таблиці згруповані за частинами мови, для їх 

семантизації використовують перекладну семантизацію.  

 Друга фаза роботи з кожним із фрагментів тексту – 

ілюстрація або роз’яснення матеріалу, що вивчається. Слайд, 

призначений для спрощення мовної реалізації значення 

відповідного фрагмента тексту, ілюстрації і роз’яснення 

матеріалу, що вивчається, містить текстові вправи для 

закріплення логіки розгортання основної думки відповідного 

фрагмента тексту, запитання і мовний матеріал, необхідний 

для відповідей на запитання. В якості завдань до таких слайдів 

можна використовувати вправи, що позитивно впливають на 

створення умов для роботи механізмів пам’яті, завдання на 

пошук синонімів, гіпонімів, гіперонімів, відновлення слово-

творчих ланцюжків, побудову асоціограми, порівняння 

прочитаного з досвідом, інформацією, значеннями, що вже 

знають студенти.  

Третя фаза роботи з кожним із фрагментів тексту – 

граматикалізація висловлювань. При цьому використовують 

слайд з підстановлювальною таблицею, що пропонує 

самостійне використання лексичних одиниць (ЛО) і 

закріплення граматичних синтаксичних навичок (правильне 

розташування слів у різних типах речень), одночасно студенти 

опановують корисні розмовні кліше.  

Метод проектів, як виявилося, є дійсно ефективним для 

формування в студентів таких психологічних якостей, як 

самостійність, організованість, впевненість й самоповага, 

активність і креативність у вирішенні проблем. Студенти 

проявляють самостійність як у постановці проблеми, так й у 

розробці детального плану її дослідження, знаходженні 

потрібної інформації, а також у визначенні кінцевого продукту 

проекту. Отже, робота над навчальним проектом - це практика 

особистісно-орієнтованого навчання в процесі конкретної 
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праці студента на основі його вільного вибору з урахуванням 

його інтересів. Студент свою роботу усвідомлює: «Все, що я 

пізнаю, я знаю, для чого мені потрібно і де я можу ці знання 

застосувати». Для викладача – це прагнення знайти розумний 

баланс між академічними й прагматичними знаннями, 

вміннями й навичками. Суть проектної технології полягає в 

тому, щоб стимулювати інтерес до певних проблем, спонука-

ючи до оволодіння певною сумою знань через проектну 

діяльність, яка передбачає розв’язання однієї або цілої низки 

проблем, показати практичне застосування одержаних знань.  

У своїй роботі широко використовують організаційно-

ігрові проекти, учасники яких обирають різні ролі (це може 

бути вигадані або реальні персонажі), зумовлені характером і 

змістом певного проекту, особливістю проблеми, що має бути 

вирішеною. У процесі ігрової діяльності відбувається навчання 

дії за допомогою самої дії. Засвоєння знань здійснюється в 

контексті визначеної діяльності, що створює ситуацію 

необхідності знань. При цьому у студентів з’являється потяг до 

навчання не тільки заради оцінки, але й заради набуття знань. 

Підвищується вимогливість до себе. Розвиваються фахові 

якості майбутнього спеціаліста.  

СASE-STUDY або розбір практичних ситуацій є методом 

сучасних технологій у професійно-орієнтованому навчанні, 

який став однією з провідних технологій у бізнес –навчанні.  

Кейси бувають : польові та кабінетні. Польові це такі 

кейси , які базуються на реальному фактичному матеріалі , а 

кабінетні це такі які створюються на видуманому матеріалі.  

Метод вивчення конкретних ситуацій (кейсів) виник на 

початку 20-го сторіччя у школі бізнесу Гарвардського 

університету. Закордонні публікації називають цей метод case-

study, або методом вивчення ситуацій, ділових історій, або 

просто case-method.  

ТЕНДЕНЦІЇ впровадження кейс-методу у практику вищої 

професійної освіти обумовлені розвитком креативного та 

критичного мислення та його впливом на формування 
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професійних компетенцій , а також впливом якісно нового 

рівня поведінки фахівців у різних країнах.  

Що ж дає кейс-метод ? 

1. Підвищує рівень знання іноземної мови в цілому 

2. Вчить працювати в команді 

3. Розвиває навички ведення презентацій 

4. Розвиває навички знаходження та аналізу інформації, 

ведення дискусії.  

5. Розвиває креативне, стратегічне та критичне мислення , 

понукає думати на іноземній мові.   

Цей метод можна віднести до числа найбільш ефективних 

і сучасних методик викладання іноземної мови за професійним 

спрямуванням. У даному випадку сутність методу case-study 

полягає в самостійній іншомовній діяльності у штучно 

створеному професійному середовищі, яке дає можливість 

з’єднати теоретичну підготовку і практичні вміння, необхідні 

для творчої діяльності в професійній сфері. Студентам 

пропонується осмислити ситуації професійної діяльності, які 

передбачають необхідність вирішення проблеми. У процесі 

вирішення проблеми студенти змушені актуалізувати 

необхідний для цього комплекс засвоєних знань. Кейс-метод 

дозволяє враховувати професійну підготовку студентів, 

інтереси, вироблений стиль мислення.  

Кейс-методи бувають: практичні, навчальні, науково-

дослідницькі. Практичні це для вирішення практичного питан-

ня (наприклад, переваги та недоліки будівельних матеріалів ). 

Учбовий кейс ставить за мету навчити вмінням та навичкам 

читання, перекладу та аналізу технічних текстів з елементами 

дискусії. Навчальні кейси бувають :частини автомобіля, 

сучасні будівельні матеріали, промисловий спосіб будівництва. 

Дослідницький кейс має за мету пошук інформації до проблем 

як для спеціальності «Будівництво та експлуатація будівель і 

споруд», так і для спеціальності» Обслуговування та ремонт 

автомобілів та двигунів». Науково-дослідницькі кейси можуть 

бути на наступну тематику: Вплив будівельних матеріалів на 
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стан здоров’я людини» , матеріали для екологічного будинку, 

переваги сучасних автомобільних двигунів.  

Кейс-метод студенти сприймають дуже позитивно. Вони 

мають можливість проявити ініціативу, відчути самостійність 

під час засвоєння теоретичного матеріалу, а також у період 

засвоєння практичних навичок. Важливо те що аналіз ситуації 

сильно впливає на професійний ріст студентів, сприяє 

формуванню інтересу до майбутньої професії та до мотивації 

до вивчення іноземної мови.  
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ 

ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ У СУЧАСНІЙ МЕТОДИЦІ ВИВЧЕННЯ 

ЛІТЕРАТУРИ 
 

Кармишова Н.М., 

вчитель зарубіжної літератури 

Таврійського НВК, Україна 

Література - мистецтво слова, і це вимагає особливого підлоду 

до її вивчення, своєрідного емоційного та інтелектуального фону. 

Читацька компетентність як індивідуальне володіння 

читацькою компетенцією може вважатися результатом 

компетентнісного навчання, тому доцільно визначити її місце в 

загальній психолого-педагогічній системі людських компетент-

ностей. Потрібно чітко усвідомлювати її сутність, знати 

структуру. Компонентами читацької компетентністі є складники 

"нижчого рівня", кількість яких у дослідженнях науковців різ-

ниться. Узагальнено їх можна визначити так: − літературознавча 

(здатність застосовувати літературознавчі знання й уміння для 

інтерпретації та аналізу художнього твору, налагодження діалогу 

з текстом (автором, героями), самим собою, іншими читачами, 

знаходження в ньому авторських і творення власних смислів); − 

інформаційна (готовність працювати з різними джерелами 

інформації, знаходити та опрацьовувати її); − емпатійно-образна 

(спроможність уявляти прочитане, співпереживати, мислити 

образами); − естетично-аксіологічна (здатність оцінювати худож-

ній твір з естетичних позицій, розглядати зміст, учинки героїв, 

авторську позицію з погляду національних і загальнолюдських 

цінностей); − творчо-мовленнєва (здатність обґрунтовувати 

власну думку, створювати тексти, будувати зв’язні висловлення 

залежно від комунікативної ситуації); − самоорганізаційна (здат-

ність керувати власною читацькою діяльністю, особистісним і 

читацьку компетентність, потрібно чітко усвідомлювати її 

сутність, знати структуру.  
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Вимоги до уроку, як основної форми навчання і виховання 

учнів, в умовах реформи загальноосвітньої школи підвищи-

лися. Змістова наповненість та ідейно-виховна спрямованість 

кожної навчальної години набувають особливого значення, 

коли йдеться про сучасний урок літератури, про виховання в 

учнів активної життєвої позиції, їхньої готовності до 

самостійного трудового життя. Яким же насправді має бути 

сучасний урок? Як підвищити його ефективність? Ці та інші 

питання хвилюють сьогодні багатьох учителів літератури. 

Коли заходить мова про типові недоліки у вивченні 

літератури, вчителі здебільшого сходяться на одному: «в 

усьому винні сучасні школярі». Але так говорили завжди. На 

думку відомого англійського професора-психолога Е. Стоунса, 

«педагогічні невдачі приписують недолікам того, хто 

навчається, і дуже рідко-недосконалості методів навчання». За 

останні два десятиріччя на основі експериментальних 

досліджень та узагальнення педагогічного досвіду створені 

вагомі праці з методики викладання літератури, педагогіки, 

психології, в яких розглядаються проблеми літературного 

розвитку учнів, особливості сприймання ними художніх творів. 

Ці публікації сприяли підвищенню теоретичного і методичного 

рівня уроку літератури, вдосконаленню його змісту, структур-

ної організації. Щоб удосконалити сучасний урок літератури, 

треба розумно враховувати суб'єктивні та об'єктивні фактори, 

від яких залежать навчання, виховання й розвиток учнів. 

Проблема підвищення ефективності уроку вимагає всебічного, 

діалектичного підходу. Це пояснюється тим, що урок це 

складна, цілісна, динамічна система взаємозумовлених компо-

нентів, серед яких важливе місце належить змісту, дидактичній 

і методичній структурі. Кожен з цих компонентів має свої 

резерви, реалізація яких підвищить ефективність усієї системи. 

Найважливішою вимогою до уроку літератури є врахування 

особливої естетичної природи процесу передавання літератур-

них знань. Художньо- педагогічна творчість – основна якість 

діяльності викладача літератури. Складові педагогічної творчої 
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діяльності: художньо –дослідницький, методичний, психолого-

педагогічний, соціально-психологічний елементи. 

Спираючись на аналіз Н.В.Кузьміної психологічної струк-

тури діяльності педагога та зважаючи на специфіку літературно- 

викладацької праці, можна вибудувати наступну класифікацію 

художньо-педагогічних завдань: художньо-дослідницькі, худож-

ньо-конструктивні, художньо-організаторські, художньо-комуні-

кативні. Разом вони утворюють сукупність естетичного блоку 

(цілісна художньо-педагогічна модель в психологічній діяльності 

вчителя), яка дозволяє формувати критично мислячу особистість 

шляхом педагогічної організації художнього матеріалу.  

Вирішення художньо-дослідницьких завдань відбувається 

через повне проникнення в тканину тексту для розкриття його 

глибинних образних зв’язків –від зовнішнього змісту до змісту 

внутрішнього, прихованого за загадковою логікою художньої 

думки. Причому шкільний аналіз художнього твору за своєю 

природою є більш особистісним, ніж літературознавчий. Педаго-

гічна майстерність передбачає творчий підхід до поєднання 

ідейно-художнього аналізу з регламентом шкільного процесу. 

Втілення літературного матеріалу в матеріал навчальний 

передбачає конструктивну діяльність: розробку конкретного 

змісту навчання у відповідній методиці передачі знань. Склад-

ність завдання полягає в необхідності зберегти цілісність твору 

під час аналітичної діяльності. Найважливішим джерелом 

продуктивного вирішення завдань конструктивного типу завдань 

є актуалізація емоціонально-художнього компоненту. Пріоритет-

на мета уроку літератури- невеликий досвід життя дитини з 

загальнолюдським досвідом мистецтва. « І про тебе ця історія»,- 

говорив Ф.М.Достоєвський, який бачив в своїх книгах відобра-

ження мільйонів доль, не пов’язаних з ними прямо. Емоційно-

художня форма уроку = це спосіб тісної взаємодії трьох спів роз-

мовників: письменника, вчителя, учня, де кожен має право голосу 

і право на власну позицію. Домінування традиційної урочної 

системи з її малорухомими компонентами повинно поступитися 

місцем алгоритмі зованому психолого- педагогічному дослід-
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женню. Комунікативною структурою такого дослідження стає 

діалогічність, полем ічність. 

Оскільки будь-яке пізнання передбачає включення суб’єкта в 

активну номає забезпечити міжособистісну взаємодію, яке 

викликає взаємокорекцію емоцій. Спілкування на уроці 

літератури специфічне хоча б тим, що показники особистісного 

рівня розвитку учнів визначаються рівнем їх літературного 

розвитку. Існує кілька типологій читачів. По одній з них учні як 

читачі розподіляються на наступні групи: логічно-розсудливий, 

емоційно-образний, змішаний. Художньо-організаторські завдан-

ня полягають у вмінні знайти ефективні форми співпраці різних 

типів читачів, оптимально організувати контакти в процесі 

навчальної діяльності. Внутрішнім резервом підвищення якості 

уроку літератури є активізація естетичної діяльності учнів за 

рахунок організованого, регульованого вчителем включення в 

систему різноманітного спілкування з однолітками. 

 Аналіз психологічної структури діяльності вчителя дозволяє 

говорити і про художньо-комунікативний аспект уроку. Під опти-

мальним педагогічним спілкуванням розуміють таке спілкування, 

яке створює комунікативні умови для розвитку мотивації учнів та 

творчого характеру навчальної діяльності для правильного 

формування особистості, забезпечує сприятливий емоційний 

клімат, долає «психологічний бар’єр». Урок літератури має особ-

ливий компонент- створення атмосфери колективної естетичної 

рефлексії. Він забезпечує продуктивне художньо-естетичне 

сприйняття та розуміння учнями творів мистецтва. Ефективність 

роботи вчителя значною мірою залежить від його професійної 

компетентності. Актуальним є визначення нових функцій вчите-

ля. Партнерська взаємодія та діалогізація навчального процесу, 

вчитель має бути тьютором, інструктором навчальної роботи 

учнів, психологом, здатним зважати на психологію художньої 

творчості, враховувати суб’єктивний досвід учнів, будувати 

навчальний процес з урахуванням його природних механізмів. 

Отже, перебудова школи вимагає всебічної активізації 

розумової діяльності учнів, максимального включення їх у 



67 

різноманітні види роботи. Самостійність, як і самостверд-

ження, і самовиявлення школяра, розвиток його творчих 

здібностей, пізнавальних потреб не можливі поза функціону-

ванням його думок, почуттів, мотиваційної і вольової сфери. 

Кожен метод, прийом, форма роботи повинні бути педаго-

гічно виправданими. Ефективність методів, форм і прийомів, їх 

педагогічна доцільність визначаються лише в загальній системі 

різноманітних засобів педагогічного впливу на особистість учня. 

Оптимальний вибір методів, прийомів і засобів навчання 

зумовлюється змістом уроку, характером і специфікою матері-

алу, який вивчають учні, їхніми пізнавальними інтересами і 

можливостями, рівнем інтелектуального розвитку. Включення 

учнів в інтенсивну розумову і творчу діяльність-необхідна 

умова повноцінного уроку літератури. Проте інтенсифікація 

навчальної діяльності повинна бути посильною, щоб 

виховувати в учнів стійкий інтерес до літератури, постійно 

збуджувати позитивне емоційне ставлення до навчання, 

стимулювати інтелектуальні та естетичні потреби школяра. 
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м. Одеса, Україна 

Аналіз клімату ґрунтів досліджуваної області та вивчення 

закономірностей підвищення їх термозабезпеченості в зв'язку з 

сучасною тенденцією потепління клімату є актуальним питанням 

в сучасних дослідженнях [1, 2]. 

Для аналізу характеристики температурного режиму в 

умовах потепління були взяті чорноземні ґрунти Вінницької 

області, які характеризуються даними метеостанцій Білопілля 

(північ Вінницької області) і Могилів-Подільський (південний 

захід Вінницької області). Грунт метеостанції Білопілля чорнозем 

глибокий малогумусний середньо суглинковий. Глибина 

ґрунтових вод - 4-6 м. Грунт метеостанціі Могилів-Подільський 

чорнозем опідзолений мочаристий легко глинистий [3]. 

Досліджувані ґрунти розрізняються між собою грануломет-

ричним складом і глибиною залягання ґрунтових вод. В даному 

випадку глибина ґрунтових вод і гранулометричний склад  є осно-

вним фактором температурного режиму. Неглибоке залягання 

ґрунтових вод діє на температурний режим охолоджуючи, так як 

на нагрівання води потрібно більше тепла, ніж на ґрунтах з глибо-

ким заляганням. У випадку ст. Могилів-Подільський неглибоке 

залягання ґрунтових вод має отеплюючий вплив на нижні гори-
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зонти ґрунту. З іншого боку сучасне потепління клімату зробило 

отеплюючий вплив на всі горизонти ґрунту в обох випадках. 

Осіння сезонна кліматична стадія характеризується 

знаходженням чорнозему в спектрі позитивних температур в 

період 1966-1980 рр. Потепління клімату викликало збільшення 

середньобагаторічних температур (1986-2005 рр. та 2006-2019 рр.) 

по всьому профілю ґрунтів (табл. 1). Так, порівняння середньо-

багаторічної температури ґрунту періоду 1966-1980 рр. чорнозему 

глибокого малогумусного середньосуглинкового з періодом 1986-

2005 рр. показує збільшення температури по всій товщі ґрунту в 

діапазоні від 0,2 ºС до 1,8 ºС. Порівняння середньобагаторічної 

температури ґрунту періоду 1986-2005 р.р. з середньою темпера-

турою за 13-річний період 2006-2019 рр. показує збільшення 

температури по товщі грунту 5-10 см в діапазоні 1 ºС та пониження 

на 1 ºС на глибині 15- 20 см. На чорноземах опідзолених мочарис-

тих легкоглинистих, порівнюючи середньобагаторічний період 

1986-2005 рр. з середньобагаторічним періодом 1966-1980 рр. 

спостерігається пониження температур на 08 - 0,5 ºС (глибиаі 10 

см) та на 1,1 - 0,3 ºС (глибина 20 см). Порівнюючи 13-річний період 

з періодом 1986-2005 рр. навпаки має місце підвищення температу-

ри на 2-1 ºС на глибині 10 см – 20 см. Настільки широкий діапазон 

зміни температури чорноземних ґрунтів за останні 13 років (2006-

2019 рр.) визначається температурною динамікою кожного  з осін-

ніх місяців. З глибиною температура ґрунту в осінній період підви-

щується поступово і досягає свого  максимуму (11-12 ºС) на глиби-

ні 20 см (табл. 1). Порівняння температури чорноземних ґрунтів за 

багаторічним періодом 1986-2005 рр. із середніми багаторічними 

температурами жовтня в період 2006-2019 рр. показує  загальне 

зменшення температури ґрунту в більш глибоких горизонтах на 

півночі та збільшення на південному заході до глибини 20 см. 

Таким чином, для чорноземних ґрунтів сучасне потепління 

клімату в осінній період призвело загалом до збільшення середньої 

температури за 13-річний період в профілі ґрунту до глибини 20 см 

особливо у південно-західних районах по всьому профілю ґрунту. 
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Таблиця 1 – Кліматичні параметри ґрунтів в районах Вінницької області 

Станція, тип грунту 
Період 

 

Шар 

грунту, 

м 

Місяць 

IV V VI VII VIII IX X 

Білопілля, 

 

Ґрунт - чорнозем глибокий 

малогумусний середньо 

суглинковий 

 

 

Глибина промерзання ґрунту 

за сезон під озимими:  

1986-2005 рр.: 28 см 

2006-2019 рр.: 25 см 

 

Тривалість періоду із 

середньою добовою 

температурою вище 0ºС: 

1986-2005 рр.: 262 дні 

2006-2019 рр.: 278 днів 

 

Середньобагаторічний  період 1966-

1980 

5 - - - - - - - 

Середньобагаторічний період 1986-2005 5 10 17 22 23 21 15 8 

Підвищення  - - - - - - - 

2006-2019 5 12 19 23 24 22 15 9 

Підвищення  2 2 1 1 1 0 1 

Середньобагаторічний період 1966-1980 10 7.5 15.7 19.9 22.1 20.6 15.4 8.8 

Середньобагаторічний період 1986-2005 10 10 17 21 23 21 15 9 

Підвищення  2,5 1,3 1,1 0,9 0,4 -0,4 0,2 

2006-2019 10 12 19 23 24 22 16 9 

Підвищення  2 2 2 1 1 1 0 

Середньобагаторічний період 1966-1980 15 - - - - - - - 

Середньобагаторічний період 1986-2005 15 10 18 21 24 23 17 11 

Підвищення  - - - - - - - 

2006-2019 15 9 18 22 24 22 16 10 

Підвищення  -1 0 1 0 -1 -1 -1 

Середньобагаторічний період 1966-1980 20 6.7 14.7 19.0 21.4 20.3 15.6 9.2 

Середньобагаторічний період 1986-2005 20 10 18 21 24 23 17 11 

Підвищення  3.3 3.3 2 2.6 2.7 1.4 1.8 

2006-2019 20 10 17 22 24 22 16 10 

 Підвищення  0 -1 1 1 -1 -1 -1 
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Продовження таблиці 1 

Могилів-Подільський, 

 

Ґрунт - чорнозем 

опідзолений мочаристий 

легкоглинистий 

 

Глибини промерзання 

ґрунту за сезон під 

озимими 

1986-2005 рр.: 20 см 

2006-2019 рр.: 20 см 

 

 

Тривалість періоду із 

середньою добовою 

температурою вище 0ºС: 

1986-2005 рр.: 277 днів 

2006-2019 рр.: 293 дні 

 

Середньобагаторічний період 1966-1980 5 - - - - - - - 

Середньобагаторічний період 1986-2005 5 11 19 22 24 23 17 10 

Підвищення  - - - - - - - 

2006-2019 5 13 20 24 25 25 19 11 

Підвищення  1 1 2 1 2 2 1 

Середньобагаторічний період 1966-1980 10 10.1 17.9 22.0 24.3 23.3 17.8 10.5 

Середньобагаторічний період 1986-2005 10 11 18 22 24 23 17 10 

Підвищення  0,9 0,1 0 -0,3 -0,3 -0,8 -0,5 

2006-2019 10 13 21 24 25 25 19 11 

Підвищення  2 3 2 1 2 2 1 

Середньобагаторічний період 1966-1980  15 - - - - - - - 

Середньобагаторічний період 1986-2005 15 10 18 21 24 23 16 11 

Підвищення  - - - - - - - 

2006-2019 15 12 19 23 25 24 19 12 

Підвищення  2 1 2 1 1 2 1 

Середньобагаторічний період 1966-1980 20 9.3 17.1 21.2 23.7 22.9 18.1 11.3 

Середньобагаторічний період 1986-2005 20 10 18 21 24 20 17 11 

Підвищення  0,7 0,9 -0,2 0,5 -2,9 -1,1 -0,3 

2006-2019 20 11 18 23 24 22 19 12 

 Підвищення  1 0 2 0 2 2 1 
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 Весняна кліматична стадія характеризується початком 

прогрівання чорноземних ґрунтів і підвищенням температур 

ґрунту від глибших шарів до верхніх. Тому в квітні місяці 

грунт в шарі 20 см має найменшу температуру (10 ºС), в той 

час як на глибині 5 см відзначається найбільша  температура 

(12-13 ºС). Тимчасове потепління клімату за період 2006-2019 

рр. викликало підвищення температур чорноземних ґрунтів до 

глибини 20 см. У чорноземах глибоких малогумусних серед-

ньосуглинкових (ст. Білопілля) середньодесятилітня темпера-

тура на глибині 10 см підвищилася з 7,5 (1966-1980) до 12 ºС 

(2006-2019 рр.), що становить 4,5 ºС, в той час як на глибині 

20 см підвищення температури склало 3,3 ºС.  

 Аналогічна закономірність, в зв'язку з потеплінням 

клімату, відзначається і в чорноземах опідзолених мочаристих 

легкоглинистих (ст. Могилів-Подільський), проте в цих 

ґрунтах підвищення температур в період (1986-2005 рр.) 

відбулося в діапазоні весняних температур ґрунту меншому, 

ніж на півночі області, при якому температура профілю ґрунту 

підвищилася від 0,9 ºС на глибині 10 см до 0,7 ºС на глибині 20 

см, а в період 2006-20019 рр. підвищення склало по відно-

шенню до другої кліматичної норми відповідно 2 та 1 ºС. 

 Літня сезонна кліматична стадія для чорноземних ґрунтів 

характеризується проникненням в грунт максимальних позитив-

них температур. Для літнього періоду чорноземних ґрунтів 

характерний позитивний градієнт температур, при якому макси-

мальні середньобагаторічні температури відзначаються в верхніх 

горизонтах, а мінімальні температури відзначаються в нижніх 

горизонтах ґрунту (табл. 1).  Максимальна температура літнього 

періоду відзначається в ґрунті на поверхні  в липні місяці (24-25 

ºС). Середньобагаторічна температура першого періоду (1966-

1980 рр.) чорнозему середньосуглинкового в шарі 20 см склала 

21,4ºС, а в чорноземах легкоглинистих середньобагаторічна 

температура в шарі 20 см становить 23,7ºС. Середньобагаторічна 

температура другого періоду (1986-2005 рр.) чорнозему середньо-

суглинкового в шарі 20 см склала 24,0 ºС, а в чорноземах легко-
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глинистих середньобагаторічна температура в шарі 20 см стано-

вить 21,0 ºС. Так підвищення температури ґрунту на чорноземах 

суглинкових склало 2,6 ºС, а на чорноземах легкоглинистих 0,5 

ºС. Сучасне потепління клімату не дало суттєвого збільшення 

середньої 13-тирічної температури чорноземів різного механіч-

ного складу в шарі 20 см. Температури періоду 2006-2019 рр. 

дорівнюють температурам другого середньобагаторічного пері-

оду. З просуванням в верхні шарі ґрунту різниця в температурах 

зменшується, порівнюючи перший та другий середньобагаторічні 

періоди і навпаки збільшується, порівнюючи останній 13-річний 

період з другим середньобагаторічним періодом.  

Таким чином сучасне потепління клімату викликало в 

чорноземних ґрунтах підвищення температури ґрунту по всьому 

профілю на 1-2 ºС, зменшення глибини сезонного промерзання на 

чорноземах середньосуглинкових на 3 см, збільшило тривалість 

періоду із середньою добовою температурою вище 0 ºС на 16 

днів., Отже відзначається загальна закономірність в підвищенні 

середньодесятилітніх температур ґрунту в зв'язку із загальним 

потепленням клімату. Винятком з цієї закономірності є зниження 

середньої температури за останні роки в більш глибших горизон-

тах чорнозему середньосуглинкового в осінньо-весняний періоди. 

Література:  
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ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ. ПЕРЕВАГИ  

ТА НЕДОЛІКИ 

 

Ключник В.Я., 

викладач кафедри іноземних мов 

Національний університет  

«Львівська політехніка»  

м. Львів, Україна 

На сьогоднішній день у всьому світі непроста ситуація, 

яка вплинула на всі сфери життя та безпосередньо на навчання. 

Переваги і недоліки дистанційного навчання актуальні на 

сьогоднішній час. 

Українське законодавство підтримує стрімкий розвиток 

дистанційної освіти. Про це запевняють різні положення та 

нормативні документи законодавства України стосовно цієї 

тематики, а саме Закон України «Про освіту», «Концепція 

розвитку дистанційної освіти в Україні», «Положення про 

дистанційне навчання», державна програма «Освіта» та ін. 

Дана стаття присвячена дистанційному навчанню, яке має 

на увазі індивідуально-диференційований підхід до навчання 

іноземної мови, зокрема вивченню української мови як 

іноземної. Дана форма навчання дозволяє самому студенту 

вибрати час і місце для навчання, а також використовувати в 

навчанні нові інформаційні технології, здійснювати різноманіт-

ні спільні проекти з іншими студентами. Освоєння матеріалу 

може відбуватися в індивідуальному темпі. Інформаційні 

технології дистанційного навчання дозволяють проводити 

заняття з української мови як іноземної  в режимі відеокон-

ференції, що є  скеровано на самостійну роботу студентів. 

Головною перевагою дистанційної освіти, як і всієї технології 

роботи в Інтернеті, є зміщення акценту з вироблених методів 

навчання з української мови як іноземної на методи пошукової, 

творчої діяльності. Дистанційне навчання не повинне 
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обходитись лише інтернетом і замінювати підручники та 

посібники, воно повинно формувати собою основу для 

організації навчально-пізнавальної діяльності студентів. 

Якщо брати до прикладу порівняння дистанційного 

навчання з традиційною формою занять у викладанні іноземної 

мови, варто відзначити, що при традиційній формі навчання 

відбувається безпосередній контакт студента й викладача в 

процесі навчання. Однак, враховуючи ситуації, в умовах яких 

іноземні студенти через певні причини не можуть відвідувати 

університет, варто зазначити, що дистанційна форма може 

стати оптимальною альтернативою. 

 Під час розробки методики дистанційного навчання 

української мови як іноземної потрібно врахувати, що 

основним і найрезультативнішим є міжособистісне або це ще 

можна назвати «живим» спілкування, так як воно є найприрод-

нішим способом обміну досвідом діяльності для людини. Адже 

під час «живого» спілкування викладач може повністю викори-

стати всі канали впливу на студента (візуальний, вербальний, 

невербальний тощо). Головною фігурою в процесі навчання є 

викладач, адже саме викладач є основним джерелом для 

здобуття інформації. «Живе» спілкування відбувається пере-

важно на заняттях, тому важливо, щоб заняття проводились 

регулярно. Вважаю, що обов'язковим є вивчення всіх видів 

мовленнєвої діяльності, а найбільш важливими є аудіювання та 

говоріння. Для отримання реального результату навчання має 

відбуватися з використанням на заняттях різних технічних 

засобів навчання. 

Стосовно Львівської політехніки слід зазначити, що керів-

ництво навчального закладу та самі викладачі потурбувалися 

про студентів і було створено університетську програму під 

назвою «Віртуальне навчальне середовище» (ВНС), у якому 

представлені науково-навчальні інститути і для кожного 

студента та викладача університету доступний вхід. А це в 

рази облегшує навчання для будь-якого студента. 

До кожного тижня навчання представлено теми та вправи, 
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які дають можливість студентові вивчити українську мови 

навіть не виходячи з додому. А опісля, викладач має змогу 

віртуально перевірити знання студента, так як було створено 

журнал оцінок. Найголовніше, що все прозоро та доступно. 

На мою думку, підсумовуючи вище представлений 

матеріал, варто сказати, що найбільш вдалою та корисною є 

традиційна форма навчання. Адже візуальний та вербальний 

контакт студента і викладача дає більшого результату в 

опануванні іноземних мов. Зі свого досвіду можу сказати, що 

велика кількість тем, яка представлена для вивчення 

української мови як іноземної вдається студентам важко, час 

спілкування обмежений і залишається мало часу для роздумів. 

Література:  
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доцент кафедри соціології 

Дніпровського державного  

технічного університету 

м. Кам’янське, Україна 

Терпимість як ніколи раніше важлива в сучасному світі. Ми 

живемо в добу глобалізації економіки і все більшої мобільності, 

швидкого розвитку комунікації, інтеграції та взаємозалежності, в 

століття великомасштабних міграцій і переміщення населення, 

урбанізації і перетворення соціальних структур. Кожен регіон 

багатоликий, і тому ескалація нетерпимості та конфліктів 

потенційно загрожує всім частинам світу. Від такої загрози не 

можна відгородитися національними кордонами, бо вона носить 

глибокий глобальний характер. 

Терпимість означає повагу, прийняття і правильне розуміння 

багатого різноманіття культур нашого світу, наших форм 

самовираження та способів проявів людської індивідуальності. Їй 

сприяють знання, відкритість, спілкування та свобода думки, 

совісті і переконань. Терпимість - це гармонія в різноманітті. Це 

не тільки моральний обов'язок, а й політична та правова потреба. 

Терпимість – це чеснота, яка робить можливим досягнення миру і 

сприяє заміні культури війни культурою світу [1]. 

Терпимість необхідна у відносинах між окремими людьми, 

перш за все її необхідно формувати в сім'ях. У школах і 

університетах, в рамках неформальної освіти, удома та на роботі 

необхідно зміцнювати дух толерантності та формувати відносини 

відкритості, солідарності і уваги один до одного. Засоби 

комунікації здатні відігравати конструктивну роль у справі 

сприяння вільному та відкритому діалогу та обговорення, 
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поширення цінностей толерантності та роз'яснення небезпеки 

прояву байдужості по відношенню до груп і ідеологіям, що 

набирають силу, які є проповідниками нетерпимості. 

Відсутність терпимості, в свою чергу, веде до вкрай 

небажаних соціально-політичних наслідків. Розшарування 

суспільства на ворогуючі групи, категоричне неприйняття 

цінностей та ідеалів «противника», є не що інше, як 

соціокультурний розкол. Нетерпимість може приймати форму 

маргіналізації соціально найменш захищених груп, їх виключення 

з суспільного і політичного життя, а також насильства та 

дискримінації по відношенню до них [2]. 

Виховання є найбільш ефективним засобом попередження 

нетерпимості. Виховання в дусі толерантності має бути 

направлено на протидію впливу, що викликає почуття страху та 

відчуження по відношенню до інших. Воно повинно сприяти 

формуванню у молоді навичок незалежного мислення, 

критичного осмислення й вироблення суджень, заснованих на 

моральних цінностях. 

Також, виховання в дусі терпимості починається з навчання 

людей тому, в чому полягають їх загальні права та свободи, щоб 

забезпечити здійснення цих прав, та з заохочення прагнення до 

захисту прав інших. 

Дане виховання слід розглядати в якості невідкладного 

імперативу; у зв'язку з цим необхідно заохочувати методи 

систематичного та раціонального навчання терпимості, що 

розкривають культурні, соціальні, економічні, політичні та 

релігійні джерела нетерпимості, що лежать в основі насильства і 

відчуження. Політика та програми у галузі освіти повинні 

сприяти покращенню взаєморозуміння, зміцненню солідарності 

та терпимості у відносинах як між окремими людьми, так і між 

етнічними, соціальними, культурними, релігійними і мовними 

групами, а також націями. 

На державному рівні терпимість вимагає справедливого та 

неупередженого законодавства, дотримання правопорядку і 

судово-процесуальних та адміністративних норм. Терпимість 
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також вимагає надання кожній людині можливостей для 

економічного і соціального розвитку без будь-якої дискримінації. 

Терпимість – це обов'язок сприяти утвердженню прав людини, 

плюралізму (в тому числі культурного плюралізму), демократії та 

правопорядку. Терпимість – це поняття, що означає відмову від 

догматизму, від абсолютизації істини і затверджує норми, 

встановлені в міжнародних правових актах в області прав 

людини [3]. 

Принцип терпимості повинен бути покладений в основу 

політичної діяльності на всіх рівнях, і перш за все на рівні 

державного управління, оскільки держава відіграє провідну роль 

в суспільному житті. 

В інтересах міжнародної згоди суттєво важливо, щоб окремі 

люди, громади та нації визнавали і поважали культурний 

плюралізм людської спільноти. Світ неможливий без терпимості, 

а розвиток і демократія неможливі без миру. 
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УДК 341.24 (476:477)  Юридичні науки 

 

БІЛОРУСЬ – УКРАЇНА: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ 

ДОГОВІРНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ ДВОСТОРОННЬОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА 

 

Крет Р.М. 

кандидат політичних наук, доцент, 

доцент кафедри політології та соціології  

Рівненського державного  

гуманітарного університету 

м. Рівне, Україна 

Якщо погодитися з тим, що в світовій  політиці сьогодні 

відбуваються зміни якісного характеру, то логічно припустити, 

що це веде за собою не менш радикальні зміни і кодексу законів, 

які регулюють поведінку учасників політичної взаємодії, котра 

визначає певний політико-правовий режим сучасних 

міжнародних відносин. 

Набуття Україною і Республікою Білорусь державної 

незалежності, визнання їх повноправними суб’єктами міжнарод-

них відносин зумовило необхідність вибору обома державами 

зовнішньополітичного курсу та створення надійної договірно-

правової бази, необхідної для ефективного співробітництва.  

Для обох республік питання договірно-правового оформ-

лення посіло одне з найголовніших позицій. Сьогодні договірно-

правова база двосторонніх відносин України і Республіки 

Білорусь нараховує 219  документів, з них  105 -  міждержавних і 

міжурядових, 114 – міжвідомчих. На міжрегіональному рівні 

підписано 86 документів [1], що належним чином регулює 

більшість сфер білорусько-українського співробітництва у 

політичній, торговельно-економічній, гуманітарній, право 

охоронній, транскордонній  та інших сферах. 

Для України і Білорусі важливі кроки в цьому напрямку були 

зроблені в кінці 90-х років ХХ ст., коли 29 грудня 1990 р. був 

підписаний Договір про співробітництво між БРСР і УРСР, який 
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став базовим по відношенню до двох республік і регулював їх 

відносини майже до 1997 р.  

Значну роль у формуванні інтересів двох держав відіграло 

створення СНД в грудні 1991 р. Незбіжність зовнішньополітич-

них пріоритетів ( Білорусь бажала інтегрувати в країни бувшого 

СРСР, Україна – в об’єднану Європу) призвело до зменшення 

білорусько-українських політичних контактів. В першій половині 

90-х років ХХ ст. діалог обох республік здійснювався виключно 

на рівні обговорення економічних питань. 

Потрібно визнати, що з кінця 1992 р. починається період 

активного розроблення договірно-правової бази. Цьому сприяло 

встановлення дипломатичних відносин і відкриття посольств 

України в Білорусі  і посольства РБ в Україні, а також візит 

білоруської урядової делегації на чолі з Прем’єр-міністром 

В.Кебічем до України, за підсумками якого було підписано 20 

міжурядових і міжвідомчих угод. В основному це були докумен-

ти про відносини в торгово-економічній сфері, питання держав-

ного кордону, транспорту, подолання наслідків Чорнобильської 

катастрофи. В результаті договірно-правова база регулярно 

поповнювалась новими документами двосторонніх відносин [2]. 

Значне розширення білорусько-української бази договірно-

правових відносин відбулося після перемоги Л.Кучми на 

президентських виборах в Україні. В липні 1995 р. новообраний 

український президент відвідав Республіку Білорусь з першим 

офіційним візитом, знаковою подією якого стало підписання 

Договору про дружбу, добросусідство і співробітництво, який 

відкрив нову сторінку у  взаємовідносинах між двома самостій-

ними державами. Договір урегульовував низку принципово 

важливих питань. В цьому документі, зокрема, зазначалось, що 

обидві сторони погоджуються будувати свої відносини на 

взаємній повазі, довірі і згоді, керуючись при цьому принципами 

поваги до державного суверенітету, рівноправності і невтручання 

у внутрішні справи одне одного, заперечення використання один 

проти одного сили, в тому числі економічної та інших методів 

тиску, поважати права і свободу людини, доброякісного 
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виконання норм  з  міжнародного права, а також  іншими 

загальновизнаними принципами і нормами міжнародного 

права [3].  Для України і Білорусі Договір мав виключно важливе 

значення передусім тому, що створював правовий фундамент 

відносин з найближчим геополітичним сусідом, історія взаємин 

яких бере початок з давніх часів. 

Як наслідок подальших президентських зустрічей обох 

держав (з 1994 р. і по сьогоднішній день в Республіці Білорусь 

незмінним президентом залишається О. Лукашенко, в Україні 

періодично президенти змінювались)   в цілому за період 1994-

2004 рр. було підписано близько 120 двосторонніх нормативно-

правових документів різного значення [2]. Впродовж зазначеного 

періоду найбільша кількість підписаних угод була економічного 

плану, зокрема, сюди можна віднести Угоду про сприяння  і 

взаємного захисту інвестицій, (14 грудня 1995 р.), створення 

Міжвідомчої комісії з питань торгово-економічного співробіт-

ництва  (12 квітня 1996 р.),  про економічне співробітництво на 

1999-2008 рр. (11 грудня 1998 р.),  створення міжурядової 

білорусько-української комісії з питань  торгово-економічного 

співробітництва (21 травня 2004 р.).  

Значний потенціал договірно-правової бази склали 

документи, що регулюють правовідносини в транспортній сфері. 

До них відносяться Договір про повітряне сполучення (17 липня 

1995 р.) і судноплавство внутрішніми водними шляхами (6 

лютого 1998 р.).  

Продовжуючи спостерігати  за хронологією відносин обох 

держав, ми не можемо обійти стороною події в Чорнобилі. Саме 

території обох країн постраждали найбільше, тому співпраця і 

Білорусі, і України  про наслідки ліквідації  аварії реалізується на 

основі угод про партнерство між Міністерствами охорони 

здоров’я України та РБ.  

Особливої уваги договірно-правових відносин заслуговує 

тема білорусько-українського кордону, непорушність якого 

регулюється Договором про дружбу, добросусідство і 

співробітництво між Україною і Республікою Білорусь (1995р.) і 
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Договором між Україною і Республікою Білорусь про державний 

кордон (1997 Р.), який був ратифікований в тому ж році, але 

набрав чинності лише в червні 2013. Тоді ж розпочався офіційний 

процес демаркації кордонів. 

Окремо варто виокремити міжурядові угоди в галузі 

забезпечення безпеки і військового співробітництва. Сюди 

необхідно віднести Угоду про військово-технічне співробіт-

ництво (16 грудня 1994 р.), Протокол про розширення співпраці у 

військовій галузі між Міністерствами оборони України і Білорусі 

(31 січня 1996 р.), угоди між Кабінетом Міністрів України та 

урядом РБ про співробітництво в галузі попередження 

надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків (7 липня 2000 р.) 

і про додаткові заходи довіри і безпеки (16 жовтня 2001 р.) 

Доволі значну групу документів становлять договірно-

правові угоди, що стосуються охорони навколишнього середо-

вища, соціальної і гуманітарної сфери, освіти і науки, 

співробітництва в галузі інформації та її захисту. Крім того, 

важливе місце у системі договірно-правового забезпечення обох 

країн займає окремий документ про умови розміщення і обслуго-

вування дипломатичних представництв Республіки Білорусь в 

Україні і України в Білорусі (15 грудня 2000 р.), який окреслив 

питання права і використання диппредставництв обох країн. 

Впродовж 2004-2010 рр. кількість правових документів 

значно скоротилась, але згодом завдяки новому політичному 

діалозі знову зросла. Вартою уваги була підписана в 2009 р. Угода 

про безвізові поїздки громадян, яка суттєво спростила взаємні 

поїздки громадян і мала значне соціальне значення[4]. 

Незначну кількість договірно-правових відносин впродовж 

другого десятиліття ХХ1 ст. можна пояснити тим, що після 

встановлення державного суверенітету  і Республіка Білорусь, і 

Україна створили достатньо впорядковану політично-правову 

базу для зміцнення та розвитку міждержавного діалогу в різних 

сферах українсько-білоруського співробітництва.  

На сьогоднішньому етапі результатом зустрічі президентів 

Білорусі і України В. Зеленського і О. Лукашенка на Другому 
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форумі регіонів в жовтні 2019 р. у м. Житомир стало підписання 

15 угод ( 2 міжвідомчі та 13 міжрегіональних), а також укладено 

близько 40 контрактів на суму близько 500 млн. дол. США [1]. 

Отже, провівши аналіз білорусько-українських відносин 

варто відзначити, що період впродовж майже тридцяти років 

співробітництва був достатньо насиченим щодо формування 

договірно-правової бази обох держав і надалі не припиняється 

робота для її подальшого розвитку по всьому комплексу 

актуальних питань. 
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м. Львів, Україна 

На сьогоднішній день туристична галузь в Україні є 

однією з пріоритетних галузей, яка стрімко розвивається. 

Одним з фактів є те, що у деяких країнах внесок у внутрішній 

валовий продукт від туризму сягає 25%, а позитивне сальдо 

платіжного балансу за туристичні послуги перевищує 

20 млрд доларів. Україна, водночас, ще довго не зможе 

наблизитись до таких показників і розраховувати на значні 

надходження від туристичної діяльності до бюджету. За 

ініціативи державної влади здійснюються певні кроки щодо 

поліпшення ситуації, розробляються і приймаються державні 

програми фінансової підтримки розвитку туризму в Україні, 

вдосконалюється законодавство. Враховуючи певні зрушення, 

які є в туристичній галузі, звичайно, ще існує велика кількість 

проблем.  

Найбільшою проблемою для туристичної галузі України є 

недосконала система оподаткування. Основними чинниками, 

що негативно впливають на рівень формування дохідної 

частини державного та місцевих бюджетів за рахунок доходів 

від туристичної діяльності, є значний податковий тягар, 

недосконале податкове законодавство та неефективна система 

адміністрування податків і зборів у туристичній індустрії. 

Зазвичай, при впровадженні конкретних податків і зборів, зміні 

податкових ставок законодавець нехтує економічною доцільні-

стю їх введення через необхідність якнайшвидшого наповнен-

ня публічних фондів, яким завжди бракує коштів [1, с  734].  
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На сьогоднішній день налічується близько п’ятнадцяти 

податків і зборів, які сплачуються підприємствами туристичної 

галузі. Значне податкове навантаження на сьогоднішній день 

досить сильно гальмує інтенсивний розвиток туристичної галузі. 

Туристичній галузі загалом та туристичним підприємства зокрема 

не надаються пільги на розвиток власної підприємницької бази та 

іноземного туризму. Наша держава Україна отримує найбільшу 

частину внесків від іноземних інвесторів, які є зацікавленими в 

якісному наданні туристичних послуг для туристичної сфери 

згідно з європейськими стандартами. Найбільш характерними 

проблемами, пов’язаними з оподаткуванням у туристичній галузі, 

є розміри платежів, які стягуються, запобігання ситуаціям 

подвійного оподаткування та встановлення особливого 

податкового режиму й конкуренції податків. Відомим фактом є 

те, що багато іноземних країн світу стимулюють зростання 

обсягів в’їзного іноземного туризму на свою територію, 

впроваджуючи спеціальні заходи щодо податкового заохочення 

для певних категорій відвідувачів. Суть таких стимулюючих 

заходів полягає в тому, що відбувається часткове відшкодування 

податків та зборів, які були отримані при купівлі товарів чи 

отриманні певних послуг в країні, де турист провів певний 

проміжок часу, тобто, відпочивав.  

Питанням оподаткування в туристичній галузі присвячено 

чимало праць як вітчизняних, так і іноземних учених. Переду-

сім, варто відзначити таких, як Розметов О. Г., Ярошенко Ф. Я., 

Мельник П. В., Старостенко Г. Г., Данканич Т. П., Новосельсь-

ка Л. І., Кифяк В. Ф., Діденко А. В., Мальська М. П., Білоус Н. Л., 

Рутинський М. Й. та інших, але багато питань ще залишаються 

дискусійними.  

На сьогодні в Україні існують два основні види 

оподаткування туристичної діяльності:  

➢ загальна система оподаткування, обліку та звітності 

(передбачена законодавством України); 

➢  спрощена система оподаткування, обліку та звітності 

для суб'єктів малого підприємництва. 
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Основні статті оподаткування в туристичній галузі 

збігаються з відповідними статтями оподаткування в інших 

галузях ринкової економіки. За даними Всесвітньої ради з 

подорожей і туризму (WT&TC), близько 50% податків від 

туризму формуються за рахунок стандартних податкових 

надходжень, таких, як:  

➢ податок на додану вартість (ПДВ); 

➢ податок із продажу; 

➢ податок із персоналу, що залучений до роботи в 

туристичній галузі, приблизно становить 35%; 

➢ податок на прибуток – близько 15%. 

Варто також зазначити, що значно ускладнюють сучасну 

систему оподаткування постійні її зміни та уточнення. Це 

ускладнення стосується, насамперед, самих суб'єктів 

туристичної діяльності, які вимушені постійно слідкувати за 

нововведеннями, не маючи можливості отримати з боку 

держави своєчасні роз'яснення та консультації щодо нових 

процедур справляння податку чи збору. Також варто 

зауважити, що кожен сегмент туристичної галузі, а для 

прикладу візьмемо підприємства готельного бізнесу, мають 

певну кількість обов’язкових податків і зборів, які вони 

сплачують. Загалом, їх десять, розглянемо детальніше [3, 

703 с.]:  

➢ податок на додану вартість;  

➢ акцизний збір; 

➢  податок на прибуток підприємства;  

➢  податок на доходи фізичних осіб;  

➢  державне мито;  

➢ плата (податок) за землю;  

➢  податок із власників транспортних засобів та інших 

самохідних машин і механізмів;  

➢ відрахування на соціальні заходи від фонду оплати 

праці;  

➢  плата за торговий патент та на деякі види 

підприємницької діяльності. 
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Враховуючи те, що податків та зборів багато, вони суттєво 

впливають на ціну послуг у готельних господарствах, що не 

завжди приваблює клієнта, тобто, туриста. Всесвітня 

організація туризму ідентифікувала різні типи податків, що 

зараховуються до туристичного сектора у розвинутих країнах і 

в країнах, що розвиваються. 

Розглянемо детальніше податки, які сплачує туристична 

галузь, в таблиці [2]. 

 
№ Сектор Назва податку 

1 
Готелі/розміщення 

туристів 

➢ Податок з обігу 

➢ Оподаткування додаткових пільг 

➢ Мито та акциз 

2 Ресторани 
➢ Податки на лікеро-горілчану 

продукцію 

3 
Автобуси міжміського 

сполучення 

➢ Оподаткування туристичного 

транспорту 

➢ Торговельне мито 

➢ Специфічний додатковий податок 

4 Авіаперевезення ➢ Податок за використання палива 

5 Навколишнє середовище 

➢ Податок на екотуризм 

➢ Податок на викиди вуглецю 

➢ Податок на викиди сміття 

6 Дорожні податки ➢ Податок на паливо 

7 Прокат автомобілів ➢ Торговельне мито 

 

Аналізуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що 

система оподаткування в Україні для туристичної галузі є 

досить складною, що інколи змушує підприємства туристичної 

галузі шукати шляхи оптимізації податкових навантажень. 

Тому вважаю, що вдосконалення і спрощення в системі 

оподаткування в України в туристичній галузі допоможе 

підприємствам туристичної індустрії працювати прозоро і не 

шукати шляхи оптимізації сплати податків. За умови, що дані 

підприємства туристичної галузі працюватимуть прозоро, вони 

будуть більш ефективними для держави, адже буде більше 

податкових надходжень до державної казни, а це – основна 

складова виконання бюджетів різних рівнів.  
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ОСОБЛИВОСТІ ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНОЇ СПІВПРАЦІ 

УКРАЇНИ ТА ФРАНЦІЇ 
 

Лісовець А.П.  

здобувачка вищої освіти факультету  

історії, політології та міжнародних відносин  

Крет О.В. 

кандидат політичних наук, доцент 

доцент кафедри політології та соціології 

Рівненський державний  

гуманітарний університет 

м. Рівне, Україна 

Зовнішня політика є однією з найважливіших функцій 

держави, що визначає її сутність, вона є складовою частиною 

політики в цілому, яка має всеохоплюючий характер і велике 

значення в регулюванні суспільних відносин. Зовнішня політика 

– це діяльність держави на міжнародній арені, яка регулює 

відносини з іншими суб’єктами зовнішньополітичної діяльності, 

спирається на економічний, демографічний, військовий, науко-

во-технічний і культурний потенціали взаємодіючих держав [1]. 

Торкаючись питання двосторонніх відносин Франції та 
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України, не можна оминути тих подій, які відбувались в так 

званій УСРР і тісно пов’язаних з темою, яку ми розглядаємо. 

Українські більшовики мали «своє» відношення до французів, 

яке повністю керувалось директивами з Москви. Велику роль в 

подіях відігравала широко розгалужена мережа більшовицьких 

агентів, що надавали своєму керівництву досить повну 

інформацію про всі події того часу. Значна частина такої 

інформації у вигляді витягів з преси надходила до Наркоматів 

іноземних та військових справ УСРР [4].  

Слід зауважити, що українсько-французькі відносини 

пройшли складний, часто суперечливий шлях. Він почався в кінці 

1917-го р. з фактичного визнання самостійності УНР і 

призначення сюди генерала Табуі Комісаром Французької 

республіки. На початку 1918 р. Україна, в свою чергу, готувалась 

надіслати до Франції свого посла – члена Центральної Ради М. 

Шрага. Процес встановлення взаємин був перерваний приходом 

до влади в Україні гетьмана П. Скоропадського.  

Після перемоги антигетманського повстання країни Антанти 

і, зокрема, Франція деякий час помилково ототожнювали уряд 

Директорії з більшовиками. Але як випливає з наведених 

документів, численні місії УНР до Франції та французької 

окупаційної зони на півдні України допомогли двостороннім 

відносинам знов повернутися в нормальне русло. Лише 

катастрофічні події на антибільшовицькому фронті у 1920 р. 

поклали край активній політиці Франції в Україні [3].  

Українсько-французькі відносини з моменту проголошення 

незалежності нашої держави 24 серпня 1991 року стали одним із 

пріоритетних напрямів її зовнішньої політики. Підтвердження 

цього – паризька зустріч 3 жовтня 1991 року Голови Верховної 

Ради України Леоніда Кравчука з Президентом Французької 

Республіки Франсуа Міттераном. 

Роль Франції, як одного зі стовпів європейської безпеки, 

перетворює її на справедливого посередника у переговорах між 

Росією та Україною в рамках «нормандського формату», а 

також на лідера серед держав-членів ЄС. У всіх процесах 
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французька дипломатія виступала за рішення та переговорні 

процеси з двома основними характеристиками: стабільності та 

рівноваги. З очевидних геополітичних причин Франція, як 

правило, більше переймається південним сусідством ЄС і 

трохи менше східним, особливо у порівнянні з Німеччиною чи 

Польщею.  

У рамках Європейського Союзу Франція загалом займає 

більш збалансовану позицію стосовно Росії, ніж Німеччина або 

Італія, і м’якшу, ніж Велика Британія чи Польща. Франція 

розглядає Росію як конкурента на Сході, але як партнера на 

Півдні. Проте українсько-французькі відносини досі залежать 

від російсько-французьких відносин у рамках криз на Близь-

кому Сході, які наразі домінують у безпековому порядку 

денному Франції [2].  

Зовнішньополітичні відносини України та Франції протя-

гом майже усього часу мали обмежений характер, оскільки 

головні пріоритети французької зовнішньої політики більше 

стосувалися південного сусідства, а не східного. Україна ж, з 

моменту набуття незалежності була непослідовною у розвитку 

та побудуванні своїх відносин із країнами ЄС, в тому числі з 

Францією. Побічним позитивним ефектом від конфлікту між 

Україною і Росією стала більша активізація співпраці між 

Україною і Францією. Україна все ж потрапила до пріоритетів 

зовнішньої політики, що власне і змусило Францію поглиблю-

вати свої знання про Україну. Важливість Франції для України 

важко переоцінити, адже Франція є захисником українського 

суверенітету та ключовим гравцем європейської безпеки. 

Аналізуючи зовнішньополітичну співпрацю України та 

Франції, можна зробити висновок про те, що ці відносини 

можуть бути ще кращі, та ще більш ефективні. Зважаючи і на 

історичний фундамент цієї співпраці, а також на сучасне 

становище розвитку зовнішньополітичної взаємодії цих держав 

можна говорити про те, що Україні важливо підтримувати ці 

відносини і тим більше варто їх розвивати та виводити на 

новий ще більш якісний рівень, Досягнути цього можна 
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безпосередньо впливаючи та реформуючи внутрішню політику 

України.  

Франція наразі стоїть на міжнародній арені на декілька 

щаблів вище від України. Саме ця умова дає підстави Франції 

вагатися, щодо відкриття окремого вектору зовнішньо полі-

тичних відносин які будуть націлені саме на Україну. Тому для 

збереження існуючих відносин з Францією та їх покращення, 

Україна повинна провести ряд заходів, які допоможуть їй 

утвердитися на міжнародному рівні, зарекомендують Україну 

як надійного та передбачуваного партнера. 
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Наведено результати аналізу досліджень, пов’язаних з 

використанням сухої барди в годівлі свиней (відгодівельного 

молодняка, супоросних і підсисних свиноматок) та її вплив на 

навколишнє середовище. Рекомендовано включати до раціону 

відгодівельного молодняка свиней до 20 % DDGS. 

Ключові слова: незамінні амінокислоти, перетравність, свині, 

сирий протеїн, суха барда. 

Вступ. Висушений дистилят зерна разом з розчиненими в 

ньому речовинами (DDGS – суха барда) отримують в 

промисловості, як побічну продукцію виробництва біоетанолу 

та харчового етилового спирту. Протягом останніх років у 

США побудовано близько 165 заводів по виробництву 

біоетанолу, які щорічно виробляють понад 18 млн. т сухої 

барди. В результаті цього значного збільшення виробництва 

проведено ряд наукових досліджень з оцінки концентрації 

поживних речовин, їх перетравності, унікальних властивостей 

та ефективності використання барди в годівлі свиней.  

Метою даної роботи є узагальнення результатів останніх 

досліджень, пов’язаних із використанням сухої барди в годівлі 

свиней (відгодівельного молодняка, супоросних і підсисних 

свиноматок) та її вплив на навколишнє середовище. 

Результати та їх обговорення. Концентрація та 

перетравність енергії  і поживних речовин сухої барди. В 
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Сполучених Штатах Америки, велика частина етанолу 

виробляється з кукурудзи, на кількох заводах використовують 

сорго і ячмінь, а на деяких – суміші різних зернопродуктів. 

Якість барди, яка виробляється, залежить від зерна, яке було 

використано для виробництва етанолу, але навіть якщо те ж 

зерно використовується різними заводами, спостерігається 

відмінність в хімічному складі отриманої барди. 

Досліджений вміст енергії і поживних речовин у великій 

кількості зразків DDGS представлені в таблицях 1, 2, 3, і 4 

разом з визначеною кількістю засвоєних енергії, фосфору і 

амінокислот. Середня концентрація валової (брутто) енергії в 

барді становить близько 5530 ккал GE на кг сухої речовини 

(DM). Це значення більше, ніж концентрація енергії в 

кукурудзі. Проте, засвоюваність енергії з барди є нижча, ніж з 

кукурудзи і визначені концентрації перетравної (DE) i обмінної 

(ME) енергії в барді є 4,14 і 3,897 ккал/кг сухої речовини (DM), 

відповідно [1]. Кількість обмінної енергії в кукурудзі і сухій 

барді практично не відрізняється (табл.1). 
 

Таблиця 1. Концентрація енергії в кукурудзі та сухій барді для 

молодняка свиней 

Інгредієнти 
Куку-

рудза 

DDGS 

середнє найбільше найменше 

Валова енергія 4,496 5,434 5,592 5,272 

Загальна перетравність, % 90,4 76,8 82,8 73,9 

Перетравна енергія,  

ккал/кг DM 
4.088 4,140 4,593 3,947 

Обмінна енергія, ккал/кг 

DM 
3,989 3,897 4.336 3,674 

 

Оскільки крохмаль конвертується в етанол в процесі 

ферментації, тільки невелика його кількість присутня в барді 

(табл. 2). Проте, клітковина кукурудзи не конвертується в етанол, 

тому її концентрація є відносно високою в барді. 

Концентрація фосфору в сухій барді становить близько 

0,60 %. Загальна засвоюваність фосфору з барди є приблизно 

59 % (табл. 3).  
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Таблиця 2. Концентрація карбогідратів у сухій барді 
Показники Середнє Найбільше Найменше 

Крохмаль, всього, % 7,3 11,4 3,8 

в т.ч. розчинна фракція, % 2,6 5,0 0,5 

нерозчинна фракція, % 4,7 7,6 2,0 

Клітковина, % 9,9 17,3 7,2 

 

Таблиця 3. Концентрація та перетравність фосфору сухої барди в 

раціонах годівлі молодняка свиней 
Показники Середні Найнижчі Найвищі 

Загальний Р, % 0,61 0.51 0,74 

Загальний (DM*) Р, 

%  

0,70 0,57 0,85 

Перетравний Р, % 0.36 0,28 0.47 

*) DM - суха речовина 
 

Відповідний показник для кукурудзи складає 21,5 %, що 

значно нижче, ніж барди [1]. Причиною більшого показника 

перетравного фосфору барди ніж кукурудзи може бути те, що 

фосфор фітатного комплексу кукурудзи гідролізується в процесі 

ферментації, що робить фосфор більш доступним для 

всмоктування. Як наслідок, при включенні барди в раціон свиням, 

засвоюваність органічного фосфору зростає і таким чином 

зменшується потреба додаткового введення неорганічного. Це не 

тільки знижує вартість раціону, але і зменшує кількість фосфору, 

який виводиться з організму тварин. Концентрація та коефіцієнти 

перетравності амінокислот були визначені в 36 зразках, 

отриманих на 35 переробних заводах Середньозахідного регіону 

США (табл.4).  

 

Таблиця 4. Концентрація та перетравність сирого протеїну і 

амінокислот DDGS в раціонах годівлі молодняка свиней* 

Показники 
Концентрація, % Перетравність, % 

середня найнижча найвища середня найнижча найвища 

Сирий 

протеїн 
27,5 24,1 30,9 72,8 63,5 84,3 

Незамінні амінокислоти 

аргінін 1,16 0,95 1,41 81,1 74,1 92,0 

гісцидин 0,72 0,56 0,84 77,4 70,0 85,0 
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ізолейцин 1,01 0,87 1,31 75,2 66,5 82,6 

лейцин 3,17 2,76 4,02 84,3 75,1 90,5 

лізин 0,78 0,54 0,99 62,3 43,9 72,9 

метіонін 0,55 0,46 0,71 81,9 73,7 89,2 

фенілаланін 1,34 1,19 1,62 80,9 73,5 87,5 

треонін 1,06 0,89 1,71 70,7 61,9 82,5 

триптофан 0,21 0,12 0,34 69,9 54,2 80,1 

валін 1,35 1,15 1,59 74,5 65,8 81,9 

*) Використані джерела інформації: Stein et al., 2005; Pahm et al., 

2006; Stein et al., 2006; Urriola et al., 2007. 

 

Результати досліджень показали, що деякі варіації існують 

для перетравності амінокислот серед різних зразків барди 

[2,3.4.5]. Це стосується в першу чергу, зокрема, лізину, показники 

якого є більш варіабельні, ніж інших незамінимих амінокислот в 

питаннях перетравності [6]. Причиною таких варіацій вважають 

те, що лізин може бути пошкоджений під час теплової обробки в 

деяких зразках барди, що зменшує кількість перетравного лізину 

в них [7]. Більшість амінокислот в барді мають середні показники 

перетравності, за винятком лізину. Мінливість вмісту інших 

перетравних амінокислот різних зразків знаходиться в межах 

нормального діапазону варіації, як і в інших кормових інгреді-

єнтів. Для того, щоб зменшити ризик використання барди з різних 

джерел, які можуть мати низьку перетравність лізину, як наслідок 

теплової обробки, необхідно враховувати співвідношення лізину 

до сирого протеїну (табл. 5). Низька кількість перетравного лізину 

часто пов'язана з низькою концентрацією лізину у зразках, що 

підтверджує необхідність врахування відношення лізин : сирий 

протеїн раціону, як показник якості лізину. Якщо кількість лізину 

в сирому протеїні 2,8 % і більше – суха барда вважається 

середньої або вище середньої якості, якщо менше – низької 

якості. Оскільки лізин, як правило, є першою лімітуючою 

амінокислотою в раціоні, суха барда з вмістом лізину менше 

2,8 % від сирого протеїну не може використовуватись в годівлі 

свиней. 

Що необхідно знати перед закупкою барди. Через те, що 

існує деяка відмінність в якості барди серед різних виробників, то 
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рекомендується, щоб споживачі визначали концентрацію 

поживних речовин в продукті, перш ніж купувати DDGS. 

Концентрація сирого протеїну повинна становити не менше 

27,00 %, а загального вмісту жиру і фосфору принаймні 9,00 % і 

0,55 %, відповідно (табл. 6). Концентрації ADF і NDF не повинні 

перевищувати 12 % і 40 %, відповідно. Щоб уникнути джерел 

барди, яка була пошкоджена тепловою обробкою, співвідношення 

лізину до сирого протеїну повинно бути не менше 2,80 %. 

Необхідно вимагати сертифікат, що підтверджує відсутність 

мікотоксинів.  

Раціони з використанням барди. При розробці раціонів з 

бардою, слід враховувати, що значення кількості енергії майже не 

відрізняються від її кількості в кукурудзі. Раціони повинні 

формуватись на основі перетравних амінокислот і засвоюваного 

фосфору. Оскільки протеїн барди є відносно з низьким вмістом 

лізину, додатковий кристалічний L-лізин необхідно включати в 

раціони, коли використовується барда. Необхідно збільшувати 

кількість кристалічного L-лізину на 0,1 % на кожні 10 % сухої 

барди, яка включена в раціон. У той же час, 4,25 % соєвого шроту 

і 5,70 % кукурудзи можна, замінити десятьма відсотками барди 

(табл. 7). Оскільки більша концентрація і засвоюваність фосфору 

з барди ніж з кукурудзи і соєвого шроту, 0,20 % монокальцію 

фосфату також може бути видалено з раціону на кожні 10 % 

барди, яка використовується, але додатково необхідний вапняк 

для підтримки концентрації кальцію.  

Якщо більше ніж 20 % барди входить в раціон, 0,015 % 

кристалічного Ltryptophan (триптофану) також необхідно додати 

на кожні додаткові 10 % барди, яка використовується. Якщо 

складають раціон годівлі супоросних свиноматок із 

використанням барди, менше сої може бути замінено, тому що 

вони більш вимогливі до кількості перетравного трипофану ніж 

лактуючі свиноматки і молодняк свиней. Тому, що барда має 

низьку концентрацію триптофану, необхідну його кількість 

можна підтримати в раціоні супоросних свиноматок тільки тоді, 

коли зменшення його за рахунок соєвої макухи лімітується до 
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2,4 % для кожних 10 % сухої барди. Як наслідок, якщо 10 % 

барди включено в раціон годівлі супоросних свиноматок, 

кількість кукурудзи може бути зменшена на 7,4 %. 

Кількість сухої барди в раціонах годівлі свиней. Включення 

20–30 % сухої барди в повнораціонні комбікорми характеризу-

ються високою продуктивністю молодняку свиней [8, 9, 10]. 

Однак, зменшення споживання кількості комбікормів з 

використанням сухої барди, а також, як наслідок, зниження 

продуктивності представленні в дослідженнях деяких авторів [11, 

12]. Зменшення споживання кількості корму може бути пов’язане 

з специфікою джерела виробництва барди, яка була використана в 

дослідженнях або викликане підвищеним рівнем сирого протеїну. 

Однак, якщо використовувати якісну барду та формувати 

раціони з урахуванням вище вказаних принципів, можна вводити 

в комбікорм принаймні 20 % барди без зниження продуктивності 

свиней. 

Включення в комбікорм до 20 % сухої барди лактуючим 

свиноматкам і до 40 % супоросним не має негативного впливу 

або має незначний позитивний ефект на репродуктивні показники 

[7, 13, 14, 15]. 

Інші наслідки використання барди. Відносно висока 

концентрація жиру в барді може привести до збільшення проблем 

з кормороздавачами та комбікормопроводами. В деяких випадках 

може виникнути необхідність зміни системи зберігання та 

роздавання кормів. Комбікорми, які містять суху барду, 

збільшуються в об’ємі. Як правило на кожні 10 % барди, яка 

входить в комбікорм, його об’єм збільшується на 3 %. Це означає, 

що якщо бункер може вмістити 8 т кукурудзяно-соєвого 

комбікорму, то при використанні 20 % DDGS в ньому може 

вміститись лише 7,6 т комбікорму. 

Жир барди має відносно високу концентрацію ненасичених 

жирних кислот, що збільшує м’якість сала [12]. Це може стати 

проблемою на заключній відгодівлі, при використанні понад 20 % 

барди. Дослідження з зменшення негативного впливу високих 

концентрацій DDGS в комбікормах на якість свинини тривають. 
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При згодовуванні DDGS, відмічено збільшення кількості 

народжених поросят в одному досліді, але необхідно провести 

ряд наукових досліджень для підтвердження даного положення. 

Вплив використання сухої барди в годівлі свиней на навколишнє 

середовище не вивчено, однак, більша перетравність фосфору з 

DDGS ніж із кукурудзи та соєвої макухи, зменшує кількість 

використання неорганічних фосфатів та екскреції фосфору з 

гноєм. 

Економічна ефективність використання барди. Тому, що 

суху барду використовують замість кукурудзи та соєвої макухи, 

економічна ефективність залежить від вартості кормів, які 

виключають з раціону. В Україні в даний час вартість соєвої 

макухи складає 9 тис. грн./т, зерна близько 3,5 тис. грн./т, а сухої 

барди – 4 тис. грн./т. Тому, при введенні в раціон 20 % сухої 

барди, вартість комбікорму зменшиться на 800 грн./т. 

Висновки. 1. Кількість господарств, які використовують 

барду в годівлі свиней з кожним роком зростає. Рекомендований 

рівень включення – до 20 % DDGS. 

2. Використовувати суху барду на заключній відгодівлі 

понад 20 % не рекомендується, через те, що виявлено негативний 

її вплив на якість свинини. 

3. Не рекомендується включати в стартерні комбікорми 

DDGS поросятам в перші два тижні після ранньої відлучки.  

4. Раціони годівлі повинні формуватись на основі 

перетравних амінокислот (особливо контролюйте перетравний 

лізин і триптофан), а також перетравний фосфор. 

5. Використовувати суху барду, вміст лізину в сирому 

протеїні якої менше 2,8 % не рекомендується. 
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ПАВЛО НИКИФОРОВИЧ ШАРОЙ 

В ІСТОРІЇ МЕДИЦИНИ ЄЛИСАВЕТГРАДУ 

 

Мельничук К.С., 

доцент кафедри історії України  

Центральноукраїнського педагогічного 

університету імені Володимира Винниченко 

м. Кропивницький, Україна 

Важливою складовою загальнолюдських цінностей у всі 

часи історії людства було і залишається здоров’я. В історії 

становлення та розвитку медичної освіти завжди є актуальними 

пошуки найбільш оптимальної моделі підготовки медичних 

кадрів, що поєднує інтереси держави, суспільства та реалії 

ринку. Особливої значущі ця проблема набуває в умовах 

всесвітньої пандемії, яка не оминула і Україну. В цих умовах 

вирішення проблеми організаційного забезпечення ефективного 
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лікування та перепідготовки кадрів є вирішальним фактором 

подолання сучасного перебігу пандемічного процесу.  

Медична освіта, а загалом і вся медицина Єлисаветграда, 

бере свій початок від 1777 року, саме тоді при фортеці було 

засновано перший військовий шпиталь на 28 ліжок, що 

здебільшого обслуговував військовиків, а вже у другу чергу –

цивільне населення [1]. Для закладення шпиталю спонукало 

зростання кількісного складу військ, та відсутність належної 

санітарно-епідемічної роботи. 

В умовах російсько-турецької війни зросла потреба в 

кваліфікованому медичному персоналі, тому розпорядженням 

Г.Потьомкіна у фортеці 1788 року (за іншими джерелами 

1787 року) було засновано «медико-хирургическую школу при 

Елисаветградской гошпитали». Це був один з перших медич-

них навчальних закладів в Україні [2, с. 51] Таких шкіл у 

тодішній Росії було всього шість – у Москві, Петербурзі (при 

сухопутному і адміралтейському шпиталях), Кронштадті, 

Барнаулі та Єлисаветграді. Пришпитальна медико-хірургічна 

школа відігравала визначну роль у справі розвитку вітчизняної 

медицини, підготовки кадрів кваліфікованих медичних 

працівників. За роки існування (1787-1797 роки) із стін 

навчального закладу випущено 255 лікарів та підлікарів (за все 

ХVІІІ століття в імперії було підготовлено 2000 лікарів), 

чимало випускників школи стали згодом світилами вітчизняної 

медицини [3, С. 118-119]  

До навчання у школі погодились переважно вихованці 

Києво-Могилянської академії, Чернігівського, Переяславського 

і Харківського колегіумів. За соціальним складом це були 

переважно діти духовних осіб, козаків, дрібної шляхти і 

лікарів. За етнічним складом – українці, у менших кількостях 

росіяни, поляки, молдавани. Основна вимога для вступу в 

школу полягала у знанні латинської мови.  

Генеральним директором (інспектором) шпиталю та 

школи було призначено Павла Никифоровича Шарого (1751–

1832 рр.) [4, с. 166]. Шарой відіграв помітну роль у організації 
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медичної освіти в Україні. Він народився в Чернігові, навчався 

в місцевому колегіумі. У 1766-1768 роках здобував освіту в 

Петербурзькій госпітальній школі, потім служив військовим 

лікарем у Кременчуці. У 1772 році одержав звання штаб-лікаря 

і був призначений губернським лікарем, а згодом – керівником 

кременчуцької лікарні. У 1770-1774 роках він разом з 

Д. Самойловичем брав участь у ліквідації епідемії чуми у 

Новоросійській губернії, зокрема в Єлисаветграді. З 1787 р. 

упродовж десяти років (до її закриття у 1797 р.) був керівником 

(інспектором) медико-хірургічної школи при Єлисаветградсь-

кому сухопутному шпиталі. За свої заслуги у підготовці 

медичних кадрів першим із медиків ХVІІІ ст. одержав чин 

цивільного генерала – статського радника. Потім служив 

головою Карної палати у м. Новомиргороді Вознесенської 

губернії, очолював цивільний і карний суди у Таврійській 

губернії. З 1805 р. знову зайнявся медичною діяльністю і з 

часом отримав звання доктора медицини [5, с.43]. 

Військовим лікарям виділялися земельні ділянки, площею 

180-300 десятин. Таку ділянку поблизу балки Княжі Байраки 

одержав і П.Шарой. Тут він заснував поселення на 20 дворів, 

яке стало називатися Шарівкою. В 1782 році в селі Шарівка 

штаб-лікаря Шароя, проживало 16 чоловіків та 12 жінок. 

У 1784 році П.Н.Шарой виступив ініціатором заснування в 

Єлисаветграді першої християнської богодільні, навіть склав 

кошторис на влаштування та утримання богоугодного закладу, 

пожертвував 50 рублів асигнаціями. Павло Никифорович звер-

нувся до міської думи: «…сообразуясь долгу человеколюбия, 

покорнейше прошу для таковых нищих, не имеющих по нес-

частной судьбе своей никакого покрова и пропитания, взять 

меры в построении дома и нужного содержания, хотя бы на 25 

человек...». 4 лютого 1794 року було відкрито богадільню [6,19]. 

Найчисельнішим у пришпитальній школі були випуски 

1791-го (47 осіб) та 1794-го (84 особи). І це саме в той період, 

коли в аналогічних петербурзькій чи московській навчалося 

всього лише по 20 учнів. Навчання відбувалось прискореними 
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темпами – щоденно теоретичні заняття тривали 6 годин і ще 4 

години учні працювали біля ліжок хворих. За умови успішного 

навчання, студенти отримували кваліфікацію підлікаря (фельд-

шера), через два-три роки, пропрацювати один рік в лікарні, а 

потім ще за рік отримати кваліфікацію лікаря. Перший випуск 

фельдшерів відбувся вже у 1789-му, а лікарів – у 1791-му [7, с. 9]. 

Єлисаветградська медико-хірургічна школа діяла протягом 

10 років (1787-1797). За цей час у ній пройшли курс навчання 

247 учнів і 10 волонтерів. За даними Б. Криштопи, у XVIII ст. 

кожен восьмий лікар Російської імперії був вихованцем 

Єлисаветградської медико-хірургічної школи [8,37]. 

Після закінчення російсько-турецької війни та передисло-

кацією військових частин на південь Єлисаветградський 

госпіталь, що був клінічною базою для школи, втратив своє 

значення. Клопотання про збереження школи і переміщення її 

до Херсона не отримало підримки. Підготовку дипломованих 

лікарів в Україні було відновлено лише з відкриттям у 1805 р. 

Харківського університету. 

Організаційні заходи влади, громадські ініціативи по фун-

дації, становленню та розвитку медичної освітньої політики у 

ХVІІІ столітті створили ефективну, для свого часу, систему 

підготовки медичних кадрів вищої ланки. Єлисаветградський 

військовий шпиталь та медикохірургічна школа заклали 

підвалини для подальшого розвитку медичного обслугову-

вання населення нашого краю, стали підґрунтям, розвитку 

земської медицини.  
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Завдяки перетворенням, які відбуваються на сучасному 

етапі розвитку Української держави, постають нові завдання як 

перед освітньою системою в цілому, так і безпосередньо перед 

вищою освітою, оскільки саме їй належить провідна роль у 

формуванні культурних цінностей особистості, зростанні 

наукового та інтелектуального потенціалу країни. [8] 

Педагогічне дорадництво (дорадник – "той, хто дає поради, 

радить що небудь; назва службовця-консультанта". [6]) – це 

надання кваліфікованим фахівцем (консультантом) у галузі 

освіти консультаційної послуги керівникам, педагогічним і 

науково-педагогічним працівникам закладів і установ освіти з 
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питань їхньої професійної діяльності та розвитку, інформа-

ційної підтримки, допомоги, виявлення й аналізу професійних 

проблем та напрацювання рекомендацій їхнього вирішення, а 

також сприяння реалізації цих рекомендацій. [7] 

Дослідженню феномена професійної компетентності 

особистості присвячено праці багатьох вітчизняних та 

зарубіжних учених. Фундаментальні основи оновлення 

системи вищої освіти, професійної підготовки педагогів вищої 

школи, теоретичні та методичні засади формування 

професіоналізму, професійної культури, професійної 

майстерності і, власне, професійної компетентності викладачів 

ВНЗ розкриваються в працях В. Андрущенка, А. Барабанщи-

кова, В. Бондаря, Н. Гузій, О. Гури, О. Дубасенюк, З. Єсаревої, 

І. Зязюна, В. Кременя, В. Кузовльова, Н. Кузьміної, В. Лозової, 

В. Лугового, В. Олійника, І. Підласого, Н. Протасової, В. Семи-

ченко, С. Сисоєвої, В. Сластьоніна та ін. [8] 

Професійна компетентність – це головний компонент 

підсистеми професіоналізму особистості, сфера професійних 

знань, коло питань, що вирішуються, система знань, що 

постійно розширюються і дозволяють виконувати професійну 

діяльність з високою ефективністю. [1] 

Таким чином, сучасний фахівець – це висококваліфіко-

ваний професіонал, який поєднує загальну ерудицію із 

знаннями конкретної галузі діяльності, уміє виділити 

стратегічні питання, встановити взаєморозуміння та взаємодію 

із громадськістю, конкретною соціальною групою, окремими 

людьми, тобто володіє культурою комунікативної діяльності. 

Саме тому науковці, які досліджують професійну компетент-

ність фахівців різних галузей, одностайні у думці, що 

обов’язковою її складовою є комунікативна компетентність. [9] 

Термін «комунікативна компетентність» не є новим у 

педагогічній літературі, однак однозначна трактовка цього 

поняття на сьогодні відсутня. Найчастіше комунікативну 

компетентність розглядають як здатність встановлювати та 

підтримувати необхідні контакти з людьми. До складу 
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комунікативної компетентності включають певну сукупність 

знань, умінь та навичок, що забезпечують ефективне здійснен-

ня комунікативного процесу. Д.Ізаренков трактує комуніка-

тивну компетентність як здатність людини до спілкування в 

одному й декількох видах мовної діяльності, що являє собою 

придбану в процесі природної комунікації або спеціально 

організованого навчання особливу якість особистості. [2]  

Російські дослідники (Д. Іванов, К. Митрофанов, О. 

Соколова) під комунікативною компетентністю розуміють 

здатність ставити і вирішувати певні типи комунікативних 

задач; визначати цілі комунікації, оцінювати ситуацію, 

враховувати наміри і способи комунікації, бути готовим до 

змін власної мовленнєвої поведінки. Усе перераховане є 

необхідними умовами успішної комунікації. [4] 

Аналіз багатьох наукових джерел свідчить, що 

комунікативна компетентність – це узагальнена комунікативна 

властивість особистості, що включає розвинуті комунікативні 

здібності, сформовані уміння і навички міжособистісного 

спілкування, знання про основні його закономірності та 

правила. Таким чином, сформована комунікативна компетент-

ність надає можливість фахівцю успішно вступати у різного 

роду (вербальні та невербальні, усні й письмові) контакти для 

вирішення комунікативних задач (передачі інформації, ведення 

переговорів, встановлення та підтримки контактів, інші).  

Комунікативна компетентність консультанта – це здат-

ність установлювати і підтримувати ділові контакти з людьми. 

Вона визначається рівнем і стилем спілкування, виступає 

необхідною умовою особистої, професійної, наукової та 

громадської діяльності. Для цього консультанту необхідно 

знати основи професійного педагогічного спілкування; функції 

спілкування; особливості міжособистісної взаємодії; володіти 

різними способами поведінки у міжособистісному спілкуванні; 

застосовувати різні техніки спілкування; знати причини 35 

виникнення міжособистісних конфліктів і способи їх 

попередження тощо. Водночас консультант повинен уміти 
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адекватно сприймати та розуміти споживачів консультаційних 

послуг; виявляти здатність до емпатії; орієнтуватися у різних 

ситуаціях спілкування; вирішувати конфлікти в системах 

«консультант-клієнт», «клієнт-клієнт» тощо. [5] 

До комплексу комунікативних знань та вмінь, що склада-

ють комунікативну компетентність фахівця, дослідники 

відносять наступні: 

✓ знання норм та правил спілкування (ділового, повсяк-

денного, святкового тощо);  

✓ високий рівень мовленнєвого розвитку, що дозволяє у 

процесі спілкування вільно передавати і сприймати 

інформацію; 

✓ розуміння невербальної мови спілкування; 

✓ уміння вступати в контакт з людьми з урахуванням їх 

статевих, вікових, соціокультурних, статусних характеристик; 

✓ уміння вести себе адекватно ситуації та використову-

вати її специфіку для досягнення власних комунікативних 

цілей; 

✓ уміння впливати на співрозмовника таким чином, щоб 

схилити його на свій бік, переконати у силі своїх аргументів; 

✓ здатність правильно оцінити співрозмовника як особис-

тість, як потенційного конкурента або партнера й обирати 

власну комунікативну стратегію в залежності від цієї оцінки; 

✓ здатність викликати у співрозмовника позитивне 

сприйняття власної особистості. 

Усі названі характеристики мають бути притаманні 

фахівцям будь-якої галузі, тому комунікативна компетентність 

є невід’ємною складовою професійної підготовки. [3] 
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ВПЛИВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ НА СОЦІАЛІЗАЦІЮ  

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

Полозова Д.В. 

викладач фізичного виховання, 

Київський державний коледж  

туризму та готельного господарства  

м.Київ, Україна 

Проголошений Президентом України курс реформ для 

модернізації нашої країни вимагає чіткого бачення стратегічної 

перспективи України та розробки цілої низки тактичних 

завдань, спрямованих на реалізацію окресленої мети - 

утвердити національну конкурентоспроможність, забезпечити 

стійкий соціально-економічний розвиток і високі стандарти 

життя громадян. В умовах стрімкої глобальної трансформації 

світу одними з ключових завдань державної влади у сфері 

внутрішньополітичної безпеки є подолання диспропорцій у 

соціально-гуманітарній сфері за рахунок створення економічних 

і соціальних умов для зростання народжуваності, обмеження 

відтоку населення за кордон та забезпечення відповідності 

ринку освітніх послуг перспективним потребам суспільства і 

держави у трудових ресурсах необхідної кваліфікації. В першу 

чергу, ці завдання стосуються саме проблем соціалізації молоді 

в Україні. 

Відповідно до законодавства «соціальне становлення молоді 

- процес різнобічного включення молоді в життєдіяльність 

суспільства як системи, сприйняття її як елементу цієї системи». 

Це інтенсивний, з огляду на вік, процес сприйняття та засвоєння 

знань, правил та норм життя у суспільстві, пошуки відповідного 

до власних ідеалів місця у соціумі, адаптація до виконання у 

ньому певної соціальної ролі. 

Численні соцопитування молоді, як правило, фіксують 

критичне сприйняття сучасного життя в Україні та скептичну 
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налаштованість до можливості швидких та якісних змін 

власної долі. Зокрема, за висновками експертів Інституту 

Горшеніна, внаслідок річного міжнародного соціологічного 

дослідження «Студенти – образ майбутнього» головними 

проблемами молодих українців є труднощі у працевлаштуванні 

та відсутність можливостей самореалізації. Зокрема, у 

рейтингу нагальних проблем саме проблема працевлаштування 

є найбільш актуальною для нашої молоді (64,5 % опитаних). 

58,4 % серед опитуваних молодих людей стурбовані поши-

ренням у середовищі однолітків алкоголізму, на третє місце 

потрапила проблема наркозалежності - 43,6 %. Необхідно 

зауважити, що все перелічене є «верхівкою айсберга» невирі-

шених питань, які стають на заваді успішній соціалізації 

молоді. Спектр їх набагато ширший, вони пов’язані між собою, 

стають підґрунтям для виникнення нових викликів для 

українського суспільства. 

Молодь є особливою групою населення, у якій, з одного 

боку, виникає найбільше нових соціальних проблем, а з іншого 

- саме проблеми молоді мають особливе значення для 

майбутнього  суспільного розвитку. Водночас, психологічні 

особливості розвитку у юнацькому віці можуть загрожувати 

рядом небезпек. Серед таких небезпек можна виділити 

агкоголізм, наркоманія, суіцидальні прояви. Все частіше серед 

небезпек фігурує Інтернет-залежність, як новий і ще недостат-

ньо вивчений ризик соціалізації особистості. 

Поняття «соціалізація» (від лат. Socials - суспільний) 

дедалі активніше використовується як наукова категорія 

представниками широкого спектра наук  філософії, соціології, 

психології, політології, педагогіки та ін. Соціалізація - це 

прийняття індивідом групових норм, «прийняття особистістю 

переконань, цінностей і норм вищого чи нижчого статусу, 

характерних для груп, членства в яких особистість домага-

ється». 

У будь-якому суспільстві соціалізація людини має 

особливості на різних етапах. У найзагальнішому вигляді етапи 
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соціалізації можна співвіднести з віковою періодизацією 

життю людини. Існують різні періодизації, і та, що наводиться 

нижче, не є загальновизнаною. Вона вельмиумовна, але 

достатньо зручна з соціально-педагогічної точки зору. 

 Людина в процесі соціалізації проходить наступні етапи: 

дитинство (від народження до 1 року), раннє дитинство (1-3 

року), дошкільне дитинство (3-6 років), молодший шкільний 

вік (6-10 років), молодший підлітковий (10-12 років), старший 

підлітковий (12-14 років), ранній юнацький (15-17 років), 

юнацький (18-23 року) віку, молодість (23-30 років), ранню 

зрілість (30-40 років), пізню зрілість (40-55 років), літній вік 

(55-65 років), старість (65-70 років), довгожительство (понад 

70 років). 

У сучасних умовах підвищується роль фізичної культури 

як невід’ємної частини загальної культури суспільства і все 

більшого значення набувають її соціальні функції. 

Більшість теоретиків, які працюють в сфері соціології 

спорту та фізичної культури, виділяють специфічні соціальні 

функції спорту та фізичної культури. В.Д. Паначев акцентує 

свою увагу на виховній функції спорту: спорт виховує 

характер громадянина, загартовує його волю, розвиває 

естетичні почуття, затверджує правила чесної гри. 

Спорт є фактором інтеграції, а найголовніша його функція в 

суспільстві – консолідуюча; саме такої точки зору дотримується 

В.І. Лукащук. Реалізація спортом консолідуючої функції сприяє 

його комунікативним можливостям. Участь у спільних 

тренуваннях та змаганнях, як правило, породжує у різних людей 

почуття єдності, дружби, товариства, співробітництва і 

приналежності до колективу. Це може бути ефективним 

фактором скорочення соціальної дистанції між людьми, оскільки 

сприяє дружнім відносинам, розвитку почуття єдності. 

Специфічна соціальна функція спорту та фізичної 

культури – змагально-еталонна. Досягнення, які виявляються 

та фіксуються в спорті, набувають суспільного визнання, 

слугують свого роду еталонним виміром індивідуальних та 
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суспільних можливостей, а разом з тим – і виділення орієн-

тирів на шляху реалізації цих можливостей. Саме таку функцію 

виділяють В.І.Жолдак, С.Г. Сейранов. Також вони виділяють 

евристичну функцію та функцію досягнень, де соціальна 

цінність спорту зводиться до розуміння його як особливого 

типу евристичної, тобто творчо-пошукової, діяльності, що 

включає моменти відкриття, знаходження нового. 

Зазначені специфічні функції спорту є похідними від його 

сутності і виражають суттєві особливості діяльності, яка 

розгортається відповідно націленості на максимальну реаліза-

цію людських можливостей та розвиток здатності подолання 

перешкод. 

До загальних соціальних функцій спорту можна віднести 

функцію особистісно спрямованого виховання, навчання та 

розвитку, оздоровчо-рекреативну, емоційно-видовищну, функцію 

соціальної інтеграції та соціалізації особистості, комунікативну та 

економічну функції. 

Отже, можна зробити висновок, що спорт та фізична 

культура виконують функції, які можна звести до комплекс-

них, а саме: підготовка людини до праці; виховання всебічно 

розвиненої та гармонійної особистості; збереження та 

укріплення здоров’я людей, їх фізичне самовдосконалення; 

зміцнення миру, дружби та товариських відносин між 

народами. На даному етапі розвитку суспільства необхідним є 

пошук нових форм існування та розвитку фізичної культури й 

спорту в сфері соціальної діяльності, які формуватимуть 

особистісні характеристики індивіда, що забезпечить повнішу 

реалізацію цих функцій в українському суспільстві. 
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Потьомкіна Н.З., 
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Широке впровадження інформаційно-комунікаційних 

технологій (ІКТ), Інтернету та віртуальних соціальних мереж 

(ВСМ) зокрема, зробили віртуальний простір (кіберпростір) 

органічною складовою культури інформаційної доби. Саме вони 

сьогодні визначають маршрути перетворень у різних соціальних 

сферах (освіта, культура, економіка тощо) конкретного сус-

пільства та соціального розвитку нової генерації, спричиняючи 

як позитивні (доступ до безмежних інформаційних активів, нові 

способи віртуальної комунікації, курси та платформи для 

здобуття дистанційної освіти тощо), так і негативні (відхід від 

реальності у віртуальний світ, звуження кола інтересів через 

формування інформаційного пузиря, нехтування реальними 

соціальними стосунками, втрата соціальних зв’язків, розвиток 

залежності) наслідки. Невпинно зростаюча кількість 
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українських старшокласників, залучених до ВСМ все більше 

актуалізує проблему патологічного їх використання та, як нас-

лідок, потребує пошуку демократичних шляхів попередження 

даного стану через сприяння інтеріоризації старшокласниками 

соціально-позитивної системи цінностей, яка дозволить 

усвідомлено, критично та відповідально вибирати і сприймати 

інформацію, представлену у ВСМ, використовуючи та спрямо-

вуючи її на створення власного унікального інформаційного 

простору для саморозвитку і самовиховання не тільки в 

масштабі міста/держава, а й глобального світу. Поставлене 

завдання може вирішуватися лише у процесі цілеспрямованого, 

ціннісно-насиченого, систематичного, планомірного та комплек-

сного соціально-педагогічного впливу (відповідає принципам 

процесу соціального виховання) на сприйняття учнями старших 

класів інформації, що надходить зі сторінок ВСМ. 

Теоретико-методологічні підвалини соціального виховання 

як наукової категорії широко висвітлені у студіях М. Галагузо-

вої, І. Звєрєвої, А. Мудрика, А. Рижанової, С. Харченко та ін. 

Ключові аспекти видозміни даного соціально контрольованого 

виду соціалізації в умовах становлення інформаційного 

суспільства та актуалізація кіберсоціалізації (В. Лютий, 

М. Пальчинська, В. Плешаков, А. Рижанова, М. Угольков та ін.), 

а саме її вплив на молоде покоління (В. Курило, Н. Максимов-

ська, С. Мукомел, С. Савченко, А. Тадаєва, М. Тукмачев та ін.) 

охоплює коло інтересів багатьох науковців соціальної сфери. 

Окремо, дослідники виділимо експлікацію комплексу провідних 

сталих психічних якостей учнів старшої школи (Л. Божович, 

М. Боришевський, О. Запорожець, Т. Кириленко та ін.) та умов 

їх соціального розвитку (А. Аніщенко, Н. Отрощенко, 

Р. Шулигіна та ін.), зауважуючи формування новоутворень та 

видозміну процесу соціальної комунікації через безпосередній 

вплив віртуальних соціальних мереж (О. Арестова, Н. Білан, 

О. Войскунський, О. Зінченко, Н. Іщук, Н. Малєєва, М. Махній 

та.ін.). З огляду на це вбачаємо необхідність у регульованому 

використанні віртуальних соціальних мереж як засобу 



 

116 

гармонізації соціального розвитку сучасних старшокласників. 

Як відомо старший шкільний вік (15-18 років) є найбільш 

сензитивним для засвоєння загальнолюдських ціннісних 

орієнтацій, формування світогляду, пошуку себе (становлення 

«Я-концепції» та актуалізація професійного самовизначення) 

тощо. Не зважаючи на розширення соціальної інтеракції 

(однолітки, авторитетні дорослі, групи за інтересами та ін.), 

навчальна діяльність залишається провідною, хоча і зазнає 

певних змін: інтенсифікується інформаційний пошук та потік, 

з’являється діяльнісне різноманіття, зростає особиста відпові-

дальність за успішність в навчанні (через потребу вступу до 

закладів вищої освіти), значно збільшуються інтелектуальні 

навантаження (ускладнення змісту навчальних предметів, 

додаткові курси, підготовка до ЗНО). Високий рівень тривож-

ності у спілкуванні, схильність до депресивних станів, більша 

екстравертивність, надемоційні реакції на події соціальної 

дійсності у нових соціокультурних умовах інформаційного 

суспільства мають проекцію не тільки на реальний світ 

старшокласників, а й на його віртуальний аналог. 

ВСМ, як продукт інформаційної доби та як і будь-яке 

соціальне явище, не можуть бути однозначно оцінені як 

негативні чи позитивні щодо процесу соціалізації нового 

покоління та їх кіберсоціалізації (загалом, соціалізація у 

кіберпросторі) зокрема. Однак, очевидно, що вони сьогодні 

набувають вигляду своєрідного інформаційного відбитка 

соціальної суб’єктності старшокласників (через їх кіберпо-

ведінку), оскільки саме цей канал комунікації та інтеракції 

використовується ними найбільше.  

Перш ніж застосовувати відомі ВСМ (Інстаграм, Фейсбук, 

Твіттер тощо) як засіб соціального виховання, варто зауважити 

загальні позитивні та негативні тенденції їх стихійного впливу 

на процес кіберсоціалізації та, як наслідок, загального процесу 

соціалізації старшокласників інформаційної епохи. Таким 

чином, на нашу думку, позитивними тенденціями є: 1) можли-

вість отримувати зразки поведінки в різних соціокультурних 
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ситуаціях; 2) наочне уявлення про різні ціннісні системи 

(мультикультурний медіаконтент), які існують в сучасному 

суспільстві не тільки в державному, а й в регіональному і навіть 

в глобальному масштабі, що уможливлює для старшокласників 

зіставлення цієї інформації з власним досвідом та уподобан-

нями, а також задоволення потреб у світоглядному пошуку 

ідеалу; 3) техніко-технологічний розвиток ІКТ створює все 

більш оптимальні умови для мобільної інтерактивної 

комунікації (вебкамери, мікрофони, 3D-окуляри та ін.); 

4) можливість вступати в опосередковану, проте реальну 

(вловиму зоровими та слуховими рецепторами) соціальну 

комунікацію; 5) надає доступ до відкритого простору для 

висловлювання особистих думок з актуальних питань (форуми, 

чати, блоги) та спостереження за реалізацією власних 

різноманітних соціальних ролей (асоціації, групи за інтересами); 

6) єдність інформаційного фону підсилює відчуття спільності в 

рамках країни, регіону, світу; 7) спостереження схожих 

соціальних проблем в інших регіонах та в інших людей нівелює 

індивідуальне відчуття соціальної самотності, ізольованості, 

відчуженості; 8) пропонує інформацію та місткі поради, за 

допомогою яких можуть бути налагоджені реальні соціальні 

контакти та вирішені майже будь-які нагальні особисті питання; 

9) дозволяють особистості відкрито спостерігати, співчувати і 

навіть співпереживати нещастю інших, надавати допомогу 

(оперативні новини, групи самопомочі, волонтерські організації, 

міжнародні представництва тощо). На противагу, негативними 

тенденціями є: 1) ВСМ стають безособовим віртуальним 

соціальним партнером, який підміняє потребу в соціальних 

контактах у реалі, що, у свою чергу, призводить до збіднення 

реальних соціальних зв'язків; 2) більшість проявів соціальної 

активності та групової інтеграції у віртуальному просторі 

здійснюються на основі негативної або загрозливої їх життю та 

здоров'ю ситуації (хепіслепінг, екстремальні селфі, групи 

суїциду типу «Синій кит» тощо); 3) створює майже нереальні 

образи життєвих стандартів та ідеалів (модні тренди, сімейні 
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цінності, професійні спрямування типу блогерів та фрілансерів 

та ін.); 4) демонстрація успішної людини, але при цьому 

результат успіху не пов'язаний з процесом досягнення 

матеріального достатку, професійної кар'єри, соціального 

статусу; 5) викривлене уявлення про ідеальну зовнішність та 

образ життя через сприйняття контенту сторінок медійних зірок 

із застосуванням численних «прикрас» (фільтри, фоторедактори) 

як реальних; 6) асоціальні епатажні персонажі набувають 

більшої популярності, ніж соціально-позитивні, і стають 

зразками для наслідування (Біллі Айліш (Billie Eilish), 

Моргенштерн та ін.). 

Вважаючи віртуальні соціальні мережі об'єктивною 

реальністю нашої епохи та одним з інформаційних просторів 

пошуку старшокласниками соціальних орієнтирів, вони можуть 

бути використані з метою соціального виховання у віртуальній 

реальності задля гармонізації реальної дійсності молодої 

генерації, тобто зменшення чи навіть нівелювання окреслених 

негативних аспектів кібервзаємодіії у ВСМ та підсилення їх 

сильних сторін, задля розвитку особистісного соціального 

потенціалу учасників кіберпростору.  

Оскільки сьогодні технології, методи, форми та засоби 

використання ВСМ як засобу соціального виховання 

недостатньо вивчені, вважаємо за необхідне подальшу розробку 

цього питання як на теоретико-методологічному рівні так і в 

площині практичного застосування. 
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УДК 374       Педагогічні науки 
 

ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНІ ЯКОСТІ ВЧИТЕЛЯ ЯК 
ОСНОВА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 

 

Рубаха В.В., 
студентка відділення «Початкова освіта 013» 

КЗВО «Луцький педагогічний коледж»  
Волинської обласної ради 

м. Луцьк, Україна 
Науковий керівник Борбич Н.В. 

У сучасному світі особистості вчителя надається особлива 

увага [2]. Особистісна якість – це ставлення, яке закріпилося і 

стало звичним, та визначає стійкість поведінки особистості в 

будь-яких умовах, що змінюються [7]. 

Учитель повинен перетворитись на мудрого і гідного 

довіри шукача знань  і сенсу навчання, на співавтора душі 

учня. Йому потрібно стати творцем свого суб`єктивного 

освітнього поля, ошляхетнююча сила якого прямо залежатиме 

від його особистих якостей [2]. 

Якості особистості, що характеризують професійно 

педагогічну спрямованість, формують авторитет учителя – 

визнання учнями його інтелектуальної, моральної сили і 

переваги. Авторитетний педагог повинен бути ерудованим, 

справедливим, толерантним, принциповим, людяним, з високим 

почуттям відповідальності. Не менш істотне значення мають 

його вміння гідно поводитися, бадьорість і життєрадісність, 

внутрішня зібраність, стриманість, привітність, привабливість – 

не лише почуттєва й інтелектуальна, а й зовнішня [1]. 

У результаті аналізу накопичених в науці підходів до 

особистості сучасного вчителя, найбільш вірогідною є така 

система якостей: 

1) особистісно-етичні: гуманізм, уважність, дисциплінова-

ність, доброзичливість, вимогливість, товариськість, об’єктив-

ність, самокритичність, висока моральна культура, загальна 

ерудиція, любов до дітей; 
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2) індивідуально-психологічні: ясність і критичність 

розуму, емоційна чуйність та стійкість, культура темпера-

менту, об’єктивна самооцінка; 

3) педагогічні: високий рівень професійно-педагогічної 

підготовки, інтерес до педагогічної діяльності, любов до справи і 

дітей, педагогічний такт, почуття гумору, прагнення до науко-

вопедагогічної творчості, культура і виразність мовлення [7]. 

Усі особистісні якості педагога тісно взаємопов'язані і 

однаково важливі. Проте провідна роль належить гуманістичній 

спрямованості. Гуманістична спрямованість — найголовніша 

характеристика майстерності педагога [4]. Вона полягає в 

зорієнтованості педагога на особистість іншої людини, 

утвердженні словом і ділом найвищих духовних цінностей, 

моральних норм поведінки, стосунків. 

Гуманістична спрямованість є важливим елементом 

педагогічної майстерності. Кожен педагог має бути 

гуманістом, визнавати значущість особистості кожного учня, 

будувати взаємини з дітьми на основі любові і поваги [8]. 

Високий рівень майстерності надає нової якості всій ро-

боті педагога: формується професійна позиція, що акумулює в 

собі вищі рівні спрямованості, знань і готовності до дії; 

розвинуті знання стають інструментом для самоаналізу і вияву 

резервів саморуху; високий рівень здібностей стимулює 

саморозкриття особистості, а вдосконалення педагогічної 

техніки — пошук результату, адекватного задумові [5]. 

Підвалиною педагогічної майстерності є професійна 

компетентність. Комплексність потребує від учителя вміння 

синтезувати матеріал для успішного розв'язання педагогічних 

задач, аналізу педагогічних ситуацій, що зумовлюють 

необхідність осмислення психологічної сутності явищ, вибору 

засобів взаємодії [4]. 

Щоб бути компетентним педагогом, потрібно дотриму-

ватись таких правил педагогічної майстерності: 

- вміти адаптувати навчальний матеріал, враховуючи 

можливості учнів при його засвоєнні; 
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- володіти здатністю до передбачення типових утруднень 

школярів на уроці; 

- повсякчас не лише вивчати свій предмет, його історію, 

філософію , а й вдосконалити техніку свого викладання; 

- вміти варіювати форми і методи пояснення нового 

матеріалу [6]; 

- щиро радіти уcпіхам учнів; 

- виражати повагу й довіру до дітей, віру в їхні можливості 

та здібності; 

- шанобливо ставитись до всіх людей, виявляти свою 

толерантність у спілкувнні з батьками, адміністрацією, 

колегами та іншими працівниками школи. Учні мають 

постійно спостерігати ввічливість свого вчителя; 

- показувати зразок вираження емоцій чи розумної 

стриманості в різних ситуаціях; 

- категорично засуджувати плітки та інтриги в дитячому 

колективі і відкрито демонструвати дітям свою позицію; 

- в певній мірі обмежувати власні бажання, виходячи 

передусім з потреб вихованців і зручності для них; 

- бути відповідальним не тільки за свою поведінку і 

висловлені думки, а й за правильне їх розуміння дітьми; 

- бути в гармонії з собою та навколишнім світом; 

- вміти себе подавати з правильної сторони; 

- знаходити взаєморозуміння з учнями [3]. 

Професіоналізм виявляється в тому, що педагог знає, як 

учити і виховувати, як переводити учня з одного стану в 

інший, як розв’язувати педагогічні завдання, і якими шляхами 

реалізувати мету і завдання виховання. Система знань педагога 

визначає систему знань учнів [7]. 

Педагог є визначальною фігурою системи освіти. Рівнем 

розвитку його професіоналізму, духовно-моральної культури і 

майстерності визначаються будь-які успіхи і в педагогічній 

діяльності, і в розвитку суспільства загалом [8]. 

З вищезазначеного можна сказати, що педагог-майстер це 

особа з високими моральними якостями, з належним рівнем 
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професійної підготовки, яка забезпечує результативність та 

якість своєї роботи. Педагог, який є активним, 

комунікабельним, динамічним, вольовим, впевненим у собі, 

толерантним та високомпетентним. 
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УДК 341    Міжнародне право 

 

БУЛІНГ ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ 
 

Серафимчук Ірина Олегівна 

курсант факультету підготовки фахівців  

для підрозділів стратегічних розслідувань 

Дніпропетровського державного   

університету внутрішніх справ 

м.Дніпро, Україна 

Ми часто хибно думаємо, що це нас не торкнеться, що це 

може статися з кожним окрім нас, проте це лише черговий 

стереотип. Булінг – проблема сучасного суспільства, і 

стикнутися з ним може кожен.  

Так на сьогодні проблема булінгу в Україні набуває не 

абиякого розголосу, адже через цькування діти можуть не 

лише отримати серйозні фізичні та психологічні травми, але й 

втратити життя. 

На сьогодні у нашій державі існує лише адміністративна 

відповідальність за прояви булінгу, що на нашу думку не 

повною мірою застосовує покарання до агресорів. Адже 

цькування котре призводить до серйозних як фізичних та і 

психологічних травм повинно каратися згідно з кримінальним 

кодексом [1]. 

Саме тому ми хочемо звернути особливу увагу на те, що 

краще запобігати негативні наслідки булінгу ніж боротися з 

ними. Саме на сьогодні існує необхідність створення 

механізму превенції булингу. 

Відтак задля запобігання негативним наслідкам булінгу ми 

пропонуємо насамперед  забезпечити кожну школу психологом 

котрий би проводив тренінги з учнями де допомагав би учням 

реагувати на ситуації без проявів агресії. 

Також слід зауважити, що допомога психологів необхідна 

не лише жертвам агресії у випадку її  проявів, але й самими 

агресорам, адже якщо вчасно не допомогти дитині правильно 
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реагувати на ті чи інші ситуації та стримувати свою агресію у 

надалі вона буде вважати, що така поведінка є сприйнятною, 

що у своєю чергою може призвести до негативних наслідків. 

Говорячи  про попередження булінгу  необхідно також 

зазначити, що необхідне місце в ньому посідають саме батьки, 

адже вони першими повинні помічати зміни у своєї дитини та 

вчасно зреагувати на зміни в її поведінці. Саме тому ми 

пропонуємо проводити семінари з батьками на яких би 

розповідали про перші ознаки, що ваша дитина стала жертвою 

цькування або ж стала агресором.  

Відтак відповідно до Закону України «Про освіту» 

обов’язок контролю за запобіганням протидії булінгу на 

сьогодні покладено на керівництво закладу освіти, що на нашу 

думку не є достатньо ефективним[2]. 

Звісно найчастіше прояви булінгу йдуть від однолітків, 

проте не варто забувати й про вчителів, адже вони також 

можуть бути агресорами. Саме тому ми пропонуємо змінити 

існуючу систему розгляду звернень щодо питань пов’язаних з 

булінгом, та впровадити автономний орган у кожному місті 

котрий би розглядав справи пов’язані з булінгом незалежно від 

шкільного керівництва. 

Виходячи з цього ми пропонуємо внести зміни до 

законодавства пов’язаного з протидією булінгу, запровадити  

превентивні заходи протидії цькуванню та посилити покарання 

за його наслідки, що у своєю чергою повинно зменшити 

кількість осіб котрі стали жертвами булінгу.   
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УДК 629.123  Технічні науки 

 

РІЗНОВИДИ КІБЕРАТАК НА СУДНІ В КОНТЕКСТІ 

УПРАВЛІННЯ КІБЕРБЕЗПЕКОЮ 

 

Слатвінська В.М. 

аспірантка кафедри  

господарського права і процесу 

Національного університету  

«Одеська юридична академія» 

м. Одеса, Україна 

Судна являють собою технічно складні системи, що 

характеризуються значними розмірами. Таким чином, вони 

потребують декількох членів екіпажу на борту, що виконують 

найважливіші функції з охорони пасажирів, судна і вантажів [1, с. 

4]. Натомість наразі судноплавна галузь вступає в нову еру, коли 

проектуються, будуються і експлуатуються автономні судна. 

Однак їх впровадження відбувається за рахунок збільшення числа 

небезпечних сценаріїв через потенційні кібератаки. 

Значно загострюється ризик зовнішнього втручання і 

зриву роботи ключових систем судноплавства. Зростаюча 

технічна складність судів ними послуг, що надаються через 

Інтернет, роблять суднові системи все більш уразливими перед 

кібератаками, які можуть перешкодити управлінню судном в 

цілому або роботі суднових систем, навігаційного обладнання, 

від'єднати всі зовнішні комунікації судна або роздобути 

конфіденційні дані [2, с. 154]. 

Морські судна стають жертвами кібератак набагато 

частіше. Судновий екіпаж стикається з тими ж проблемами з 

кібербезпеки, що і представники інших професійних галузей. 

Як результат, морська спільнота усвідомлюючи усі ризики, 

повинна реагувати, а отже і розробляти різні, дієві, способи 

запобігання кібератак [3, c. 182]. 

Нова концепція автономності досягається ціною додаткової 

складності, обумовленої кількістю систем, які повинні бути 
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встановлені на борту і на березі, інтенсивністю програмного 

забезпечення всієї системи, залученими взаємодіями між 

системами, компонентами і людьми і збільшеною зв'язністю. 

Все вищесказане призводить до підвищеної уразливості системи 

до кібератак, що може привести до недоступності або 

небезпечної поведінки критичних суднових систем [4, c. 1]. 

Відомими прикладами кібератаки на судно є: зміна даних 

про судно, включаючи його місцерозташування, курс, 

інформацію про вантаж, швидкість і ім'я; створення «кораблів-

примар»; відправка помилкової погодної інформації конкретним 

судам, щоб змусити їх змінити курс для обходу неіснуючого 

шторму; активація помилкових попереджень про зіткнення, що 

також може стати причиною автоматичного коректування курсу 

судна; можливість зробити існуюче судно «невидимим»; 

створення неіснуючих пошуково-рятувальних вертольотів; 

фальсифікація сигналів EPIRB, що активують тривогу;  

можливість проведення DoS-атаки на всю систему шляхом 

ініціювання збільшення частоти передачі AIS-повідомлень. 

Кібератаки можуть проводитися в чотири етапи: 

Розвідка / розвідка: отримання інформації про мету, яка може 

бути використана для підготовки до кібератаки. Вивчення та 

аналіз наявної інформації для виявлення потенційних 

вразливостей. 

Доставка: зловмисник може спробувати отримати доступ до 

систем і даних цілі. Уразливість може бути використана. Мето-

дами отримання доступу можуть бути, наприклад, електронний 

лист, що містить шкідливий файл / посилання або заражений 

знімний носій в рамках оновлення програмне забезпечення. 

Порушення: використання уразливості для отримання 

несанкціонованого доступу. Ступінь порушення залежить від 

того, наскільки істотна вразливість і Який метод обраний для 

здійснення атаки. 

Афект: зловмисник здійснює дії всередині системи для 

досягнення своєї мети. Наприклад, це може бути розширення 

доступу, вивчення систем або маніпулювання інформація [5, c. 4]. 
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Натомість відповідно до "Керівництва по управлінню 

кіберризиками в морській галузі" визначено функціональні еле-

менти, що сприяють ефективному управлінню кіберризиками [6]: 

- ідентифікація: визначення завдань і обов'язків персоналу 

по управліню кіберризиками і виявлення систем, ресурсів, 

даних і функціональних можливостей, які в разі збоїв можуть 

представляти загрозу для експлуатації судна; 

- захист: реалізація процедур і заходів контролю ризиків; 

планування дій на випадок надзвичайної ситуації з метою запобі-

гання кіберпригод і забезпечення безперебійної експлуатації 

судна; 

- виявлення: розробка та вжиття заходів, необхідних для 

своєчасного виявлення киберпригод; 

- реагування: розробка та виконання заходів і планів щодо 

забезпечення відновлення систем, необхідних для експлуатації 

судна, або функцій, порушених в результаті кіберпригоди; 

- відновлення: ідентифікація заходів з резервного дублюван-

ня і відновлення необхідних для експлуатації судна кіберсистем, 

постраждалих в результаті кіберпригоди. 

Отже, управління кібербезпекою в судноплавстві відбува-

ється шляхом ідентифікації кібератак на судна та запобіжним 

мірам. 
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Слободяник Г.І.  

професор, доктор психологічних наук,  

спеціаліст вищої категорії, майор м/с резерву ЗСУ 

Інститут медичних та фармацевтичних наук 

Міжрегіональної академії управління персоналом  

м. Київ, Україна 

Важливою складовою Збройних Сил України була і залиша-

ється військово-медична служба, яка здійснює безперервне 

піклування про збереження та зміцнення здоров’я військово-

службовців, приймає активну участь у підтриманні боєздатності 

особового складу, вносить свою частку у забезпечення високої 
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бойової готовності Збройних Сил України. Сучасна військова 

медична служба перебуває в стадії тривалого реформування та 

реорганізації Збройних Сил України. 

Уже понад сім років на Сході України ведуться бойові дії, 

які призвели до значного числа поранених військовослуж-

бовців (ЗСУ, СБУ, МВС, ДПС) та бійців добровольчих баталь-

йонів, постала нагальна проблема медичного забезпечення 

Збройних Сил України та інших силових структур держави, 

одним з головних завдань якого є своєчасне і якісне надання 

медичної допомоги пораненим.  

Однак з початком проведення бойових дій, виявився ряд 

серйозних проблем, які негативно впливали на стан медичного 

забезпечення, своєчасності та якості надання медичної допомоги 

пораненим, а саме: слабкі, іноді дуже низькі знання та практичні 

навички військовослужбовців у наданні самодопомоги та 

взаємодопомоги (домедичної допомоги та першої медичної 

допомоги) на полі бою; низька укомплектованість медичним 

персоналом; не забезпеченість уніфікованими індивідуальними 

засобами медичного захисту та не вміння їх застосування; 

відсутність сучасних засобів розшуку поранених; відсутність 

броньованого санітарного транспорту для медичної евакуації; не 

відповідність оснащення медичної служби вимогам сучасності 

та відсутність єдиної системи управління і координації дій 

медичної служби. 

На виконання Державної програми розвитку Збройних Сил 

України на період до 2020 року та перехід на стандарти НАТО 

п’ятого лютого 2020 року було створено єдиний орган 

управління медичним забезпеченням – Командування Медичних 

сил Збройних Сил України. Сьогодні в медичній службі нарахо-

вується близько 22 тисяч осіб і за чисельністю вона третя після 

Сухопутних військ і Повітряних сил, перевищує за кількістю 

особового складу Військо-Морські Сили та Десантно-штурмові 

війська. Однак є певні проблеми, щодо укомплектованості 

різних структурних підрозділів медичної служби. Так, 

укомплектованість військових госпіталів складає 95-98 %, а 
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укомплектованість медичної служби частин – 40-60 %. Успішне 

вирішення завдань покладених на Медичні сили в сучасних 

умовах, вимагає високого рівня професійної підготовки 

військових лікарів і середнього медичного персоналу. Кожен 

медичний працівник повинен добре розуміти принципи ведення 

бойових дій, знати особливості виникнення, перебігу та ліку-

вання бойової патології. Володіти практичними навичками щодо 

організації та проведення лікувально-евакуаційних, санітарно-

епідеміологічних та протиепідемічних заходів в умовах воєнних 

конфліктів та різноманітних надзвичайних ситуацій. Зазначеним 

вимогам мають відповідати не лише фахівці медичної служби 

військових структур держави, а й лікарі та середній медичний 

персонал запасу і військового резерву. 

З початком бойових дій на Сході України було відновлено 

роботу семи кафедр медицини катастроф та військової 

медицини у вищих медичних навчальних закладах держави. На 

сьогоднішній день навчання за програмою підготовки офіцерів 

запасу медичної служби здійснюють десять кафедр медицини 

катастроф та військової медицини вищих медичних навчаль-

них закладів України та Українська військово-медична 

академія. УВМА готує військово-медичних фахівців для усіх 

силових структур держави на післядипломному рівні. 

Автор статті професор, доктор психологічних наук, 

кандидат медичних наук, спеціаліст вищої категорії Слобо-

дяник Геннадій Іванович, разом з Нікітюком Олександром 

Володимировичем, кандидатом історичних наук, професором 

Національного університету оборони імені Івана Черняхівсь-

кого, котрі пройшли військову медичну та управлінську 

службу на Сході України у зоні бойових дій АТО (антітерорис-

тична операція) написали для медичних вищих навчальних 

закладів та для військовослужбовців у зоні АТО, а зараз ООС 

(операція об’єднаних сил), саме такі книги та підручники: 

«Основи тактичної медицини», 2015 рік; «Організація та 

надання медичної допомоги військовослужбовцям у зоні АТО 

(ООС), 2019 рік, «Основи підготовки офіцерів запасу медичної 
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служби з курсом тактичної медицини», 2020 рік; «Підготовка 

офіцерів запасу медичної служби з курсом тактичної медици-

ни», 2020 рік; «Посібник з надання першої долікарської та 

лікарської допомоги військовослужбовцям Збройних сил 

України при COVID-19 SARS CoV-2», 2021 рік; «Екстрена та 

невідкладна допомога. Перша долікарська та лікарська 

допомога», 2021 рік. 

Навчальні посібники покликані сприяти вивченню основ 

військової складової у підготовці офіцерів запасу медичної 

служби. Автори намагалися стисло, але в достатньому обсязі 

викласти такі розділи як військове законодавство України, 

військова топографія та основи тактичної медицини. Якісне 

засвоєння яких допоможе краще та швидше адаптуватися до 

військової служби у ході її проходження за призовом, у 

військовому резерві чи в разі мобілізації. 
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На кожному з етапів становлення української державності 

(від тоталітарного до демократичного суспільства) правлячі кола 

нашої країни із року в рік завжди намагалися здійснювати 
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ефективний вплив на політичну свідомість індивідів та доносити 

якомога більше потрібної інформації до населення. Мова та 

політика є взаємопов'язаними явищами. Політична мова являє 

собою підсистему національної мови та призначена для політич-

ної комунікації. Але на сьогоднішній день термін «політична 

мова» не є загальновживаним. Досліджуючи проблеми функціо-

нування політичної мови, фахівці у сфері мовознавства зазвичай 

використовують термін «політичний дискурс». 

Так, І. В. Клименко зазначив, що «політичний дискурс – це 

складне комунікативне явище, метою якого є боротьба за владу 

способом формування суспільної думки, яке вміщує текст як 

вербалізований результат мовлення, контекст – ситуативний і 

соціокультурний, а також спеціальні мовні засоби, які відповіда-

ють меті та завданням дискурсу” [1, с. 185].  Але на думку 

А. Н. Баранова: «політичний дискурс – це сукупність усіх 

мовних актів, які використовуються в політичних дискусіях, а 

також правил публічної поведінки, які оформилися згідно з 

існуючими традиціями та отримали перевірку досвідом».  

На сучасного українського політика покладена велика 

відповідальність, котра полягає у активній роботі над власним 

мовленням, яке виражається у двох формах: внутрішнє та 

зовнішнє. Внутрішня мова політика призначена для партійного 

апарату, типовим для якого є використання словника юридичної 

термінології. Зовнішня мова – публічні виступи, котрі полягають 

у переконанні, доведенні певних думок до українського народу. 

Політична мова тісно переплітається із загальновживаною лекси-

кою. Між цими двома поняттями відбувається постійний 

взаємозв'язок. Адже спеціальні політичні терміни з часом входять 

до загальномовного словника, але й необмежена кількість слів із 

загальномовного фонду переходять до складу політичної мови. 

Особливість мовного стилю українського політика – це 

лексика, за допомогою якої досягаються певні політичні цілі. 

Реакція суспільства на виступи політиків примушує правлячі 

кола використовувати різні комбінації стилістичних фігур. 

Зокрема у політичному мовленні відіграють важливу роль такі 
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показники, як: вираження власної думки, впевненість, перекон-

ливість, структуризація мовлення, вживання різноманітних 

конструкцій. Виступ політичного діяча завжди обмежений у 

часі, тому за мету необхідно ставити максимально коротко, 

чітко та лаконічно висвітлювати певне питання [3, с. 49]. Для 

цього дозволяється використовувати різноманітні мовні засоби, 

серед яких важливе місце посідають займенники у певних 

особових формах (наприклад, ми, наш, «наша партія»). Зокрема 

займенники використовуються як засіб уникнення повторів 

задля коректного та грамотного донесення інформації до колег 

або слухачів публічних виступів. 

Неодноразово у виступах політичних діячів ми маємо змогу 

почути використання займенника першої особи однини - «я». 

Його використовують тоді, коли необхідно продемонструвати 

риси характеру політика, наприклад, його рішучість та впевне-

ність. Для промов, котрі переплітаються з тематикою єдності 

українського народу, доцільне використання займенника першої 

особи множини - «ми».   

В умовах сьогодення актуальним стає й використання 

політичних метафор. Для політичної еліти це може слугувати 

інструментом впливу на свідомість народу. Більшість науковців 

зосереджена на дослідженні політичного простору, котрий 

пояснюють за допомогою теорії психосемантичного впливу. 

Дана теорія зосереджена на питанні взаємозв’язку метафори з 

мисленням [2, с. 21]. 

Аналізуючи мовні стилі українських політиків можна 

виокремити наступне:  

1) політична сфера у більшості випадків пов’язана з умін-

ням публічної особи правильно вести комунікацію з оточуючи-

ми. Політичні діячі вимушені вести свою діяльність, уникаючи 

конфліктних ситуацій, ураховувати настрій електорату; 

2) політичне мовлення відображає імідж політичного діяча; 

3) стилістичний синтаксис мовлення політичних діячів 

наповнений використанням риторичних запитань, повторів та 

тісно пов’язаний з ораторськими здібностями; 



 

136 

4) використання мовних засобів правлячим колом нашої 

країни зосереджене на чітке формулювання завдань, суспільно-

політичних ідей. 

Література:  
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______________________________________________________ 

УДК 377.5    Педагогiчнi науки 
 

ОЛІМПІАДА З ІНЖЕНЕРНОЇ ГРАФІКИ   ЯК ЗАСІБ 

РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ 

КОЛЕДЖУ 
 

Cуддя В.А., 

викладач-методист 

Прилуцький агротехнiчний коледж 

м. Прилуки, Україна 

 Підтримка та розвиток обдарованих студентів, як інтелекту-

ального ресурсу держави , їхня підготовка до професійної реаліза-

ції в самостійному житті – актуальна проблема сьогодення. Розви-

ток інтелектуальних і творчих здібностей, природної обдарова-

ності студентів, здатності  мислити нестандартно , уміти  самореа-

лізуватися здійснюється під час вивчення всіх дисциплін у колед-

жі. В той же час,   якісна і різнобічна підготовка до майбутньої 

професійної діяльності, всебічний розвиток, уміння спілкуватися 

відбувається не лише в ході освітнього процесу, а й під час прове-

дення різноманітних конкурсів, олімпіад,  як на рівні навчального 

закладу, так і регіональному, всеукраїнському, міжнародному.  

Олімпіада – це змагання студентів у творчому застосуванні 
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здобутих знань, умінь і навичок з метою удосконалення  

професійної підготовки майбутніх спеціалістів.   

Олімпіада в коледжі може проводитися з навчальної  

дисципліни або ж зі спеціальності. Інженерна та комп’ютерна 

графіка  –  одна із важливих дисциплін підготовки спеціалістів 

технічного спрямування. яка має значний вплив на формування 

професійних умінь і навичок майбутнього фахівця, сприяє 

розвитку просторової уяви, творчого мислення, нестандартних 

підходів у вирішенні виробничих завдань.   Проведення олімпіади 

на рівні дисципліни мотивує студентів до її вивчення. Олімпіада є 

універсальним засобом розвитку здатності мислити і діяти 

нестандартно, креативно, сприяє активізації пізнавальної 

діяльності студентів, підвищенню якості підготовки фахівців, 

інтенсифікації та вдосконаленню освітнього процесу.     

Підготовка до проведення олімпіади передбачає:  

       - призначення відповідальних за проведення олімпіади; 

- визначення потенційних учасників (курс, група, 

спеціальність), складу журі; 

- створення організаційно-методичного забезпечення 

проведення олімпіади (підбір конкурсних завдань, визначення 

їх переліку, обсягу, тематики, рівня складності, тощо);  

- визначення місця та часу проведення; 

- поширення інформації щодо проведення олімпіади серед 

студентів; 

- проведення олімпіади; 

- перевірка робіт, визначення переможців та їх 

нагородження. 

Важливою складовою будь-якої олімпіади є її оцінювання. 

Перевіркою та оцінюванням робіт займається журі, в обов’язки 

якого входять наступні функції: перевірка та оцінювання робіт, 

визначення та нагородження переможців. До складу журі 

входять представники адміністрації коледжу (заступник 

директора з навчальної роботи, завідувачі відділеннями), 

викладачі інженерної графіки . 

Слід відмітити комплексний характер олімпіадних завдань,  
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для вирішення яких необхідний достатньо високий рівень 

теоретичних знань та сформованих практичних умінь і навичок.  

Пропонуємо орієнтовний зміст завдань олімпіади з 

інженерної графіки. На виконання завдань відводиться 150 

хвилин. Учасникам олімпіади пропонується два види завдань, 

одне з яких передбачає виявлення умінь здійснювати  графічні 

побудови, інше – виконання тестів. 

 Перше завдання: 

- за двома виглядами моделі побудувати третій вигляд із 

застосуванням необхідних  розрізів; 

- виконати  прямокутну ізометричну проекцію з вирізан-

ням передньої чверті; 

- проставити розміри , заповнити основний  напис. 

Виконання першого завдання оцінюється в 20 балів за 

наступними критеріями: 

-  5 балів  - правильність виконання креслення (розташування 

зображень, дотримання співвідношення між товщинами ліній 

різних типів, виконання написів креслярським шрифтом); 

- 5 балів – правильність виконання третього вигляду і 

розрізів; 

- 5 балів – правильність виконання аксонометричної 

проекції; 

- 5 балів – правильність нанесення розмірів, заповнення 

основного напису. 
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 В другому завданні необхідно правильно виконати тести.  

Кожна вірна відповідь оцінюється в два бали. За виконання 

завдань олімпіади максимально можна набрати 40 балів. 

        В якості тестових можна запропонувати такі 

орієнтовні завдання: 

1.Який з наведених варіантів відповідає масштабу 

зменшення: 

 а) М 1:2;      б) М 1:1;      в) М 2:1. 

2. Запишіть назву тіл, які утворюють деталь: 

1 - __________________________; 

2 -___________________________ .  

 

                      

3. Вкажіть номер зображення деталі, яка відповідає її 

опису: деталь  має дві площини симетрії; виконана із заготовки 

призматичної форми, в основі якої квадрат (вигляд зверху), має 

циліндричний отвір і наскрізні пази в вигляді трикутної і 

прямокутної призм: ____ . 
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1  2  3 

   

4  5  6 

   

 

4. Вкажіть номери аксонометричного зображення однієї і 

тієї ж деталі:______ 

 

1 2 3 4 

  

 
 

  

5.Вкажіть, що зображено на кожному кресленні та назвіть 

числа, враховуючи розташування основного напису, виділеного 

прямокутником:  

1.____________; 2.________. 
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1                                            2 

6.Вкажіть номер розгортки , яка відповідає наведеному 

геометричному тілу: ________. 

 

7. Вкажіть, під яким номером знаходиться  креслення 

проекцій , що відповідає наведеному аксонометричному 

зображенню: __________. 
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8. Напишіть буквенні позначення перерізів, які 

відповідають номерам, вказаним на кресленні:  

1 - _________; 2 - _________; 3 - _________; 4 - _________

 

 9. Як називається розріз, вказаний на кресленні: 

____________________________________________________. 
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10. Запишіть назву предметів вказаних на малюнку: 

1._____________; 2.______________; 3.___________ 

  

 
   

Отже, олімпіада  є ефективною формою інтенсифікації та 

вдосконалення освітнього процесу, що дає можливість розвивати  

творчі здібності студентів, викликати інтерес до вивчення 

дисципліни, створює унікальну можливість  для самооцінки 

професійного рівня студента порівняно з рівнем інших учасників 

олімпіади, мета якої досягається через продумане змістове 

наповнення та створення оптимальних організаційно-методичних 

умов для її проведення.     
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В.А.Суддя, Т.М.Онипенко. -  Київ, 2019 – 18с. 



 

144 

 ______________________________________________________ 

УДК 614.39  Медичні науки 

 

ПРІОРІТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ E-HEALTH 

В УКРАЇНІ 

 

Ткачук В.В., Ткачук О.В., 

студенти магістри кафедри  

«Громадське здоров’я» 

Житомирського медичного інституту 

м. Житомир, Україна 

Актуальність проблеми. Інформаційна сучасність та її 

стрімкий розвиток впливає на розвиток всіх сфер людства, зокре-

ма й медична галузь розвивається в напрямку комп’ютеризації та 

автоматизації максимальної кількості процесів. Тенденції на 

ринку медичних послуг тісно пов’язані із новими можливостями 

цифрових технологій. Україна надзвичайно швидкими темпами 

нарощує та підвищує рівень комп’ютеризації медичної галузі, 

приймаються всі міри для охоплення медичними інформаційними 

системами максимальної кількості надавачів медичних послуг. 

Створюються всі умови для стрімкого розвитку інформатизації на 

рівні держави, вкладаються величезні ресурси в розвиток інфор-

маційних систем, зокрема створення та впровадження електрон-

ної системи охорони здоров’я eHealth.  

Метою дослідження є дослідження процесу розробки та 

впровадження  електронної системи охорони здоров’я eHealth, 

вирішення проблемних питань та покращення рівня розвитку  

системи електронної охорони здоров’я України. Перед галуззю 

охорони здоров’я постає ряд питань, які потребують вирішення. 

Саме для цього важливим та вкрай необхідним є залучення ІТ-

спеціалістів для вирішення проблеми захисту персональних даних 

та створення потужної системи кібербезпеки з метою вирішення 

питання з автентифікацією у системі eHealth. Всі дії держави 

спрямовані на те, щоб охорона здоров’я успішно розвивалась, а 

якість надання медичних послуг постійно зростала. 

Матеріали та методи. Аналіз доступних сучасних програм-
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них продуктів, що використовуються надавачами медичних пос-

луг в Україні, що дало змогу виділити та розглянути проблемні 

питання та шляхи їх вирішення. Центральним компонентом 

електронної охорони здоров’я є технологічний інструмент обліку 

для накопичення і обробки інформації про медичні заклади, що 

дозволяє реалізувати на практиці основні принципи реформи 

охорони здоров’я. Проведено вивчення доступних програмних 

продуктів та вирішення актуальних проблем, орієнтація на пос-

тійну трансформацію медичної галузі з використанням системи 

незалежного оцінювання відповідно до міжнародних стандартів з 

єдиною метою – вивести Україні на якісний рівень надання 

медичних послуг. 

Розвиток інформаційних і комунікаційних технологій в 

охороні здоров’я вносить свій внесок у фундаментальні зміни. 

Впровадження інформаційних систем є неминучим, закономір-

ним та логічним продовженням розвитку громадського здоров’я в 

Україні. Цей процес неодмінно приведе до зменшення рівня 

бюрократії та перенесе всі процеси взаємодії пацієнта з лікарем в 

онлайн. Для пацієнта є корисні послуги – електронний рецепт, 

електронний запис, електронна медична карта. Все більше 

медичних установ надають пацієнтам можливість записатися на 

прийом онлайн. 

Щоб Україна стала справжньою цифровою державою, необ-

хідно оцифрувати багато послуг, оновити правову базу, оптимі-

зувати роботу держреєстрів, забезпечити технічні можливості і 

захист даних. 

Електронне здоров’я – одна зі складових «цифрового держа-

ви». Вона передбачає, що у кожного пацієнта буде власна 

електронна медична карта. Всі лікарі будуть підключені до своїх 

медичним онлайн-платформ. 

Розроблена Європейська стратегія охорони здоров’я, відпо-

відно якої до 2020 року необхідно було розробити і реалізувати 

Національну програму Здоров’я-2020 [1], яка повинна сприяти 

вдосконаленню методів вирішення актуальних проблем у галузі 

охорони здоров’я в Україні. 
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МОЗ України продовжує процес відмови від паперових звітів 

і документів в сфері охорони здоров’я, щоб знизити ризики 

корупції і полегшити процес лікування для пацієнтів і лікарів [2].  

Сучасним та принципово новим підходом до реформування 

медичної галузі для України стало створення єдиної (інтегрованої) 

інформаційно-аналітичної системи обліку стану здоров’я громадян, 

збір даних для подальшого використання в аналітичних, експерт-

них та статистичних системах. Важливою умовою створення даної 

системи стало забезпечення дотримання положень статті 8 

Конвенції про захист прав людини і основних свобод [3] . 

Завдання електронної охорони здоров’я – забезпечити 

можливість пацієнтам користуватися електронними послугами 

для реалізації своїх прав в рамках програми державних гарантій 

надання медичної допомоги населенню, автоматизувати облік 

медичних послуг та керувати медичною інформацією, впровадити 

електронний документообіг при наданні медичної допомоги 

населенню за програмою медичних гарантій. 

Слідуючи всім встановленим вимогам було розроблено 

eHealth – унікальну електронну система охорони здоров’я Украї-

ни, яка забезпечує обмін медичною інформацією і реалізацію про-

грами гарантії здоров’я для населення. Система забезпечує авто-

матизацію у веденні обліку медичних послуг та використовується 

для управління медичною інформацією в цифровому вигляді. У 

своєму складі система поєднує два основних компоненти: медич-

ні інформаційні системи (МІС) та центральна база даних, між 

якими відбувається автоматичний обмін даними. Безпосередньо в 

медичній інформаційній системі відбувається запис на прийом, 

реєстрація пацієнтів, ведення та оновлення особистого кабінету, 

видача направлень, тощо. Яку МІС використовувати – лікарні і по-

ліклініки обирають самостійно, відповідно до встановлених вимог.  

Перевагою електронного обігу даних є те, що система пос-

тійно накопичує велику кількість статистичних даних по Україні 

щодо статистики захворюваності та проведеного лікування. 

Зібрані дані використовуються для планування превентивних 

методів профілактики захворюваності.  
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Комплексні  принципи інформаційної безпеки є частиною 

політики безпеки електронної охорони здоров’я. Архітектура 

системи пройшла міжнародну експертизу і побудована так, щоб 

виключити можливість найменших маніпуляцій. eHealth – одна з 

небагатьох систем в Україні, яка реалізує найсучасніші інстру-

менти безпеки, в тому числі: використання кваліфікованих 

електронних підписів (CES) користувачами, роздільне зберігання 

медичних і особистих даних, алгоритми забезпечення цілісності 

даних. 

Медичні дані будуть зберігатися в електронній системі охо-

рони здоров’я більш надійно, ніж існуючі записи про пацієнтів в 

паперовій формі в медичних установах. Виконана величезна 

робота з побудови систем захисту даних. Його важливими 

етапами були експертні дослідження та отримання експертних 

висновків на відповідність програмного забезпечення центральної 

бази даних, засобів криптографічного захисту, розробка та 

затвердження вимог до електронних медичних інформаційних 

систем [4]. 

Пандемія COVID-19 поставила громадське здоров’я та 

систему електронної охорони здоров’я на перший план для 

суспільства. Сьогодні електронна система охорони здоров’я 

eHealth – це система, яка допомагає пацієнтам отримувати, а 

лікарям – надавати якісні медичні послуги. Вона також дозволяє 

контролювати, наскільки ефективно витрачаються виділені на 

охорону здоров’я державні кошти і запобігати зловживанням. 

«Електронне здоров’я» – складна система, поступове впровад-

ження якої буде здійснюватися протягом кількох років. Поточний 

етап передбачає охоплення первинної ланки медицини – сімейних 

лікарів, терапевтів і педіатрів. Пацієнти мають змогу укладати 

декларації із обраними лікарями, а лікарі, у свою чергу, реєстру-

вати ці декларації у системі. Таким чином, держава може забезпе-

чувати оплату лікарю за кожного пацієнта, а пацієнту – гаранто-

вані державою безкоштовні медичні послуги [5]. Завдяки вже 

зібраним цифровим даним можливий якісний контроль захворю-

ваності з метою обмеження поширення інфекції. 
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Дана робота присвячена характеристиці поняття «організа-

ційний стрес», аналізу причин його виникнення та його впливу 

на роботу персоналу. Проаналізовано важливість комплексної 

діагностики організаційного стресу як засобу, що здатен 
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оптимізувати діяльність персоналу організації.  
Ключові слова: стрес, професійний стрес, організаційний 
стрес, професійна діяльність, комплексна діагностика.  

Стрес є надзвичайно розповсюдженою проблемою сьогоден-

ня, особливо в професійному просторі. Проблеми пов’язані зі 

стресом є одними з найсерйозніших, з якими стикаються люди у 

своїй професійній діяльності та вирішенню яких не завжди приді-

ляється достатньо уваги. Сьогодні у вітчизняній та зарубіжній 

літературі досить широко висвітлюється питання впливу 

професійної діяльності на людину, але питання організаційного 

стресу та його діагностики все ще залишаються відкритими.  

Для початку дамо визначення поняттю організаційний стрес. 

Організаційний стрес можна визначити як психічну напругу, яка 

пов’язана з подоланням недосконалості організаційних умов 

праці, а також з високим навантаженням при виконанні професій-

них обов’язків в певній організаційній структурі (в організації або 

її підрозділі, компанії, фірмі  чи корпорації), та з пошуком нових 

нестандартних шляхів та рішень при форсмажорних ситуаціях. 

 Існує декілька підходів до розуміння організаційного 

стресу. Згідно із психофізіологічним підходом, організаційний 

стрес є багатовимірним феноменом, який детермінований двома 

групами факторів: внутрішньо- організаційними та зовнішніми. 

До першої групи відносяться фактори, що пов’язані з індивідуаль-

ними особливостями персоналу, характером групової взаємодії 

під час виконання певних робочих завдань та організацією 

робочого середовища. До другої  групи належать стрес-фактори, 

що залежать від успішності та якості взаємодії організації із мікро 

та макробізнесовим середовищем. 

 Деякі фахівці виокремлюють причини виникнення стресу, 

не розділяючи їх на групи. Так, для прикладу, Кузьмін виділив 

наступні причини стресу: порушення почуття комфорту і 

безпеки праці; нехватка часу для завершення планових завдань; 

конфлікти з вищими за ієрархією керівниками, з підлеглими  та 

ін. [1, с.450]. В. Дібшлаг виділив шість причин, що на його 

думку, викликають організаційний стрес, серед них: інтенсив-

ність роботи, домінування чинника часу, недостатність або 
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висока інтенсивність спілкування, монотонність, різні зовнішні 

впливи, різке порушення звичайної системи (порядку) роботи [2, 

с.112]. Виникати вищенаведені причини можуть через 

несприятливий психологічний клімат та слабке керівництво, за 

таких умов порушується взаємопідтримка та взаємодопомога 

колег між собою, обмежені можливості для обговорення 

професійних проблем.  

 На сьогоднішній день для діагностики, попередження та 

боротьби із наслідками організаційного стресу створено чимало  

методик, які допомагають визначити передумови стресу, показ-

ники рівня стресу серед працівників організації та ряд інших 

важливих чинників. Серед таких діагностик варто виділити шкалу 

організаційного стресу за Маклін, опитувальник «Стиль 

саморегуляції поведінки – 98», методику «Тип поведінкової 

активності» Л. Вассермана і Н. Гуменюка. На практиці доведено, 

що такі методики є надзвичайно ефективними, вони допомагають 

не лише визначити наявний рівень організаційного стресу у 

працівників, але й виступають засобом для оптимізації діяльності 

персоналу. Але тут слід зазначити, що для того щоб мати змогу 

оптимізувати діяльність персоналу засобами діагностики 

організаційного стресу варто не  лише час від часу проводити такі 

діагностики, а й застосовувати їх результати на практиці. 

Потрібно здійснити вплив, що буде спрямований на регулювання 

роботи на рівні всієї організації як цілісної системи, окремої 

групи працівників, для виявлення стосунків між колегами і 

керівником та окремої особистості для визначення його психофі-

зіологічних особливостей, мотиваційно-вольової складової та 

властивих йому джерел стресу [3, с.76]. Виходячи з вищевказаних 

положень, ми дотримуємося думки, що стратегія оптимізації 

діяльності персоналу шляхом комплексної діагностики організа-

ційного стресу повинна включати наступні напрями: організацій-

ний, тобто умови праці, міжособистісні стосунки, ролі в органі-

зації, клімат та культура та особистісний, що включає індиві-

дуальні особливості нервової системи працівника, стан його 

здоров’я та особливості поведінки в колективі. Для оптимізації 
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діяльності працівників слід також проводити ряд заходів, для 

прикладу своєчасне проведення діагностичних заходів та профі-

лактичних програм, семінарів та тренінгів, що допоможуть 

працівникам оволодіти навичками зняття робочої напруги та 

релаксації.  

 Отже, можна зробити висновок, що стрес є невід’ємною 

складовою робочого процесу і повністю його уникнути немож-

ливо, але вчасна та комплексна його діагностика може стати 

засобом оптимізації діяльності персоналу. Адже, чим вища при-

вабливість роботи в конкретній організації, є можливість кар’єр-

ного зростання та професійної реалізації, тим менше ймовірність 

переживання стресу, тому надважливо вчасно діагностувати 

стрес та вжити всіх необхідних заходів для забезпечення пра-

вильної організації робочого процесу.  
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Сьогодні міста України живуть і розвиваються в непростих 

умовах — політичних, економічних, демографічних. Водночас 

ці умови ускладнюються глобальними викликами, значною 

динамікою змін і високою конкуренцією: з пришвидшенням 

темпів глобалізації міста конкурують за ресурси вже не тільки в 

локальному чи національному, а й у міжнародному вимірі. 

Одним з основних завдань за таких умов є реалізація еконо-

мічних можливостей міст і забезпечення їхнього сталого розвит-

ку. У цьому сенсі сталий розвиток є комплексом інтегрованих 

заходів, спрямованих на створення чи вдосконалення системи 

економічних зв’язків у поєднанні із забезпеченням соціальної 

стабільності та безпечного довкілля, на певній території [1, с. 8-9]. 

Бізнес-сектор сьогдні формує бюджет громади і те, на якому 

вони знаходяться рівні розвитку фактично залежить життєдіяль-

ність громади. В основному це надходження від ПДФО, плати за 

землю, єдиного податку, екологічного податку, податку на 

нерухоме майно. Бізнес - сектор є ядром системи функціонування  

ОТГ, завдяки чому вони мають змогу стати центрами економічно-

го зростання. Саме тому МЕР повинен стати пріоритетним , що 

забезпечує надання якісних послуг населенню, збільшення рівня 

самозайнятості громадян, інвестиційної привабливості територій, 

формуванню конкурентоспроможності, запровадженню іннова-

цій, залученню інвестицій тощо. Найважливішим завданням для 

громад є розроблення ефективного інструментарію використання 

бюджетних коштів, при якому досягатиметься кумулятивний 
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ефект: щоб кожна вкладена гривня приносила додатковий прибу-

ток. А це у свою чергу вимагає: - якісне стратегічне планування 

місцевого розвитку; - залучення інвестиційних проєктів; - ство-

рення сприятливого середовища для ведення підприємницької 

діяльності тощо [2].  

Дослідженнями місцевого економічного розвитку відобра-

жено у наукових працях таких вчених, як І.  Соскін, А.  Ткачук, 

І. Черник, В.  Чиркін, О.  Яцунська, Є.В.  Балацкий  [1],М.  Борода 

[3], Н.Г.  Гвазава [4], А.І.  Гнатенко [5], З.С.  Варналій, В.Є. Во-

ротін, В.С.  Куйбіда [6], В.В.  Журавель [7], М.  Кушнір, I. Валю-

шко [8], М.  Лендьєл [10], В.М.  Вакуленко, Н.В.  Сментина [14], 

С.О. Біла, О.В. Шевченко, М.О. Кушнір,В.І. Жук [15; 16], В. Чу-

жиков [18] та інші [3]. 

Проте, при значних здобутках вітчизняних вчених у теоре-

тичному, методичному та практичному забезпеченні викорис-

тання економічної категорії місцевого економічного розвитку 

спостерігається певний науковий вакуум. 

На думку науковців «місцевий економічний розвиток (МЕР)» 

— це постійна синергія дій бізнес-спільноти, влади, грома-

дянського суспільства та наукових кіл, метою якої є покращення 

якості життя й економічного потенціалу конкретної громади. Такі 

дії можуть бути спрямовані на розвиток малого та середнього 

бізнесу, сприяння розвитку трудових ресурсів. Влада місцевого 

економічного розвитку громад розробляє стратегію розвитку, що 

відповідає баченню майбутнього своїх громад [4, с. 20-21].  

Відповідно до програми ООН «Місцевий економічний 

розвиток це процес співпраці місцевої громади з усіма секторами, 

метою якої є стимулювання місцевої підприємницької ініціативи 

для забезпечення життєздатності та сталості місцевої економіки, 

як інструмент сприяння створенню нових робочих місць і 

покращенню якості життя всіх верств населення» [5, с. 82]. 

Місцевий економічний розвиток можна досягти внаслідок 

підтримки або створення сприятливих умов для розвитку 

підприємницької діяльності чи створення умов для економіч-

ного зростання. Це відбувається завдяки заохоченню підприєм-
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ницької ініціативи, ефективному використанню місцевих ресур-

сів, розширенню податкової бази місцевих бюджетів. Визна-

чальна особливість місцевого економічного розвитку полягає у 

використанні потенціалу місцевих людських, фінансових, інсти-

туційних і фізичних ресурсів, їх зосередженні на підтримці 

місцевих ініціатив у процесі розвитку задля розширення сфери 

зайнятості та стимулювання підвищеної економічної активності 

[6, с. 20-21]. 

Останнім часом дедалі більшого поширення набуває 

концепція МЕР на основі децентралізації, з більшою місцевою 

автономією щодо широкого кола питань, зміщенням фокусу з 

національної на регіональну чи місцеву політику. 

Децентралізація стала тим інструментом, який спонукає 

місцеву владу до фокусування на вирішенні питань місцевого 

значення, визначенні та використанні конкурентних переваг 

території та, зрештою, здійсненні стратегічного економічного 

вибору щодо базової моделі розвитку. 

Науковцями розроблено концепції місцевого економічного 

розвитку, які ми узагальнили у таблиці 1. 

 

Таблиця 1. ОСНОВНІ КОНЦЕПЦІЇ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО 

РОЗВИТКУ 
Концепція Особливості застосування 

Економічний 

розвиток як 

результат 

управління 

Визнання пріоритетними в МЕР суб’єктивних 

чинників: характеру, методів та особливостей 

управління. Водночас найефективнішим у 

сучасних умовах є демократичний стиль 

управління, заснований на співпраці, тобто на 

рівноправних стосунках усіх суб’єктів 

економічного розвитку (влади, бізнесу, громади) 

задля досягнення спільно визначених цілей. 

Економічний 

розвиток як 

процес сприяння 

підприємницькій 

активності 

Роль бізнесу в економічному розвитку є 

визначальною, якщо порівнювати з органами 

управління, іншими соціальними групами. 

Проте саме місцеві органи влади, відповідаючи 

за підтримку та розвиток підприємництва, 

можуть забезпечити умови для економічного 

зростання. Головними чинниками МЕР є капіта-



 

155 

ловкладення (інвестиції), недоторканність при-

ватної власності, партнерство бізнесу і влади. 

Економічний 

розвиток як 

економічне 

зростання 

Економічний розвиток розглядається як система, 

що перетворює ресурси — землю, робочу силу і 

капітал — у валовий внутрішній продукт. Для 

розроблення політики МЕР формують сталу 

співпрацю місцевих 

органів влади з профспілками та бізнес-струк-

турами, ділові інтереси яких пов’язані із цією 

місцевістю. Завданням МЕР за таких умов є як-

найефективніше використання місцевих ресурсів. 

Економічний 

розвиток як 

реалізація 

людського 

потенціалу 

Головним завданням економічного розвитку є 

реалізація людського потенціалу як найважли-

вішого чинника економічного зростання. 

Підкреслюється, що економіка — це насамперед 

люди. Через це питання соціальної політики, 

спрямовані на забезпечення якісної освіти, 

професійної підготовки, покращення якості 

робочих місць тощо, виходять на перший план. 

Економічний 

розвиток як 

збереження 

природного й 

соціального 

середовища 

Визначальним є право суспільства на власне 

середовище, яке має як соціальні, так і природні 

характеристики, що доповнюють одна одну. 

Пріоритет має соціальна відповідальність перед 

економічною автономією, децентралізоване демо-

кратичне управління перед ієрархічними струк-

турами централізованого або корпоративного 

управління. Під час планування МЕР особливу 

увагу приділяють не зовнішнім економічним 

стимулам, а місцевим інтересам і тим внутріш-

нім можливостям, які сприяють розвитку 

територіальної громади. 

Економічний 

розвиток 

як спосіб 

досягнення 

соціальної 

справедливості 

Соціальні цілі є домінантними під час 

вироблення політики економічного розвитку. 

Досягнення соціальної справедливості доповнює 

та посилює інші уявлення про економічний 

розвиток, зокрема підкреслюючи важливість 

розвитку людських ресурсів, забезпечення 

соціального партнерства та широкої співпраці 

людей у громаді. МЕР розглядається як резуль-

тат спільної діяльності всіх представлених у 

межах територіальної 

громади соціальних груп. 
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Погоджуючись із визначеними концепціями, ми вважаємо, 

що необхідно координувати процес реалізації місцевого 

потенціалу, відтворення й розвитку місцевих ресурсів, регулю-

вати й стимулювати господарську діяльність на відповідній 

території. Це можливо тільки тоді, коли місцеві органи влади 

мають відповідні повноваження, забезпечені ресурсами та 

інституціями. Тому децентралізація є одним із ключових проце-

сів для повноцінної реалізації принципів місцевого економіч-

ного розвитку у діяльності місцевих органів влади. [7, с. 25]. 

Економічний розвиток є пріоритетом, двигуном і ресурсом 

процесу змін, але більшою чи меншою мірою він повинен 

враховувати необхідні компроміси в громадах, забезпечувати 

баланс між баченням інтересів бізнесу, суспільного та природо-

охоронного розвитку в перспективі. Розвиток без економіки 

неможливий. Створенням додаткової вартості займається бізнес. 

Чим кращі умови для розвитку бізнесу, тим кращими є умови 

для місцевого економічного розвитку громади. Загалом, успіш-

ність сталого розвитку залежить від успішності місцевого еко-

номічного розвитку, особливо від умов, в яких перебуває бізнес.  

Отже, місцевий економічний розвиток це процес певних 

змін у місцевій системі територіальної громади, який 

призводить до покращення якості життя зараз і в майбутньому, 

це партнерство інтересів громади, підприємницьких кіл та ОМС 

для підвищення добробуту кожного члена громади і всіх 

загалом [8, с. 15-16]. 
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ТЕХНОЛОГІЙ В ОРГАНІЗАЦІЇ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 

 

Чиркіна С.В., 
викладач фортепіано, концертмейстер   

відділу «Музичне мистецтво»  
Канівський коледж культури і мистецтв 

м. Канів, Україна 
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викладач відділу  МСКД  
канівський коледж культури і мистецтв 

м. Канів, Україна 

Безперервна  освіта слугує засобом підвищення компетент-

ності людини і сприяє її найефективнішій  самореалізації в 

процесі життєдіяльності в інформаційному суспільстві. Сучасні 

інформаційно-комунікаційні технології дозволяють зробити 

процес навчання більш цікавим. Використання комп’ютерних 

мереж і онлайнових засобів надає можливостей формувати 

віртуальне освітнє середовище, що враховує різні індивідуальні 

запити студентів. Сьогодення змінює вимоги до фахівця: зростає 

обсяг інформації, необхідної для виконання ним повсякденних 

професійних завдань, постає проблема постійного підвищення  

професійної компетентності, уміння адаптуватися в умовах 

швидкого оновлення техніки та технологій, удосконалювати 

професійні знання. Це вимагає трансформації системи освіти, 

забезпечення  можливостей навчатися протягом усього життя. 

Система  безперервної освіти формується як універсальна форма 

освітньої діяльності, що використовує усі наявні педагогічні та 

інформаційні технології і спрямована на розвиток особистості 

протягом усього життя.  

Завдяки інтеграції інформаційно-комунікаційних техноло-

гій (ІКТ) до усіх галузей діяльності людини, у навчальних зак-

ладах з’явилися передумови впровадження та розвитку сучас-

ної інтерактивної освіти, яка базується на використанні 
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інформаційних технологій і дозволяє забезпечити необхідний 

рівень підготовки фахівців. Ця форма освіти для керівників 

закладів вищої освіти (ЗВО) стає одним з пріоритетних напря-

мків розвитку[1, c.70]. В Україні сучасні технології навчання, 

дистанційне навчання, віртуальний освітній простір розвиваю-

ться на засадах використання зарубіжного досвіду і впроваджу-

ються у практику завдяки створенню центрів безперервної 

освіти і дистанційного навчання або різних розробок виклада-

чів з власної ініціативи. 

У сучасний період розвитку  комп’ютерних технологій 

актуальним завданням є використання  у навчальному процесі 

дидактичних матеріалів, що розробляються із застосуванням 

мультимедійних технологій. Сучасний рівень розвитку ІКТ 

дозволяє модернізувати та підвищити ефективність освітнього 

процесу, автоматизувати й технологізувати як власне процес 

навчання, так і контроль рівня навченості. Досвід застосування 

ІКТ в організації навчального процесу дозволяє зробити такі 

висновки:  

- використання  мультимедіа  завдяки відео, звуку, графіки 

[ 2,c.47-49]; 

- навчальні тренажери забезпечують формування необхід-

них практичних навичок; 

- існує можливість синхронного та асинхронного 

спілкування студентів з викладачем та студентів між собою; 

- скорочується час між запитанням студента та відповіддю 

викладача; 

- для обговорення  будь- якої проблеми доцільним є 

проведення відеоконференції [ 3, c.172]. 

Технологічною основою організації сучасного інтерактив-

ного навчання в умовах інформаційного суспільства стали 

новітні  ІКТ, які демонструють зміну традиційних форм в орга-

нізації освітнього процесу. Педагогіка з метою досягнення 

позитивних результатів у навчанні і розвитку декларує необхі-

дність створення студентові умов працювати у власному режи-

мі. Корисним  є і нові напрямки діяльності викладача- розробка 
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сучасних технологій навчання, методичних комплексів дисцип-

лін, що передбачають використання ІКТ, оскільки з’являються 

нові можливості й для самореалізації педагога у професійній 

діяльності.  

Використання  усіх можливостей ІКТ навчання, їх креативне 

застосування викладачами в навчальному процесі при викладанні 

певних навчальних дисциплін у реалізації різноманітних 

навчальних планів безперервної освіти є одним  з найважливіших 

і найперспективніших напрямків її розвитку. 
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Музична культура 

 

МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА: «ПОЛОЖЕННЯ РУК ПІД ЧАС ГРИ» 

 

Шапкіна І.М. 

викладач ІДШМ ім. М. Вериківського 

м. Ірпінь, Україна 

Не можна говорити про будь-яке постійне положення 

руки в фортепіанній грі. Положення пальців (згинання – вип.-

рямлення) і разом з тим форма руки в процесі гри весь час 

змінюється, в залежності від того, на які клавіші - чорні або 

білі - потрапляють пальці. 

Не можна навіть на самому початку навчання нав'язувати 

учневі якусь, раз назавжди певну постановку руки. Це завадить 
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природній, вільній грі учня. Ми повинні відкинути принцип 

«положення руки» і ставити перед учнем такі цілі, як прагнення 

до можливо більшої активізації пальців, гру кінчиками пальців. 

Педагог повинен допомагати учневі знаходити найбільш зручний, 

природний рух, а значить і правильне в даний момент положення 

руки, але, в той же час не брати до уваги знайдене положення за 

норму. При кожній новій мелодії виникає і нове завдання. Саме 

різне положення руки при виконанні одного і того ж твору 

різними виконавцями може вважатися правильними. Це залежить 

від будови руки. 

Положення і форма руки на клавіатурі створюється в 

залежності від: 

1. Співвідношення довжини пальців і дозальной поверхні; 

2. Співвідношення довжини самих пальців; 

3. Співвідношення фаланг; 

4. Ступеня розвиненості м'язів. 

Чим коротше пальці (від другого до п'ятого) в порівнянні з 

дозальною поверхнею кисті, тим краще швидкість пальців і 

можна застосовувати гру прямими пальцями. 

При довгих пальцях доводиться або сильно згинати їх, або 

круто ставити кисть. Удар пальця в цьому випадку виходить 

вже з сильно зігнутого положення і, таким чином, втрачає свою 

ефективність. 

Довжина великого пальця може врівноважити погане спів-

відношення інших пальців з дозальною поверхнею кисті. Якщо 

великий палець досить довгий - це дає можливість менше згинати 

інші пальці і кисть знаходиться в менш крутому положенні. 

Чим менше різниця в довжині між пальцями, тим більш 

врівноважена сила їх удару. 

Співвідношення пальцевих фаланг тим краще, чим довша 

перша фаланга. 

Звідси випливає, що було б неправильно і навіть небезпечно 

механічно «ставити» пальці. Зміни форми руки можна домогтися 

тільки зміною м'язової рівноваги шляхом постійного тренування. 

Ступінь зігнутості і випрямлення пальців визначається 
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даною тональністю, бажаним звуком, тембром. Наявність великої 

кількості чорних клавіш вимагає розгинання, випрямлення паль-

ців, на білих ж клавішах зазвичай грають зігнутими пальцями. 

Витягнутими пальцями легше домогтися м'якого ефекту, так 

як при цьому палець є ніби продовженням клавіші. У зігнутому 

положенні навіть невеликі зрушення пальця вимагають великої 

роботи м'язів. 

Постановка пальців змінюється в залежності від зміни темпу, 

від трактування. Зміна динаміки, темпу і агогіки, приєднання 

нижніх або верхніх призвуків - все це впливає на положення 

пальців. 

Посадка і положення корпуса за роялем 

При правильній посадці ми спираємося на ноги, але 

основний тягар падає на стілець. При такому положенні корпус 

вільно рухається в будь-яку сторону. Рух корпусу має 

допомагати рукам, щоб граючий міг застосовувати в різних 

технічних формах різні (зігнуте або випрямлене) положення 

руки. Корпус підпорядковується руці і в своїх бічних рухах 

(нахилах вправо або вліво). Тіло виконавця повинно мати 

можливість вільно рухатися у всіх напрямках. Тому стілець 

повинен бути твердий, стійкий і на такій висоті, щоб лікті 

знаходилися на одній площині з клавіатурою. 

Стегна повинні перебувати або в горизонтальному, або в 

трохи похилому положенні. У цьому положенні ноги допома-

гають вільному руху корпуса. Дуже висока посадка змушує все 

тіло напружуватися, а низька - знижує опорну роль ніг. 

Особливо важко домогтися правильної посадки у 

маленьких дітей. Ноги у них зазвичай спираються не на 

підлогу, а на підставку, так як якщо дитина «бовтає» ногами, то 

змушена напружувати свій тулуб або спиратися на інструмент. 

Педагог повинен суворо стежити, щоб учень і на уроках, і під 

час домашніх занять сидів на міцному, твердому стільці 

відповідної висоти і мав під ногами підставку. 

Технічні завдання навчання початківців 

Головне в навчанні початківців полягає в тому, щоб 
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розвинути музичну фантазію у дитини. До завдань підготовчо-

го класу входить і навчання читанню нот для того, щоб розбір 

двухголосних п'єс не уявляв труднощів на самому початку 

навчання гри на інструменті. Але вчитися читанню нот треба 

паралельно із заняттями на інструменті, щоб потім учень добре 

читав з аркуша. Дуже важливо на початку навчання підготу-

вати правильне використання піаністичного апарату. Велику 

роль у розвитку гармонії рухів грають різні ритмічні ігри. 

Дуже корисною ритмічної грою, що розвиває здібності 

дитини, є об'єднуюче коло, за допомогою якого він охоплює 

спочатку половину періоду, потім і весь період, цілу дитячу 

пісеньку в один повільний, рівномірний рух. 

Нелегко рівномірним рухом так описати коло, щоб рука 

виявилася опущеною до кінця періоду. Ці вправи допомагають 

учням вільно, невимушено користуватися своїми руками. 

Основне завдання викладача навчити учня об'єднувати. 

Учень або диригує, або описує руками об'єднуючі кола під час 

гри викладача. Викладач грає ту мелодію, яку в подальшому 

повинен виконати учень. Треба спочатку навчити дитину 

тренувати рух пальців незалежно від інструменту. Потім учень 

знаходить на фортепіано усі звуки пісеньки, яку вже може 

проспівати і розучує мелодію за мотивами. З перших днів 

навчання треба стежити за точною, правильною роботою пальців. 

Початкові і кінцеві звуки повинні вилучатись усією рукою. На 

початку навчання краще ставити мелодії на non legato. На початку 

гри сила звуку залежить від величини кисті і тяжкості руки. 

Тільки поступово учень знаходить той звук, який відповідає як 

його музичному поданню, так і його фізичним даним. 

Природна сила звуку шести - семирічної дитини буде 

менше, ніж у дорослого або в іншої дитини на 4-5 років старше 

з подібними ж фізичними даними. Тому не можна вимагати від 

маленької дитини з тонкими, ще слабкими кистями того ж 

звуку, як від дорослого, який має більш важку руку. Часто 

буває, що учні хочуть висловити напруженість емоцій 

напругою м'язів і з силою, судорожно притискають до дна 
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клавіші. Це дуже шкідливо не тільки з технічної сторони, але і 

ускладнює єдність рухів, а значить і динамічний рух. Тому 

необхідно навчити дитину не притискати до кінця клавіші 

навіть при найбільшому додатку сили, тому що це призводить 

до пасивності пальців і руки, а намагатися донести всю цю 

силу до самої струни. 

На початку навчання ми повинні виховати в учнях 

вимогливість до своєї гри і викладач повинен пред'являти таку 

ж вимогливість до свого конкретного показу. Хороший показ 

викладача не тільки розвиває музикальність учня, але 

важливий і з точки зору потрібної механічної рівноваги. 

Необхідно пояснити учневі, що кожен звук важливий, що 

кожна дрібна деталь вимагає ретельного відпрацювання. Показ 

повинен бути пристосований до можливостей учня. При показі 

дітям на початку навчання legato, наші пальцеві рухи повинні 

бути значно більшими, ніж зазвичай, тому що діти не можуть 

ще витягувати звук такими ж по величині рухами, як і дорослі. 

Легато у дітей добре звучить тільки тоді, коли вони вдаряють 

більш високо, ніж потрібно було б з розвиненими руками. 

Особливу увагу слід звернути на те, щоб учень добре і 

акуратно «грав» паузи. Він повинен відчути, що паузи теж є 

частиною музики. Паузи означають не перерву в рухах, а 

підготовку до наступних звуків. 

Більшу допомогу учням може надати рахунок вголос. При 

ритмічних вправах в підготовчих класах обов'язково треба 

рахувати вголос. Рахунок повинен йти по найбільш часто 

зустрічаємій метричнії одиниці. Наприклад, при розмірі 2/4 

вважати восьмими (раз - і, два - і) треба тільки в тому випадку, 

якщо часто зустрічаються восьмі або восьмі з точкою. В 

іншому слід вважати по чвертях (раз - два). Постійний же 

рахунок вголос під час гри відволікає увагу від музики, через 

гучний рахунок неможливо стежити за звучанням. Але для 

окремих, ритмічно складних відривів рахунок може надати 

хорошу послугу в якості перевірки. У таких випадках він є як 

би свого роду «поліфонічною вправою». 
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Шкідлива тенденція, за якою учні приходять до своїх 

музичних вражень тільки через технічні вправи, але, в той же 

час не можна стверджувати, що технічна робота не потрібна. 

Відкидати технічні вправи не можна. При виконанні 

найперших п'єсок, мелодій можуть виникнути технічні 

труднощі. Учень за допомогою педагога може придумати 

невеликі пальцеві вправи. Ці вправи повинні виходити з 

музики, отже, менше тягне учня до механічної, бездушної гри. 

Особливу технічну задачу складають вправи на основні 

технічні форми: гамма, акорди, октави і пасажі. Але грати 

учень їх починає тоді, коли він готовий до цього як технічно, 

так і музично. Якщо учень добре грає, а так само читає з 

аркуша в обсязі пентахорд, він може починати вчити гами. 

Завдання педагога полягає у тому, щоб в основу навчання 

поставити музичне переживання. 

Шлях до придбання хорошої техніки веде не через безліч 

пальцевих вправ, а через музичну виставу і музичне 

переживання, в якому виконавець відчуває кожен звук. 

______________________________________________________ 

УДК 657         Педагогічні науки 

 

КІНО І ТЕЛЕБАЧЕННЯ ЯК ЗАСОБИ НАВЧАННЯ 

 

Шиліна А.С. 

 викладач іноземної мови 

КЗ «Балтський педагогічний фаховий коледж» 

м. Балта, Україна 

Постановка проблеми.  Сучасність приносить активні 

зміни та реформи. Вектор, за яким рухається наша держава, 

євроінтеграційні процеси ставлять нові вимоги до володіння 

іноземною мовою. Інтелектуальний прогрес вимагає не простого 

нарощування обсягу знань, а розвитку когнітивно-творчих 

здібностей, доповненого інтуїтивно-творчими методами логіко-

діалектичного засвоєння суспільством механізмів мислення. 
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Сьогодні завдяки новаціям у викладанні іноземних мов ми 

стаємо ближчими до мети підняття загального рівня володіння 

англійською мовою серед учнів та студентів. Європейський 

досвід доводить, що найбільш ефективним у навчанні 

іноземної мови є компетентісний підхід,спрямований на 

розвиток практичних умінь, формування навичок і набуття 

досвіду користування повним набором теоретичних знань на 

практиці. За такого підходу англійська мова є засобом та 

знаряддям для вирішення практичних завдань у співпраці з 

іноземними партнерами, а не самоціллю, мовою заради мови, 

яка так і залишиться на рівні підручника й навчальної аудиторії 

і не використовуватиметься в реальному житті. 

Викладення основного матеріалу. З появою дистанційної 

та змішаної форм навчання одним із провідних засобів навчання 

спілкування є мережа Інтернет. Тому вміння правильно розуміти 

значення аудіовізуальних образів і, як наслідок, більш компе-

тентно і вільно поводитися з інформаційними потоками й 

орієнтування в них стають усе більше актуальними. 

 Сьогодні ми маємо змогу широко запроваджувати викорис-

тання телекомунікаційних засобів для узагальнення знань, 

формування комунікативних навичок у здобувачів передвищої 

освіти, формування духовного та творчого світогляду щодо 

сприйняття світу за допомогою різних видів мистецтва. Саме 

тому медіа грамотність – одне із провідних умінь сьогодення. На 

сучасному етапі з оволодінням поняттям «медіаграмотність» нам 

допомагає такий напрям сучасної педагогіки як медіаосвіта. 

Медіаосвіта покликана виконувати унікальну функцію підготовки 

дитини до життя в інформаційному просторі.  

У сучасному світі медіаосвіта розглядається як процес 

розвитку особистості за допомогою і на матеріалі засобів масової 

комунікації (медіа) з метою формування культури спілкування з 

медіа, творчих, комунікативних здібностей, критичного мислен-

ня, умінь повноцінного сприйняття, інтерпретації, аналізу й 

оцінювання медіатекстів, навчання різним формам самовира-

ження за допомогою медіатехніки. Здобута в результаті цього 
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процесу медіа грамотність допомагає людині активно використо-

вувати можливості інформаційного поля телебачення, радіо, 

відео, кінематографа, преси, Інтернету. Необхідно розвивати в 

учнів розуміння того, як саме функціонує інформаційний простір, 

як використовуються різні виражальні засоби, який механізм 

створення «реальності» в ЗМІ й усвідомлення цієї реальності 

аудиторією. Необхідність для сучасної людини навичок сприй-

няття інформації, компетентності та свободи в поводженні з 

інформаційними потоками підсилює об'єктивний зв'язок між 

кінцевим результатом навчання та рівнем медіаосвіти учнів. Час, 

проведений дитиною перед телевізором або екраном комп'ютера, 

за тривалістю вже наближається або перевищує час перебування в 

школі. Саме тому необхідно привернути увагу учнів до предмета 

через ті канали, якими вони користуються, і залучити до 

навчального процессу медіапотоки, звичні для учнів. Іншими 

словами, слід знайти якомога більше точок дотику навчального 

предмета і «зовнішніх» інформаційних потоків, забезпечувати їх 

перетин, а потім ставити і вирішувати ті медіаосвітні завдання, які  

відповідають сааме цьому навчальному матеріалу. З огляду на 

специфіку дослідження, найбільш ефективними для використання 

в навчальному процесі вважаємо такі види медіа: преса, радіо, 

кіно, телебачення, Інтернет. Переглядаючи відеофільми і прослу-

ховуючи аудіо матеріали, учні мають можливість чути справжню 

німецьку або англійську мову від носіїв мови. 

Для того, щоб повною мірою використати всі можливості 

мережі на заняттях з метою узагальнення знаньта якісно 

підготуватись, викладачу необхідно знайти ресурси з матеріа-

лами. Дослідивши велику кількість платформ та перевіривши 

їх користь на практиці, ми сміливо можемо рекомендувати 

наступний перелік технічних ресурсів. 

✓ TEDed – саме тут зібрані освітні відео – від виступів TED 

до англомовних роликів, можливість використання субтитрів. 

Тривалість відео – від 4 до 10 хвилин – розрахована на викорис-

тання під час уроків. До кожного ролика підібрані питання для 

обговорення, теми для дискусій, додаткові тексти та посилання. 



 

168 

✓BreakingNewsEnglish – на цій платформі ви знайдете го-

тові розробки уроків за темами світових новин. Тексти можна 

завантажити та роздрукувати. Онлайн-квізи, вправи та аудіо. 

✓YouGlish – відео приклади вимови з інтерв’ю, трейлери 

до фільмів, реклама. Є можливість обирати акценти: 

британський, американський та австралійський. 

✓ Read Works – level reading. Тексти розсортовані за 

рівнями. Можна відфільтрувати матеріал за довжиною, жанром, 

та згідно з віковими особливостями. Тексти опубліковані з 

питаннями для дискусій, аудіоматеріалами та словником. 

✓ LyricsTrainig – онлайн-тренажер для меломанів. На слух 

необхідно заповнити пропуски у текстах пісень. Складність 

варіюється від початківців (10% пропусків) до експерта. 

Корисним буде використання платформи не лише для 

опрацюванняListening, але й для узагальнення знань з грамматики 

та роботи над словником. 

Наведемо приклади завдань для роботи на платформі 

BreakingNewEnglish. 

Навчання з використанням статей із новин – один із 

засобів зробити урок більш практичним, наближеним до життя. 

Однак для виборуматеріалу необхідно врахувати кілька 

факторів: 

• Захоплення учнів 

• Культурні / регіональні особливості учнів. 

• Відповідність тексту віковим особливостям учнів. 

• Актуальність новин 

• Мова статті та її відповідність рівню учнів. 

Тож структурувати урок ми можемо наступним чином. 

1. Lead-in 

Урок необхідно розпочати з ознайомлення з темою уроку. 

Це можна зробити перед уроком, на початку абояк домашнє 

завдання. 

Для розминки можна попросити учнів відгадати зміст 

статті через її заголовок, придумати можливу історію, а потім 

порівняти з оригіналом. 
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2. Language work 

Ще один важливий крок перед початком роботи з текстом 

– це словникова робота, підготовка до зустрічі з незнайомими 

фразами та словами. Така робота допоможе уникнути напруги 

та страху перед невідомим під час читання. 

3. Reading. 

Тут ми говоримо про зміст і задачічитання. Для основних 

завданькращеуникатидетальнихпитаньіпродовжуватиставитиза

питання: 

• Загальна інфрмація 

• Резюме контексту 

• Порівняння оригіналу з передбаченнями на початку. 

Однакзавдання з деталізацією прочитаного матеріалу не 

будуть зайвими: 

• Ствердження T/F 

• Пропуски слів або фраз у реченнях 

• Питання, які учні могли б поставити до тексту 

4. Post-reading activities 

Це етап, на якому студенти мають можливість поміркувати 

над темою та ідеями тексту, використовуючи мову, якою вони 

представлені. Якщо цей етап пройде успішно, ми можемо бути 

впевнені, що учні почуваються комфортно, зможуть і в 

майбутньому спілкуватись на задану тему без контролю учителя. 

Навчання за допомогою автентичних матеріалів, таких як 

статті новин, можуть бути захопливими та водночас складними. 

Щоб робота була успішною, необхідно вирішити, яку користь 

вона принесе учням, та чи є можливість застосувати нові знання 

на практиці. 

Висновки. Використання медіа засобів у процесі навчання 

іноземній мові сприяє більш ефективному вирішенню основних 

завдань, поглибленому вивченню змісту інших предметів, 

оптимізації самоосвіти та саморозвитку учнів, враховуючи при 

цьому їх особистісні особливості, рівень підготовки, індивіду-

альний спосіб сприйняття інформації та роботи з нею. Учні 

опановують інтелектуальні знання, уміння аналізу, синтезу, 
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зіставлення інформації, уміння робити об'єктивні висновки й 

ефективно використовувати результати аналізу інформації з медіа 

(преси, радіо, кіно, телебачення, Інтернету) у власній навчальній 

діяльності. У подальшому пошуку і впровадженні адекватних 

методів, способів застосування медіазасобіву освітньому процесі, 

які відповідають інноваційним освітнім тенденціям, рівню 

розвитку інформаційного суспільства ми вбачаємо перспективи 

наукового дослідження. 
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