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РАЗВИТИЕ У ИНОСТРАННІХ СТУДЕНТОВ ВЕРБАЛЬНОГО
ВЕРОЯТНОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В ОБУЧЕНИИ РКИ
НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ.
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ИСПРАВЛЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКИХ
ОШИБОК ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК
ИНОСТРАННОМУ.
Артеменко И.Ю.
преподаватель русского языка как иностранного
КНУ имени Тараса Шевченко
Подготовительного отделения
В современном преподавании РКИ приоритетным значением
является принцип коммуникативности. Коммуникативность
представляет собой такой ведущий дидактический принцип,на
основе которого возможно наиболее эффективно научить
студентов иноязычной коммуникации,иными словами – научить
студентов полноценно общаться на иностранном (в нашем
варианте – русском) языке. Принцип коммуникативности
является значимым при отборе содержания обучения русскому
языку как иностранному..Этот принцип включает в себя такое
наполнение,которое позволяет научить студентов использовать
русский язык как средство общения в различных сферах
(учебной,деловой,бытовой ит.д.),укрепляет связь обучения с
будущей профессиональной деятельностью студентов.
Для осуществления речевой деятельности в устной форме
требуется высокая степень автоматизированности произносительных, лексических, грамматических навыков. Необходимо
обратить особое внимание на проблему повышения уровня
коммуникативной компетенции у китайских студентов (как
филологов,так и нефилологов) в процессе обучения РКИ, используя для этого различные упражнения на вербальное вероятное
прогнозирование. Вероятное прогнозирование (упреждение,
антиципация) - это появление тех или иных элементов языка в
воспринимаемой речи.Необходимым условием прогнозирования
является наличие и систематизация прошлого опыта.При
обучении РКИ данный механизм не создается,он лишь
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«оснащается» средствами нового языка и совершенствуется в
системе упражнений.(Кондрашова Н.В.,2015)
В методике РКИ вероятное прогнозирование подразделяется
на два вида: вербальное (построение вербальных гипотез) и
смысловое (предвосхищение материала на уровне содержания).
Вероятное прогнозирование является неотъемлемым компонентом при аудировании и чтении.
Под вербальным вероятностным прогнозированием мы
понимаем умение строить вербальные гипотезы на уровне
слова,словосочетания,предложения.
(Э.Г.Азимов и А.Н.Щукин,с.448)..Это очень важная
работа,которая должна регулярно проводиться с китайскими
студентами с целью обучения устной русской речи.Для
формирования и развития вероятностного прогнозирования
предлагается на занятиях по РКИ выполнять специальные
упражнения.Например: определите окончание слова,основываясь
на определении его первых букв; прослушайте начало
предложения и догадайтесь о его продолжении; определите
содержание текста по его названию и т.д.
Механизм вероятностного прогнозирования совершенствуется в результате выполнения ряда упражнений.Мы предлагаем
для китайских студентов комплекс заданий.Эти задания были
апробированы на занятиях по РКИ преподавателями КНУ имени
Тараса Шевченко.Ниже приводим примеры этих заданий.
1.Прослушайте начало предложения и догадайтесь о его
продолжении.Расскажите.
2.Определите содержание текста по его заглавию.
3.По данным опорным словам составьте текст.
4.Переведите текст на родной язык.Прокомментируйте текст.
5.Посмотрите данные фото.Составьте рассказ по ним.
6.Ответьте на данные вопросы.В ответах используйте
4-5 фраз.
7.Прочитайте русскую пословицу.Подберите подходящую по
смыслу на родном языке.Объясните смысл пословицы.
8.Начните диалог или продолжите диалог по имеющимся
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репликам (напишите/скажите недостающие реплики).
9.Придумай и расскажите концовку истории.
10.Игровые задания на уроках русского языка.Например,
«Кто это?» или «Что это?».Данное задание развивает у
китайских студентов навыки понимания синтаксической
структуры фразы и текста.Преподаватель показывает около 10
изображений тематически связанных одушевленных и не одушевленных имен существительных и задает вопросы.
Предложенные нами задания способствуют развитию
вероятностного прогнозирования ,повышают уровень коммуникативной компетенции студентов.Безусловно,во время работы в
аудитории студенты допускают ряд ошибок.Ошибки студентов в
устных ответах и письменных работах – негативный,но неотъемлемый элемент процесса обучения языку.Для минимизации
ошибок необходимо не только исправлять их,но и предвидеть,
заранее предупреждать их появление,поэтому прогнозирование и
исправление ошибок является важным инструментом оптимизации языкового образования.
В данной статье мы рассматриваем вопросы методики
преподавания РКИ, а именно – причины возникновения ошибок в
речи студентов и механизмы их предотвращения.На данный
момент существует такая классификация ошибок: по типу
интерференции,по уровням языка,по виду речевой деятельности,
по влиянию на понимание речи,по характеру происхождения,а
также отдельно рассматриваются социокультурные ошибки.
Далее даются рекомендации по исправлению ошибок, указываются основные приемы коррекции. В статье изложены результаты анализа устных и письменных работ,выполненных студентами
– иностранцами на занятиях по русскому языку. В соответствии с
определением,данным в «Словаре методических терминов»,
ошибкой является «отклонение от правильного употребления
языковых единиц и форм,результат ошибочного действия учащегося» /Азимов и др.,1999/.Ошибка расценивается как некорректный для данных условий функционирования выбор единицы из
ряда одноуровневых единиц или членов одной парадигмы.
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Языковые ошибки возникают по причинам дидактического
характера или в результате языковой интерференции.Языковая
интерференция – это взаимодействие языковых систем,речевых
механизмов,воздействие системы родного языка на изучаемый
язык.
Иноязычная коммуникативная компетенция включает в себя
несколько составляющих: языковую, речевую, социокультурную,
компенсаторную,
учебно-познавательную
компетенции.
Недостаточная сформированность какого-нибудь одного
компонента ведет к соответствующим нарушениям в речи.
Существует несколько классификаций ошибок.
По типу интерференции ошибки делятся на две группы:
- межъязыковые ошибки, которые зависят от взаимного
влияния языков. Причиной их возникновения служит межъязыковая интерференция.
Например, одной из самых распространенных ошибок на
начальном этапе обучения РКИ является перенос с родного языка
на русский язык определения рода имен существительных
(мужской и женский род). Дополнительная сложность возникает
при определении среднего рода существительного.
- внутриязыковые ошибки – не зависящие от взаимного
влияния языков, возникающие как следствие смешения явлений
изучаемого языка. Основными причинами возникновения
внутриязыковых ошибок являются обобщение, упрощение и
регуляризация /Тишулин, 2012/. Обобщением называют
распространене правил родного языка на изучаемый, в котором
эти правила не применяются . Например, перенесение правила
образования прошедшего времени глагола при помощи
окончаний, которые в русском языке неприменяются(английский
язык, французский язык). Регуляризация – это обращение с
нерегулярным языковым феноменом как с регулярным.
Например, сложность в образовании множественного числа
существительных, которые являются для студентов-иностранцев
исключениями (стол –столы, но стул – стулья, подруга –
подруги, но друг- друзья).
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Под упрощениями понимают такие явления, когда
упрощается употребление сложных структур (образование
косвенной речи, построение придаточных предложений по
модели простых повествовательных). Например, вместо фразы Я
хочу, чтобы ты пошел в магазин студент часто говорит Я хочу,
ты пошел в магазин.
Языковые ошибки делятся на:
- фонетические и орфографические, т. е. ошибки в
произношении и написании слов, неверная интонация;
- лексико-семантические ошибки, т. е. некорректный выбор
слова в контексте, антонима при противопоставлении. Из речи
студентов-иностранцев: Мы ничего о нем не знаем , он очень
скромный человек (вместоскрытный человек), Что зовут?
Вместо Как называется?, холодная вода –чистая вода вместо
горячая вода и т. д.
- грамматические ошибки, т. е. ошибки в морфологии (при
спряжении глагола, склонении существительных, глагольном
управлении ит. д. )
Завтра я пошел в университет, Мы хочу купить машину, Я
люблю эта девушка ит. д.
- стилистические ошибки (некорректный выбор слова из
ряда синонимов).
Например:Ньютон придумал много законов, вместо Ньютон
открыл много законов.
Предупредить или устранить такие ошибки можно путем
совершенствования языковой компетенции студентов. Необходимо также выделить речевые ошибки в аудировании, чтении,
говорении, письме. Ошибки в аудировании – это непонимание
содержания, отсутствие коммуникативного намерения. Ошибки
в чтении проявляются в неправильном прочтении буквосочетаний, неправильном ударении. Это приводит к искажению
понимания текста. Довольно распространенной ошибкой у
студентов-иностранцев на начальном этапе обучения является
подмена букв в следующих словах: вчера- вечер- врач; девушкадедушка;пить-петь. Монологическую речь сопровождают
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языковые и речевые ошибки, запинки, отсутствие смысловой
законченности. Ошибки в диалоге возникают при неумении
адекватно реагировать на реплику собеседника, при неумении
предоставить партнеру возможность реализовать свою речевую
задачу, частое использование простых. односложных фраз.
Например:
-Где метро?
- Там.
-Как тебя зовут?
-Антон.
Подобные коммуникативные неудачи ведут к тому. что цель
коммуникации не достигнута, диалог прерывается.
Ошибки в письме делятся на 3 группы:орфографические,
пунктуационные и речевые. Орфографические ощибки – это ,
прежде всего, несоответствие между звучанием и напмсанием.
Например: другой-дорогой, страница-столица.
Пунктуационные ошибки – этонезнание правил расстановки
пунктуационных знаков, неправильное членение текста.
Речевые ошибки- это неумение создавать тексты разных жанров, неумение использовать приемы описания, повествования.
Предупредить появления таких ошибок можно, если
формировать у студентов навыки речевой компетенции,
обеспечить студентам обильную речевую практику во время
аудиторных занятий.
Отдельно выделяют социокультурные ошибки, которые являются следствием различий в социокультурном восприятии мира. .
1. Ошибочное осмысление фоновой лексики. Такие ошибки
вызваны переносом понятий с одного языка на другой. Например:
Первый этаж – европеец скажет—the ground floor
3-х комнатная квартира – 3 комнаты + 1
2. Ошибки на уровне речевого поведения коммуникантов:
Спасибо. –Да. Как дела? --Нет.
3. Ошибки в написании своего имени и фамилии, адреса.
4. Поведенческие ошибки—использование жестов, поз тела.
Многие жесты и позы тела имеют разные значения в различных
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культурах, ошибки в применении которых часто приводят к
досадным, а иногда и опасным последствиям. Поведенческие
ошибки также включают в себя несоблюдение правил выбора
форм одежды.
Какие же существуют способы исправления ошибок в речи
студентов?
При выборе стратегии коррекции преподавателю следует
определить, все ли ошибки одинаково важны и подлежат справлению в данном виде работы. При выполнении грамматикопереводных работ все ошибки подлежат исправлению.
Напротив, при коммуникативном методе обучения вмешательство преподавателя в речь студентов происходит лишь в
исключительных случаях. Исправления допускаются, но они не
должны препятствовать свободному общению. Это особенно
важно в китайской аудитории. Следующим важным вопросом
является выбор «исправляющего». Студент является субъектом,
полноправным участником всех этапов образовательного
процесса. Следовательно, можно привлечь студентов в процесс
исправления ошибок, т. е. предоставить возможность студенту
самому исправить свою ошибку. Это сделает процесс коррекции
более результативным и снизит психологическое давление на
студента.
Существует множество приемов исправления ошибок,
которые можно объединить в 6 основных типов /Архарова, 2014/.
1. Явное исправление, когда преродаватель указывает на
совершенную ошибку, объясняет ее и дает правильный вариант
ответа.
2. Перифраз в исправленном виде, произнесение преподавателем слова, фразы уже без ошибки, но без пояснения.
3. Просьба о пояснении, когда преподаватель показывает, что
не понял высказывание.
4. Использование терминологии. Преподаватель называет
грамматическую категорию (время, род, вид), употребленную
ошибочно, но сам не называет правильную форму.
5. Стимулирование речемыслительной деятельности.
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Например, преподаватель повторяет высказывание до места, где
была совершена ошибка.
6. Повторение неправильного высказывания преподавателем
с обязательным вербальным акцентом в той части, где сделана
ошибка.
Важным моментом в обучении РКИ является исправление
фонетических ошибок на всех этапах обучения языку, так как
неправильность произношения может привести к непониманию
высказываний. Коррекция фонетических ошибок относится к
сложным исправлениям, поэтому ее можно рассматривать как
упражнение. Наиболее распространенные фонетические
ошибки: отсутствие четкости в произношении звуков с\ш, в\б,
р\л. слов что\сто, буду\веду.
Исправление ошибок можно организовать с юмором, но
чтобы юмор не обидел, поиграть словами и показать изменение
смысла в случае допущения ошибки. Если ошибка была
допущена в письменной речи, то можно дать студенту
возможность самопроверки.
Подводя итоги, можно сказать. что ошибка – это
показатель не только пробелов в знаниях студентов, но и
показатель реального прогресса в изучении языка, в движении
вперед. Существует множество путей коррекции ошибок. Их
выбор зависит от природы ошибки, вида работы, а также от
избранного преподавателем метода обучения.
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Анотація: Пандемія коронaвіруcу прискорила процеси
діджиталізації економіки. Тотальний локдaун тa подaльші
карантинні обмеження завдали значного удару для економіки
та бізнесу. Підприємці для врятування свого бізнесу змушені
були перевести всі процеси в режим - онлайн.
Метою дослідження є визначення сутності поняття
«діджиталізація», аналіз впливу цифрової трансформації на
всі процеси бухгалтерського обліку, в умовах пандемії Covid-19,
визначення
діджиталізації,
як
дієвого
інструменту
антикризового розвитку бізнесу в умовах пандемії.
Визначено, що процес діджиталізація передбачає такі базові
фактори для початку якісних змін, як: оновлення
інфраструктури, розширення баз даних, широке поширення
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мобільних пристроїв з високим рівнем комунікаційних здібностей,
підвищення доступності й розширення використання мережі
Інтернет. Теорія та практика свідчать про те, що усі світові
кризи циклічні, і кожна, рано чи пізно, закінчиться. Тому
діджиталізація бізнесу – є не лише антикризовим інструментом,
а й загальним способом збільшення доходів компанії.
Для об’єктивної оцінки результатів діяльності та можливостей
ведення господарської діяльності запропоновано відображати у
звіті про управління інформацію про перспективи розвитку,
основні ризики, досягнення задекларованих цілей, враховуючи
ступінь наслідків, викликаних пандемією COVID-19. Підприємствам доцільно переглянути політику ведення бухгалтерського
обліку та представлення звітності з метою відображення
достовірної і актуальної інформації щодо результатів
діяльності для стейкхолдерів.
Ключові слова : діджиталізація, трансформація бухгалтерського обліку, бізнес-процеси, пандемія, облікова політика.
Впродовж останніх років розвиток інформаційних технологій в світовій економіці рухається дуже високими темпами. Тому
в сучасних умовах, бухгалтер не може уявити собі процес ведення
бухгалтерського обліку без використання засобів автоматизації. В
Україні, однією з актуальних проблем бухгалтерського обліку є
не досить розроблена методологія автоматизованої форми
бухгалтерського обліку, тому існує необхідність удосконалення
програмних продуктів під нові стандарти ведення обліку.
Сучасні підприємства функціонують у динамічно змінному
середовищі й змушені вести господарську діяльність адаптуючись до цих змін. Для того, щоб адаптація була успішною,
підприємство має здійснювати безперервне спостереження усіх
навколишніх змін та аналізувати їх.
Таким чином, виклики, що виникли в результаті COVID-19,
потребують вирішення на всіх рівнях економіки. Особливо відчутні проблеми для країн з перехідною економікою, зокрема і в
Україні, оскільки діджиталізація та використання сучасних технологій потребують ресурсів та кваліфікованих працівників [1].
Саме тому підприємства мають переглянути політику
ведення бухгалтерського обліку та представлення звітності. Слід
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зазначити, що розвиток сучасних інформаційних комп’ютерних
технологій зазнав суттєвих змін щодо системи електронного
документообігу, електронних рахунків. Вважається, що доцільно
у звітах з управління розкривати інформацію про прогнозовані
грошові потоки, зокрема інформацію, яка стосується здатності
підприємства продовжувати діяльність, знецінення активів та
реалізації відстрочених податкових активів. Складності, пов’язані
з підготовкою перспективної інформації в результаті пандемії та
економічного спаду, полягають в тому, що існує високий ступінь
невизначеності щодо остаточної траєкторії пандемії та часу, що
необхідний для повернення до сталої економіки.
Для стейкхолдерів важливою є інформація щодо відновлюваності та знецінення активів, зокрема про знецінення довговічних
та нематеріальних активів. Ці нефінансові активи використовують моделі відшкодування та зменшення корисності, які
спираються на розробку прогнозованих залишків грошових
потоків.
Об’єктивні оцінки в поточному періоді можуть призвести
до суттєвих зафіксованих зменшень; якщо непередбачені
сприятливі зміни відбуваються в наступних періодах, визнане
зменшення корисності більше не буде вказуватися.
Останнім часом спостерігається значне зниження справедливої вартості багатьох фінансових активів, зокрема власних
цінних паперів. Так само негативно коронокриза вплинула на
здатність боржників виконувати умови позик. Зміни в економічній діяльності, спричинені пандемією, змусять багато
підприємств переглядати умови існуючих контрактів та
домовленостей.
В результаті COVID-19 та пов’язаних з ним наслідків
підприємствам у звітності необхідно представити інформацію
щодо потенційно зменшеного попиту на продукцію, товари чи
послуги, щодо зобов’язань перед постачальниками та
підрядниками, що підлягають сплаті або передбачаються
протягом одного року, щодо потенційного дефіциту ліквідності
та оборотного капіталу і доступу до існуючих джерел капіталу.
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Крім того, суб’єкт господарювання має надавати вичерпні відомості у своїх річних та проміжних звітах, коли
виявляються події та умови, що викликають суттєві сумніви
щодо його здатності продовжувати ведення ефективної діяльності. Додатково важливо у звіті про управління розкривати
інформацію щодо кадрового забезпечення, його не лише
кількісні, але і якісні зміни за звітний період, а також окремо
вплив COVID-19.
На наше глибоке переконання, хмарні технології
зберігання даних, таксономія фінансової звітності та повна
автоматизація рутинних операцій є не загрозою зникнення
бухгалтерської професії, а інструментом, який відкриває
додаткові горизонти для людського фактору.
За таких умовах виникає необхідність в удосконаленні
підготовки фахівців у галузі обліку, оподаткування й аудиту,
перекваліфікації вже працюючих бухгалтерів та вивченні
додаткових можливостей, що дає діджиталізація [2].
З одного боку, вона поступово веде до скорочення
кількості робочих місць у майбутньому в умовах використання
цифрових технологій, а з іншого – дає можливість вирішувати
нові проблеми, поглиблювати професійні компетенції та
працювати по новому.
Однак, все ж таки існують функції бухгалтера, які поки що
не зможе замінити програмне забезпечення. До них належать:
– підготовка достовірної, правдивої та доречної фінансової
звітності, що поєднує результат технічної обробки фінансових і
нефінансових потоків інформації та результат професійного
судження конкретного фахівця, який її готує;
– захист інтересів, комерційної таємниці та збереження
майна компанії. У сучасних умовах флуктуацій макросередовища, особливо через запровадження заходів боротьби з
пандемією коронавірусу COVID-19 у 2020-2021рр., ця функція
є одним із «рятівних жилетів» бізнесу [4];
– гарантування економічної безпеки підприємства,
передбачення негативного впливу та мінімізація ризиків
17

бізнес-середовища.
Основною відмінністю сучасного автоматизованого місця
роботи – це відсутність сталого розташування або прив’язки до
офісу, що в умовах пандемії є дуже доречним, так як працівник
має можливість виконувати свою роботу з безпечного місце
розташування, у нашому випадку вдома, не піддаючи ні себе,
ні оточуючих небезпеці зараження вірусу. Коли закінчяться
карантинні обмеження, віддалена робота бухгалтера дасть
змогу працювати з будь-якої точки світу, подорожуючи, або
насолоджуючись кавою у затишній кав’ярні.
Для втілення цієї мрії, розробляються численні програмні
продукти для бухгалтера, наприклад, для ведення обліку, що
інтегровані для управління підприємством, для організації
електронного документообігу та електронні аналітичні системи
тощо.
У професійній діяльності бухгалтерів відбуваються й інші
зміни, які пов’язані з використання концепції блокчейн і
технології BigData. Роботизація процесу підготовки фінансової
звітності вже стала реальністю. Однак, все це вимагає зміни
світогляду керівництва компаній і самих бухгалтерів, а також
підходів до організації їх професійної діяльності.
В умовах діджиталізації економіки бухгалтер має унікальну можливість як надавати інформацію, так і здійснювати її
аналіз, допомагаючи ухвалювати рішення [3].
Асоціація дипломованих сертифікованих бухгалтерів
стверджує (ACCA), що надання фінансової і бухгалтерської
звітності через колективні сервіси та аутсорсинг відіграє
важливу роль в оптимізації структури фінансової служби, де до
наших часі основними завданнями вважалися транзакційний
облік і робота з дебіторською та кредиторською за боргованістю. Наразі розглядається можливість додавання процесів
виставлення рахунків, поставок тощо.
З’явилася віртуальна бізнес-модель SSC та хмарна обробка
даних, що стала реальною можливістю для сучасних компаній,
адже для клієнтів не важливо, де знаходяться люди, з якими
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вони мають справу. Тому співробітники SSC можуть виконувати велику частину своєї роботи вдома, якщо документи
оцифровані і доступні через хмару.
Отже, проаналізувавши вище наведену інформацію, можна
зробити висновок, що діджиталізація обліку зміцнила, а не
похитнула позиції бухгалтерів на ринку праці, вивільнивши
потенціал бухгалтера для роботи в напрямі моделювання
звітності та управління її змістом.
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Анотація. В статті аналізуються певні тенденції для
органічного ринку в період пандемії COVID-19, продовольчу
безпеку України, зміни у зовнішньоторговельних потоках
України, споживацької поведінки людей в умовах карантинних
обмежень. Також відображені чинники впливу, що зумовлюють
зміну попиту в міжнародній торгівлі органічною агропродовольчою продукцією. Визначено, що глобальна пандемія COVID19 вже в короткостроковій перспективі здійснює негативний
вплив на рівень доходів, структуру харчування та рівень
продовольчої безпеки країн.
Ключові слова: органічне виробництво, органічний ринок,
органічна агропродовольча продукція, попит, продовольча
безпека.
Агровиробництво та виробництво харчових продуктів
залишаються найбільш стабільними секторами економіки в
світі, адже їжа відноситься до базових потреб суспільства.
Змінюються споживацькі вподобання та пріоритети, але базові
потреби незмінні. Локдаун закрив кордони не тільки для
людей, але й для багатьох товарів.
Наразі головним пріоритетом міжнародних організацій та
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національних урядів, поряд із боротьбою з COVID-19, є
продовольча безпека, на яку впливає низка факторів. Закриття
кордонів між країнами та припинення регулярних перевезень,
зокрема, авіа негативно впливає на ланцюги постачання,
відповідно зростає вартість харчових продуктів, що призводить
до підняття цін та зменшення купівельної спроможності.
Високим залишається попит на зернові, але перевезення наразі
ускладнені. Попит на овочі та фрукти поки знижується, також
даються взнаки логістичні проблеми. Закриття продовольчих
(відкритих) ринків позбавляє фермерів, подекуди, єдиного
ринку збуту. Для України це досить відчутно, зокрема, й для
органічних виробників плодоовочевої продукції, адже близько
50% від усіх роздрібних продажів в Україні здійснюються на
відкритих ринках.
На початку введення карантинних заходів в різних країнах
ми спостерігали ажіотаж в магазинах, коли люди майже
хаотично скуповували харчові продукти. Підвищений попит на
харчові продукти спостерігається й далі, адже багато людей
готує їжу вдома. З іншого боку, такий попит створює нові
можливості для розвитку як виробництв, так і закладів
громадського харчування, які змушені були закритись. Є
одночасно кілька тенденцій, вони спостерігаються в багатьох
країнах. По-перше, через закриття кордонів та економічні
збитки багато країн підтримують власних виробників. Подруге, виробники почали пропонувати продаж продуктів онлайн, ресторани вносять зміни в меню та пропонують готові
страви чи напівфабрикати з доставкою. Багато людей стали
більше перейматись власним здоров’ям та, оскільки немає
інших витрат, можуть собі дозволити купувати органічні
продукти. Загалом експерти відзначають, що в майбутньому
може відбутись певна поляризація в суспільстві. Частина
людей буде купувати дешевші продукти – якщо «міцність»
запасів не витримає довгого виходу з кризи. А хтось
обиратиме більш повноцінне харчування, зокрема, органічні
продукти, через зміну цінностей в результаті пандемії, – це вже
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можна бачити в Китаї. До того ж експерти підкреслюють, що
постійне вживання свіжих овочів, фруктів та ягід зміцнює
імунітет, а це в свою зменшує ризики захворювання вірусними
захворюваннями, в тому числі й COVID-19. В Україні
виробники також відзначають збільшення попиту на органічні
продукти, зокрема, молочні продукти, олії, чаї.
Все частіше йдеться про перехід на агроекологічні моделі
агровиробництва, в тому числі й про органічне землеробство.
Такі рекомендації оприлюднені Міжнародною групою
експертів з питань сталих харчових систем (IPES-Food), про це
йдеться в спеціальному звіті Міжурядової групи експертів з
питань зміни клімату (IPCC), оприлюдненому минулого року
та в інших документах міжнародних організацій.
Наприкінці 2019 року ЄС презентував Європейський зелений
курс (ЄЗК). Це програма дій Європейської Комісії, в центрі якої –
амбіційний план переходу до кліматично нейтральної Європи до
2050 року, яка стосується всіх секторів економіки. Основне
завдання стратегії «Від ферми до виделки», що розробляється в
рамках ЄЗК, є забезпечення харчової безпеки з дотриманням
екологічних стандартів при виробництві харчових продуктів.
Схвалення стратегії відкриє додаткові можливості для імпорту
української органічної продукції до ЄС.[1]
За час пандемії відбулись відчутні зміни у зовнішньоторговельних потоках. Загальний експорт товарів за перше півріччя
2020 року скоротився на 7 % порівняно з відповідним періодом
2019 року. Особливо відчутні зміни у бік зменшення відбулися по
експорту живих тварини та продуктів тваринного походження (12,6 %), а також продукції рослинництва (-11,3 %).
Щоправда експорт жирів та олії продовжує зростати
(+22,4 %). Позитивна динаміка спостерігається й щодо
експорту готових харчових продуктів (+1,8 %).
Імпорт агропродовольчої продукції за цей же період зріс
практично за усіма позиціями (13-18 %), окрім жирів та олії (2,7 %). Тоді як загальний імпорт товарів скоротився на 14,7 %.
Щодо внутрішнього ринку, то тут на початок карантину
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склалася досить цікава ситуація, яка супроводжувалась
зростанням попиту на продовольство, особливо на товари
першої необхідності та продукти з тривалим терміном
зберігання, зокрема різного роду крупи – рис, гречку, вівсянку
тощо. Це, в першу чергу, було зумовлено станом
невизначеності та деякою панікою серед населення. Однак з
часом дана ситуація стабілізувалась. Нині на внутрішньому
ринку не спостерігається суттєвих змін в обсягах споживання,
хоча структура споживання дещо змінилася.
В силу об’єктивних обставин на український агросектор та
обсяги виробництва найбільше впливають такі чинники як
стабільність внутрішньої політики, зрозумілі й чіткі правила
гри, мінімальна кількість заборон та обмежень. Важливим
показником є рівень доходів населення, що є визначальним
чинником купівельної спроможності, а також попит на
агропродовольство і цінова політика на зовнішніх ринках. Для
внутрішнього попиту також важливими є й такі опосередковані
фактори як надходження грошових переказів від заробітчан,
які також впливають на платоспроможний попит населення.
У посткоронавірусному періоді загалом слід очікувати
зміни в логістиці, а також зниження попиту на продукти для
ресторанів, готелів і галузі громадського харчування. [2]
Необхідним є виявлення впливу детермінант пропозиції на
міжнародну торгівлю органічною агропродовольчою продукцією
та оцінці макроекономічних ефектів розвитку органічного виробництва та збуту за критеріями економічної та продовольчої
безпеки.
Окреслюючи чинники, що впливають на внутрішній та
зовнішній попит на міжнародному ринку органічної
агропромислової продукції, зазначимо, що науковці прагнуть
оцінити, які саме наслідки буде мати COVID-19 на рівень
доходів, структуру харчування та врешті решт рівень
продовольчої безпеки країн. Попередні прогнози достатньо
невтішні: якщо до 2020 року кількість осіб, які знаходяться в
умовах, які не відповідають прийнятному рівню продовольчої
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безпеки сягала 761 мільйона чоловік, або 19,8 %від загальної
чисельності населення (це 76 країн з низьким і середнім рівнем
доходу), то прогнозується, що шок для ВВП від COVID-19
призведе до збільшення кількості людей, чиї умови
життєдіяльності далекі від критеріїв продовольчої безпеки, на
83,5 мільйона чоловік у 2020 році до 844,5 мільйона і
збільшення цієї частки населення до 22 %. Інший глобальний
чинник, який може суттєвим чином вплинути на зовнішній
попит на органічні агропродовольчі товари на світовому ринку в
умовах серйозного загострення торговельно-економічного
суперництва між країнами та ризиків нової світової рецесії є
країна походження. Питання країни походження продукту є
найбільш важливими проблемами в міжнародній торгівлі
екологічно чистими харчовими продуктами навіть в умовах
стабільного перебігу торговельних зв’язків. [3]
Відтак фактор відстані та терміну доставки, що властивий
міжнародним торговельним трансакціям, часто впливає деструктивно на попит щодо імпортних органічних продуктів. Для
забезпечення стимулювання зовнішнього попиту на органічну
українську агропродовольчу продукцію, необхідно виділити такі
завдання: нарощувати інформаційно-комунікаційну підтримку
держави та недержавних інституцій координаційного типу малого
та середнього органічного фермера; нарощувати внутрішній
попит на готову органічну продукцію; популяризувати український бренд, що може підвищити цінність та привабливість для
іноземних споживачів.
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Анотація: У статті описані особливості формування
ціннісних ставлень дітей у галузі фізичної культури до
історико-культурних чинників, за допомогою українських
народних іграх. Показано, що український народ історично
виробляв самобутні види фізичних вправ і способи їх
використання. Народні ігри складали системотворчу основу
календарного року і вибудовувались у струнку і універсальну
систему психофізиного виховання. Встановлено, що кожний
сюжетно-рольовий урок, побудований на краєзнавчому,
фольклорному матеріалі, може сприяти не лише вдосконаленню певних фізичних якостей дітей, а й розвитку здатності
швидше відчути національні звичаї та традиції свого народу.
Доведено, що починаючи з дошкільних закладів, через
цілеспрямовано підібрану гру в комбінації з іншими заходами
дітям можна прищепити всі необхідні риси, виховати людину
здорову тілом і душею.
Ключові слова: українські народні ігри, національні традиції,
звичаї, народна фізична культура.
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Вступ. У реалізації програмних завдань у галузі фізичної
культури школярів України велике значення має ефективне
використання національних засобів фізичного виховання. Нині
в Україні спостерігається інтерес до історії свого народу, до
завоювань культури пращурів, проводиться активна боротьба
за збереження і реставрацію різноманітних традиції, обрядів,
духовних цінностей національної культури.
Сила кожної суверенної держави складає національна
свідомість громадян. Українська національна свідомість – це
стійка потреба приносити користь своїй країні, народу. Без
оволодіння красою рідної мови, вивчення культури, нюансів
його національного характеру, історичних традицій, звичаїв,
обрядів не можна говорити про становлення національної
свідомості, про успіх навчально-виховного процесу з цієї
проблеми.
Виходячи з концепції В.І. Столярова, до народної фізичної
культури слід відносити всі види людської рухової діяльності,
що розвивають фізіологічну, психологічну, естетичну і моральну підготовку особи до праці, військової справи, пристосування до природного середовища, зміцнення здоров’я і т. ін.
Значну увагу вивченню змісту національних засобів
фізичного виховання серед учнівської молоді присвячено ряд
досліджень (Б.Н. Нужекеєв, М.Т. Таникієв, А.В. Цьось); з
використанням національних засобів у загальноосвітніх
школах (О. Воропай, Ж.М. Тулегенов, П.А. Яланський);
вивченню національних традицій в фізичній культурі українського народу приділяли увагу в працях (О. Апанович, І. Кріп’якевич, Є. Приступа, Б. Рибакова, Д. Яворницький).
Українська народна фізична культура, розвиваючись на
національних традиціях, протягом століть змінювала свої
структурні компоненти, функції, адаптуючись до конкретних
історичних умов. Тому актуальними на сьогодні є дослідження
педагогічних аспектів ефективного використання елементів
народної фізичної культури в сучасних умовах.
Метою статті є формування ціннісних ставлень дітей у
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галузі фізичної культури до історико-культурних чинників, що
закладені в українських народних іграх, і на цій основі розробити практичні підходи до реалізації зазначених передумов.
Під час дослідження нами використано такі методи: аналіз
архівних матеріалів, літературних джерел з історії фізкультурно-спортивного руху, матеріали спеціалізованих періодичних
видань.
Результати дослідження. Вивчення виникнення і
розвитку фізичної культури напротязі всієї історії України
показує, що вона завжди була органічною часткою
національної культури. Український народ історично виробляв
самобутні види фізичних вправ і способи їх використання, які
потім і склали своєрідні системи національного тіловиховання.
Не стали винятком і традиції української національної системи
фізичного виховання дітей. Широко розповсюджені в народі
були обряди, спрямовані на зміцнення і загартування
новонароджених. Методи словесного переконання, засновані
на прикладах із казок і прислів’їв, поряд з фізичною працею,
правильно організованим режимом, також були суттєвими
засобами фізичного виховання дітей.
Специфічною була роль батька, він цілеспрямовано
займався загартуванням своїх дітей, формував у них лицарську
честь і гідність, готував до подолання життєвих труднощів. У
козацьких родинах існував культ Батька, Матері, Бабусі,
Дідуся, Роду і народу.
За свідченням істориків ввесь життєустрій наших предків
наскрізь пройнятий тим, що ми сьогодні називаємо системою
народної фізичної культури. Б. Рибаков передбачав максимальне
наближення людини до природи. Народні ігри складали
системотворчу основу календарного року і вибудовувались у
струнку і універсальну систему психофізиного виховання. В
рухливих іграх, танцях, змаганнях людина вдосконалювала свої
природні сили.
Спадок українського ігрового фольклору надзвичайно
багатий і різноманітний – усього відомо понад 600 українських
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народних ігор, які записані в Україні в різні часи [3, С.159].
С.В. Кириленко, В.А. Старкова, А.В. Цьося зазначають,
що на ранніх етапах становлення національної системи
фізичного виховання вона відображала особливості життя
українського народу і включала: фізичні вправи, ігри та
розваги, пов’язані з полюванням, ловлею звірів, риби; фізичні
вправи та ігри, що відтворюють працю та підготовку до неї. Це
рухливі ігри “Мак”, “Огірочки”, “Печу хліб” та ін.; фізичні
вправи, спрямовані на підготовку до військових дій: їзда верхи
на конях, веслування на човнах, стрільба з луку в ціль, метання
сокири та ін.; фізичні вправи та ігри, пов’язані з обрядами й
святами народного календаря: Колядки, Веснянки, Купала.
Вони включали танці, гопання, стрибки через вогонь; загартування повітрям, водою, землею, дотримання посту [3, С.110].
Виходячи із завдання дослідження, ми звернули увагу на
найбільш ефективні засоби фізичного виховання дітей тобто на
українські народні ігри. Національна форма рухливої гри
полягає в тому, що вона за своїм походженням і розвитком
характеризує конкретний регіон України. Кожний сюжетнорольовий урок, побудований на краєзнавчому, фольклорному
матеріалі, може сприяти не лише вдосконаленню певних
фізичних якостей дітей, а й розвиткові здатності швидше
відчути національні звичаї та традиції свого народу.
Обдумуючи, які ігри запропонувати дітям, слід ураховувати природні умови. Скажімо, гуляючи в лузі, доречно
пограти в «Гусей», «Віночок», «Подоляночку»; біля водойми –
у «Міст», «Качок і рибалок», «У річку гоп»; у лісі – у «Грибок»
«Горішок» тощо.
Перш ніж запропонувати дітям певну народну гру, треба
ознайомити їх з її походженням, атрибутами та дійовими
особами, розповісти, як у цю гру грали в давнину. Наприклад,
як можна ознайомити дітей з давньою традицією святкування
Івана Купала (гра «Горюдуб»). Напередодні свята купальське
дерево прикрашали вінками, квітами, стрічками. Увечері біля
обрядового дерева розкладали вогнище з дубових гілок, і
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хлопці в парах із дівчатами перестрибували через нього.
Уважалося, що в такий спосіб відбувається очищення вогнем.
Із давніх-давен люди вірили, що вогонь очищує душу від
усього злого й наділяє силою та здоров’ям. Саме тому цей
обряд проводили перед жнивами.
Діти з цікавістю слухають про те, що стрибала через
вогонь тільки доросла молодь, а дітлахи стрибали через
кропиву, адже так безпечніше. А якщо кропива все-таки когось
і жалила, то це було на користь. Варто ознайомити дітей із
символікою вінкоплетіння – пояснити значення квітів і
кольорів стрічок.
Перед грою «Кривий танець» можна знайомити дітей з
історією гри. Ось одна із версій. Гра виникла дуже давно, у ті
часи, коли на нашу країну нападали татари. Батьки тоді вчили
дітей остерігатись ворога й у разі небезпеки заплутувати свої
сліди, щоб чужинці по них не потрапили в село. У танку
імітується саме такий рух – по кривій. Діти водили «кривий»
хоровод по обіді біля церкви на свято Благовіщення. Люди з
особливою шаною ставились до цього свята, коли «Бог
благословляє всі рослини». Тому працювати в цей день вражалося завеликий гріх. Існувало повір’я, що на Благовіщення
навіть птах не в’є собі гнізда. А на свято вранці діти виходили
в поле до бузька (лелеки), показували йому освячений хліб і
промовляли: «Бусень, бусень, на тобі хлібця, а ти нам – жита
копу».
Дітям подобалось грати в «Кривий танець» як в безкінечний, тому що це допомагало згуртовуватись в постійні цікаві
ігрові товариства. Повторення давало змогу раз у раз
переживати захоплюючі моменти гри (небезпеку, втечу,
радість спасіння): «Кінця йому не знайдемо, о так, так кривого
танцю йдемо...».
У дівочій грі «Колесо» наявні виразні мотиви втечі з
полону як стародавня етнічна пам'ять народу. Дівчата ставали
по колу, тримаючись за руки, двоє піднімали руки за спиною
одна до одної, в різні сторони починали бігати, за ними їх
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подруги. Так намагались пробігти вздовж дівчат по колу. Після
кола спина до спини робили інше коло обличчям до обличчя.
Бігати було незручно, деякі виривались з кола, інші падали [5,
С.110].
На Київщині була поширена колективна (мішана) гра
«Щітка». У цій грі відбивається нашарування магічної дії
хороводу, мотивів полону і втечі та молодіжного бажання
розваг [1, С.56].
Згадки про княжу добу на Україні зберегла гра «Володар».
Дівчата розбивалися на два «ключі» – малий і великий. «Малий
ключ» – це дві учасниці, які піднятими руками створювали
«ворота», а «великий ключ» – це всі інші дівчата, що співали
хором. Після співів «великий ключ» пробігав через «ворота»
по черзі, і співали всі разом.
Хоровод «Зелений Шум» міг слугувати магічним
запрошенням шуму зеленої весни, молодої трави, бруньок і
бутонів; він пробуджував природні сили до нового життя. З
часом первісний текст загубився, гра стала веселою забавою і
розвагою. Вона піднімала настрій, дарувала радість і надію.
Гра «Гойдалки» в давнину була своєрідним обрядом,
символом єднання з богом неба Сварогом. Гойдання також є
відомою частиною військової підготовки. Потім гойдалки
(колиски) стали улюбленою забавою дітей, молоді та дорослих.
Рахували, хто більше обертів набере при колисанні. На свята
гойдалки були центром розваг сільської громади. Гойдалки
будували хлопці для свого села. Сусідні парубки намагались
викрасти частину гойдалки або зламати її. Тому парубоцька
громада виставляла на Великдень і цілий тиждень після нього
охорону [4, С. 55].
Частиною гри-охорони було будування «вежі». Хлопці
ставали один одному на плечі, дивились в далечінь, намагались
помітити і роздивитись ворога. На Великдень обхід «вежідзвіниці» вулиць селища був ритуальним дійством. П’ять
парубків ставали в коло, їм на плечі чотири, на них три, потім
два, і на верхівку один. Хлопці могли розмовляти зрозумілою
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тільки їм таємною мовою. Знайому з дитинства «пташину
мову» використовували як бойові або попереджувальні
сигнали. Це була не тільки гра і розвага, вигадана, але цікава
небезпека. Це було навчання, випробування сил, вміння «спати
і чути». Нічна варта згуртовувала хлопців і вчила відповідальності [2, С. 83].
А.Я. Вольчинський зазначає, що відомий варіант дитячої
гри у жмурки – «киці-баба» не що інше, як уривок із ритуалу,
що присвячений Рожаниці і, певно, виконувався жінками, які
чекали дітей. Адже смисл гри пов’язаний із ловінням дітей, а
глибше – із визначенням статі майбутньої дитини, і навіть сама
поза готовності «киці-баби» – простягнені вперед руки –
відповідає зображенню на давніх вишивках Рожаниць.
У багатьох іграх дівчата бігали і стрибали, можливо,
навчаючись втікати від переслідування. В стародавні часи
тільки в іграх вони могли здобувати такі навички.
Таку інформацію треба добирати до кожної гри, а також
підшуковувати уривки оповідань, народних казок, влучні
загадки та прислів’я (наприклад, ось таку загадку доречно
запропонувати перед грою «Коза»: «Не дід, а з бородою, не
бик, а з рогами, не корова, а доїться»). Перед проведенням гри
співати народні пісеньки, наприклад, перед грою «Сірий кіт» –
колискову про котика, а перед грою «Зайчик сіренький» –
пісеньку про зайчика.
Дітям дуже подобається, коли їм розповідають про
виготовлення атрибутів до народних ігор в давнину. Наприклад, м’яч колись робили з бичачої вовни, яку скачували між
долонями, а щоб м’яч був стрибучим, його змочували водою.
Такий м’яч називався повстяним, і грались ним переважно
старші діти або дорослі, бо він був надто важкий. А спеціально
для малят вовну скачували в кульку й обшивали зверху
шкірою. Такий м’яч був легкий і називався ремінним. Замість
вовни використовували також пір’я, пух, волоски очерету.
У давнину діти використовували для рухливих ігор майже
все, що потрапляло під руку. Із малими формами фольклору
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можна знайомити дітей як перед початком ігор, так і
розучуючи їх безпосередньо під час гри, оскільки вони досить
ритмічні й легко запам’ятовуються. Прислів’я та приказки
використовуються і для підбиття підсумку гри: «Дружній
череді і вовк не страшний», «Зробили спішно, коли б воно не
вийшло смішно», «Берись дружно – не буде сутужно» тощо.
Такий лаконічний виховний підсумок, справляє на дітей
набагато сильніше враження, ніж надокучливе моралізування.
Витоками багатьох популярних сьогодні ігор, як вважають
Л.А. Карпець та Т.С. Шпанько є народні назви, які були
відомими в народів деяких країн світу. Наприклад, гра «Куля»,
описана А. Абрамовим, суть якої полягала в тому, що,
підкидаючи дерев’яну кулю, намагаються на льоту влучити в
неї короткими й товстими палицями – «шаровнями». Ця гра
була популярною не тільки серед молоді, а й серед дорослих».
Ця гра схожа на популярну сьогодні особливо в Америці: гру
«Бейсбол». Нині ця гра стала відомою в усьому світі.
Народна гра на льоду «Булка», під час якої гравці ганяють
палками кулю, започаткувала гру в хокей.
Сучасна гра «Дартс» своїм походженням можливо
зобов’язана народній грі: «Бурда», опис якої подано у
«Словарі…» Б. Грінченка – «рід дитячої гри у хлопчиків, яка
полягає в метанні камінців у мішень (кам’яна плита чи шматок
дошки)». Мішенню можуть бути різні предмети, зокрема і
ямки, від цього залежить і назва гри.
Отже, незаперечним є факт, що для українського народу
ще з давніх часів народні ігри були невіддільною частиною
життя.
Висновок.
У результаті теоретичного аналізу та обґрунтування даних
спеціальної літератури ми дійшли висновку, що дослідження
ігор дає багатющий матеріал для з’ясування історичних основ
формування української нації, коріння її звичаїв, вірувань та
традицій. Починаючи з дошкільних закладів, через цілеспрямовано підібрану гру в комбінації з іншими заходами дітям
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можна прищепити всі необхідні риси, виховати людину
здорову тілом і душею.
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Анотація: У даній доповіді висвітлено інформацію щодо
новацій та вирішення певних проблем у фармацевтичній сфері
під час пандемії. Приклади розширення діяльності фармацевтичної спільноти у період пандемії COVID-19. Інформація
щодо вакцин для боротьби із COVID-19.
Ключові слова:COVID-19, розробки, фармацевтична галузь,
вакцина.
Безумовно, COVID-19 стала найбільш масштабною
проблемою XXI століття. Пандемія коронавірусної інфекції
змінила усе наше життя. Над цією проблемою, без перебільшень,
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працюють провідні спеціалісти багатьох сфер науки. Вивчивши
одне питання щодо COVID-19, з’являється десять нових.
Фармацевтичні науки – одні із тих наук, що вивчають цю
проблему та шукають способи її вирішення.
Варто зазначити, що під час пандемії уряди багатьох країн
впровадили нові фармацевтичні послуги та вдосконалили
попередні. А саме:
1.Введення електронних рецептів.
2.Зміна правил щодо призначення та відпуску ліків. Такі
зміни були впроваджені у березні 2020 р. Федеральним
міністерством охорони здоров’я (Federal Ministry of Health) з
метою подолання коронавірусної кризи. Наприклад, зміни
торкнулися правил видачі опіоїдної замісної терапії. Наразі
фармацевт може відпустити пацієнту більш значні обсяги
препарату, щоб позбавити його від необхідності щодня
відвідувати аптеку. [1]
4.Дозвіл аптекам виготовляти водно-спиртові розчини та
гелі, відповідно до вимог ВООЗ.
Прикладом може слугувати навчально-виробнича аптека
при Львівському національному медичному університеті, де
виробляють антисептичні засоби на основі етилового спирту.
Виробництв розпочалось з 2020 року.
5.Певні групи препаратів почали відпускати без рецепта.
6.Масовий запуск доставок лікарських засобів пацієнту
додому.
7. Створення центрів з тестування на COVID-19 на базі
роздрібних аптек. [1]
Вказані вище нововведення стосуються таких країн, як:
Австрія, Німеччина, Франція, Іспанія, Португалія, Великобританія, Канада, США, Італія, Україна та Польща.
Все це було розроблено та запроваджено, аби зменшити
ризик інфікування людей та забезпечити повноцінний захист.
А також для того, щоб аптеки могли надати якісну допомогу та
необхідні лікарські засоби.
Одночасно з провізорами працюють фармацевти, біологи,
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хіміки в лабораторіях, де детально вивчають нову коронавірусну
інфекцію та займаються розробкою найочікуванішого відкриття
ХХI століття, вакциною.
Вакцина-це препарати, що складаються із вбитих або
ослаблених збудників хворіб. Мета вакцинації-лікування та
профілактика хвороби.
На сьогоднішній день розроблено вакцини семи фармацевтичних компаній. А саме:
1. Oxford-Astra Zeneca-Англія
2. Pfizer-BioNTech-США та Німеччина
3. Sinovac-Китай
4. Moderna-США
5. Sputnik V-Росія
6. Novavax-США
7. Janssen-США та Бельгія
Після розроблення першої вакцини усі були переконані,
що проблему з пандемією буде вирішено. Проте, як показали
дослідження вакцина не є ефективною для всіх штамів цього
вірусу. І тут виникає нова ціль, мета та випробування. Тобто,
розроблення або вдосконалення вакцини, яка буде ефективна
для всіх штамів.
Отже, ми маємо можливість спостерігати, як швидко
розвивається наука при вивченні інфекції COVID-19. Ця
інфекція кидає виклик наукам усіх сфер. Фармацевтична сфера
увесь час вдосконалюється. Постійні пошуки, розробки та
дослідження. Пророблено неймовірно багато роботи, але це дає
свої результати. Адже, перші вакцини було розроблено дещо
раніше ніж очікували. Для усієї науки це важкий час та етап,
але дуже важливий та цінний.
Література:
1. https://www.apteka.ua/article/553295
2. https://www.bbc.com/ukrainian/features-56001300
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ПЛАНУВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ХОРОВИХ
РЕПЕТИЦІЙ. ТЕМП ТА ДИНАМІКА РЕПЕТИЦІЙ.
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Мета дослідження – визначити особливості проведення та
організації репетицій дитячого хорового колективу. У статті
розглянуті основні напрямки репетицій для підготовки до
концерту. Наукова новизна полягає в розробці організаційнометодичної системи репетицій. Зроблено висновок, що вірно
проведенні та організовані репетиції – це один з найважливіших
складових у підготовці до успішного концертного виступу.
Ключові слова: дитячий хор, хорові репетиції, хоровий
диригент, різновиди репетицій, хоровий концерт
При плануванні та проведенні репетицій необхідно
враховувати основні принципи роботи з дитячим хором – це
вивчення нових творів, єдність технічної та художньої роботи,
систематичність у вивчанні репертуару,
професійна
підготовленість хорового колективу, рівень дисципліни тощо.
На репетиціях керівник зобов’язаний виховувати у своїх
співаків художньо-творчі та професійно-технічні якості.
За якістю репетицій визначається не тільки швидкість,
якість та кількість в підготовці концертного репертуару, але і
технічно-творчий зріст хору.
Репетиції можна умовно поділити на робочі, генеральні
або так звані «прогони», коригувальні та «передконцертні»
(тобто ті, які проходять безпосередньо в день виступу за
годину до концерту).
Робочі репетиції зазвичай починаються з розспівування
колективу. Але бувають умови, коли у колективу не вистачає
часу, оскільки скоро відбудеться концерт, а твір ще не готовий,
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тому можливо хор розспівувати на будь-якому творі, при
цьому керівник повинен враховувати діапазон, нюанси даного
твору, з якого він хоче почати репетицію.
Генеральні репетиції починаються з розспівування
колективу, а далі – так званий «прогін» концертної програми з
можливими невеликими зупинками для корекції помилок.
Коригувальні репетиції розглядає в своїй книзі Л.Бутенко, які
«притаманні тільки хоровим колективам оперних театрів і театрів
музичної комедії» [1, с.182]. Але ці репетиції також можна
віднести до дитячого хору, оскільки на них допрацьовуються
складні місця, до кінця узгоджується темп. Також зустрічаються
твори з рухами, в яких хор не може поєднати рухи з
«повноцінним», якісним звучанням, тобто рухи відволікають,
збивають хор. Тому дуже важливо ще раз відрепетирувати ці
твори на коригувальних репетиціях. Ці репетиції проводяться між
генеральними та «перед концертними».
«Передконцертна» репетиція потребує окремої підготовки
керівника: в процесі розспівки необхідно не тільки розігріти
дитячі голосові апарати, але й швидко та ефективно настроїти
хористів на ансамблеве звучання в єдиній позиції тощо. Потім
слід спробувати фрагменти творів з метою згадати темп,
характер, динаміку тощо.
Якщо це звичайна репетиція, то після розспівки можна
розучувати новий твір. Деякі автори посібників з хороведення
ділять розучування з хором на два етапи: технічний та художній,
наприклад: Чесноков, Єгоров. Так, у своїй роботі Єгоров пише:
«Весь многосторонний и многообразный процесс разучивания
хорового произведения может быть разделен примерно на
следующе основные фазы работы: первая фаза – эскизная или
начальная, вторая фаза – технологическая или подготовительная, третья фаза – художественная или заключительная» [2,
с.225].
Краснощьоков вказує: «Согласиться с этим трудно… так,
вначале, очевидно, основное внимание будет сосредоточено на
прочтении авторского текста (музыкального и поэтического), на
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ритме, строе, ансамбле. Однако художественно-выразительные
элементы исполнения несомненно присутствуют и в это время.
Становление характера звука, равновесия голосов, приёмов
произношения слов и т.д. будет осуществляться в соответствии с
конкретной художественно-выразительной целью, которая
является отправным моментом в отборе исполнительских
приёмов. Художественная и техническая работы теснейшим
образом взаимосвязаны, и попытка разграничить их практически
не оправдывается. Разделение процесса работы над прозведением
на два этапа неправомерно также и потому, что одни
исполнительские приёмы усваиваются хором сразу в течение
одного занятия, другие требуют продолжительного времени, а в
целом становление и совершенствование техники исполнения
продолжается вплоть до последних, генеральных репетиций» [3,
с.291]. З цього приводу також висловився Соколов: «Невозможно
рекомендовать какие-то определенные сроки для той или иной
фазы работы с хором над песней и тем более определить их
границы. Очень многое зависит здесь от мастерства и умения
самого руководителя, от квалификации хора, а также от степени
трудности разучиваемого произведения. Мало того, нельзя
утверждать также, что при разборе и техническом освоении
сочинения
вовсе
отбрасывается
его
художественноисполнительская сторона. Опытный руководитель в этот период
найдёт возможность привнести в техническую фазу элементы
художественного исполнения, разумеется, в соответствующих
малых дозах. Это может выразиться в ярких, образных
сравнениях, сопоставлениях» [4, с.176].
Головне в розучуванні творів – це послідовність та
систематичність. Не можна відразу рішати всі задачі. Керівнику
необхідно визначити, що на даному етапі є найбільш важливим і
на ньому, перш за все, зосередити увагу хору.
Роботу над твором слід починати з загального ознайомлення.
Способи ознайомлення можуть бути різноманітними, наприклад:
виконання твору на фортепіано, прослуховування звукозапису,
читання з листа тощо. Можна розповісти коротко хору про твір.
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Репетиції можна проводити окремо по партіям, які забезпечують
найбільш швидке освоєння співаками матеріалу. Дають змогу
ретельно вивірити кожну партію. На групових заняттях можна
допомагати співакам виконанням відсутніх голосів на
інструменті.
Вивчання твору звичайно спочатку відбувається за
розділами, частинами, періодами, реченнями, фразами. Основна
мета – це оволодіння комплексом виразних та технічних засобів.
Якщо при розучуванні твору якийсь фрагмент не виходить
вивчити, то не слід на ньому засиджуватися, слід переходити
до іншої частини твору або взагалі к ознайомленню іншого,
або повтору вивченого твору.
Дуже важливо визначити темп репетиційної роботи. Він не
повинен бути занадто швидким, щоб забезпечити можливістю
виконання усіх поставлених задач та водночас не дуже
повільним, оскільки це може призвести до розслабленню та втоми
дітей, і, звідси, – не виконання поставлених задач. Якщо
розучується швидкий твір необхідно обережно та поступово
вирішувати задачу
прискорення
темпу.
Несвоєчасний
прискорений темп може призвести до того, що вся робота, яка
була зроблена раніше буде зруйнована.
Після того, як твір був ретельно вивчений. Увага
переноситься на твір в цілому, на виразність та яскравість
виконання. Але і на цій стадії роботи над «дрібницями»
продовжується, вони остаточно закріплюються. Визначаються
головні лінії розвитку, встановлюється загальний динамічний
план, темпи, кульмінаційні центри.
Щоб твір здобув свій кінцевий художній вигляд потрібен час,
багаторазові виконання в належному темпі, зі всіма нюансами та
в повну «душевну силу», як на концерті. Пробні «концертні»
виконання необхідно чергувати з співом у «репетиційному»
темпі та продовжувати вдосконалювати найбільш складі
фрагменти.
Твори, які складають репертуар колективу, повинні бути
близькими та зрозумілими хору, повинні відповідати рівню
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його професійної підготовки та виконавському профілю.
Вказуючи на необхідність високого темпу репетицій,
можна виділити наступні їх форми:
1) Робочу, на якій хор освоює нові твори. Надалі на
репетиціях ці твори допрацьовуються з метою їх виконання на
концерті;
2) Генеральну, на якій відбувається так званий «прогін»
концертної програми з можливими невеликими зупинками для
коригування помилок;
3) Коригувальну, яка є проміжною між генеральною та
«передконцертною», на ній до кінця узгоджується темп,
допрацьовуються складні місця та рухи, якщо вони є у творах;
4) «Передконцертну», в процесі якої налаштовуються
голоси перед виступом. Потім можливе проспівування
фрагментів з метою згадати темп, характер тощо.
Література:
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Анотація : тези присвячено проблемі поширення магдебурзького
права на українських землях. Досліджено його зміст, особливості
впровадження в містах України та значення Магдебурзького
права для розвитку місцевого самоврядування.
Ключові слова: магдебурзьке право, бургомістр, війт, місто,
місцеве самоврядування.
Процеси державотворення вимагають постійного поліпшення та оновлення, а часом й радикального перетворення елементів
державного управління. Сучасна політика децентралізації
місцевого самоврядування в Україні покликана встановити
співвідношення владних повноважень між громадою та центральною владою. Тож з метою запозичення позитивного досвіду,
доцільно розглянути особливості магдебурзького права на
українських землях.
В науковій спільноті обговорення магдебурзького права на
українських землях набуло чималого розмаху й триває донині.
Так, варто відзначити наукові дослідження В. Антоновича,
Д. Багалія, О. Кістяківського, М. Кобилецького, В. Тернавської,
Д. Левицького та ін.
Магдебурзьке право виникло в ХІІІ ст. в Німеччині. Воно
передбачало звільнення міста від управління, судової та
адміністративної влади місцевих феодалів й створення міського
самоврядування. Крім того, воно закріпляло права та обов’язки
різних прошарків – купців, міщан та ремісників, встановлювало
порядок обрання та регламентувало функції міського
самоврядування, регулювало торгівлю, опіку, успадкування й
визначало покарання за окремі правопорушення. Отримавши
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Магдебурзьке право, місто сплачувало в державну казну певну
суму грошей, скасовувались деякі натуральні повинності, місто
звільнялося від управління та судочинства королівських та
великокнязівських намісників, встановлювались єдині податки з
ремесел та торгівлі [1, с. 6-7].
Так, місто з Магдебурзьким правом звільнившись від
адміністративної та судової влади власника міста, могло
розпоряджатися фінансами на власний розсуд. Це стало
поштовхом до економічного відродження міста та фінансового
становища міщан.
Варто відзначити, що більшість дослідників не вважають
Магдебурзьке право єдиним правом управління містом, це
скоріше звід правових документів, які в різний час
застосовувались відповідно до наданих привілеїв для керування
містом та здійснення судочинства.
Першими українськими містами, які отримали Магдебурзьке
право були Хуст та Тячів (1329 р.) Санок (1339 р.), Львів (1356 р.),
Кам’янець-Подільський (1374 р.), Луцьк (1432 р.), Житомир (1444
р.). Київ отримав магдебурзьке право лише в 1494 р. [2, с. 346]
Прикметно, що магдебурзьке право надавалося польським чи
угорським королями, литовськими князями, або від власником
міста (Вишневецькі, Острозькі та інші) або від українських
гетьманів (більш пізній період – наприклад, Полтава (1752 р.)
Новгород-Сіверський (1758 р.) [3, с. 50].
Досить цікавою особливістю поширення магдебурзького
права є те, що на Галичині його отримали, як правило, існуючі
міста, то на Волині значна частина з них новоутворені, а всі
привілеї на магдебурзьке право містам Волині до середини XVI
ст. написано староукраїнською мовою, яка була державною у
Великому князівстві литовському [4, с. 50].
Магдебурзьке право поширювалось й на інші міста
Правобережної та Лівобережної України. До кінця XVII ст.
магдебурзьке право отримала переважна більшість українських
міст [2, с. 347]. Для справедливості відзначимо, що воно не
поширилось на південь далі Вінниці, та на схід далі Полтави.
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Для міщан боротьба за надання магдебурзького права була
засобом отримання певної автономії від держави та правової
основи від свавілля феодалів, які вимагали від міст непосильних
натуральних повинностей та податків. Для центральної влади,
тобто польського короля та литовського князя – розширення
соціальної бази для тиску на феодальну аристократію.
У містах, яким надавалися магдебурзькі привілеї, влада
належала війту та очолюваному ним магістрату. До магістрату
входили: радниками, або їх ще називали ратники, підконтрольні
бургомістру та шеферени (судді присяжні). Радники та
бургомістр обиралися лише на один рік й здійснювали
адміністративні функції. Шеферени обиралися довічно й
утворювали в магістраті палату лавників.
Окрім того, існувала посада сеньйора. Він представляв місто
перед королем чи великим князем. Його голос був вирішальним у
питаннях обрання чиновників. Варто відзначити, що за обіймання
адміністративних посад не передбачалось жодних грошових
винагород. Вони вважали почесними. Достатньо того, що
правлячі радники звільнялися від королівських та місцевих
податків, виділення земель.
Судову владу в місті здійснювала Лава, яка очолювалась
війтом. Деякі нескладні справи розглядав війт особисто у
присутності писаря, подекуди в домашніх умовах. Проте значна
частина справ розглядалась у війтово-лавчих судах. Це такі
справи як успадкування, дарування, боргові угоди, справи селян
втікачів. Питання ж релігії, конфіскація майна злочинців тощо
розглядав бурграбський суд. Такий суд збирався лише тричі на
рік. Суд відкривав бурграбій, та все ж головував суддя-війт. Його
рішення було остаточним й виконувалось негайно. Справи купців
з інших міст чи між місцевими та приїжджими купцями
вирішував міський гостинний суд. Головував на ньому війт та не
менше трьох лавників, рішення якого виконувались протягом
трьох днів [3, с. 81-82]. Отже, при розмежуванні судових
компетенцій війт, як голова магістрату, займався більш
адміністративними та цивільними справами, а лава, як судова
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колегія, розглядала частково цивільні та кримінальні справи.
Цікаво, що магдебурзьке право визначало час для
проведення судового засідання „від заходу сонця до дев’ятої
години, або до полудня, у спеціально обладнаній кімнаті міської
ратуші, у спеціальних мантіях” [3, с. 87]. Однак це не завжди
дотримувалось.
Разом із правами та привілеями Магдебурзьке право
декларувало й певні обов’язки міщан, головним з яких був захист
міста. Це свідчить про те, що магістрат мав право формувати
народне ополчення. Окрім того, міщани були зобов’язані
утримувати в належному стані міські укріплення: стіни, вежі,
вали та рови.
Варто відзначити, що на українських землях це набуло
власних обрисів, значно втративши форму та зміст „західноєвропейського” магдебурзького права. Так, в менших містах, які
називались ратушними, козацька старшина керувала справами
козаків, а виборна міська влада – справами міщан.
Фактичне використання магдебурзького права припинилось
після поширення „Установи для керування губернією
Всеросійської імперії” 1775 р. та остаточного його скасування по
всій території України указом Миколи І в 1831 р. Попри це,
норми Магдебурзького права використовувалися при укладанні
всіх офіційних кодифікаціях права в Україні XVIII–XIX ст.
Таким чином, магдебурзьке право було спрямоване на
розширення адміністративних повноважень від однієї особи до
колегіальних органів – магістратів. Управляння та судочинство
здійснювалось в колективній формі. Поширення магдебурзького
права на українські землі сприяло формуванню європейських рис
ментальності місцевого населення. Йому стають притаманні
демократизм, зародження та формування громадянського
суспільства, що набуває величезного значення на сучасному етапі
демократичних трансформацій.
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Анотація: У дослідженні проаналізовано основні дискурсивні
характеристики американського судового дискурсу та
розглянуто відносини між основними суб’єктами судової
комунікації, а саме адресатом та адресантом та умови для
встановлення комунікативно-прагматичної ситуації. Зроблено
висновок про те, що цілі та прагматична мета учасників
визначають їхні дискурсивні стратегії. Статусно-рольові
позиції учасників комунікації впливають на вибір мовних
одиниць та мовленнєвої поведінки.
Ключові слова: юридичний дискурс, судовий дискурс, дискурсивні стратегії, комунікативна ситуація, прагматичні наміри.
До вивчення різних типів дискурсу, які формуються в
умовах різноманітних сфер людської діяльності, звертаються
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як вітчизняні, так і закордонні дослідники питань мовленнєвої
комунікації. Серед дискурсивних досліджень особливе місце
посідають роботи, присвячені спілкуванню за інституціональних обставин, які накладають певні обмеження на мовленнєву
поведінку учасників спілкування.
Сучасні дослідження філологів у галузі судової дискурсології переважно спрямовані на вивчення інституційного
характеру дискурсу: діалогічне спілкування в ситуації судового
засідання стало об'єктом наукових пошуків О. Н. Тютюнової;
типи мовленнєвої поведінки учасників судового процесу з
урахуванням сталих стереотипів вивчає О. С. Лунєва; І. Д.
Зайцева розглядає дискурсивні ознаки жанру у професійнії
комунікації; мова сучасного американського судового
дискурсу є об'єктом дослідження JI. М. Шевирдяєвої. Про
вагомий інтерес англомовних фахівців до зазначеної проблеми
свідчить значна кількість теоретичних (Elena M. de Jongh,
Susan Berk- Seligson, Victoria F. Yasquez) та практичних праць
(Alicia Betsy Edwards, Holly Mikkelson). В українській науці
також з'явилась значна кількість робіт у цьому напрямі: Ю. Ф.
Прадід займається всебічним вивченням питань юридичної
лінгвістики, у роботах С. Баранової розкриваються лінгвістичні
параметри судової промови.
Матеріалом для розкриття питання аналізу особливостей
англомовного судового дискурсу слугували транскрипти
слухань Верховного Суду США.
Судовий дискурс є різновидом і складовою частиною
юридичного дискурсу. Судовий дискурс розуміють як
«вербально-знакове відображення процесу комунікації в ході
судового процесу, яке розглядається в соціально-історичному,
національно-культурному, конкретному ситуативному контексті з
урахуванням характеристик та намірів комунікантів» [1, с.10].
Невід'ємною частиною судового дискурсу є судовий етикет.
До соціокультурних характеристик американського судового
дискурсу (далі – АСД) слід віднести змагальний характер
взаємодії двох протидіючих сторін процесу та принципову
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процесуальну рівність учасників: сторони захисту та звинувачення. Принцип змагальності покладено в основу американського
судового процесу: сторони обвинувачення і захисту користуються
рівними правами. Так, прокурор (обвинувачення) як одна із
сторін має право пред’являти докази суду, брати участь у
дослідженні доказів за справою, представляти суду свою думку
по суті справи, висловлювати припущення про застосування
закону і про призначення покарання [6, с.25-27].
Хронотоп АСД має сталий характер: засідання відбувається у судовій залі, де основні учасники мають чітко відведені
місця; засідання також відбувається у заздалегідь визначений
час. Однак тривалість судового засідання може варіюватися:
регламент, переривання.
Цілі учасників АСД охоплюють як спільні, так і відмінні.
Усіх учасників об’єднує спільна мета: здійснення правосуддя,
тобто винесення судового рішення у відповідності до закону.
Мовленнєва поведінка фахівців зумовлена їхньою інституційною метою – довести суду свою правоту. Фахівець створює
юридичне інформаційне повідомлення згідно із законами та
фактами справи, він сприймається оточенням як особистість,
що чітко розуміє мету комунікації, свідомо налаштований на
конкретність, чіткість та переконливість аргументації, має
належний рівень фахової та мовної компетенції. Незалежно від
власної моральної позиції фахівець-юрист повинен відстоювати інтереси закону й держави, що й складає основу мотивації
його мовленнєвої поведінки.
Основні дискурсивні характеристики АСД інкримінують
слідчі органи і обвинувачення, та винесення справедливого
вироку. Відповідно, загальною метою судового дискурсу та
його жанру – судового засідання – постає здійснення правосуддя, в якому реалізуються основні завдання судочинства –
об’єктивне вирішення різноманітних справ у відповідності до
законодавства країни, що спричинює неухильне дотримання і
застосування норм цього законодавства [4, с.21].
Цілі учасників АСД визначають їхні дискурсивні стратегії,
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наявність спільної мети, а також інституційні рамки визначають колективну основу стратегічних дій учасників, у той час як
стереотипна роль та особистісні характеристики учасника
судового процесу зумовлюють варіативну складову стратегічного аспекту АСД.
Таким чином, можна зазначити, що ціннісний аспект АСД
сконцентрований у його базових концептах, які логічно вибудовуються у своєрідний ланцюг, де ключові ланки взаємопов’язані,
взаємопроникненні та взаємозумовлені: суд (court), істина (true),
конституція (constitution), законність (legality) [4, с.20-21].
Стратегії АСД визначаються його цілями: розглянути та
дослідити докази; всебічно й об’єктивно дослідити всі обставини
справи; брати активну участь у доведенні фактів справи;
захистити права й інтереси сторін; дослідити звинувачення, що
пред’явлено слідчими органами та затверджено прокурором;
дослідити докази зі сторони захисту; створити умови для
реалізації прав, свобод та інтересів тощо.
Стратегії АСД можна згрупувати у такі класи: дослідження,
доведення, рішення, вони можуть реалізовуватись у його жанрах
(допит свідків, виступ прокурора, виступ адвоката, винесення
судового рішення). Зауважимо, що стратегії дискурсу постають
орієнтирами для формування текстових типів, але жанри
мовлення кристалізуються не лише у межах дедуктивно
виокремлених комунікативних інституційних стратегій, але і у
відповідності до усталеної традиції [3, с.20].
Американський судовий дискурс має інституційну природу
та ритуальний характер. Інституційність судового дискурсу
визначається його співвіднесенням з поняттям соціального
інституту – суду, який і визначає лінгвосеміотичне поле даного
дискурсу. Судове засідання виступає жанром ритуальної
комунікації, що має конститутивні ознаки інституційного
дискурсу (учасники, мета, хронотоп, цінності, стратегії,
прецедентні тексти, дискурсивні формули) та специфічні
характеристики ритуальної комунікації (сценарність, рольова
структура, символічність) [4, с.21].
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Таким чином, американський судовий дискурс належить до
аргументативних,
публічних,
інституційних,
ритуальних
дискурсів і є особливим різновидом юридичного дискурсу, що
вирізняється спонтанно-підготовленим характером, високим
професійним рівнем всіх учасників – юристів за фахом,
специфічною і жорстко фіксованою соціально-рольовою
конфігурацією. Статусно-рольові позиції учасників комунікації
впливають на вибір мовних одиниць та мовленнєвої поведінки.
Статусно-рольова структура учасників судового дискурсу
передбачає розмежування професіоналів та непрофесіоналів.
Адвокати та суддя у змагальному судовому процесі представляють певні соціальні інститути з відповідними функціями і
вступають у комунікацію як професійні агенти. Присяжні мають
статус непрофесіоналів, що досить часто зумовлює "перехід"
професійними комунікантами меж стандартизованої нормативності професійного спілкування [2, с.4-5].
Способом досягнення прагматичної мети спілкування
учасниками судового засідання є аргументація Механізм
аргументації адвокатів на судовому засіданні за участю
висококваліфікованих юристів чітко простежується на рівні
логічної організації дискурсу: логічне структурування промов
адвокатів відбувається через вживання метадискурсивних
елементів (мовних засобів логічності).
Отже, судовий дискурс володіє численними комунікативними стратегіями, що знаходять своє відображення у
різноманітних тактиках, а також характеризується використанням
відповідних мовних засобів.
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В даній статті охарактеризовано процес шкільної неуспішності
та її причини. Проведено детальний опис методів виявлення
шкільної неуспішності молодших школярів. Проведено експериментальне дослідження на виявлення причин неуспішності серед
учнів 4 класу на базі Закладу загальної середньої освіти І-ІІІ
ступенів с. Пульмо Ковельського району Волинської області.
Ключові слова: шкільна неуспішність, методи виявлення
шкільної неуспішності, молодші школярі
Постановка наукової проблеми та її значення. Явище
шкільної неуспішності займає чільне місце в дослідженнях як
педагогів, так і психологів. Більшість науковців під
неуспішністю розуміють невідповідність підготовки учнів
обов’язковим вимогам школи в засвоєння знань, розвитку
умінь і навичок, формуванні досвіду творчої діяльності та
вихованості пізнавальних відносин.
Неуспішність школярів закономірно пов’язана з їх
індивідуальними особливостями і з тими умовами, в яких
протікає їх розвиток. Найважливішим із цих умов педагогіка
визнає навчання, виховання дітей у школі та вдома.
Серед основних причин шкільної неуспішності дослідники
виділяють:
- труднощі пізнавальної діяльності учнів;
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- низький рівень мотивації в дітей;
- біологічні складові (стан здоров’я) [5].
В сучасному суспільстві проблема шкільної неуспішності
має важливе значення. Молодший шкільний вік є доволі
важливим в засвоєнні дитиною навчального матеріалу. В
початковому віці в дітей закладається база знань, що з часом
тільки збільшується. В цей період формуються практичні
навички та розумові здібності, які безпосередньо впливають на
подальше навчання. Дані фактори впливають на розвиток
основних пізнавальних процесів таких, як сприймання, увага,
пам’ять, уява, мислення і мовлення.
Своєчасне виявлення та подолання неуспішності є
ключовим елементом у формуванні особистісних якостей
молодших школярів. Тому тематика даного дослідження є
вкрай актуальною та важливою.
Аналіз досліджень даної проблематики. Шкільну
неуспішність, її причини та шляхи подолання вивчали багато
науковців. Так, відомий педагог В. О. Сухомлинський вважав, що
причинами шкільної неуспішності є психофізичне та духовне
життя дитини. Влучно характеризує неуспішність В. С. Цетлін,
розуміючи під цим невідповідність підготовки учнів вимогам
системам освіти, що виявляється після закінчення певного
відрізку навчання. Досить схожими є аналіз шкільної неуспіхності П. П. Блонського та І. В. Дубровіної. Дослідники під
неуспішністю розуміють ситуацію, в якій поведінка і результати
навчання не відповідають виховним і дидактичним вимогам
школи.
Проблему неуспішності досліджували і інші науковці:
Б.Г.Ананьєв, Т.Ю. Андрущенко, Ю. К. Бабанський, Н. А. Бастун,
П. П. Блонський, Б. Н. Боденко, П. П. Борисова, А. А. Бударний,
В. В. Волошина, А. М. Гельмонт, Ю. З. Гільбух, О. Д. Главінська,
М. А. Данилов, С. М. Зінченко, Т. Д. Ілляшенко, З. І. Калмикова,
Н. В. Карабекова, І. Ю. Кулагіна, Н. П. Майорова, Н.О.Менчинська, Г. Б. Моніна, М. Й. Мурачковський, Л. С. Славіна,Л. М.
Співак, Р. В. Овчарова та інші [2, с. 57].
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Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є
характеристика методів виявлення та дослідження шкільної
неуспішності молодших школярів. Для досягнення поставленої
мети передбачено вирішення таких завдань: проведення
аналізу методів дослідження шкільної неуспішності молодших
школярів та експериментального дослідження серед учнів
початкової школи.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих
результатів дослідження. Шкільна неуспішність – це гостра
проблема сучасної школи. Попередження неуспішності
передбачає своєчасне розкривання і усунення всіх її елементів.
Методи виявлення шкільної неуспішності є методами
педагогічної діагностики, за допомогою якого результати
планованого навчального процесу можуть бути максимально
об’єктивно та якісно опрацьовані.
Для того, щоб виявити шкільну неуспішність необхідно
визначити особливості мислення, пам’яті та уваги, мови та
мовлення, моторики, навчальної мотивації, дослідження
емоційної сфери, міжособистісних стосунків, особливості
поведінки школярів, адже в їх низький рівень свідчить про
неуспішність [1, с. 327]. Досліджуючи комплекс даних якостей,
застосовують різні методики. Розглянемо їх детальніше.
Отож, для визначення особливостей мислення застосовують
методику на виявлення умінь узагальнювати, абстрагувати та
класифікувати, методику за визначенням розумових здібностей
школярів і розуміння переносного значення прислів’їв або метафор, методику «Чобітки», «Заповни порожню клітинку» та ін.
Для дослідження особливостей пам’яті та уваги
використовують такі методики: А. Р. Лурія для діагностики
короткочасної пам’яті,
Е. Джекобсона для діагностики
здібностей до запам’ятовування, методика визначення
концентрації і розподілу уваги та стану довготривалої пам’яті.
Для дослідження рівня мови та мовлення школярів
застосовують такі методи, як діагностику навиків звукового
аналізу слова, активного словника, розвитку усного мовлення,
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дослідження граматичної будови мови [3, c. 48].
Щоб визначити рівень моторики варто використовувати
ігри та вправи для дослідження ручної моторики. Наприклад,
це можуть бути такі ігри: «Стиснемо – розтиснемо»,
«Молоточок», «Бігунець», «Млинок», «Потрусимо долонями»,
«Хвилі», «Січемо капусту», «Перемо білизну», «Гра на
фортепіано», «Слон іде», «Дзеркало», «Барабанщик» тощо [4].
Для визначення рівня навчальної мотивації застосовують
методику вивчення мотивації (за Н. Л. Бєлопольською) та
методики на визначення мотивації навчання.
Основними методами, що дають змогу з’ясувати особливості емоційного розвитку й оцінити емоційний стан дитини, є
спостереження та експеримент, а також проективні методики.
Дослідження
міжособистісних
стосунків
школярів
передбачає діагностику відносин між школярами, школярем та
вчителем, школярем та батьками. Тобто це вивчення стосунків
школяра з людьми, в середовищі яких він знаходиться. Тут можна
використовувати бесіди, спостереження, практичні вправи.
Для діагностики особливостей поведінки школярів застосовують роботу з психологом, тестування, спостереження
протягом навчання та гри.
Однією з причин низької успішності молодшого школяра є
занижена самооцінка. З метою дослідження рівня самооцінки
дитини можна використовувати методику «Шкала самооцінки
(Ч. Д. Спілбергера і Ю. Л. Ханіна) та інші методики, що
доступні та відомі педагогу.
Для виявлення причин неуспішності учнів початкової
школи на базі Закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів
с. Пульмо Ковельського району Волинської області нами було
проведено експериментальне дослідження серед учнів 4 класу.
В ньому взяло участь 24 школярі.
Ми використовували такі методи: бесіду з вчителями з
метою уточнення проблемних моментів, з якими стикаються
діти у навчанні, аналіз письмових робіт школярів, аналіз
журналу успішності, безпосередньо бесіда з дітьми, дослід54

ження самооцінки школярів.
За результатами опитування вчителів було виявлено, що у
27% учнів класу присутні труднощі з навчанням, здебільшого
на всіх предметах. Однак, варто відмітити, що у відстаючих
учнів, зазвичай, висока мотивація та успішність на уроках
фізичного виховання, образотворчого мистецтва та музики.
Аналізуючи письмові роботи школярів, у приблизно 17%
дітей були виявлені орфографічні помилки, в 9% − неакуратна
писанина. Причинами цього ми називаємо неуважність,
непосидючість та слабка пам’ять.
Аналіз журналу успішності 4 класу ЗЗСО І-ІІІ ступенів с.
Пульмо дав змогу виявити відстаючих учнів. Серед усього
класу, ця ніша становила 22%.
Для дослідження рівня самооцінки діти повинні були
самостійно оцінити свої роботи, знаючи оцінку вчителя. На
основі даних досліджень, отримали такі результати: 66% мають
адекватну самооцінку, 29% − занижену, 5% − завищену (рис. 1).
На нашу думку, це свідчить про залежність самооцінки від оцінки
оточуючих, зокрема вчителя: якщо оцінювання навчальних
досягнень учнів, подекуди невідповідне їх можливостям, це
призводить до формування заниженої самооцінки учнів. У дітей
із заниженою самооцінкою спостерігається низький рівень
домагань, що негативно впливає на успішність навчання.

Рис. 1. Розподіл учнів 4 класу за самооцінкою
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За даними результатами та власними спостереженнями нами
було виявлено 6 відстаючих учнів в 4 класі: 4 хлопчиків та 2 дівчаток. Улюбленими предметами діти називали «Фізичне виховання» та «Музику», тобто це ті предмети де можна проявляти свої
неінтелектуальні здібності і таланти. Під час бесіди з ними на
питання: «Чи подобається вам вчитися», діти відповідали, що ні
або не дуже. На питання «Чи легко вам вдається переказати прочитаний або почутий текст?», діти відповіли: «Ні». Це свідчить
про недостатньо розвинений навик читання, говоріння і переказу.
Висновки. Отож, шкільна неуспішність – це явище, з якими
стикається чверть учнів. Для виявлення неуспішності варто використовувати методики по визначенню особливостей мислення,
пам’яті та уваги, мови та мовлення, моторики, навчальної мотивації, дослідження емоційної сфери, міжособистісних стосунків,
особливості поведінки школярів. За аналізом експериментального
дослідження в ЗЗСО І-ІІІ ступенів с. Пульмо в 4 класі було виявлено 6 невстигаючих учнів. Основними причинами є низька
мотивація до навчання, слабо розвинені пізнавальні якості та
занижена самооцінка.
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WORLD PANDEMIC, CORONAVIRUS AND MONEY BEHIND
VACCINES
Valentin Kornatovskyi,
cadet of Bohdan Khmelnytskyi National Academy
of the State Border Guard Service of Ukraine,
Khmelnytskyi
Supervisor O.V. Mysechko,
PhD in pedagogy.
Of all the products in the world you don't want to use marketbased prioritization, it's got to be vaccines. There's no technology
known to man now that is faster than mRNA. Because of this
monopoly or duopoly position that the sellers are in, it tends to have
a high amount of market power and the ability to get higher prices.
Vaccines save two to three million lives every year. But bringing
them to market involves huge investments, complex science, and
secretive contracts. Before the Covid-19 pandemic, few people paid
attention to the business models behind vaccines. The global
pharmaceutical market was worth $1.3tn in 2019. Vaccines made
up just 3 per cent of that, generating around $33bn of revenue. That
compared to $142bn from cancer drugs.
So how do the economics of vaccines work? Who funds them?
How profitable are they? And will the Covid-19 pandemic and new
technology disrupt the vaccine market forever? Until recently, there
have really only been four main players in the vaccine market GlaxoSmithKline, Merck, Pfizer, and Sanofi. They represented 90
percent of the vaccine industry revenues in 2019. Even for these
market leaders developing a vaccine is a costly and time-consuming
gamble. The process often takes a decade.
Work on infectious diseases is often very obscure because the
burden is so much out of sight in the rich countries and where the
deep scientific and manufacturing power is. Government is the
main funder of science. And that's critical. And in all of the
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benefits, we have today, if you think about the sequence analysis or
the mRNAs and the biotechnology, the new manufacturing, all of
that came out of investments in basic science. As you go into phase
1 trials these are taken over by industry. Maybe one in every 10
vaccines and a phase 1 trial goes on to be approved, while 50 per
cent to 70 per cent of vaccines in phase 3 trials end up being
approved. They will only invest once the market and the chances of
success are well known. This doesn't mean there's zero risk. But
largely what we see is that the public sector takes on most of that.
But indeed, this is what allows the business of vaccines to
operate. The cost of creating a vaccine varies widely. On average, it
ranges from several million to a few billion dollars. Supply, demand,
and pricing for vaccines are determined by a small number of actors.
On the buyer side, national governments and organizations like Gavi,
the Vaccine Alliance, and Unicef are among the biggest purchasers.
On the seller side are the pharma companies. Because the
development costs and regulatory barriers for vaccines are high,
companies can maintain their monopolies for longer. It tends to
have a high amount of market power and the ability to get higher
prices than, let's say, a generic small molecule drug, or even a
vaccine for which you have lots of competitors.
Up until Gavi was created, the global alliance for vaccines, in
the year 2000, there was no purchasing power to get those new
vaccines to the kids who needed them most. So that was this great
irony that, for example, rotavirus and pneumococcus vaccines that
now save millions of young children's lives, they weren't getting out
in these countries. Normally, what happens is when vaccines come
out, they come out at a high price in a low volume. And over time,
as the yield goes up, as other manufacturers begin to produce it,
prices come down dramatically. Gavi typically negotiates
procurement on behalf of 60 percent of the world's children. They
try to ensure low and middle-income countries pay significantly
less for vaccines than rich countries do.
If the disease is in the rich world, one of the western
companies invent a new vaccine with huge R&D investments.
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They'll charge a reasonably high price as much as, say, $100 in
western markets. And then eventually, either they'll make a cogsoriented version or the Indian or other developing country
manufacturers will come in. By prioritizing high volumes at low
prices, the Serum Institute of India has become the world's largest
vaccine manufacturer by volume. It typically produces more than
1.5bn doses of vaccines every year, which are used in 170
countries. This year it has increased capacity and is aiming to
manufacture at least one billion doses of Covid-19 vaccines alone
after signing deals with AstraZeneca and Novavax.
It is more expensive to make a vaccine in the US and Europe.
Traditionally, those companies haven't had large facilities because
the volumes that they sell at are much lower, but at a very high
price. Well, these are proprietary products that the companies have
spent lots of money in high risk in order to go through trials. They
have to recover all of those and make their profit from the rich
world market and the middle-income market, knowing that those
Gavi markets are not going to give them any meaningful margin.
But returns on investment are not straightforward. The lack of
transparency around each company's production costs makes it
difficult to assess a vaccine's profitability.
We do know that at the top end Pfizer's pneumococcal vaccine,
Prevnar, which works against pneumonia, generated $5.8bn in
revenue in 2019. If you've invested maybe a few hundred million
dollars in the R&D 10, 15, 20 years ago and you have a captive
market, then you're going to make a pretty good profit. A very, very
healthy profit. Some would even say an excessive profit. At the
other end of the spectrum are well-established, low-cost children's
vaccines, like measles.
Low profits drove several producers out of the market in the
1970s and 80s. In the past decade an increase in vaccines for adults
and those taken annually, like the flu vaccine, have helped make the
market more profitable. But for governments, the health, societal,
and economic returns are much greater. Gavi estimates a $21 return
for every dollar invested in vaccine programmes for the 73
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countries it typically supports. Well, the most salient number is that
in the year 2000 over 10m children under the age of five died every
year. By 2016, that number was under 5m per year. That's per year.
That's millions. This is the way things work. Then came the
pandemic.
The outbreak of Covid-19 brought China and then Europe to a
standstill. As the novel coronavirus spread to the US and across the
globe, it wasn't long before governments were betting billions of
dollars on developing vaccines to fight the pandemic. By the end of
2020, US federal funding for Moderna's vaccine had swelled into
the billions and it was approved for use. So Moderna took a huge
amount of public money - up to $4bn from the US government.
And that helped them build this proof of concept. The vaccine uses
messenger RNA technology which the company spent a decade
developing. The pandemic has accelerated the company turning
into a commercial company by three to maybe four years.
The first vaccine approved in a western country also used
mRNA. It was made by US pharmaceutical giant Pfizer and
Germany's BioNTech. While Pfizer did not take public funding to
develop and manufacture its vaccine it did have an initial $1.95bn
advance purchase agreement through Operation Warp Speed. The
US government's COVID-19 investment programme has surpassed
$10bn, most of which has been spent on vaccines. It's not the only
country that placed huge bets on vaccines. China and Russia funded
their own vaccine candidates. And the German government gave
BioNTech $445m. The UK government contributed £65.5m to
Oxford university. And its vaccine manufacturing partner,
AstraZeneca, received up to $1.2bn for trials in manufacturing from
the US government.
Prices for Covid-19 vaccines very widely. The OxfordAstraZeneca vaccine is about $3 to $4 a dose. Along with Johnson
& Johnson they have committed to selling their vaccine on a nonprofit basis during the pandemic. AstraZeneca says they will do so
in perpetuity for low and middle-income countries. Moderna said it
has charged the US government as little as $16.50 per dose to return
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some money to taxpayers. But smaller orders for other customers
range from $32 to $37 per dose. It's very difficult to actually come
up with an evidence-based judgement on the fairness of any price or
the fairness of any profit margin. Moderna said it expects to make
$18.4bn from its Covid-19 vaccine sales this year. It has not
revealed the profit margin for its Covid-19 vaccine. Pfizer said it
expects to make about $15bn with a profit margin of more than 20
per cent. The profits will be split 50/50 with BioNTech.
Analysts predict the annual vaccine market for the virus could
reach $10bn a year, or more as producers tailor vaccines for new
strains. If the vaccines aren't very successful but they do provide a
very meaningful contribution to the fight against Covid, then we're
likely to move to something like a flu model where we sell more
vaccines for the flu than we do for every other vaccinated illness in
the world. Then the question will be, are there so many competitors
in the market that the price falls? Or the price may go up because it
will be more of a natural normal market where people will perhaps
choose a particular vaccine because it has a higher efficacy rate
rather than a market where it's controlled by these gigantic
government contracts. One big question is whether governments
should have demanded more in these deals for subsidising
development and guaranteeing sales. It does feed into a larger
debate that was already happening about what happens when
governments fund science, especially really basic research. It goes
on into the private sector, and it makes the private sector a lot of
money, but not much of that flows back to the government.
Any head of state is going to think about it, I have to protect
my people. That's the natural instinct. And that may be true in a
normal situation. But in a global pandemic you're only as safe as
everyone is safe.
Covid-19 has turbocharged normal market forces, from
funding to the speed at which vaccines were developed, and the
subsequent international scramble to buy them. But are there more
fundamental ways the virus will change the vaccine market? I think
the Covid-19 pandemic will completely shake up the vaccine
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market. And that's because of these new technologies like
messenger RNA and viral vectors. By accelerating them so fast
they've completely shaken up who's on top, who has the potential to
create the next vaccine. The fastest vaccine ever had been four
years. The Ebola vaccine was around five years. And the fact that
this happened in 303 days is extraordinary. That's measured in
saving millions of lives, not some economic thing. That is about life
itself.
The speed at which mRNA vaccines can be tweaked to
respond to new variants and then mass-produced could also make
vaccines more profitable. We're going to end up having
technologies like mRNA enabling a new vaccine that is going to be
best in class and first in class, that are going to be able to maintain
high profitability. I think platform technologies for the future of
vaccine development, and messenger RNA is one of them. We
haven't really seen messenger RNA vaccines widely used at all
before 2020. And in the last year, they've gone from being
something of a niche research area into having massive impact. I
believe we will end up with Moderna having the vaccine that will
have a combination of a seasonal boost for flu and the new variant
for SARS-CoV-2. And it's going to be one shot.
Analysts predict that 2021 vaccine sales from Moderna and
Novavax will outpace those from three of the biggest vaccine
producers who dominated the market before Covid-19 - Merck,
GSK, and Sanofi. All three have yet to bring a Covid-19 vaccine to
market. With new players in charge, they've got a lot of capital,
Investors. Vaccines probably saved more lives than any other tool.
If we can take vaccines and apply them more in the area of cancer,
then that just changes the numbers completely because the cancer
market is, it's over 10 times the R&D, over 10 times the spend,
potential for growth. It's still a business where you often sell to
governments, where they're often very large contracts and not that
much competition, and not that much growth.
With more than 113m cases of coronavirus confirmed globally
and 2.5m known deaths, vaccines are widely seen as the key to
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ending the pandemic. Imagine that you'd have a vaccine you know
back in the summer, you would have saved millions of lives. Covid19 has already changed the vaccine market, potentially irreversibly.
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Анотація. Коц С. Н., Коц В.П., Луганська В.О. Дослідження рівня
особистісної тривожності у сучасної молоді. У роботі
приведено результати
дослідження рівня особистісної
тривожності у сучасної молоді в березні 2021 року. Вказано на
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значний відсоток досліджуваних (56%), що мають несприятливий прогноз, високий рівень особистісної тривожності.
Приводяться форми боротьби із негативними емоціями, які
руйнівним чином впливають на системи організму, на організм.
Ключові слова. Стресостійкість, особистісна тривожність,
стрес, профілактика
У сучасних людей, зокрема і молоді, з’явилася маса
негативних переживань, кількість яких неабияк перевершує
кількість позитивних емоцій. В таких ситуаціях домінування
негативних емоцій над позитивними можна відразу казати –
людина переживає постійний стрес. На сучасному етапі
психічні негативні переживання з приводу небезпеки
інфікування себе, а найчастіше боязнь інфікування Сovid19
близьких та рідних переслідують. Негативні емоції отруюють
життя самій людині, її оточенню та оточуючим, негативно
впливають на її здоров'я: руйнують нервову, серцево-судинну
систему і загрожують безліччю різних захворювань.
Внаслідок зміни та інтенсифікації навчального процесу,
обумовленого
на
сучасному
етапі
обстановкою
з
розповсюдженням та захворюваністю на Сovid19, зріс
негативний вплив на організм людини, як на фізичному, так і
на психічному рівні. Глобальна комп’ютерізація, тривалі
відеоконференції, заняття в онлайн режимі, сидячи біля
монітору комп’ютеру та телефону в сучасному світі з Сovid19,
позначаються на системі кровообігу, викликають напруження
вегетативної нервової системи, систем нейрогуморальної
регуляції організму. На фоні різноманітних, в першу чергу,
вище перерахованих факторів збільшується ризик, як
захворювань серцево-судинної системи, гормональної, так і
нервової системи та негативного впливу на фізичну та
розумову працездатність людей в цілому.
Старші класи навчання у школі є хвилюючими для
школярів. Їм потрібно обирати професію, правильно обрати
майбутній шлях навчання, і тому вже з’являються нові
турботи. Для людей певного типу характеру сам по собі вибір є
надскладним процесом, вибір шляху в житті – тим паче.
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У випускному класі необхідно добре підготуватися,
пройти та здати ЗНО. При поступанні у заклад навчання, далі, з
настанням студентських років, кількість
нових ситуацій
життєвих та необхідностей вирішення різнопланових проблем
та завдань зростає. Це пов’язано саме з стосунками у
навчальній групі, ставленням викладачів до студентів, рівнем
навчального навантаження та таке інше.
Проблема дослідження тривожності та стресостійкості
молоді, як психологічного феномену актуальна і сучасна
сьогодні [1-6]. У одних людей тривожність проявляється в їх
активній поведінці, а в інших навпаки, в пригнічені. При
опитуванні, значна частка немісцевих студентів вказує, що
перші два роки навчання в університеті виявляються
складними. Складними як в плані пристосування до нових
рівнів навантажень, так і в першу чергу, в психічних факторах,
психічній атмосфері. Як говорив Пауль Тилих : «Тривога, це
реакція на погрозу небуття. Страх перед тим, що не має ні
назви, ні чіткого вигляду, але погрожуючого людині втратою
себе, втратою свого «Я»». Так, основна частина приїзжих
студентів вказує на страх перед невідомим майбутнім, на
відчуття пригнічення.
Наше дослідження складалося з опитування молоді віком 16
– 24 роки, за методикою «Особистісна тривожність» Спілберга Ханіна. Наша мета – дослідити рівень тривожності у сучасних
молодих людей у період дистанційного навчання. Опитування
проводилось у березні 2021 року.
Учасникам ставили запитання, на які вони відповідали
«ні», «можливо так», «вірно», «стовідсотково вірно», і кожна
відповідь оцінювалася конкретною кількістю балів. Якщо
кількість балів становить до 30, то це низький рівень
тривожності ( «А»), якщо від 31 до 45, то це середня
тривожність «Б», а якщо кількість балів становить 46 і більшевисокий рівень тривожності «В». Всього в опитуванні взяло
участь 89 учасників, серед них можна виділити школярі 10-11
класів, студенти 1-2 курсу, та студенти 4-5 курсу.
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Проаналізувавши результати опитування, можна сказати,
що не виявилося жодної людини, у якої був би низький рівень
тривожності. Середній рівень тривожності характерний для
44% опитуваних, а високий рівень тривожності мають 56%
учасників. Як бачимо, тих, у кого високий рівень тривожності
– більше (на 8%).
Всіх респондентів дослідження поділено на 2 групи, а саме
1 група – це– студентки 1-2 курсу, а 2 група – студенти 4-5
курсів.
При дослідженні рівнів тривожності у студентів першого
та другого курсу в визначено дві групи із особистісною
тривожністю – із середньою та високою. Більше у групі
першого та другого курсів було тих, у кого середній рівень
тривожності (57%). Студентів даної вікової категорії із
високим рівнем тривожності виявлено 43%.
Отже, тих, у кого середній рівень тривожності в даній
групі більше на 17 %.
Як показали результати, студенти старших курсів мають
гірші показники і аж 67% учасників мають високий рівень
тривожності. Багато студентів старшокурсників, на відміну від
першокурсників, починають вже і працювати, і навчатися. Все
це поєднувати досить досить важно, виникають турботи, як все
встигнути та правильно поєднати роботу та навчання.
Продовжують розроблятися та використовуватися різні
методи профілактики наслідків стресу та зниження
тривожності [1, 2,3,4, 6]. Ми не в силах змінити багато
факторів, що діють на нас, нашу психіку. Але цілком можемо
контролювати власне ставлення до ситуації та факторів. Будьяка людина повинна працювати над міцним захистом своєї
психіки від перенапруг, над контролем своїх емоцій.
Боротьбою із негативними емоціями є фізичні
систематичні тренування, заняття фізичними вправами,
підвищення рухової активності; по можливості здійснювати
задоволення якоїсь частини своїх раціональних прагнень;
також бажано максимально усувати спокуси, які не можна
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задовольнити; задовольняти інформаційний голод, мати
достатній рівень обізнаності щодо профілактики інфікування
Covid19; організовувати та планувати своє життя, створюючи
ситуації відволікання уваги новими враженнями, що сприяє
усуненню й полегшенню гнітючих емоцій; виділяти час на
читання потішних оповідань, захоплюючих повістей, створити
собі хобі, здатне зацікавити; зайнятися вивченням методів
підвищення стресостійкості
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УДК 323.21
Юридичні науки
НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ
СУЧАСНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХІ ГРОМАД
Кравченко А.В.,
магістрант,
Житомирській інститут
Міжрегіональна академія управління персоналом
м. Житомир, Україна
Продовження запровадження політики децентралізації
управління маєі стати дієвим фактором стабілізації соціальноекономічної ситуації, подолання суперечностей між різними
рівнями влади, сприятиі підвищенню ефективності використання
бюджетних коштів на всіхі рівнях управління. Головні завдання
децентралізації на середньостроковуі перспективу полягають у
завершенні формування спроможних територіальнихі громад на
всій території країни, посиленні інституційноїі та ресурсної
спроможності громад, запровадженні стратегічного плануванняі
розвитку обєднаних теритооріальних громад (далі ‒ ОТГ),
розбудові інфраструктури громад, підвищенні якостіі надання
всього спектру публічних послуг населенню.
Подальшаі успішна реалізація реформи територіальної
організації влади таі місцевого самоврядування на засадах
децентралізації вимагає продовженняі роботи щодо удосконалення законодавчо-нормативного забезпечення реформи.
Зокрема, необхідно [5]:
‒ відновити роботу над законопроектом щодоі внесення змін
до Конституції України з питаньі децентралізації, яким має бути
удосконалена конституційна базаі для функціонування нової
системи територіальної організації владиі та системи
адміністративно-територіального устрою держави;
‒ прийнятиі базовий закон «Про адміністративно-територіальний устрій України», в якому визначити засади державної
політики уі цій сфері, конструкцію нового адміністративно68

територіального устрою, уніфіковані вимоги і критерії до
адміністративно-територіальнихі одиниць усіх рівнів, чіткі
процедури утворення іі ліквідації адміністративно-територіальних одиниць, порядок встановлення іі зміни їх меж тощо [3];
‒ підготувати й прийнятиі нову редакцію Закону України
«Про місцеве самоврядуванняі в Україні», удосконаливши
забезпечення функціонування повноцінного місцевогоі самоврядування на різних рівнях управління, перерозподіл повноваженьі
в системі органів місцевого самоврядування та міжі органами
місцевого самоврядування та державними органами виконавчоїі
влади;
‒ прийняти закон «Про місцевий референдум, оскількиі з
ухваленням Закону України «Про всеукраїнський референдум»
у 2012 р. було втрачено правовий механізмі проведення
місцевого референдуму, що є формою вирішенняі територіальною громадою питань місцевого значення шляхом прямогоі
волевиявлення;
‒ внести зміни до закону «Про співробітництвоі
територіальних громад» щодо запровадження процедури
приєднання територіальнихі громад до вже існуючих договорів
про співробітництво;
‒ внести зміни до закону «Про регулювання містобудівноїі
діяльності» щодо внесення до переліку документів зі
просторового планування на місцевому рівні плану об’єднаноїі
територіальної громади, який включатиме функціональне
зонування території, формування інженерно-транспортної
інфраструктури, благоустрою території тощо [0].
Для вирішення проблемних питань та забезпечення
успішноїі реалізації процесу подальшого формування
об’єднаних територіальних громаді необхідно [5]:
‒ доопрацювати і внести зміни до перспективнихі планів
формування територій громад для кожного регіонуі на основі
положень Методики формування спроможних територіальнихі
громад; встановити терміни доопрацьовання перспективних
планів таі відповідальність обласних державних адміністрацій;
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‒ законодавчо врегулювати питанняі виконання районними радами визначених законом повноважень ві районах,
територія яких провністю або частково охопленаі створеними
об’єднаними територіальними громадами;
‒ унормувати питання оптимізаціїі структури та
чисельності працівників районних державних адміністраційі в
районах, територія яких провністю або частковоі охоплена
створеними об’єднаними територіальними громадами;
‒ опрацювати питанняі удосконалення механізму
державної фінансової підтримки добровільного об'єднанняі
територіальних громад та забезпечення стабільних джерел
такоїі підтримки.
Для посилення експертно-методичної та ресурсноїі
підтримки створення і розвитку об’єднаних територіальних
громаді необхідно [5]:
‒ обласним державним дміністраціям активізувати роботу ізі
надання методичної та консультативної допомоги органам
місцевогоі самоврядування з питань добровільного об'єднання
територіальних громад, а також органам місцевого самоврядування ОТГ щодоі реалізації ними нових повноважень,
проведення відповідної інформаційноі-роз'яснювальної роботи, у
тому числі в місцевихі засобах масової інформації;
‒ налагодити ефективну роботу регіональнихі Центрів
сприяння розвитку місцевого самоврядування в організаційнійі
підтримці процесу добровільного об’єднання територіальних
громад таі їхнього подальшого розвитку;
‒ обласним державним адміністраціям забезпечитиі
координацію роботи з надання організаційно-методичної
допомогиі об’єднаним територіальним громадам в підготовці
проектих пропозиційі для отримання коштів на реалізацію
інфраструктурних проектіві за рахунок державних субвенцій;
‒ надати допомогу об’єднанимі територіальним громадам
з підготовки стратегічних та програмнихі документів щодо
соціально-економічного розвитку громад, ві т.ч. із залученням
коштів міжнародної фінансовоїі та технічної допомоги.
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З метою зміцнення кадровогоі забезпечення проведення
реформи та подальшого функціонування органіві місцевого
самоврядування необхідно:
‒ прийняти закон «Про службуі в органах місцевого
самоврядування» з урахуванням пропозиційі Президента України.
Закон необхідний для врегулювання правовихі та організаційних
засад служби в органах місцевогоі самоврядування, правового
статусу посадових осіб, умов таі порядку реалізації громадянами
права на службу ві органах місцевого самоврядування тощо в
нових умовахі функціонування місцевого самоврядування;
‒ опрацювати питання законодавчого врегулюванняі
посилення відповідальності органів та посадових осіб місцевогоі
самоврядування за прийняття та реалізацію управлінських
рішеньі щодо місцевого розвитку та відповідності цих рішеньі
законодавству України, а також за якісне наданняі населенню
адміністративних та соціальних послуг;
‒ запровадити навчальніі програми для посадових осіб
місцевого самоврядування, депутатіві місцевих рад, зокрема, з
питань ефективного врядування, зміцнення матеріальної та
фінансової основи місцевого самоврядування, проектного
менеджменту;
‒ запровадити механізми залучення громадськості доі
вироблення органами місцевого самоврядування важливих
управлінських рішень, зокрема з питань визначення стратегії
розвитку територіальноїі громади, затвердження статутів
територіальних громад, проектів містобудівноїі документації
тощо.
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студентки 3 курсу спеціальності 013 Початкова освіта
фахового педагогічного коледжу
КЗВО «Луцький педагогічний коледж»
Волинської обласної ради
м. Луцьк, Україна
У статті досліджується,як стрес впливає на молодших
школярів під час навчання. Визначаються пов'язані з цим
психолого-педагогічні особливості прояву дезадаптації у дітей.
Наголошується на ролі батьків і педагогів у процесі повноцінної
адаптації дітей до навчання в школі.
Стрес – це реакція організму на подразнення, де подразником
є ситуація. Більшість дітей зараз перебуває під впливом стресу, бо
посилюється психічна діяльність дитини у зв’язку з необхідністю
засвоєння і переробки великого обсягу інформації. У процесі
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навчання у школі і вдома учень переживає інформаційний стрес, в
результаті чого може виникати ціла низка захворювань.
У невеликих кількостях стрес може бути «позитивним». Але
надмірний стрес – «токсичний» і може вплинути на поведінку
дитини, її працездатність, здоров'я та взаємини з оточенням і в
родині.
Явище стресу завжди було і буде актуальним у навчальновиховному процесі. Уникнути навчального стресу неможливо.
Дитина має зустрітися зі складними життєвими ситуаціями,
особливо в процесі входження у шкільне життя. На практиці
вдалося визначити, що тварини використовують захист від
інформаційного стресу, користуючись таким захисним
механізмом, як несприйняття інформації від певних подразників,
а тому стомлення у них не настає. Але у дитини в аналогічній
ситуації під тиском „синдрому відмінника" інформаційний стрес
може призвести до зниженої самооцінки, адже від дитини будьщо вимагають позитивного результату.Неподолання такого
стресу може викликати синдром загального виснаження [4].
Початок навчання у школі - один з найскладніших періодів у
житті дитини не лише в соціально-психологічному, але й у
фізіологічному сенсі. Саме тому виявлення особливостей прояву
навчального стресу для збереження здоров'я, гармонійного
розвитку і поліпшення процесу адаптації є актуальною
проблемою. Адже у цей час дитина зі світу мрій потрапляє у світ
жорсткої дисципліни, певних правил і обмежень. У школі треба
робити все так, як скаже вчитель, але чому саме так, а не інакше,
ніхто не пояснює [1]. В цей період дитина поводиться поособливому.
Вплив стресових факторів на особистість учня досить
різний. Він проявляється відповідно до індивідуальних
особливостей дитини, до сили стресора та педагогічних умов. Це
унеможливлює повне прогнозування усіх деструктивних
тенденцій у теперішній чи майбутній життєдіяльності учня.
Важливою умовою запобігання стресовим ситуаціям є
організація різних форм конкурентної взаємодії дітей, за яких
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вони вчаться враховувати точку зору інших людей, координувати
дії інших зі своєю позицією. Здатність до децентрації дає змогу
правильно оцінювати ситуацію і адекватно визначати своє
ставлення до неї. Вправи на самопізнання допоможуть правильно
оцінити власну поведінку, аби визначити, які емоції виправдані в
тій чи іншій ситуації, з'ясувати, чи правильні твої переконання,
які породжують ті чи інші реакції. Така практика допоможе
змінювати характер негативних переживань, уникати уявних
стресових ситуацій [2].
Нерозривність процесів когнітивної децентрації зумовлює
високу егоцентричність в емоційній сфері, брак емпатії
ускладнює процес встановлення дружніх відносин, що
призводить до негативних переживань, до почуття ізольованості.
Запобіганням стресовим ситуаціям є створення таких умов у
навчальновиховному процесі, за яких діти мали б змогу
звертатися по допомогу одне до одного. Успішна когнітивна
децентрація в молодшому шкільному віці сприяє адекватному
відображенню дітьми різних стресових ситуацій у навчанні,
спілкуванні та грі [3; 11].
Також, оцінка є досить стресогенним фактором; діти
сприймають погані оцінки як тавро, а батьки, зі свого боку,
драматизують події, викликаючи ситуацію дистресу. Внаслідок
цього діти розчаровуються, оскільки не можуть виправдати
батьківських сподівань. Батькам і педагогам слід мати на увазі,
що необхідно оцінювати не саму дитину, а її роботу. У молодших
школярів може відбуватися процес реадаптації, коли дитина ніби
повертається на попередній рівень розвитку. Наприклад, у 8 - 9річному віці настає період, який характеризується спадом
успішності: почерк дитини стає менш розбірливим, домашнє
завдання - неакуратним, дитина неуважна на уроках. Батьки і
педагоги мають знати про ці вікові особливості і всіляко
допомагати дитині в процесі адаптації, допомагати їй
переборювати ситуацію, що травмує психіку.
Досвід молодшого школяра - це суб'єктивний „досвід
життєдіяльності", що набувається дитиною ще до школи в умовах
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сім'ї, соціокультурного оточення, в процесі сприймання і
розуміння нею світу людей і речей. Школа значно розширює межі
оточення, змінює його сприймання. Сприймання і мислення,
пізнавальні процеси в цілому визначаються в цей період
егоцентризмом, який обумовлює своєрідність дитячої логіки,
мови і уявлень про світ.
Постійні стресові переживання дитини можуть спричинити
відчуття комплексу меншовартості. Період пристосування дитини
до школи досить складний, тому атмосфера в сім'ї і школі в цей
час має бути такою, щоб вселяти в дитину віру, що школа і дім-це
місце де її цінують та поважають.
Можна стверджувати, що природний розвиток психічних
процесів у молодшому шкільному віці залежить від того,
наскільки адекватно буде організовано навчальну діяльність;
моделювання чи програвання ситуацій міжособистісної взаємодії
сприятиме підвищенню ефективності навчання школярів,
створюватиме умови для подальшого їх гармонійного розвитку
[2].
Надто важливими є знання про способи подолання стресу у
дитини. Для початку це ваш власний приклад.Ви маєте бути
врівноваженим, навіть у стресових ситуаціях поводитися
спокійно, лише тоді дитина бачитиме вашу реакцію на стрес і
буде її відтворювати. Якщо ж стресова ситуація виникла
внаслідок миттєвої зміни обставин, то потрібно пам’ятати, що є
такі речі, до яких дитину слід готувати заздалегідь. Важливо
пам’ятати, що навіть позитивні емоції можуть викликати стрес,
що має здатність негативно впливати на нервову систему дитини.
Діти в молодшому шкільному віці мають нестійку психіку,
оскільки відбувається перехід від одного виду провідної
діяльності – до іншого. Також , важливою порадою для батьків є
те, що вони мають контролювати новини, які дізнається їх
дитина, оскільки дізнавшись про якісь надзвичайні ситуації,
школяр може злякатися або ж почати обмірковувати цю
ситуацію, що може не лише спричинити стрес, а й похитнути
нервову систему школяра. В подальшому можуть проявлятися
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такі психологічні механізми захисту особистості: • агресія неадекватна реакція на правильну оцінку; • бажання помсти перенесення негативного імпульсу з одного об'єкта,
недоступного для зворотної дії, на інший - доступний; • проекція несвідоме приписування іншій особі власних негативних рис,
бажань, почуттів; • ідеалізація - нереалістичне уявлення про себе,
невизнання своїх вад; • заперечення - неправдиве свідчення про
події; • конверсія - перетворення неприємної ситуації на жарт
задля збереження своєї гідності; • ідентифікація - ототожнення
себе з іншою людиною, форма класифікації для полегшення своєї
поведінки в оточенні [5; 9].
Отже,для успішного подолання негативних наслідків стресу
молодшими школярами необхідна інформаційно-консультативна
робота фахівців у цій галузі з батьками і педагогами. Вони,
враховуючи індивідуальноособистісні особливості дитини, фазу
розвитку стресу і стиль спілкування учителя з учнями, зможуть
сформувати правильну стратегію ставлення до школярика,
визначити
оптимальний
спосіб
психолого-педагогічної
корекційної діяльності.
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Анотація: Автори констатують основні екологічні проблеми
сучасної цивілізації та їх негативний вплив на людину,
суспільство, природу. Стаття акцентує увагу на ризик
самознищення людства. Аргументується назріла потреба
створення Екологічної Конституції Землі та таких
універсальних міжнародних інституцій як Земний (планетарний)
Екологічний Суд, Міжнародна екологічна поліція.
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Annotation: The authors state the main environmental problems of
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nature. The article focuses on the risk of self-destruction of mankind.
The urgent need to create the Ecological Constitution of the Earth and
such universal international institutions as the Earth (planetary)
Ecological Court, the International Ecological Police is argued.
Keywords: Ecological Constitution of Earth (ECO), global
environmental problems of humanity, sustainable development
goals (CSR), human rights, human right to an indefinite existence
in the Universe.
Перед людиною у суспільному житті постійно виникає
велика кількість проблем які потребують нагального вирішення.
Одні з них мають локальний характер, інші торкаються значних
регіонів світу, або ж загалом є планетарними. Зростання ролі
світової політики й міжнародних відносин, взаємопов’язаність і
масштабність світових процесів економічного, політичного,
соціального та культурного життя, зацікавлення міжнародним
спілкування все більшої кількості населення планети, – все це
свідчить про наявність об’єктивних передумов для спільного
вирішення в сучасному світі проблем які мають глобальний
характер. Сьогодні існує багато спільних прагнень у яких
інтереси не підлягають національному розмежуванню.
Виникнення та загострення світових проблем сприяє посиленню
інтернаціоналізації багатьох суспільних процесів з метою їх
плідного вирішення. В суспільній свідомості давно зафіксована
стійка система взаємозалежних елементів тих проблем, які
отримали назву глобальних. [1.].
Серед глобальних проблем людства з початку XXI століття
перше місце займають екологічні проблеми. Сучасний світ
загалом характеризується різким та повсюдним погіршенням
стану навколишнього середовища. Втручання людини в довкілля
катастрофічне за масштабом. Ми спостерігаємо незворотний
процес руйнування атмосфери, гідросфери, біосфери. [2.]. Саме
людиною знищені мільйони гектарів родючих ґрунтів. Довкілля
забруднюється отрутохімікатами та радіоактивними відходами.
Величезних розмірів досягло збезлісення та спустелення,
осушення боліт. Зростають масштаби площ які людина бездумно
очищує від зелених насаджень, біологічно важливих екосистем.
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Це часто робиться заради будівництва мегаполісів та сотень тисяч
кілометрів магістралей. Щороку, лише в Україні в атмосферу
викидається понад 17 тонн токсичних викидів. Високий рівень
шуму супроводжує людину цілодобово. У великих та середніх
містах він у 12 разів перевищує норму. Дія шуму на організм
людини є дуже негативною. Шум зачіпає й тваринний світ. А в
комплексі – істотно впливає на здоров’я всього живого.
Радіаційні викиди спричинили найрізноманітніші мутації.
Сьогодні знайдено понад 150 видів тварин які зазнали
молекулярно-генетичних змін. Забруднення повітря викликає у
тварин флюороз. Це хронічне отруєння, викликане забрудненням
повітря фтористими сполуками. Довкілля істотно продовжує
впливає на зовнішні ознаки тваринного світу. Молекулярногенетичні основи живих організмів руйнуються. З’являються
особливості етології та онтогенезу у тварин. Змінюються
властивості міжвидової взаємодії тощо [3.].
Обсяги споживання щороку зростають, а разом з ними
зростає й кількість відходів. Проблема безвідходного
перероблення сміття досі не розв’язана. Найбільш лячною є так
звана «міграція сміття», тобто вивезення сміття в бідніші
країни, де утворюється постійний смог, що буквально вбиває
все живе на цих територіях. [4.].
Існує великий ризик самознищення людства внаслідок
його власної необдуманої діяльності. Історично екологічні
проблеми завжди супроводжували становлення та розвиток
цивілізації. Однак те що було в минулому не може йти ні в які
порівняння з суперечностями та проблемами які виникають
при взаємодії суспільства й природи в сучасну епоху.
Необмежене використання природних ресурсів й вільне
викидання відходів у навколишнє середовище призвело до
того, що майже в всьому світі практично не залишилося
непорушених природних екосистем, площ, де б було відсутнім
безвідповідальне втручання людини. Природа не встигає
відновлюватись. Проте продовжують мутувати такі форми
життя як гриби, бактерії та віруси, які швидко
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пристосовуються до екологічно нестабільного середовища.
Стійкий розвиток суспільства стримується глобальними
екологічними проблемами через які людина не може переступати.
Прийшов час подумати про те як зберегти планету. Бездумність
може призвести до зникнення цивілізації. Цивілізації минулого,
не зважаючи на високий розвиток, гинули саме через власні
рукотворні процеси екологічного характеру, оскільки були тісно
пов’язані з с самою природою та необдуманими кроками людства
щодо неї. [5.].
Саме у зв’язку з вищенаведеним підіймаємо проблематику,
яка зародилась в Україні понад 30 років тому та стала
оригінальним явищем, потреба у якому вже давно дозріла та є
нагальним правовим вирішенням екологічних проблем, а саме –
прийняття Екологічної Конституції Землі (ЕКЗ). [6.], [7.].
Наша мета: переосмислення правових напрацювань та ідей
професора Ю.Ю. Туниці, проф. М.В. Костицького у світлі
законодавчої техніки регулювання суспільних відносин,
пов’язаних з досліджуваним нами предметом – екологічними
проблемами людства.
ЕКЗ, з огляду на технологію регулювання, повинна
безумовно бути писаним правом, правовим актом який втілює у
собі політичний та культурний компроміс. Зовнішня форма
такого права – суспільний договір, як глобальний правовий акт,
який включить та врахує глибинні концептуальні ідеї, вироблені
народами впродовж їх розвитку як важливі підвалини їх
національного права, втілені в конституціях різних держав.
Суспільство як ніколи дозріло до глобального рівня
правосвідомості в екологічних аспектах. Наявність глобального
правового взірця є нагальною. Інтернет, як технологічне
забезпечення передачі інформації щодо правової поведінки
окремих держав, учасників та суб’єктів міжнародних відносин,
корпорацій, інших осіб: юридичних, фізичних, надає широкі
можливості врегульовувати багато питань та притягувати до
юридичної відповідальності, застосовувати різні санкцій через
певні технологічні структури.
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Сама ж наявність екологічних негараздів як проблем є у
нашому суспільстві є такою, що домінує та охоплює, у підсумку,
й нововиниклу глобальну проблему пов’язану з COVID-19, яка
зачепила людство. Раціональне ж використання людиною
довкілля є неможливим без розвитку права – від національного до
глобального правового регулювання, включаючи міжнародне.
Глобалістичний правовий акт – запорука миру та спокою держав
світу, гармонії та домовленого балансу.
Науковці різних галузей знань після дослідження
природознавчих аспектів відкрито закликають правників до
стабілізації природоохоронних систем через створення
відповідного правового поля для розв’язання наболілих проблем
чи притягнення винних до юридичної відповідальності, у тому
числі якщо такими винними суб’єктами стали держави.
В даній науковій статті ми не торкаємось питання побудови
чіткої структури глобального документа. Оскільки вважаємо, що
це кропітка праця, яка ляже на плечі високих професіоналів з
права багатьох держав і міжнародників у тому числі. Це буде
поетапна праця багатьох робочих груп. Вважаємо за доцільне
використання досліджених штучним інтелектом (ШІ) узагальнених порад з окремих аспектів, які логічно випливатимуть з
трансформації природних екологічних законів та ґрунтуватимуться на дослідженнях проведених у різних напрямках, не лише
юридичному, а й математичному моделюванні, хімічних,
фізичних, астрономічних та інших дослідженнях. Це сприятиме
виробленню загальної концепції, яка б ґрунтувалася й на
закономірній трансформації суспільної свідомості, та водночас не
суперечила світовим екологічним питанням, які є підвалинами
планетарного напряму розвитку нашої цивілізації загалом.
Особливої уваги потребують питання створення універсальних міжнародних інституцій: Земний (планетарний) Екологічний
Суд, Міжнародна екологічна поліція тощо. Мають створюватись
конкретні органи з чітким переліком повноважень, структурою,
апаратом. Входити до них повинні представники різних держав
світу.
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Важливим є те, що ЕКЗ було заявлено саме Українцями, і ще
понад 30 років тому. Нагадуємо своєю публікацією цю ідею і як її
утвердження та підхоплення науковою думкою у наші дні.
Дуже важливою залишається проблема сили створюваного
акту. Не зовсім схвальним було б питання надання такому
документу лише рекомендаційного характеру. На ратифікаційні
моменти може піти невизначено значна кількість часу, в той час
коли шкода, в тому числі планетарного масштабу, у значному
розмірі, зможе бути завдана за лічені хвилини для всієї Землі.
Імперативні норми зможе мати лише зобов’язальний акт,
обов’язкова юридична сила якого буде здатна зупинити ріст
екологічних проблем. ЕКЗ – це те, що не може мати різниці для
окремих держав світу.
Сьогодні маємо глобальну програму: Цілі сталого розвитку
(ЦСР) або «Глобальні цілі», як певний конкретизований,
викладений у 17 пунктах загальний заклик до дій, спрямованих на
закінчення бідності, захист планети й забезпеченням миру та
процвітання для всіх людей світу. Наступний крок – ЕКЗ, як
ефективний та назрілий етап розвитку людської цивілізації
планети Земля. Людство ж неминуче повинно стати цілісним та
таким що ґрунтується на єдності. Передусім – стосовно
екологічних питань. Право людини на безстрокове існування у
Всесвіті потребує свого забезпечення.
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Abstract: Development of pronunciation skills continues to occupy
an important place in the process of practical and theoretical
language training. Challenges of modern world hit by Covid-19
pandemic require reconsidering methods and ways of English
teaching and learning. Computer assisted pronunciation training
becomes more relevant under the current conditions, as it enables
sufficient independent training and provides a learners with the
necessary amount of time to master specific skills.
Key words: computer assisted pronunciation training, English
pronunciation, independent study.
Pronunciation skills of English learners remain in the focus of
attention of language teachers and researchers in the field of language
studies and methodology. Among the motivating reasons to improve
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English pronunciation skills, the following reasons are to be
mentioned: the need to conduct comprehensible oral presentation of
ideas in the professional and social spheres of life; creating positive
image in the course of international communication; professional
requirements to have clear and correct pronunciation (e.g. for language
teachers and interpreters) and many more.
It is recognised that pronunciation training requires a certain
degree of learner’s autonomy [3, p. 294], since classroom-based
pronunciation training does not provide the amount of time and
individual practice needed for successful mastering of the skill.
Modern challenges for education caused by Covid-19 pandemic
stimulated active integration of online resources and computerassisted language learning into the process of foreign languages
learning.
The application of direct and indirect language learning
strategies classified by R. Oxford [2, p. 57] combined with modern
information technologies allows to adapt English pronunciation
process to the reality and provide English learners with relevant
learning material, methods and strategies.
In order to use pronunciation learning strategies most
effectively English learners require strategies-based instructions to
guide the process of language mastery. M. Pawlak and M. Szyszka
[3, p. 313] performed the overview of research conducted in this
sphere. They concluded that strategies-based instructions are
effective, but they greatly depend on ‘the target, duration of
pedagogic intervention, ways of implementation and evaluation
methods’ [3, p. 316].
According to Common European Framework of Reference for
Languages [1, p. 35], learners’ ability of self-evaluation and selfmonitoring is a part of their language competence. This speaks in
favour of computer-assisted pronunciation training, because
independent study envisages little pedagogical intervention and
self-monitoring skills development for learners. Modern
applications designed as a tool in pronunciation training allow
shifting the controlling function from a teacher to a student by
84

means of speech-to-text programs. The experiment involving a
speech-to-text software engine was conducted in order to test
whether speech-to-text programs can be used to evaluate the
accuracy of learners’ pronunciation and whether students are able to
use the programs without teachers’ intervention. The results of the
experiment were positive and were described by S. Mitra, J.
Tooley, P. Inamdar, and P. Dixond [4, p.75-84].
The research attempts of different aspects of pronunciation
training continue to grow and develop. Nevertheless, modern
scientific field lacks the substantial and all-embracing methodology
that would incorporate all aspects of English pronunciation training
challenged by current situation. The development of information
and computer technologies is already giving a necessary impetus to
the process and the future of foreign language pronunciation
training nowadays definitely lies within the field of computer
assisted language learning. As promising as it may sound, this shift
may result in reconsideration of a teacher’s role in the process.
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Анотація. У тезах розглянуто історію створення
конституційного процесу України: Конституції Пилипа
Орлика, Української Народної Республіки (Статут про
державний устрій, права і вільності УНР), доби СРСР,
новітньої української історії.
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5 квітня 1710 р. на зборах козацького містечка Тягина
(нині Бендери, Молдова) на березі річки Дністер була прийнята
перша Конституція Пилипа Орлика.
Цей документ є договором гетьмана Війська Запорозького
Пилипа Орлика зі старшиною та козацтвом Війська (від усієї
старшини та козацтва Конституцію Орлика підписав кошовий
отаман Кость Гордієнко), який визначав права і обов'язки усіх
членів Війська; був укладений 1710 року і затверджений
шведським королем Карлом XII.
Мова документа - латина і староукраїнська. Він є не лише
для нас, громадян України, але й для всього світу цінною
історичною пам'яткою української політико-філософської та
правової думки і свідченням споконвічних демократичних
традицій українського народу, оскільки в більшості країн
тодішньої Європи панували абсолютні монархії.
Конституція складається з преамбули та 16 статей, у яких
записано:
-законодавча влада надається Генеральній Раді, що виконує
роль парламенту, до якої входять генеральні старшини, цивільні
полковники від міст, генеральні радники (делегати від полків з
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людей розважливих і заслужених), полкові старшини, сотники та
представники від Запорозької Січі.
- Генеральній Раді належало працювати сесійно, тричі на
рік - у січні (на Різдво Христове), квітні (на Великдень) і
жовтні (на Покрову). На своїх зборах Генеральна Рада мала
розглядати питання про безпеку держави, спільне благо, інші
громадські справи, заслуховувала звіти гетьмана, питання про
недовіру йому (імпічмент), за поданням гетьмана обирала
генеральну старшину.
- Найвищу виконавчу владу мав гетьман, влада якого була
довічною, проте значно обмеженою. Свої повноваження він
виконував у період між сесійними зборами Генеральної Ради.
Також не мав права розпоряджатися державним скарбом та
землями, проводити власну кадрову політику, вести самостійну
зовнішню політику. При цьому йому
було заборонено
створювати якусь власну адміністрацію, він не міг застосовувати
покарання до винних. Для задоволення матеріальних потреб
гетьманові виділялись певні рангові маєтності з чітко
визначеними прибутками, проте лише на час його перебування на
посаді.
Як бачимо, Конституція Пилипа Орлика – це Конституція,
за сучасним визначенням, парламентсько-президентської
республіки. Цілий ряд її положень, мабуть, не втратили для
України актуальності й по сьогодні.
9 квітня 2010 року в Бендерах було відкрито пам'ятник
Конституції, встановлений на честь її 300-річчя. А проте,
протягом понад трьох століть Україна зазнала ряд страшних
потрясінь через втрату державності і свободи, а отже,
неможливість втілити в життя найкращі прагнення найвищих
умів.
Невдалу спробу поновлення української державності з її
конституційним ладом було зроблено на початку ХХ століття.
Конституція Української Народної Республіки (Статут про
державний устрій, права і вільності УНР) - основний закон УНР,
прийнятий Центральною Радою 29 квітня 1918 року, в останній
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день існування Центральної Ради, проголошувала державну
незалежність і територіальну цілісність Української Народної
Республіки, рівність прав громадян, демократичні свободи.
Республіка мала бути парламентською зі Всенародними
Зборами як вищою законодавчою владою, проте без посади
президента. Передбачався земельний устрій з широким місцевим
самоврядуванням у всіх 30 землях. Підтверджувалося і
право національних меншин в Україні на національноперсональну автономію, закріплювалося право національних
союзів на законодавчу ініціативу.
Вадами Конституції УНР були, зокрема, декларативність
положень, невизначеність функцій органів влади та їхніх
взаємин, невизначеність території УНР. В конституції
наголошувалось, що вся влада в УНР «походить від народу», а
її верховним органом мають стати Всенародні збори.
Конституція утверджувала принцип верховенства парламенту,
тобто парламентську республіку, проте не розкривала питань
власності, кордонів, мови, державної символіки тощо.
Чотири Конституції Радянської України були політичними
документами і розроблялися, певна річ, спершу в ідеологічних
відділах ЦК КПРС. Беручи до уваги ці обставини, а також
статус квазі-держави, якою була Україна у складі СРСР,
означені конституційні акти навіть з великим застереженням
не можна віднести до групи основних законів держави.
28 червня 1996 року Верховна Рада України прийняла і
ввела в дію Конституцію України.
Одночасно Закон України «Про прийняття Конституції
України та введення її в дію» від 28 червня 1996 року засвідчив
втрату чинності Конституцією (Основним Законом) України
від 20 квітня 1978 року з наступними змінами та доповненнями
та Конституційним договором між Верховною Радою України
та Президентом України про основні засади організації та
функціонування державної влади і місцевого самоврядування в
Україні у зв'язку з прийняттям Конституції України. За
оцінками міжнародних експертів – одну з найкращих у світі.
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Проте, закон «не працював», оскільки ділки від влади й
авантюристи з 2004 по 2014 не раз і не два вносили до нього
зміни.
Лише від 2 березня 2014 року стала чинною Конституція
України, прийнята на п'ятій сесії Верховної Ради України 28
червня 1996 року, зі змінами і доповненнями, внесеними
законами України № 2222-IV від 8 грудня 2004 року, № 2952VI від 1 лютого 2011 року, № 586-VII від 19 вересня 2013 року
і № 742-VII від 21 лютого 2014 року.
Доленосні зміни в тексті Основного Закону відбулися 19
лютого 2019 року. Президент України Петро Порошенко
підписав у Верховній Раді закон про внесення змін до
Конституції щодо стратегічного курсу держави на набуття
повноправного членства в ЄС і НАТО. Урочиста церемонія
підписання відбулася в ході спеціального засідання Верховної
Ради України у зв'язку з п'ятою річницею з початку збройної
агресії РФ проти України. На засіданні почесним гостем був
присутній Президент Європейської ради Дональд Туск.
Проте, минуло вже 2 роки, як Президент Петро
Порошенко передав свої повноваження наступникові. А чи
виконує чинна Українська влада КОНСТИТУЦІЮ УКРАЇНИ,
чи проводить розпочаті
попередниками такі болючі й
необхідні реформи; а чи хоч на йоту просунулася Україна в
питаннях безпеки (і це під час відкритої московської агресії!),
аби відповідати заявленим стандартам НАТО; чи, може,
зростає українська економіка до рівня ЄС і НАТО; чи може
українські громадяни відчувають на собі високі результати
впровадження медичної реформи, зокрема в боротьбі з
пандемією COVID-19?
Питання риторичні, а тому залишаються відкриті. Проте,
вірю в силу, мудрість і мужність талановитого українського
народу, оскільки завжди в найскрутніші часи нашої історії,
зокрема новітньої, найпасіонарніші представники його ставали
плечем до плеча, долаючи зраду й підступ внутрішніх і
зовнішніх ворогів, виборювали для України ПРАВО НА
89

СВОБОДУ І ЖИТТЯ. За словами Франсуа Вольтера: «Україна
завжди боролася за свою свободу» [8, с. 597].
Вірю також у пророчі слова Тараса Шевченка:
«Коли Ми діждемося Вашінгтона
З новим і праведним законом?
А діждемось-таки колись» [12, с. 530].
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Анотація: Стаття присвячена розмові про постколоніальну
риторику роману В. Даниленка «Ніч із профілем жінки».
Зауважено, що аналізований твір є прикладом націєцентричного
постколоніалізму. Дії і вчинки головного героя Борика Першка
спрямовані на пробудження в людях християнських та
національних цінностей.
Ключові слова: Володимир Даниленко, роман, постколоніалізм.
Творчість сучасного українського письменника В. Даниленка
має виразне постколоніальне звучання. Це яскраво демонструють
його романи «Клітка для вивільги», «Клуб «Старий Пегас»,
повість «Сповідь джури Самойловича», оповідання «ту ровецького» циклу та ін. У кожному зі своїх прозових здобутків автор
актуалізує проблему історичної пам’яті, долі непересічних людей
в умовах національної несвободи, формування сильного героя,
який чинить опір колоніальній залежності.
Новий роман митця «Ніч із профілем жінки» (2020)
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порушує суголосні проблеми. Це детективно-містична історія
про те, як у сімдесятих роках ХХ століття витівки підлітка
змусили мешканців села Туровець жити за законами християнської моралі, що викликало занепокоєння органів КДБ.
Рецензії на твір Т. Остапчук [3], С. Ратинської [5],
В. Сердюка [6] окреслюють його проблемно-тематичну
спрямованість. Мета ж нашої розвідки – прокоментувати
постколоніальний контекст роману.
Зауважимо, що українська літературознавча наука має різні
погляди на специфіку постколоніального у творах національного
красного письменства. М. Павлишин виділяє антиколоніальні
(віддзеркалюють колоніальне минуле) та постколоніальні
(розмасковують структури культурного колоніалізму) твори [4].
П. Іванишин твердить, що в українській науці існує два різновиди
постколоніалізму – постмодерний та націєцентричний [2].
Позиція цього вченого нам видається більш слушною. Сучасна
література пропонує читачам постмодерну деконструкцію
імперського буття або вибудовує національний міф.
Роман «Ніч із профілем жінки» представника «житомирської
прозової школи» В. Даниленка – нативістичний за своєю
природою, тобто є прикладом націєцентричного (за визначенням
П. Іванишина) постколоніалізму. У центрі твору – не на роки
мудрий підліток Борик Першко, який змушує рідне село Туровець
жити
за
християнськими
законами,
дотримуватися
загальнолюдської моралі. Герой реалізує свій задум у доволі
оригінальний спосіб: серед ночі грішних лякала жіноча тінь, у яку
переодягався хлопець. «Вона нападала на тих, хто когось
пригнічував, обманював або на комусь паразитував» [1, с. 23].
В оповідях про покарання й переродження героїв В. Даниленко акцентує на нескореності як визначальній рисі мешканців
Туровця. У різні історичні часи туровці виявляли непокору
колоніальній владі, відстоювали справедливість, карали
зрадників.
Найбільшим колоніальним злом для України були
радянська доба. Це добре усвідомили в Туровці, однак навіть у
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ці непрості часи національної залежності люди демонстрували
свій волелюбний дух. У романі автор описує кілька прикладів
того, як радянська влада впокорювала незадоволених,
безщадно ламаючи людські долі. Перший – це історія про
солідарність турoвців, які у 30-і роки ХХ століття не виказали
загону НКВС ім’я вбивці Олександра Опанасенка, який писав
брехливі доноси на односельців. За смерть прислужника
радянської влади близько двох десятків чоловіків із Туровця
ув’язнили, з них трьох показово розстріляли в селі,
п’ятнадцятьох відправили до Сибіру, проте так і не добилися
зізнання, а лише констатували: «У Туровці люди з характером,
не люблять радянської влади. Справжнє вороже гніздо» [1,
с. 33]. Другий – це переказ трагічної історії села Шумськ, на
місці якого радянська влада збудувала танковий полігон. У
часи колективізації й голодомору 1932-1933 р.р. мешканці села
були практично винищені фізично – одні померли від голоду,
інших розстріляли за відмову покидати рідні домівки, ще
інших депортували за небажання вступити в колгосп. Третій –
це розповідь про те, що за розіграш односельців Борика
Першка і його родину представники влади змусили покинути
село, інакше підліток не завершив би навчання у школі й
потрапив у колонію для неповнолітніх злочинців.
Через ці приклади автор підштовхує читача до висновку, що
дух непокори й опору – частина генетичного коду людей його
малої батьківщини, який не може знищити час. Роман має
присвяту: «Друзям дитинства, з якими відбулася ця гра, що
перевернула наші уявлення про людину». Цими словами
В. Даниленко дає зрозуміти читацькій публіці, що кожен час
формує сильного героя, який стає на захист своєї ідентичності. У
творах митця «Ніч із профілем жінки», «Клітка для вивільги»,
«Грози над Туровцем», «Крик гриба» - це підліток-філософ, який
розуміє цінність свободи і потребу шанувати національну
культуру і віру. Такими хлопець хоче бачити усіх тих своїх
односельців, які своєю поведінкою порушили гармонію буття
села. Хоча у кінці роману Борик змушений покинути свою малу
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батьківщину, підтекст твору оптимістичний. Своїми діями
підліток знімає облуду з очей туровців. До односельців приходить
усвідомлення, що малий Першко виконує не меншу місію, ніж
засновник села Юрій Великоборець. З уст Ґжеся чуємо: «…
Першко перетворив невідоме село на центр, де відбувається щось
важливе… Дякуючи йому ми побачили, що жде нас на тому
світі… А без цього ми всі тут перетворимося на тлін» [1, с. 218].
Повернутися до себе справжнього, до своєї автентичної
культури, віри – це одна із прикмет, яка оприявлюється у творах
постколоніального спрямування. Ця риса властива й роману
В. Даниленка «Ніч із профілем жінки», адже головний герой
своїми діями змушує односельців замислитися над вчинками,
пригадати приклади стійкості духу односельців, часи
колоніальної неслави з метою будувати національне сучасне.
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У доповіді описано вплив пандемії Covid-19 на свідомість
людини. Розглянуто результативність он-лайн навчання.
Піднято питання теорії «сам собі рішення», як один із
способів психологічної терапії. Проаналізовано соціологічні
опитування щодо емоційного стану населення в часи епідемії.
Ключові слова: особистість, пандемія, зміна.
Загальносвітова пандемія, локдаун, переформатування
усіх внутрішніх процесів, форсована діджиталізація, - все це та
багато іншого сформували 2020 рік. Це вплинуло не лише на
економічні показники, але і в цілому, на особистість людини.
Якщо аналізувати історію то ми маємо прекрасно розуміти,
що будь яка, глобальна зміна чи подія, мають свою реакцію. Іноді
навіть важко уявити, що людство всього за 1 рік майже повністю
перебудувалось на новий лад у різноманітних сферах починаючи
від онлайн навчання до звичного спілкування. З одного боку,
відбувається згуртувaння певних груп нaселення, взaємодопомогa, підтримкa [1], з іншого боку, зростaє нaпруження у родинaх,
погіршується емоційний стaн, зростaє рівень aгресії, тривожності,
депресії, стрaхів, пaніки нa фоні невизнaченості, вітaльної
зaгрози. Як зaзнaчaє Н.В.Кузінa, людськa психікa мaє нaйбільшу
урaзливість сaме перед невизнaченістю і перед стрaхом смерті,
сaме ці фaктори відроджують до життя aрхaїчні, непідконтрольні
свідомості і рaціонaльному aнaлізу мехaнізми [2].
Метою дослідження є аналіз впливу пандемії Covid-19 та
спричинених нею протиепідемічних заходів, на емоційний стан
особистості та визначення шляхів адаптації людей до
кардинальних змін на особистісному рівні.
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У зв’язку з станом пандемії Covid-2019, в якому ми зараз
перебуваємо, психологи всього світу об’єднуються навколо
досліджень психологічного боку цієї інфекційної пандемії. Їх
цікавить колективна та індивідуальна поведінка людей,
виникнення паніки та емоційні реакції на панічні настрої людей.
Китай, наприкінці січня 2020 року, оприлюднив результати
інтернет опитування щодо емоційного стану населення, де
тривожність – найчастіша емоція з найвищим середнім балом
(3,69), смуток (3,63), страх і роздратованість (3,29), довіра (3,25),
гнів (3,05), спокій (2,75), збудження (1,98) [3].
Проаналізувавши наведені вище показники, можна зробити
висновки про загальний тривожний емоційний стан суспільства.
Звідси і виникає гіпотеза про форсовані зміни в соціумі, які мають
значні наслідки для всіх.
Однією із змін – наслідків пандемії виступає незвичний
раніше освітній формат – дистанційне навчання, онлайн формат
освіти. Дистанційне навчання, яке проходить у навчальних
закладах на сьогодні максимально деформує одну із своїх
функцій, а саме ту що робить так, щоб , людина могла визначити
власні психологічні схильності, здібності й професійні інтереси –
важливі чинники для ґрунтовного вибору майбутньої професії.
Воно має які свої плюси, так і мінуси. До мінусів можна віднести:
виключення впливу на успішність, обмежений
час
на
спілкування з однокурсниками і викладачем, недостатня
кількість практичних занять [4].
Найбільш руйнівним для особистості із цих трьох є
обмежений час на спілкування. Людина – істота соціальна і коли
в неї забирають спілкування та живі контакти із один одним –
втрачається одна із найважливіших життєвих цінностей. [5]
Відбувається фрустрація однієї із базових потреб і її,
відповідно, потрібно чимось замінити. Якщо цього не
відбувається, то виникають подібні агресивні, асоціальні явища,
як #Blacklivesmatter. Це – міжнародний радикальний рух проти
расизму, спрямований на боротьбу з насильством по відношенню
до чорношкірих. Проявом цього руху стали демонстрації щодо
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правової системи США на знак протесту насильства в поліції та
расової дискримінації. З однієї сторони, причиною соціальних
вибухів стало вбивство чорношкірого чоловіка поліцейським, але
з іншої сторони, це соціальне явище має дещо інше психологічне
коріння. Введеня локдауну майже по всій території Америки
спричинило посилення психологічної напруги, роздратованості
від обмеження природних прав та свобод (пересування,
спілкування, навіть самовираження) та зміни звичних умов життя,
виникнення почуття пригніченості, страху за своє життя та
майбутнє, - все це в комплексі як великий спалах вилилось у вище
наведений антирасистський рух. [6]
На сьогодні, як альтернатива живому спілкуванню,
з’явилось спілкування онлайн, не тільки як засіб навчання, а
як і засіб неформальної комунікації. Більшість соціальних
мереж переорієнтувались на запити суспільства та почали
підхоплювати хвилю інноваційних потреб споживачів. Як
результат, маємо новостворену соціальну мережу «Clubhouse»
як головний тренд інтернету: активні користувачі обожнюють
її та «залипають» там цілодобово. Clubhouse – американський
додаток, який з’явився в 2020 році, перша соціальна мережа, в
якій можна спілкуватися тільки у голосовому режимі. Стартап
сильно підтримав засновник Tesla мільярдер Ілон Маск. Звідси
робимо висновок на користь того, що фрустрована потреба
спілкування почала знаходити нові способи її заміщення.
Окрім моментів форсованої діджиталізації, існуює ще є
один ефективний засіб подолання пост карантинного
психологічного синдрому. Джо Діспенса, всесвітньо відомий
вчений у галузі нейробіології та психології, запропонував та
випробував дивовижну концепцію «ефекту плацебо» на
практиці та запропонував унікальний метод оптимізації
психічного стану та когнітивної сфери для успішної діяльності.
Він довів, що для мозкової діяльності немає різниці між
уявним досвідом та реальністю, що дає кожному можливість
відновитись у стресових ситуаціях. [7].
Ключ до розуміння «ефекту плацебо» полягає в тому, що
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людині необхідно засвоїти аналітичні компоненти, які
виходять за рамки розумової діяльності та потрапляють в
операційну систему своїх підсвідомих здібностей - натяків та
переконань щодо реабілітації. Це визначає основу для
вдосконалення всіх аспектів людського життя, особливо під
час ізоляції. Далі потрібно виділити два основних аспекти
концепції «сам собі плацебо»:
1. Коли людина глибоко усвідомлює та вірить у це
переконання, «ефект плацебо» починає діяти, а потім без
роздумів піддається очікуваним результатам.
2. Концепцію «сам собі плацебо» рекомендовано
застосовувати при подоланні емоційного стресу в карантинний
період пандемій.
Також науковці виділяють, на один погляд нетипову теорію,
а з іншої - в принципі можливий варіант щодо існування деяких
процесів мислення у людей про визначення вираженості віри у
теорії змови, пов’язані із поширенням COVID-19. Було проведено
опитування (100 тис. респондентів населення України) серед
населення, яке виявило популярне вірування - в те, що коронавірусна інфекція є біологічною зброєю та створена навмисно у
секретних лабораторіях. Зазначалося, якщо людина вірить в одну
теорію змови, то вона також буде більш схильна вірити в інші
теорії змови. Окрім того, варто відзначити, що обрані
респондентами теорії популяризувалися не лише мережею
Інтернет, а й іншими засобами масової інформації. Для 6%
вибірки характерна певна невизначеність думки щодо розуміння
та відношення до певної конспірологічної теорії (частий вибір
відповіді «не маю визначеної думки»). 48% вибірки не виразили
згоди із запропонованими теоріями змови (від 5 до 10 балів
за шкалою Лайкерта).[9]
Особливістю теорій змов є те, що окрема людина не
може вирішити, чи змінити обставини, з якими пов’язані теорії
змови. І саме переважання квазірефлексії у особистості
підкріплює конспірологічне мислення, іраціональні уявлення.
Тому компульсивне рефлексивне мислення як спосіб
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подолання дилем включає регулярну та пасивну увагу до
симптомів дилем. Можливі причини та наслідки цих симптомів
позитивно пов’язані з ірраціональними судженнями щодо
переконань теорії змови.
Отже, роблячи висновки із всього вище наведеного, варто
сказати, що пандемія зумовила не лише негативний чинник
розвитку суспільства, а і позитивний. Беручи до уваги, скільки
значущих глобальних змін та процесів було пройдено всього за
один рік, можна тільки уявити, скільки інноваційних змін нас
чекає. Глобальна недуга стала умовним рушієм всіх зовнішніх
та внутрішніх процесів, індикатором переваг та недоліків
законодавства країн, плацдармом для розвитку нової,
діджиталізованої, економіки, медицини та особистісного
розвитку. При цьому, з метою утилізації природних негативних
емоцій та психологічних станів доцільно потрібно збільшити
ту діяльність, яка б спричиняла позитивні переживання,
збагачувати онлайн навчальні та робочі заходи засобами
активної міжособистісної інтеракції та неформального
спілкування. Прикладом може бути позитивний досвід
антипандемічної програми компанії Beeline Казахстан, яка
відстеживши погіршення загального настрою співробітників,
впровадила такі регулярні активи, як:
⎯ Корпоративна соціальна мережа (безмодерації)
⎯ Топ менеджмент - ньюсмейкери
⎯ Група «COVID-19» в Workplace
⎯ «FRIDAY TALKS» - живі ефіри з топами
⎯ «HOW ARE YOU» живі ефіри з СЕО
⎯ «BeeLady» - ефіри в Жіночому клубі
⎯ Demo-day online, живі ефіри від функцій
⎯ Група «Є питання?»
⎯ Скрінсейвери на комп'ютерах
⎯ Челлендж і конкурси в онлайн.
Звідси можна зробити висновок, що на сьогодні потрібно
не лише пристосовуватись до змін, а очолювати їх своєю
креативністю та гнучким підходом.
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Одним з частих запитів на психотерапевтичну роботу є
присутність одного або декількох страхів у людини, часто вони
супроводжуються і іншими тривожними розладами. Люди
розуміють присутність і згубний вплив страху на їхнє життя,
роблять перші кроки, щоб подолати страх самостійно. Якщо це
не вдається, на допомогу приходить когнітивно-поведінкова
психотерапія.
Страхи є невід'ємною частиною нашого життя. Часто
страх виступає як захисний механізм, який застерігає людину
про небезпеку.
На відміну від страху, фобія – це патологічний страх, що
формує уникаючу поведінку і впливає на якість життя людини.
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Фобія (від грец. Phуbos - страх) - це стійкий, тривалий і
інтенсивний страх і / або тривога, що стосуються специфічного
об'єкта або ситуації [1, 1206с.]. Людина відчуває сильну
боязнь, пов'язану з конкретним предметом, який як такої
загрози може не нести.
Фобія може сильно впливати на якість життя людини,
тому що не тільки зіткнення з предметом або об'єктом фобії, а
й навіть думка про неї можуть викликати тривогу, неприємні
тілесні відчуття і бажання втекти і уникнути контакту з нею [2,
208с.].
Незалежно від того, яка це фобія принцип її подолання є
одним. Подолання кожної фобії включає в себе усвідомлення
своїх страхів і поступове наближення до ситуацій, які
викликають страх і паніку [3, 317с.]. Залежно від «складності»
фобії - може йти різна кількість сил і часу для її лікування [4,
93с.]. Дуже важлива поступовість, пошаговость і неспішність
цього процесу.
У роботі зі страхом ми завжди починаємо з аналізу
тривожних думок і гіпотез. Важливо провести аналіз
неефективних стратегій подолання страху і захисної поведінки.
Наступний крок полягає в перевірці тривожних думок і
розумінні фізичних симптомів страху. Коли виникає розуміння
перебільшення загрози, ми переходимо до поступового
наближення до страху, це можна робити як в уяві на ранніх
етапах, так і в реальному житті, що і є головною метою терапії.
Здається, що терапія страху логічна і проста, але
складність її полягає в тому, що людині необхідно наблизиться
до свого страху, а найчастіше люди цього сильно бояться і
уникають. Дуже часто людина розуміє багато про свій страх,
але нічого зробити не може - саме в таких випадках
рекомендована когнітивно-поведінкова терапія. Завдання
психотерапевта допомогти людині розібратися з природою
свого страху і супроводжувати, допомагати і підтримувати в
момент зустрічі віч-на-віч зі своїм страхом. Критерієм того, чи
перемогла людина страх - є те, наскільки легко вона може в
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повсякденному житті контактувати з тим, що викликало страх.
Чим частіше людина буде це робити, тим більше впевненості в
тому, що дорога страху в її життя буде закрита.
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Карантин, ізоляція, соціальна дистанція, втрати, пов’язані з
пандемією COVID-19, створене цими подіями відчуття
невпевненості, впливають на психологічний стан всього
населення. Психологічні реакції на пандемію включають у себе
неадекватну поведінку, емоційний дистрес та захисні реакції у
вигляді тривожності, страхів, фрустрації, гніву, почуття
самотності, нудьги, депресії, поведінки уникнення [1, с. 139].
Як відомо, під час цієї пандемії спостерігається специфічний
синдром, названий "headline stress disorder": висока емоційна
відповідь у вигляді стресу та тривожності. Дослідники
відмічають, що цей синдром може мати фізичні симптоми:
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серцебиття, безсоння та інші, які в подальшому можуть розвиватися в психічні розлади [2, с.260].
Нами було проведене обстеження 46 пацієнтів з
психосоматичними розладами, що звертались по амбулаторну
допомогу в 2021 році.
Всі пацієнти відмічали як стресовий чинник - ситуацію,
пов’язану з пандемією COVID-19. 23 пацієнти (50%) перенесли
COVID-19, перебіг коронавірусної інфекції був легкого або
середнього ступеню важкості, лікувались амбулаторно.
На момент звернення в клінічній картині на перший план
виступали тривожно-депресивні розлади та когнітивні порушення
як прояви постковідного синдрому.
В
тривожно-депресивному
симптомокомплексі
при
патопсихологічному дослідженні за шкалою тривоги Бека
звертало на себе увагу, що у пацієнтів найчастіше зустрічались
симптоми, що відображають різноманітні аспекти страху.
Відмічено помірний та високий рівень таких симптомів :
• Страх, що відбудеться найгірше - у 61,6% пацієнтів
• Відчуття жаху - 46,2%
• Страх втрати контролю - 40,1%
• Страх смерті - 38,5%
• Переляк - 38,5%.
Такий високий рівень страху призводив до виникнення
відчуття напруження, що у досліджуваних проявлялось
неможливістю розслабитись у 64,1% пацієнтів та дратівливістю у
47,4%. У всіх пацієнтів спостерігались різноманітні симптоми
вегетативної дисфункції.
Страх – це емоційний стан, який виникає в ситуаціях загрози
фізичному чи соціальному існуванню людини і спрямований на
джерело реальної чи уявної небезпеки [3, с.347]. В наш час
найбільшим джерелом реальної чи уявної небезпеки є комплекс
проблем, пов’язаних з пандемією COVID-19.
Таким чином, страх - як емоція, що виникає в ситуаціях
загрози і виступає специфічним сигналом щодо неї, стає
регулятором поведінки в умовах пандемії COVID-19.
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В останніх дослідженнях випадків захворювання на
COVID-19 відзначається, що, у третини хворих (30% -35%)
виявляють ознаки ураження нервової системи [4, с.4, 5, с.14].
Найчастіше серед уражень нервової системи спостерігаються
цереброваскулярні розлади [6, с.1066].
Другим по значимості феноменом, що спостерігався у
пацієнтів, що перенесли COVID-19, було порушення
когнітивних функцій, що спостерігалось у 11 пацієнтів (47,8%
від усіх, що перенесли COVID-19). Пацієнти скаржились на
проблеми з пам’яттю, порушення концентрації уваги, швидку
виснажуваність, труднощі при виконанні звичної розумової
діяльності, зокрема порушення мислення, що носили незвичну
форму «відсутність ясного мислення». Таким чином, у
пацієнтів виявлялись ознаки так званого «мозкового туману»,
як прояву постковідного синдрому.
В той же час ми спостерігали, що феномен страху (як
прояв тривожно-депресивнох симптоматики) та феномен
«мозкового туману» (як прояв когнітивних порушень при
постковідному синдромі) потенціювали один одного та
створювали замкнене коло психосоматичного пацієнта, що
потребувало психотерапевтичного та диференційованого
психофармакологічного втручання.
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ДІЛОВА КОМУНІКАЦІЯ НА ЗЛАМІ 2019-2020 РР.
КРОС-МЕДІЙНИЙ АНАЛІЗ
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асоційований член ЮНЕСКО «МАЛІЖ»
Анотація: ділова комунікація є важливою темою для
вивчення, оскільки успішна комунікація є запорукою успіху. Це
не від’ємна частина суспільного життя. Від вміння правильно
пояснити та описати потребу залежатиме її рішення. На
зламі 2019-2020 рр. грамотність в комунікації, зокрема в
діловій комунікації набула великих обертів. Адже у сучасному
суспільстві легко зрозуміти статус по манері спілкування.
Ключові слова: ділова комунікація, суспільство, спілкування.
Ділова комунікації — це складний процес, що складається з
взаємозалежних кроків. Тому вона є актуальною на зламі
сьогодення. Її тематику відстоювали такі вчені: М. Каган пише
про «інформаційний зв’язок об’єктів взаємодії». Ще одне
визначення — «спосіб діяльності, який полегшує взаємну
адаптацію людей». А. Зверінцев і А. Панфілова підкреслюють
наявність конкретної інформації, обміну нею в процесі передачі
емоційного й інтелектуального змісту. А. М. Холод розглядає
соціальну комунікацію з позицій психолінгвістики[1]. Кожен з
кроків потрібен для того, щоб зробити наші думки зрозумілими
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іншій особі. Кожен крок — це пункт, у якому, якщо ми не будемо
думати, що робимо, — зміст може бути втрачено. Мета кожного
керівника — зробити процес комунікації якнайбільш
ефективнішим і не втратити при цьому змісту. Ключовими
складовими ефективних комунікацій є дані — це неопрацьовані
цифри й факти, які відображають окремий аспект дійсності; а
також інформація — це дані, представлені у вигляді або формі,
які мають сенсові навантаження. Інформація є цінною, якщо вона
достовірна, своєчасна, повна й доречна[2].
Ділова комунікація реалізується в трьох основних
комунікативних формах: монологічного, діалогічного і
полілогічне.
У монологічного формі комунікації переважають
комунікативні дії: висловлювання особистості як суб'єкта організатора процесу слухання у інших суб'єктів - учасників
спілкування.
У діалогічній формі комунікації суб'єкти взаємодіють і, як
правило, взаємно активні;
У психологічне формі комунікації має місце багатостороннє
спілкування, яке, найчастіше, носить характер своєрідної
боротьби за оволодіння комунікативної ініціативою і пов'язане з
прагненням до максимально ефективної її реалізації [3].
Окрім комунікативних форм є ще загальноприйняті форми
ділових комунікацій – це ділова розмова, нарада, переговори,
публічне мовлення, конференція, дебати з опонентом, ділове
листування, розмова по телефону, різноманітні ділові зустрічі.
Розвиток ринкових відносин в нашій країні, інтенсифікація всіх
форм підприємницької комунікації породжують необхідність
швидкого і безперешкодного поширення ділової інформації, а
отже, і вдосконалення традиційних і введення нових,
інноваційних форм ділового спілкування, таких як презентації,
прес-конференції, зборів акціонерів, ярмарки нових товарів та
ін[4].
На жаль останні роки набувають популярності комунікаційні
бар’єри, які заважають ефективній комунікації. Для прикладу:
108

викривлення повідомлень, інформаційні перевантаження,
незадовільна структура організації[5]. Часто в суспільстві це
спричиняє не абияке непорозуміння.
Для покращення
ділової комунікації необхідно бути
стриманим, серйозним, проте на одній хвилі з співрозмовником.
Ваші пропозиції та й взагалі інформація має бути не затягнута і
зрозуміла. Для кращого ефекту врахуйте основні деталі, які б
неодмінно зацікавили слухача[6].
Коли слухачем є ви не перебивайте, вислухайте опонента і
зрозумійте його ідею.
З цього можна винести наступне, що у комунікації треба
бути чітким у висловлюваннях і уважним у слуханні.
Отже підсумуємо:
• Інформацію треба висловлювати достовірно, чітко і
зрозуміло.
• Намагайтеся уникати бар’єрів.
• Оберіть комфортну для вас та вашого співрозмовника
комунікативну форму.
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Анотація: у тезах доповіді йдеться про актуальність формування комунікативної компетенції в дітей дошкільного віку;
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Проблема формування комунікативної компетенції в дітей
старшого дошкільного віку є беззаперечно актуальною, хоча і не
новою. Її актуальність зумовлюється пріоритетними напрямами
основних ідей документів на державному рівні: Національна
доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті [9], Закон
України «Про освіту» [5], Закон України «Про дошкільну освіту»
[4], Базовий компонент дошкільної освіти в Україні [2].
Так, у Базовому компоненті дошкільної освіти, в освітньому
напрямі «Мовлення дитини» зазначається, що комунікативна
компетентність це здатність дитини до спілкування з однолітками
і дорослими у різних формах конструктивної взаємодії; здатність
підтримувати партнерські стосунки, заявляти про свої наміри і
бажання, узгоджувати свої інтереси з іншими, домовлятися, за
потреби аргументовано відстоювати свою позицію [8].
Зважаючи на тракування комунікативної компетентності в
Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні, дещо
суперечливою є тема нашої доповіді. У документі йдеться про
формування комунікативної компетентності, а не компетенції. В
контексті зазначеного слушними є дослідження А. Хуторського
та В. Шадрикова. Так, А. Хуторський вважає, що «компетенція
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включає сукупність взаємозв’язаних якостей особи (знань, умінь,
способів діяльності, досвіду) і є наперед заданою соціальною
вимогою (нормою) до освітньої підготовки учня, необхідної для
його якісної продуктивної діяльності в певній сфері» [10, с. 141].
Поняття «компетентність» трактується як набута характеристика
особистості, зокрема, як здатність останньої приймати самостійні
рішення та діяти, спираючись на отримані знання і досвідТаким
чином, компетентність розглядається як активний прояв
компетенції, тобто як поняття, що є ближчим до «знаю як», аніж
«знаю що» [6, с. 38]. У деяких наукових дослідженнях з теорії та
методики навчання [3, с. 8-14.] вищезгадані терміни інтерпретуються як синоніми й розглядаються як результат навчання.
Погоджуємося з В. Шадриковим у тому, що «відмінності
спостерігаються у розумінні компетентності як актуальної якості
особистості або предметної наповнюваності компетенцій як
системних новоутворень» [11, с. 30], тобто поняття «компетенція» являє собою набір певних знань, умінь, навичок, оцінних
ставлень особистості та її досвіду, а поняття «компетентність» є
ширшим і означає володіння (а точніше, рівень володіння –
високий, середній, низький) компетенцією чи компетенціями.
Проблемі формування комунікативної компетенції в дітей
дошкільного віку присвячено наукові розвідки І. Беха, А. Богуш,
Н. Гавриш, О. Запорожця, Т. Піроженко та інших; розвиток
комунікативної діяльності дітей дошкільного віку досліджували
О. Запорожець, О. Леонтьєв, М. Лісіна, О. Смірнова, Л. Фомічова
та інші; проблема формування комунікативної готовності дітей
старшого дошкільного віку до навчання в школі цікавила
Г. Бекетову, Ю. Бистрову, Л. Руденко та інших; Д. Ельконін,
Г. Костюк, С. Максименко, В. Мухіна, О. Смирнова та інші
досліджували вплив комунікативної діяльності на психічний
розвиток особистості.
На думку М. Айзенбарт базовим критерієм сформованості
комунікативної компетенції в дитини дошкільного віку – це
«успішність дитини дошкільного віку у взаємодії із собою й
іншими в певній ситуації спілкування» [1, с. 70]. На думку вченої
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комунікативна компетенція дітей дошкільного віку передбачає
наявність комунікативних інтенцій; дотримання відповідних
комунікативних стратегій; належне знання соціальної ролі та
особливостей співрозмовника; контроль за процесом спілкування,
власною поведінкою та емоціями при цьому; наявність умінь та
навичок завершення комунікації [1, с. 70].
На основі аналізу наукових джерел ми вважаємо, що
головним чинником формування комунікативної компетенції є
саме комунікативна діяльність, яку І. Мартиненко трактує як
«діяльність спілкування, яка важлива для соціально-психологічного нормативного становлення індивіда упродовж усього
життя, починаючи з першого року» [7, с. 22].
О. Леонтьєв виокремлює такі види комунікативної діяльності: предметно-орієнтована (спілкування у процесі предметної діяльності), соціально орієнтована (стосунки в межах
певного соціуму, групи) та особистісно орієнтована (два підвиди: домовленість щодо подальшої спільної діяльності та вплив
на особистісні якості співрозмовника), педагогічна (професійна
діяльність педагога) [7].
З огляду на зазначене вище вважаємо, що ефективність
формування комунікативної компетенції дітей старшого
дошкільного віку у сучасному закладі дошкільної освіти може
забезпечити використання гри в освітньому процесі, що власне
і буде предметом наших подальших наукових пошуків.
І на останок, можемо резюмувати, що, у дитини старшого
дошкільного віку має бути сформована саме комунікативна
компетенція, яка надалі використовуватимуться нею у процесі
освітньої діяльності і свідчитиме про рівень її комунікативної
компетентності.
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німецькій і європейській літературі досвідом віршованого
епосу та став головним джерелом християнської лірики А.
фон Дросте-Гюльсхоф [1].
Ключові слова: християнська лірика, символ серця, поетична
фоніка, звукові повтори, рима
Цикл «Das geistliche Jahr» розпочинає вірш «Am
Neujahrstage», у якому людське серце веде діалог з уособленим
новим роком. Конфлікт твору фокусується на протиставленні
систем цінностей серця, що уособлює людину, яка не є істинно
віруючою, з її страхами, гріхами, суперечливим ставленням до
життя і віри («Es heißt wohl so, es ist doch nicht mein Haus»), та
наївного нового року, який в усьому блиску його віри і оптимізму
проповідує смирення і сварить серце за невіру в божий промисел
для кожного. Втім, серце, що знає людські біди («Krieg und
Seuchen und Gefahren»), демонструє намагання існувати
сьогоденням, з ясним усвідомленням божого суду: «Ich weiß es
wohl, uns ist ein Tag bereitet, / Da wird es klar, wie Alles wohl
geleitet». Вже у першому вірші циклу Дросте осмілюється
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продемонструвати не лише кризис віри звичайної людини, а й
надати їй волю вибору. Поступове нарощення конфлікту двох
дійових осіб, яке втілюється у зміні звернень нового року до
серця з нейтральних до все більш образливих («Herz voll Kraft und
Reue und Gebrechen», «O tückisch Herz», «O Herz, du bist von
Torheit ganz befangen!», «O böser Diener, treulos aller Pflicht!»), у
дев’ятій, десятій та одинадцятій строфах трансформоване
авторкою у монолог агресивного уособленого «я» нового року. В
останній строфі-ультиматумі новий рік виступає провісником
світлого майбутнього для серця, якщо воно буде покірним та
смиренним, втім відповіді новий рік так і не отримує. Фінал вірша
двозначний: з одного боку, присоромлене серце може дослухатися до критики і змінити спосіб існування на благочесний, з
іншого – уособлений герой може проігнорувати заклики
проповідника обмежити свої прагнення до нового і звертатися не
до мирських справ, суспільних змін та глобального прогресу
(«Die Welt hat ihre Zelte aufgeschlagen»), а лише до бога («treu die
Blicke aufwärts wenden»). Дросте не заперечує життєдайну силу
віри для істинно віруючих, втім їй також важливо продемонструвати необхідність розширення людиною її горизонтів, укріплення
усвідомлення власного життєвого вибору, можливість гармонії
сучасного матеріального світу з його змінами та непорушного
інституту християнства як джерела умиротворення.
Для створення максимальної глибини конфлікту, обидва
уособлених персонажі прописано надзвичайно образно, з
великою увагою до деталей портретів та експозиції: метафори
(die Pflanze Gottes, in des Morgenlichtes Prangen, O
Menschenherz, wie ist dein Haus zerfallen!, dunkle wüste Zelle /
wasche sie mit deinen Tränen, / lüfte sie mit deinen Seufzern aus),
порівняння (Gottes Gnad' ist grundlos wie sein Lieben), численні
звертання та вже представлені уособлення (Die Nacht entflieht)
додають багатогранності та переконливої образності мовленню
обох нереальних персонажів.
Майстерне використання системи образів для наповнення
есхатологічним змістом вірша, присвяченого світському святу, а
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не релігійному, також свідчить про бажання звернутися до
найглибших, найпотаємніших думок сучасників, які відчувають
кризу віри. Символи уособленого нового року і серця, будинку,
вина та стріли створюють атмосферу замкненого кола –
очікування нового, надія на краще декілька разів у різних строфах
переплітається з невідворотністю завершення життя і страшного
суду. Уособлений новий рік – різкий, запальний, впевнений у
божому провидінні, прямолінійний і однозначний образ.
Натомість символ серця у творі Дросте має оновлене трактування
і надзвичайну комплексність. У романтичній традиції серце
представляло два види почуттів – з одного боку – закоханість,
несерйозне почуття, плотські стосунки, з іншого – любовслужіння, поклоніння, любов-страждання.
У християнській традиції символ серця також має два
напрями представлення: з позитивної точки зору – як осередок
християнської любові, саме через серце (а не через дух чи
душу) відбувається зв’язок з Богом, у серці схована містична
глибина і подарована богом нетлінна краса духу. Втім, цей
символ має і негативне тлумачення: серце – джерело емоцій,
саме з нього витікають нечестиві бажання, воно більш
незрозуміле і таємниче, ніж душа чи свідомість [2]. Через це
Дросте уособлює саме серце, наділяє його характером
непересічної людини – що відчуває кризу віри і смиренність
водночас, здатної до аргументованого спору, відкритої до
полеміки і водночас стриманої і потаємної щодо висновків з
діалогу і фінального рішення. Серце демонструє у Дросте
здатність до відкладеного рішення при складному виборі, а
наголошення цієї характеристики персонажу є ключовою для
розуміння не лише дійової особи, а й адресату вірша: це –
жінка. Для підсилення контексту і фемінної складової змісту
Дросте використовує символ дому – це символ жіночого
початку, жіночої сфери, де вона царює, і за що несе
відповідальність перед родиною і суспільством. Сплетіння
понять фізичного будинку, келії, яку слід привести до ладу, і
метафоричного – як зосередження віри, є додатковим важелем,
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що призване психологічно пригнітити жінку у її прагненні
волевиявлення, вказати їй на її місце і роль: «Kehr' heim in
deine dunkle wüste Zelle, / Und wasche sie mit deinen Tränen helle
/ Und lüfte sie mit deinen Seufzern aus!» Ще більш ефектними з
точки зору примусу є використані у мовленні нового року
образи стріли (як символу невідворотної і швидкої кари божої)
і вина – християнського символу есхатологічного суду, чаші,
що виливається на ворогів бога, або яку їм доведеться випити.
Серце – жіночий образ, це уособлена жінка, яка має і глибоку
віру, і повагу до християнських традицій, але має і внутрішній
спротив, бажання альтернативного поводження і ставлення до
себе. Її реакція на агресивне проповідування нового року –
відсторонення, адже за задумом молодої на той час поетеси
читацька жіноча аудиторія має сама обрати сторону. Дросте
представила на розсуд публіки глибокий твір щодо зміни
сучасного світосприйняття, але не зважилася на відкрите
збурення, адже і сама ще довгий час вагалася між загальноприйнятим та велінням серця.
Силабо-тонічна система вірша також демонструє
комплексність підходу авторки до урізноманітнення тканини
вірша: він складається з одинадцяти строф, в кожній строфі по
6 віршованих рядків, вид строфи – секстина, вірш написаний
п’ятистопним ямбом. У вірші чергуються рядки, відокремлені
один від одного паузами, виділені склади на кінцях рядків
пов’язані між собою звуковими повторами, які підкреслюють
ритмічну закінченість кожного рядка:
«Hör' an, o Herz, ich will es dir verkünden, / Willst du den
Pfeil in seinem Fluge binden? / Du siehst sein Ziel nicht, hat er
darum keins?» / «Ich weiß es wohl, uns ist ein Tag bereitet, / Da
wird es klar, wie Alles wohl geleitet / Und all' die tausend Ziele
dennoch Eins. Дросте використовує тернарне римування
ААВСCВ, за повнотою співзвуччя рима точна, тобто
збігаються усі фонеми після останнього наголошеного звука в
римованих словах, наприклад: Augenlidern-Brüdern, SchwächenGebrechen, Freuden-Leiden, Prangen-umfangen.
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Глибоку риму, що її творять п’ять, шість і більше фонем
можна побачити у кожній строфі, наприклад: scheiden-Leiden,
zerfallen-Hallen, erfahren-Gefahren, treiben-bleiben, erfreuenGereuen, vertrieben-lieben, wenden-senden.
За характером клаузули у вірші чергується чоловіча та
жіноча рима. Das Auge sinkt, die Sinne wollen scheiden: (ж.) /
Fahr wohl, du altes Jahr, mit Freud und Leiden! (ж.) / Der Himmel
schenkt ein neues, wenn er will. (ч.) / So neigt der Mensch sein
Haupt an Gottes Güte, (ж.) / Die alte fällt, es keimt die neue Blüte
(ж.) / Aus Eis und Schnee, die Pflanze Gottes, still (ч.). У вірші
зустрічається як відкрита (Blüte-Güte, daheime-Haus, Zellehelle), так закрита рими, наприклад: Augenlidern-Brüdern,
sagen-aufgeschlagen, scheiden-Leiden, will-still, Taumelweinallein, Haus-aus, рівноскладові рими (winden-finden, Ehrenstören), нерівноскладові рими (daheime-Haus, Vertaun-schaun).
За кількістю римованих звуків рима в цьому вірші багата, що
характеризуються значною кількістю співзвуч (Wort-fort,
Pflicht-nicht), крім того, рима тут проста (Herrn-fern, zwingenbringen).
Поетична фоніка та майстерність звукової організації
виступає у цьому вірші засобом побудови та передачі змісту. У
творі присутні асонанс (das Auge sinkt, die Sinne wollen scheiden /
fahr wohl, du altes Jahr, mit Freud und Leiden) та алітерація (Und
willst du treu die Blicke aufwärts wenden / Und sollte dich das neue
Jahr noch finden). Дросте щільно використовує поетичну фоніку,
асоціативно зрощену з семантичною субстанцією висловлювання,
чим створює додаткове інтонаційно-акустичне забарвлення з
метою підсилити вагомість та смислову навантаженість
поетичного слова-образу.
Базуючись на образних та ідейних засадах романтизму,
поезія Дросте спирається як на важелі впливу на суспільну
свідомість з одного боку на нерозривний зв’язок особистості і
її власної підсвідомості із природою (і для цього використовує
невичерпну палітру і загальновідомих, і власних абстрактносимволічних образів), а з іншого – тяжіє до зміни дійсності,
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якою її сприймає ліричне «я», звертаючись до духовності
читача через проповідування праведного життя.
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Правове регулювання справляє величезний вплив на
державну політику в усіх галузях і сферах суспільного життя.
Не стала винятком і сфера донорства крові та її компонентів.
Юридична база щодо прав людини у сфері донорства впливає
на безпосереднє право кожної окремо взятої особи
користуватися наданими їй правами. Від неї залежить не тільки
розвиток сфери донорства крові та її компонентів, а й медичної
сфери загалом.
Якісне правове регулювання цих відносин є запорукою їх
стабільного функціонування та гармонійного розвитку, котре
забезпечує максимальну повноту реалізації стратегічних
завдань держави і прав донорів. Натомість, застаріла правова
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база завжди привносить елемент невизначеності. За браком
надійного правового підґрунтя державно-політичні процеси
набувають довільного, розбалансованого характеру. Як
наслідок, колосальні зусилля та витрати виявляються марними,
актуальні цілі – не досягнутими.
Механізм реалізації права на донорство в Україні є досить
розвинутим та складається з норм декількох галузей:
конституційного, трудового, цивільного, адміністративного,
кримінального та права соціального забезпечення. Стаття 29
Конституції України визначає право на особисту недоторканність
в аспекті згоди чи відмови від будь-якого медичного втручання
[1]. Продовження змісту цієї норми наявне у Цивільному кодексі
України (ст. 290) [2], де закріплено право на донорство або окремі
його структурні елементи, зокрема, право на донорство крові та її
компонентів. Нормативне врегулювання даної сфери також
наявне в Основах законодавства України про охорону здоров’я
(ст. 46) [3], Законі України «Про донорство крові та її
компонентів» (далі — Закон) та підзаконних нормативноправових актах, що визначають відокремлені специфічні питання
у сфері донорства. Крім зазначених НПА національного права
потрібно враховувати норми встановлені міжнародними
договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою
України, які власне мають пріоритет перед останніми.
Поняття «донорство крові» наведене в статті 2 Закону [4].
Проте наведене визначення містить декілька недоліків:
По-перше, воно не включає організаційної діяльності, до якої
можна віднести заготівлю, клінічне використання, транспортування та зберігання донорської крові та її компонентів.
По-друге, у ньому не зазначено всіх цілей, які ставить
перед собою донорська практика, зокрема використання крові
та її компонентів для освітніх цілей. Це дає достатні підстави
поставити під сумнів доцільність визначення реципієнта як
кінцевого «адресата» донорства.
По-третє, використання конструкції «давання крові або її
компонентів» не зовсім обґрунтовано, оскільки, крім роздільного
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донорства крові або її компонентів, у нинішній медицині
практикується одночасне донорство еритроцитарної маси (тобто
цільної крові з видаленням 65-75% плазми) та донорство окремих
компонентів крові (тромбоцитів, лейкоцитів, донорство плазми,
гранулоцитів).
Варто звернути увагу, що нормативно-правове закріплення
даного поняття в країнах ближнього зарубіжжя (Республіка
Молдова, Республіка Казахстан, Російської Федерації) не
допускає останню помилку та передбачає можливість одночасного забору крові та її компонентів [6, 7, 8].
Вперше тема донорства крові виникла на порядку денному
Європейських співтовариств в контексті підвищення безпеки і
самозабезпеченості. Директивою Ради від 14.06.1989 ЄС вимоги з
контролю якості, які раніше діяли тільки у відношенні лікарських
засобів, були поширені на препарати, отримані з крові й плазми
людини. Питання безпеки і якості донорської крові (як елемент
біологічної безпеки) регулюються Європейським Союзом в
рамках так званої спільної компетенції (ст. 4 ДФЕС) як загальні
проблеми в галузі охорони здоров'я. Сьогодні регулювання цього
питання в Європейському Союзі носить комплексний характер,
визначаючи принципи донорства крові та ключові вимоги до
базових складових трансфузіологічної служби.
Угодою про асоціацію між Україною та ЄС були встановлені
перспективи розвитку секторальної співпраці у сфері охорони
здоров’я, зокрема у якості та безпечності субстанцій людського
походження, включаючи кров, у котрій було зазначено про
необхідність імплементації секторальних acquis ЄС щодо деяких
технічних вимог, вимог щодо відстеження, повідомлення про
серйозні побічні реакції та події, системи якості для установ, які
працюють з даним матеріалом, стандартів якості та безпеки
забору, тестування, обробки, зберігання та розповсюдження крові
та її компонентів.
Спроби внесення цих стандартів до чинного законодавства
були наявні, проте не увінчалися успіхом. Так, законопроект
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
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щодо ліцензування господарської діяльності та державного
нагляду (контролю)» передбачав включення переробки
донорської крові та її компонентів, виготовлення з них
препаратів (окрім діяльності банків пуповинної крові, інших
тканин і клітин людини) до видів господарської діяльності, які
потребують обов’язкової наявності ліцензій.
Між ЦК та Законом наявна колізія стосовно закріплення кола
суб’єктів права на донорство: ЦК визначає донорство як право
фізичної особи, а у Законі зазначено, що це право належить тільки
громадянам України. Можливою причиною даної різниці може
бути час прийняття НПА. Закон був ухвалений у 1995 році, а
Цивільний кодекс – у 2003 році. Мабуть, на момент ухвалення
Закону і доцільно було обмежувати іноземців і осіб без
громадянства, оскільки в той період ВІЛ-інфікованих та носіїв
ВІЛ-інфекції серед громадян України було набагато менше, ніж
серед іноземців і, регулюючи дане питання, дійсно, законодавець
не мав права ризикувати. Утім в умовах сьогодення це є
анахронізмом, і законодавець має найближчим часом усунути
зазначену колізію.
Стаття 124 Кодексу законів про працю встановлює гарантії
для працівників-донорів, до яких належить збереження
середнього заробітку за дні обстеження і здавання крові для
переливання та надання працівнику додаткового дня відпочинку
[5]. Повний перелік пільг наведений в ст. 9, 10, 11 Закону.
За порушення встановленого в законодавстві порядку
вилучення та використання крові законодавцем встановлена
адміністративна та кримінальна відповідальність. Зокрема
статтею 451 КУпАП встановлена адміністративна відповідальність за порушення встановленого порядку взяття, переробки,
зберігання, реалізації і застосування донорської крові або її
компонентів і препаратів, а справи, пов’язані із цими порушеннями, згідно зі статтею 2448 вказаного Кодексу, розглядають
органи державного контролю якості лікарських засобів [10].
Насильницьке чи шляхом обману вилучення крові в людини,
з метою використання її як донора, встановлена кримінальна від122

повідальність статтею 144 Кримінального кодексу України [11].
Висока суворість санкцій підкреслює велике значення донорства
для законодавця та сучасного суспільства, а також бажання
держави забезпечити безпеку життя та здоров’я донора крові й
осіб, для лікування яких буде використовуватись вилучена кров.
Українське законодавство має велику кількість нормативних
актів, що регулюють питання здійснення права на донорство
крові та її компонентів, які формувались протягом тривалого
періоду, але цього недостатньо. Адже існує безліч застарілих
положень, які потребують негайного удосконалення, багато
прогалин та колізій норм національного права та їх
невідповідність нормам міжнародного права. Все це вимагає
швидкого їх усунення для належного врегулювання питання
права на донорство крові, забезпечення дотримання всіх основних
прав і законних інтересів донорів крові, чіткої визначеності
компетенції уповноважених органів з цього питання та закріплення процедурних питання взяття, переробки, транспортування
донорської крові чи її компонентів.
Чинні норми національного законодавства в зазначеній сфері
однозначно потребують змін для імплементації Директив Європейського Союзу стосовно безпеки крові, для реалізації положень
Угоди про асоціацією між Україною та Європейським Союзом,
для гармонізації з міжнародними стандартами у сфері безпеки та
якості донорської крові та її компонентів та надання послуг з
трансфузії для збільшення кількості донорів та відповідно шансів
для порятунку життя та забезпечення здоров’я населення.
Значною мірою саме вадами правової регламентації
обумовлена неефективність галузевого управління, неузгодженість профілактичних заходів, зменшення запасів донорської
крові та її компонентів. Вочевидь, така ситуація існуватиме,
допоки не будуть усунуті системні недоліки вітчизняного
законодавства донорства крові. Адже на хиткому правовому
фундаменті неможливо ні вибудувати досконалу стратегію, ані
втілити її в практичну площину.
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Анотація: Узагальнено підходи до визначення сутності
обліково-аналітичного забезпечення управління розрахунками на
підприємстві. Запропоновано шляхи вдосконалення обліковоаналітичного забезпечення управління розрахунками з покупцями і замовниками, які пов’язані з організацією бухгалтерського
обліку та контролем всередині підприємства над станом таких
розрахунків і виконанням договірних зобов’язань між партнерами для зміцнення фінансового стану підприємства.
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Постановка проблеми. Господарська діяльність будь-якого
підприємства супроводжується встановленням партнерських
відносин з постачальниками, покупцями, організаціями та
іншими особами. У сучасних умовах господарюючі суб’єкти
передусім вирішують власні проблеми і не завжди відповідально
ставляться до виконання платіжних зобов’язань перед своїми
партнерами. Наслідком таких розрахункових відносин є велика
сума заборгованості, яка призводить до сумнівно відомої кризи
неплатежів. Розрахунки, які мають постійно діючий, динамічний
характер, потребують певних управлінських рішень, що
приймаються на основі обробки та узагальнення різноманітної
економічної інформації, провідна роль у загальній сукупності якої
належить обліковій інформації. Тобто, як зазначає О.Б. Чорненька, «ефективність управління заборгованістю підприємств
значною мірою залежить від якості його інформаційного
забезпечення. Основою інформаційного забезпечення є дані
бухгалтерського обліку» [3, с. 226]. Облікові регістри бухгалтерського обліку, які рекомендовані для застосування, не
передбачають накопичення облікової інформації про розрахунки
з покупцями і замовниками різного рівня узагальнення і деталізації, що призводить до неможливості одержання інформації про
заборгованість в тій формі і обсязі, що буде необхідною для її
регулювання. Тому виникає потреба в розробці практичних
рекомендацій щодо удосконалення обліково-аналітичного
забезпечення управління дебіторською заборгованістю, зокрема
розрахунками з покупцями і замовниками на підприємствах.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значна
кількість вчених, як вітчизняних, так і зарубіжних приділила
велику увагу пошуку напрямків і способів підвищення
ефективності управління розрахунками на підприємствах: Т.М.
Безродна, Є. Брігхем, Ф.Ф. Бутинець, Ван Хорн Дж. К., С.Ф.
Голов, Т.Г. Камінська, Л.М. Кіндрацька, Л.О. Лігоненко, І.І.
Пилипенко, О.Ю. Редько, О.Б. Чорненька та інші. Проте ряд
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нерозв’язаних проблем залишається, а саме: низький рівень
керованості окремими етапами розрахунків, відсутність
внутрішнього контролю розрахунків, невизначеність обліку
безнадійної заборгованості.
Для того щоб запропонувати шляхи вдосконалення
обліково-аналітичного забезпечення управління розрахунками
з покупцями і замовниками, необхідно виявити та звести до
мінімуму недоліки в організації обліку підприємства.
Але спочатку розглянемо, як трактують поняття «обліковоаналітичне забезпечення» у своїх дослідженнях відомі науковці.
На думку Т. Г. Камінської, обліково-аналітичне забезпечення
- це безперервне, цілеспрямоване формування відповідних
інформаційних потоків, підпорядкованих вимогам аналізу,
планування та підготовки і контролю фінансових управлінських
рішень [6, с. 3].
Т. М. Безродна розуміє це поняття як процес підготовки
обліково-аналітичної інформації, забезпечення її кількості та
якості [1].
Досліджуване поняття В. О. Волощук розглядає як єдність
підсистем обліку, аудиту та аналізу, взаємодіючих через
інформаційні потоки в процесі формування і передачі
оперативної та якісної обліково-аналітичної інформації для
забезпечення обґрунтованості та ефективності прийняття
управлінських рішень у системі управління підприємством, а
також зовнішніми користувачами [5, с. 330].
Узагальнюючи різні підходи науковців до сутності категорії
«обліково-аналітичного забезпечення», можна дійти висновку, що
обліково-аналітичне забезпечення управління розрахунками на
підприємстві за своєю суттю є системою збору, накопичення і
обробки облікової інформації та її узагальнення за допомогою
економічного аналізу для прийняття управлінських рішень
керівництвом підприємства з метою зменшення фінансових
ризиків та доведення обсягів заборгованості до рівнів, які не
матимуть негативного впливу на фінансово-майновий стан
підприємства та його подальший розвиток.
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Виклад
основного
матеріалу.
Для
управління
розрахунками з контрагентами, необхідно організувати
контроль над станом таких розрахунків для зміцнення
фінансового стану підприємства, здійснюючи такі заходи:
1. Визначати основні групи покупців і замовників та
проводити оцінку платоспроможності тих, з якими
підприємство планує співпрацювати.
Не потрібно проводити комплексну перевірку всіх своїх
клієнтів, а необхідно зайнятись оцінкою тих конкретних
компаній, з якими у подальшому можуть бути укладені
договори (угоди). Перевірити причетність групи компаній до
схем нелегального виведення грошей та укладання свідомо
невигідних контрактів можна із застосуванням комплексних
методів аналізу та шляхом поглибленого вивчення непрямих
зв’язків усього обсягу клієнтської інформації. Спеціальні
техніко-аналітичні методи дозволяють у короткий термін,
обробивши великі обсяги корпоративної інформації, виявляти
наявність ризиків сумнівних схем за участю компаній, уявити
своєрідний зріз існуючих ризиків.
2. На етапі підписання договорів передбачити умови
розрахунків, а також виникнення і погашення заборгованостей.
Крім істотних умов договору поставки, визначених як такі
чинним законодавством, доцільно зазначити в договорі інші
умови, які допоможуть уникнути в майбутньому можливих
непорозумінь між сторонами. Зокрема, такими є умови
здійснення розрахунків, які встановлюють вид оплати товару
(попередня оплата чи продаж товару в кредит з відстроченням
або з розстроченням платежу) та форму розрахунків (готівкова
або безготівкова), умови прийому-передачі товару.
3. Здійснювати аналіз дебіторської заборгованості за
попередні звітні періоди за видами, строками виникнення та
величиною.
Дослідження основних показників і підходів до аналізу
дебіторської заборгованості дозволило дійти висновку щодо
необхідності поєднання традиційного економічного аналізу
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основних показників та інструментів обліку в системі
управління підприємством.
4. Проводити планування дебіторської заборгованості на
підприємстві, під час якого визначається обсяг продаж, в тому
числі з відстрочкою платежу. При цьому необхідно складати
плановий бюджет, в тому числі руху грошових коштів.
Поєднуючи надходження і платежі складається платіжний
календар на період планування. Таким чином, в основі
розрахунку ліміту дебіторської заборгованості повинен бути
економічно обґрунтований розрахунок можливості і доцільності інвестування в дебіторську заборгованість. Розрахунок
повинен враховувати планований обсяг реалізації продукції на
умовах відстрочки платежу, середній кредитний період, а
також середній період прострочення оплати, орієнтуючись на
досвід господарської діяльності.
Особливу увагу слід приділяти розподілу дебіторської
заборгованості на короткострокову, довгострокову та поточну,
оцінювати перспективи забезпечення таких заборгованостей з
метою уникнення неплатоспроможності покупців і замовників.
5. Систематично проводити інвентаризацію заборгованості, враховуючи її важливість і вплив на ліквідність
підприємства. Ефективно побудована система взаємовідносин
з контрагентом через механізм інвентаризації, не дозволить
втратити контроль над своєчасністю та повнотою оплати
рахунків. Для цього потрібно створити відповідні умови та
організувати процес проведення інвентаризації дебіторської
заборгованості.
6. Розробити і затвердити в посадових інструкціях
обов'язки і відповідальність співробітників, які залучені до
процесу контролю за виникненням і погашенням дебіторської
заборгованості.
Несвоєчасність проведення інвентаризації розрахунків, не
сприяє вчасному виявленню простроченої заборгованості та
впровадженню заходів щодо її погашення. Для забезпечення
вчасного та якісного проведення інвентаризації розрахунків
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необхідно в посадовій інструкції бухгалтера фінансоворозрахункових операцій прописати зобов’язання щодо
підготовки ним наприкінці кожного місяця актів звіряння
заборгованостей та відправлення їх контрагентам. Таку
частину роботи з контрагентами можна також застосовувати
ще на етапі підписання договорів, передбачивши умови
проведення інвентаризації окремим пунктом.
7. Створювати резерв сумнівних боргів та виробити
порядок його визначення в обліковій політиці підприємства.
Важливим елементом є нарахування резерву сумнівних боргів
та його безпосереднього використання з метою покриття
безнадійних заборгованостей.
Підставою для створення резервів сумнівних боргів є
результати проведеної інвентаризації дебіторської заборгованості.
Порядок проведення таких планових інвентаризацій, зокрема
періодичність їх проведення, також повинен бути визначений
обліковою політикою підприємства.
8. Своєчасно здійснювати контроль за величиною
дебіторської заборгованості та проводити розрахунок гранично
допустимої величини такої заборгованості. Значне перевищення
фактичної дебіторської заборгованості над гранично допустимою
створює загрозу фінансовій стабільності підприємства і робить
необхідним залучення додаткових джерел фінансування. Також
впроваджувати в практику управління лімітування дебіторської
заборгованості як у загальних обсягах, так і у розрахунку на
одного дебітора і періодично переглядати граничні суми.
9. Затвердити порядок стягнення дебіторської за боргованості, застосування альтернативних методів погашення дебіторської заборгованості та різноманітних заходів з усунення причин,
що призвели до появи простроченої та безнадійної дебіторської
заборгованості.
Основні методи роботи, які необхідно застосовувати на
даному етапі пов’язані з попередніми і наступними
нагадуваннями про оплату контрагентам, які заборгували
підприємству. Порядок проведення такої роботи повинен бути
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максимально стандартизованим, і по ньому необхідно встановити
терміни і стандарти переговорів з боржниками, підготовки листів
і нагадувань. Крім цього потрібно встановити правила і вимоги
відстрочки і розстрочки платежів.
Висновки.
Необхідність управління
дебіторською
заборгованістю та зокрема розрахунками з покупцями і
замовниками на підприємствах України в сучасних умовах є
дуже важливим аспектом їх фінансово-господарської
діяльності. Негативні тенденції в нашій країні, які склались під
впливом світової економічної кризи та пандемії, що пов’язані
із загостренням проблем постійних неплатежів, посилюються
ще й досить поганою організацією бухгалтерського обліку та
незадовільним станом контролю всередині підприємств та
організацій над виконанням договірних зобов'язань. Тому,
реалізація, зазначених пропозицій дасть змогу поліпшити
групування інформації про склад покупців та замовників,
зміцнити фінансовий стан підприємства у сучасних умовах
господарювання і сприятиме прийняттю оптимальних
управлінських рішень щодо її регулювання. Чітка організація
обліку розрахунків із дебіторами безпосередньо впливатиме на
прискорення кругообігу оборотних активів і своєчасне
надходження грошових коштів від реалізації виробленої
продукції та наданих послуг, а також мінімізує ризик
виникнення дебіторської заборгованості.
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Анотація: Світова пандемія вплинула абсолютно на всі сфери
життя та діяльності людини. Самоізоляція, необхідність
тримати соціальну дистанцію, обмеження у пересуванні через
непрацюючий громадський транспорт.
Це питання, які
постають у професійних спільнотах, зокрема, і в архітекторів. Які зміни будуть у проектуванні нових будівель громадського користування та житлових будинків, комфортності
зелених зон та багато іншого.
Ключові слова: пандемія в світі; світові тренди в архітектурі;
тривалість життя городян; енергоефективність.
Пандемія в світі та в країні посилила обмеження на
користування транспортом і показала, що наші міста не
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пристосовані для піших тривалих прогулянок або для
комфортного пересування велосипедами, самокатами та
іншими мобільними видами транспорту. Тому міста мають
ставати дедалі комфортнішими до пішоходів, а архітектори –
пропонувати своє бачення у вирішенні даної проблеми.
Виклики, що стоять перед архітекторами, архітектура
зростання, інвестування в будівництво, нові технології та
багато іншого – це актуальні питання сьогодення.
Світові тренди в наш час є у напрямку сталої архітектури,
архітектури, яка здатна сама себе забезпечувати енергією,
архітектура, яка швидко реагує на зміни соціальні, архітектура,
яка використовує вживані матеріали. Але щоб не ставили за
ціль архітектори, будівничі, головним критерієм якості роботи
архітектора і містобудівника є тривалість життя городян. Тому
і найголовніше – це комфорт городян:
- обов'язкові пішохідні та паркові зони,
- дитячі та спортивні майданчики,
- барбекю зони і паблік центри,
- фонтани і басейни в житлових комплексах.
Ця тенденція буде тільки зростати на ринку, адже люди
зараз вибирають будівлю не тільки як квартиру, а і як
середовище для життя.
Трендом минулого та цього року все активніше стає
візіонерське бачення і архітекторів, і цілої команди
проектувальників в тому, щоб створювати нові продукти, нові
рішення та інноваційні ідеї, адже, унікальність - це той тренд
який розвивається останні 7 - 10 років і, напевно, 2021 рік
задасть поштовху вперед, адже кожен хоче бути унікальним.
Пліч-о-пліч з інноватикою архітектура крокує і з
екологією. Нажаль, є моменти, такі, як наприклад - наша
країна, досі ще не має зобов'язань по переробці сміття, щоб
вона якось просунулася вперед, архітектори будуть це ставити
собі за мету у проектуванні міст, житлових кварталів. Адже
люди, купуючи житло, хочуть отримувати чисту воду,
достатню кількість світла і т.п.
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Саме рівень енергоефективності в об'єкті, а також
управління програмним забезпеченням та управління зі
смартфона – це є технологія «розумного будинку» яка стає
невід’ємною частиною комфорту житла.
Також один із нових трендів - це біофільний дизайн,
зв'язок з природою.
Новітні проекти повинні вирішувати завдання всіх
стейкхолдерів, що і є сучасним трендом архітектури. Комфорт
клас – це не лише, коли гарно в квартирі, але і коли можна
вийти в гарний двір і цей двір наповнений функціями для
різних цільових груп. Це можна побачити на прикладі
м.Берлін, та його зміни на протязі 20 років. Збільшився майже
у два рази. Заміська територія за цей проміжок часу
перетворилась з тихої безлюдної місцини на вируючий район
яскравого міста. Це ще раз доводить що стереотип про
“обмежене життя за містом” актуальний лише кілька років.
Як змінюється передмістя за цей час? Перш за
все
змінюється
підхід
забудовників у створенні
житла. Вони користуються
всіма перевагами вільного
простору передмістя: відбудовують
повноцінну
сучасну
інфраструктуру,
утворюють просторі архітектурні та мультифункціональні комплекси для
життя, роботи, навчання та відпочинку. Невід’ємною
тенденцію 2021 року є впровадження у будівництві зелених
дахів та стилобатів, що є майбутнім у «зеленій» архітектурі.
Отже, основні архітектурні тенденції 2021 року: пішохідні
зони, якісний благоустрій, спортивні зони, дитячі майданчики,
парки в житлових комплексах, а не просто прибудинкові
території, локальні центри, «НІ» авто в житловій зоні, запит на
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порядок, міське довкілля «за правилами», візіонерське бачення,
нові продукти і рішення, громадські простори і ревіталізація
промислових зон зі створенням там культурних проектів,
зіркові лікарні, соціальна архітектура, соціальні проекти, взаємодія різних експертів для підвищення прибутковості, енергоефективність, цифровізація при експлуатації, зелені покрівлі
та зелені стилобати, багатофункціональні будівлі, BIMпроектування, біофільний дизайн, а головне - людина в центрі.
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Анотація: у роботі розглянуто вплив техногенних ризиків на
розвиток міжнародного фінансового ринку, а також визначені
загальні цілі міжнародної фінансової політики щодо їх
нівелювання. Особлива увага приділена впливу пандемії
коронавірусу на означені процеси. Приведені рекомендації щодо
зменшення впливу екзогенних чинників на фінансовий ринок.
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рекомендації
Одним із найпоширеніших напрямків розвитку міжнародного фінансового ринку в умовах диджиталізації є протидія
техногенним ризикам та глобальним кризам. Фінансовий ринок є
дуже чутливий до екзогенних потрясінь як локальних (збройні
конфлікти, техногенні лиха, тощо), так і загальносвітових
(пандемія коронавірусу, глобальне потепління). Вплив таких
чинників на стабільність світових фінансових інституцій
настільки значний, що найбільші світові гравці на фінансовому
ринку об’єднуються для протидії таким загрозам. Розроблення
ефективної системної протидії означеним загрозам є одним із
найперспективніших напрямків розвитку ринку в умовах
тотальної цифровізації.
Слід зазначити, що світовою спільнотою наразі визначено
три загальні цілі міжнародної фінансової політики щодо
протидії техногенним ризикам: управління фінансовими
ризиками, що виникають внаслідок техногенний катастроф,
зміни клімату або епідемій хвороб, виснаження ресурсів,
деградації довкілля та соціальних питань; стабільний
інвестиційний потік для досягнення ефекту стійкого світового
зростання економіки; сприяння транспарентності фінансовоекономічної діяльності лідерів світового фінансового ринку.
Об’єктивним необхідно признати те, що у більшості
фінансових установ до епідемії коронавірусу було відсутнє
розуміння наслідків впливу ризиків, що пов’язані із
екологічними або епідеміологічними чинниками. Зазначимо,
що, частково, причиною цього є відсутність ґрунтовних
досліджень та систематизованих знань у цьому напрямку [1].
Варто розуміти, що техногенні катастрофи, світові епідемії
та зміни клімату значно впливають на світовий фінансовий
ринок, перш за все, за рахунок зміни темпу розвитку
економіки, важливу частину якої становлять фінансові ринки.
Перерозподіл інвестицій, викликаний екзогенними чинниками,
є стресовим явищем для світового фінансового ринку та
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дестабілізує роботу будь-яких фінансових інституцій.
Крім того, негативний вплив на міжнародний фінансовий
ринок справляє невизначеність щодо термінів адаптації
конкретних державних економік до тої чи іншої події [2].
З точки зору проведення внутрішньої економічної політики
існує загроза, що ті чи інші активи можуть різко знецінитися
внаслідок природного лиха, а певні статі витрат стануть
загрозливо небезпечними для кредитного портфелю. Наприклад,
ціні на нерухомість в районах поощначених ризиків віней або
торнадо стрімко падають, а страхувати таку нерухомість стає
важче та набагато дорожче. Якщо державні фінансові інституції
виступають страховиками останньої інстанції ці фактори значно
збільшують розмір непрогнозованих щорічних витрат [3].
Задля зменшення впливу техногенних, кліматичних і
епідеміологічних ризиків на міжнародний фінансовий ринок
країнами Великої Двадцятки було розроблено рекомендації для
фінансових установ та інституцій усіх рівнів [4]. Представлені
рекомендації надають можливість завчасно упроваджувати
відповідні заходи щодо попередження та запобігання кризових
ситуацій (табл.1).
Табл. 1.
Рекомендації щодо попередження та запобігання кризових ситуацій.
Регуляторні дії

Рекомендації

Розвиток таксономії

Регулюючими органами
має бути розроблена
таксономія, метою якої
є:
•
Управління
кліматичними
або
техногенними ризиками
фінансових установ.
•
Оцінка
потенційного
ризику
відмінностей
між

Регуляторні
пропозиції та
Пропозиції ESRB
(Європейської ради з
системного ризику)
Найбільші
світові
економіки та фінансові
інституції розробили
систему
стійкої
економічної діяльності
(таксономія).
Така
система спрямована на
допомогу інвесторам
при перенаправленні
капіталу на зелені
інвестиції
або
інвестиції,
що
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Моніторинг ризиків

Поширення
інформації

Включення
названих ризиків у
пруденційні рамки
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зеленими
та
коричневими активами.
•
Мобілізація
капіталу для зелених
інвестицій та інвестицій
спрямованих
на
протидію катастрофам.
Для кожної системо
утворюючої фінансової
інституції
рекомендовано
розробити
методики
вимірювання
техногенних,
кліматичних
та
епідеміологічних
ризиків.
Моніторинг
обов’язково
має
включати
прогнозний
аналіз
сценарію
та
стрес-тести.
Масштабні
кампанії
щодо
інформування
світової
спільноти
стосовно
можливих
ризиків.

Наглядовим
радам
фінансових установ, а
також
центральним
банкам рекомендовано
інтегрувати
названі
ризики в нагляд. Для
цього
рекомендовано
вести системну політику
що до обізнаності та
просування
оцінки
техногенних
ризиків
серед
фінансових
установ.
Крім
того
рекомендується
встановлення
нагляду

направлені на боротьбу
з
техногенними
катастрофами чи на
підтримку
низьковуглецевої
економіки.
Найбільші економіки
світу
рекомендують
фінансовим
інституціям включати
сценарії
названих
ризиків в стрес-тести і
проводити аналітичну
роботу
у
напрямі
виявлення загрозливих
ситуацій.

Фінансовим
інституціям,
як
державним,
так
і
приватним,
рекомендовано
включити інструменти
для
швидкого
і
ефективного
поширення інформації
у перелік пріоритетних
для розвитку.
Найбільші
світові
економіки та фінансові
інституції мають на
меті
вивчати
можливість включення
техногенних,
кліматичних
та
епідеміологічних
ризиків у політику
управління ризиками
фінансових установ та
потенційне
калібрування вимог до
капіталу для банків як
частина CRR / CRD

щодо
управління
техногенними ризиками
та має бути передбачена
можливість
швидкої
інтеграції техногенних,
кліматичних
та
епідеміологічних
ризиків у пруденційні
рамки.

(директива
/
положення про вимоги
до капіталу).

Таким чином, з огляду на підвищену увагу до протидії
техногенним, кліматичним та епідеміологічним ризикам зі
сторони світової спільноти, ця ніша є відкритою та
затребуваною у розвитку міжнародного фінансового ринку.
Необхідність своєчасного поширення інформації та потреба у
якісних онлайн-послугах тісно пов’язує ці процеси із
диджиталізацією та цифровізацією.
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Introductory part:
Absolutely every person at least once in his/her life thought about
the meaning of his/her existence in this world. And this is really an
eternal question that the humanity has been trying to answer for many
centuries. People have always sought to know the true meaning of
being and tried to understand whether our world could be only material
or it could be much more complex with definite spiritual principles.
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All scientists of the world have come to the conclusion that
everything in the universe is a subject of a clear order. Everything is
formed, acts and develops in life according to certain laws. In
contradistinction to the popular Big-bang Theory, no accidental
explosion of its own accord could have been formed from
overheating or overcooling of small particles in the universe and
then transformed from an absolute chaos and complete
disorganization into a clear order. This is impossible and
contradicts all the laws of physics [5, p. 95].
High organization and symmetry of various structures can be
traced throughout the world: not only in the animal and plant world,
but also in the outer space with all diversity of galaxies, planets and
celestial bodies located in a certain way at a clearly defined
distance. Such a clear organization of being is possible only thanks
to the intervention of a higher divine power, which controls
everything in the universe [17, p. 128].
Material being is intelligent and predictable. It cannot be
irrational, illogical and chaotic. The Scriptures say that our Creator
is Reasonable, Consistent and Rational, and therefore the product of
His creation is of the same manner. Everything in this world is
determined and depends on God [4, p. 114].
God is the beginning of all beginnings. It is he, God the Father
and the Creator, who is the beginning and the end of everything that
exists on the earth and in the universe [1, p. 458]. This is what the
Scriptures say: “I am the Alpha and the Omega,” says the Lord
God, “who is, and who was, and who is to come, the Almighty.”
(Rev. 1:8). Through him all things were made; without him nothing
was made that has been made. (John 1:3).
God as the Creator is an order, "for God is not a God of
disorder but of peace ", says Apostle Paul (1 Cor. 14:33). And this
order, which is present in everything in our life, is a manifestation
of God's character, love and divine essence. Everything in the world
is built on God's love, and nothing can exist without it. This is how
the Lord God arranged everything in the universe. And this is the
main God's Law [14, p. 17].
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The main part of the article:
The love of the Lord is an incomprehensible divine mistery for
us, hidden by Almighty God from a man. God's love is a kind of an
all-embracing great and indescribable feeling brought into this
world and given to us by God. This is something perfect,
mysterious and inexplicable, which is not amenable to analysis and
cannot be fully comprehended by a human mind [13, p. 198]. We
offer some conclusions and excerpts from the research that formed
the basis of our book [14]:
• The mystery of God's love
Love is hidden in God himself, but the Lord gave it to us as a
true gift from heaven, very valuable and immeasurably precious.
The Lord breathed his breath of life into a person and at the same
time poured out his perfect love in the heart of each of us. And this
love, as a pure "living water"and a light feeling that came to the
earth from heaven, is the most valuable gift that the Lord God could
only have given us [15].
God's love remains an unknown mystery and a huge unsolved
miracle for us from the very beginning of the creation of the world
and to this day. And we can perceive this great feeling only through
the Lord, because it is he who is the only source of divine love.
Apostle John wrote about God's love: "God is love. Whoever lives
in love lives in God, and God in them" (1 John 4:16).
The Lord reveals us though the Apostle that God is love in
himself. Each person is always attracted by love as it is something
secret and unknown. This is how the Almighty God created us. But
it is love that attracts a person most of all the qualities of the Lord.
Everyone tries to "reach out" to God, strive to know and stay in
him, learn from him and grow spiritually in order to comprehend
the very essence of divine love throughout his/her life [11, p. 13].
The Bible does not mention that God is a mind, power or
justice. The Scriptures reveal to us that God possesses these
qualities. Moreover, God is the source of these strong qualities,
which are inherent in us as the highest creation of God. These
qualities are manifested in the Lord and his actions very clearly.
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But along with this, the very first and main quality of God remains
the ability to love and give his love to us [3, p. 5].
• The call of God to "achieve love"
In his first epistle, the Apostle John says: "Whoever does not
love does not know God, because God is love" (1 John 4:8).
According to the Scriptures, a person cannot truly love if s/he does
not know God. On the contrary, a person is able to truly love only if
s/he could know the love of God. This is explained by the fact that a
person cannot build relationships within the family, with people
around him and with God, without knowing God's love and not
having a model or example for inheritance in his/her life [20, p. 11].
The very expression "to know the Lord" means to understand
God, his essence, character, how he expresses and reveals himself
through everything that surrounds us, through his words, laws,
deeds and commands.
Apostle John says that we can learn to love only by knowing
God. This is a huge work that requires effort and desire on our part.
And the Apostle Paul calls us to this. "Reach for love", says Paul in
chapter 14th in his First Letter to the Corinthians.
According to the Holy Scriptures, it is impossible to know God,
measure him, weigh, evaluate and understand his love absolutely.
Apostle Paul says in his Letter to Ephesians, when he addressed to all
Christians as to holy people: "May (you) have power, together with all
the Lord’s holy people, to grasp how wide and long and high and deep
is the love of Christ, 19and to know this love that surpasses knowledge
– that you may be filled to the measure of all the fullness of God"
(Eph. 3:18-19). Paul argues that God's love goes beyond our human
comprehension. It "surpasses all our understanding", which means that
a person cannot understand God's love in all its width, depth and height
with his human mind [7, p. 136].
Long before Christ came to the earth, different people tried to
find an answer to the question: "What is love?". So, for example,
the Greek philosopher Plato 400 explained the nature of love in
such a way years before the birth of Christ: "Love is not from this
world. It is not a flower from here. To love means to touch a secret,
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but touching a secret does not mean to comprehend it" [14, p. 21].
And this is rather precise metaphorical definition of love given
by the ancient philosopher who said that to love means to touch a
secret, something eternal and genuine, pure and unchanging. And
this is an absolute truth because the love hidden in God is a great
sacrament [5, p. 12].
But along with this, we must strive in every possible way to
perceive this great feeling throughout our life and learn to love as
Christ loves us. Only in this way, if we get to know God, staying in
his words, prayers, constant communication with him, we can learn
how to love truly, unconditionally and sincerely.
• Devaluation of the significance of God's love
In a constant pursuit of some material things and vanity, that
many people live today, being as though "on the surface" and not
"spiritual depth" of life, an average modern man appreciates true love
noticeably less [19, p. 17]. There is a growing tendency for devaluation
of this concept in the modern world. The word "love" has lost its value
and uniqueness in a dramatic way. It began to be perceived as
something ordinary and simple, and even beaten by ear.
The Scriptures say that the devil who is a real master of lies
creates a substitute for God's truths. By adding at least 1%
falsehood to 99% truth, satan changes what God has given us and
offers people a distorted version of the truth as a norm. Thus, the
satan offers love to us in a selfish, blind and consumerist manner
which is accompanied by feelings of jealousy and envy [14, p. 24].
But God's love is different. It creates, gives and cares not about
itself, but about our neighbors. It is sacrificial, merciful, selfless,
self-denying and all-forgiving love. This is the love that is not
irritated, is not proud, does not envy, forgives everything and does
not seek its own (1 Cor. 13). This is the love which is called loveagape in the Greek language, which is the highest degree of
sublime love [16, p. 51]. And this is the only truth that brings real
joy and eternal life. This is what Christ says about: "I am the way
and the truth and the life. No one comes to the Father except
through me" (John 14:6).
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God is our only source of all truth and faithful words. In order
not to lose a reference point on our life path, just like sailors who
stick to a given course according to the gyrocompass data, we must
stick to and follow God everywhere lest that we couldn’t forsake
from him. We must perceive God, follow his path and try to
achieve God's love, reaching his holiness. This is the most
important and difficult task that the Lord has set for us.
While creating man, the Lord gave us the ability to love and strive
to be loved. The Almighty God has arranged us so that a person cannot
live without love, thus the state of love is extremely significant for us.
Love and related feelings of mercy, kindness, forgiveness, compassion
and joy should be present in the life of every person and be manifested
in all his/her thoughts, words, deeds and actions through the action of
the Holy Spirit in us [8, p. 72].
• The scientific facts about love
Neuroscientists like Caroline Leaf, Helen Fisher and others,
who have been researching how the brain works, have made a huge
breakthrough in science. They recorded a special part of a human
brain, which is called "the food center" or "the center of satiety".
This brain part is responsible for finding food, water and air for
each person. And these are three basic components that are
responsible for all human activity. It was also found that the same
part of the brain which was responsible for the regulation of basic
human instincts was also associated with the feeling of love and
being in love [6, p. 145].
It was found that a
tiny part of the brain,
called the ventral
tegmental part in the
posterior lobe of the
pituitary gland, could
be activated when a
person felt the state
of love [18, p. 414].
And this became an
important discovery
for all mankind as it
was stated:
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1) the production of hormones of love and happiness
depends:
During the study it was found that the hormones such as
serotonin, dopamine and oxytocin, called "hormones of happiness
and love", are secreted in an active part of a human brain if a person
has the feeling of love.
2) a person's need to love and be happy:
Scientists have come to the conclusion that in addition to three
basic needs, such as breathing, satisfying hunger and thirst, a person
has another fourth inherent need – to love. The need to love turned
out to be vital for a person along with other basic physiological
needs. Thus, scientists have proved that, at the very physiological
level, God has laid in the person a huge potential and great desire to
love and be loved [18, p. 9].
3) the influence of God's Spirit in a person on his condition:
Scientists have established that the production of hormones of
happiness and love in people depends on their inner spiritual mood
and the spirit that fills them. The human spirit plays an important
role in regulating mood, motor, cognitive and autonomic functions
of the body. That is it affects the people’s behavior, mental,
emotional, physical state, the production of appropriate hormones at
the physiological level.
A person who has God's Spirit in him/her carries the spirit of
love, joy, mercy and happiness, which, in its turn, causes the human
nervous system to produce "hormones of happiness and love". This
state motivates a person to use positive words and perform good
deeds. Thus, all people are able to love and be happy, because this
is their nature that reflects God's essence and God's Spirit in them.
Those people who have God’s love and his Spirit in them, always
live long happy life, have good health and good endurance, know
how to enjoy little things, how to love with a real, true and eternal
love [6, p. 145].
4) negative influence of an unclean "spirit of despondency"
on people’s condition:
If a person rejects God in his/her mind and if the Spirit of God
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does not fill him/her because of this, then negative thoughts and
feelings of dislike, devastating emotions of anger, jealousy, envy,
irritation, unforgiveness and deep depression begin to dominate in a
person. These feelings are destructive and carry a devastating effect
on the entire human body as a whole.
The inability to love and feel happiness leads a person into
deep despondency, depression, and his body begins to age quickly,
hurt, sicken and can, as a result, quickly die. This is the influence of
an unclean spirit in a person which leads him/her to the whole
spiritual, physic and physical destruction. This is what the
Scriptures say about an unclean spirit of the wicked one which is
called a thief of human souls: "The thief comes only to steal and kill
and destroy; I have come that they may have life, and have it to the
full" (John 10:10).
That is why it is important to keep your spirit in God's
presence [18, p. 17]. This is what the Bible says: "May the Lord
direct your hearts into God’s love and Christ’s perseverance" (2
Thess. 3:5); "Dear friends, let us love one another, for love comes
from God. Everyone who loves has been born of God and knows
God. Whoever does not love does not know God, because God is
love" (1 John 4:7-8).
• "The seed of God's love" in a man as in "the temple of the
living God"
According to the Scriptures, we are the highest and the best
creation of God the Creator, who created us unique in his own
likeness: "So God created mankind in his own image, in the image
of God he created them; male and female he created them" (Gen.
1:27). The Lord breathed his part into a person, and it was his love.
This is what the Scriptures say: "And hope does not put us to
shame, because God’s love has been poured out into our hearts
through the Holy Spirit, who has been given to us" (Rom. 5:5).
On a physiological level, God gave us the hormone of love,
oxytocin, but spiritually he put a part of him in every man. His
Spirit gave us love and a heart capable of loving: "Then
the Lord God formed a man from the dust of the ground and
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breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a
living being" (Gen. 2:7).
Being God's creation, we must understand that there lives a
real part of the Lord God in each of us. That is why people who
have the Spirit of God in them are called in the Scriptures "sons and
children of God". Thus, the likeness of God in a man lies in the
presence of the Holy Spirit, by which we, as the people of God, are
led through our life [12, p. 82].
This is what makes us able to love: "For we are the temple of
the living God. As God has said: I will live with them and walk
among them, and I will be their God, and they will be my people"
(2 Cor. 6:16). God is love, and a man, as a result, is love, if s/he is
filled with genuine God’s Spirit [14, p. 29].
Each of us has the power of God's love. This is the force that
does good, creates, inspires, covers, pardons, rejoices in the
happiness of another, empathizes in the misfortune of others, does
not look for its own, is not proud, does not take offense and
forgives everything. This is what the Scriptures say: "Love is
patient, love is kind. It does not envy, it does not boast, it is not
proud. It does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not
easily angered, it keeps no record of wrongs. Love does not delight
in evil but rejoices with the truth. It always protects, always trusts,
always hopes, always perseveres. Love never fails. But where there
are prophecies, they will cease; where there are tongues, they will
be stilled; where there is knowledge, it will pass away" (1 Cor.
13:4-8).
But if there is no love in a person's heart, if s/he does not
cultivate in him/herself this "grain of love" from God, then all the
features of God's image in him/her are distorted. Then the person
becomes malevolent, resentful, arrogant, selfish, envious, jealous,
vindictive and spiteful. And only if a person lets God come into
his/her heart, if a man accepts him, only then he will be able to truly
find a kind and loving heart, capable of keeping goodness, peace,
forgiveness and God's joy in him/her instead of malice and
grievances [13, p. 199].
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• Self-sufficiency of God
Self-sufficiency of God is one of the main qualities of our Creator.
God created a man as his beloved creation with a special joy and care
and gave him the opportunity to feel his love and happiness in communion with him and with other people. And at the same time, God does
not depend on us or on anything else in the universe [2, p. 26].
In his essence, God as the Creator of everything that exists in
everything, will always remain perfect and self-sufficient, because
he does not depend on anyone or anything that is outside of him.
And if people were not there, he would not have diminished and
suffered from this. The Lord is an entity in the absolute sense. God
does not depend on anything or anyone at all [9, p. 160].
The Almighty God is self-sufficient, immortal, independent
and unchanging yesterday, today and forever. He is eternal and
omnipresent. He has absolute sovereignty and independence. And
nothing can take away or reduce this from him [12, p. 143]. He is
outside of any conventions and restrictions.
Only God is the true source of happiness, love, living energy
of peace and goodness. The Scriptures tell us the following about
the greatness of God and his sovereignty: "For in him all things
were created: things in heaven and on earth, visible and invisible,
whether thrones or powers or rulers or authorities; all things have
been created through him and for him. He is before all things, and
in him all things hold together" (Col. 1:16-17).
By manifesting an act of free will, the Lord created a man in
accordance with his special plan, according to which God strove:
1). to glorify his name and manifest his love on the earth
through people.
The Lord God, being the embodiment of love, wanted to
manifest him in glory, to give his love to the world and to express it
in and through men.
When creating people, the Almighty God thought everything
out so that we could be like him in everything and knew how to
love just as he loves us. And even today the Lord, as the Creator of
everything, wants to bring his light and love to those people who
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have rejected the Almighty God because of their ignorance,
sinfulness and cruelty of heart. To glorify the Lord and serve him is
the main purpose and aim of human life, for which the Almighty
God created us. Everything in the universe speaks of his greatness
and glory [5, p. 117].
2). to have close relationships and trusting communication
with people.
Having created people, God, as our loving Heavenly Father,
wanted to be with his beloved creation in constant communication
and joy. The Almighty God sought to maintain a spiritually close
relationship with people, just as they do in their ordinary families.
The Lord wanted us to feel his love, care, support and give him our
love in return. [10, p. 107].
Thus, king David said: "Truly he is my rock and my salvation;
he is my fortress, I will never be shaken. How long will you assault
me? Would all of you throw me down – this leaning wall, this
tottering fence?" (Psalms 62:2-3).
From the beginning of creation, God wanted to become a
friend to a man. It was his will and desire. He came to the first man,
Adam, in the cool of the day to be with him in a close fellowship.
They enjoyed this time of communication, rejoiced and were in
love and peace with each other.
But after the fall from God’s grace, this connection and close
relationships with God were lost. A man has lost the true love that the
Lord has endowed him with. So the quality of a person's love has
changed. He began to love himself in a very selfish manner [5, p. 119].
But today, as it was before, the Lord is ready to open up to
people, to share and give them his love, joy, peace and goodness.
He wants a person to know the one to whom he serves, who loves
him and takes care of him as a Father [12, p. 18]. The Almighty
God is always open to communication with us, in which he can
comfort us, rejoice us and help us to find a way out, guiding us
through life, just as parents help and guide their children. This is a
manifestation of a true friendship with God the Father and his love
which he gives us as an invaluable gift from heaven.
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Conclusions:
1. God manifested and filled everything with his love, because
God is love, and this is one of his main qualities. Love is a huge
miracle that every person is looking for in his/her life, but which
none of the people hasn’t been revealed and explained yet. Love is
the foundation of everything in the world. This is a great mystery.
This is God's special plan. This is what drives God and is the main
reason according to which the Almighty God created the universe
and all living things that inhabit it.
2. Love is hidden in God himself, but the Lord gave it to us as
a true gift from heaven, very valuable and immeasurably precious.
The Lord breathed into a person the breath of life and at the same
time poured out his perfect love in the hearts of each of us by his
Holy Spirit.
3. People are able to love and be happy because this is their
nature, reflecting God's essence and God's Spirit in them. A person,
who has the Spirit of God in him/her, carries the spirit of love, joy,
mercy and happiness, which, in its turn, causes the human nervous
system to produce hormones of happiness that affect positive words
and good deeds.
4. If a person rejects God, and if the Spirit of God does not fill
him/her, then negative thoughts, feelings of dislike, emotions of
anger, jealousy, envy, irritation, unforgiveness begin to dominate in
a person, which also negatively affects his/her health.
5. The self-sufficiency of God is one of the main qualities of
our Creator. In his essence, God as the Creator of everything exists
and will always remain perfect and self-sufficient, because he does
not depend on anyone or anything that is outside of him. God is
outside of any conventions and restrictions. Only God is the true
source of happiness, love, living energy of peace and goodness.
Prospects for further study of the problem:
The theme about God's love and its manifestation through the
Spirit of God in some people requires a more detailed and in-depth
analysis within the framework of the Scriptures, which is the
prospect of further research on this issue.
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Abstract. The features and specifics of using the interactive
methods of teaching English for specific purposes in higher
specialized non-linguistic educational institutions have been
considered in the article.
The expediency of using practical exercises, focused on the study
and accumulation of professionally-oriented English vocabulary
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and activation of creative thinking of students, has been proved.
Key words: professional terminology, English for specific purposes,
interactive methods, communicative competence.
The need to achieve a qualitatively new level of training has
led to the development and introduction of new areas, forms and
tools in the process of teaching students a foreign language. The
essence of the requirements imposed on modern higher education
institutions in the process of training specialists in various fields is
to provide the educational process with a speech orientation.
Accordingly, the teacher's task no longer appears as a simple
reproduction of educational foreign language material, but in
stimulating students and directing them to active action, involving
them in solving communicative tasks, and thus - applying learning
techniques that allow everyone to participate in speech activities, as
well as develop their speech initiative [1, p. 43].
A modern financier, mechanic or engineer must know a foreign
language in order to easily communicate and cooperate with foreign
partners and investors. The use of new technologies in teaching
English promotes better interest of students of any specialty or course.
Modern youth seeks to learn about the world in a new way and the task
of the teacher - to help develop interest in language learning and the
development of intellectual abilities of students. Today, a technical
student often sees the process of learning English as optional and
unnecessary. Therefore, the use of interactive teaching methods is
gaining popularity in teaching practice.
The analysis of the scientific literature shows that the main
goal that researchers put forward in the application of interactive
methods is to form students' ability to self-determine, control their
learning activities on the tasks, achieve a certain result and choose
the most rational way to find the necessary tools, mental or
organizational work to become an independent subject of
educational activity.
The need to ensure the communicative orientation of students
of technical specialties requires the development and improvement
of all types of foreign language speech activities and was approved
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in the relevant regulations. The main attention should be paid to the
development of skills to perform all types of speech activities:
listening, speaking, reading and writing [2, p. 52].
For this purpose, it is recommended to use special interactive
techniques, especially story-based role-playing games, work in
pairs and small groups. Thus, the main purpose of teaching a
foreign (English) language for specific purposes is seen in the
development of students' ability to use a foreign language as a tool
in dialogue of cultures and civilizations of the modern world, the
formation of foreign language skills to achieve a high level of
communicative competence.
Interactive methods are based on dialogue, interpersonal
interaction, which turn students into active subjects of the
educational process, able to actively participate in cognitive
activities on the basis of self-desire, self-expression, emotionally
positive attitude and independent achievement of educational goals.
The teacher's task is not simply to reproduce foreign language
material, but to stimulate students' activity, involve them in solving
communicative tasks, apply learning techniques that allow
everyone to participate in speech activities, as well as develop a
competent speech initiative [3, p. 79].
The approach to the educational process, which is based on the
interaction of subjects of study, in our case - the interactive principles
of teaching students of technical specialties, is based on the use of their
own experience, interaction with the immediate field of future
professional activity. With such training, the role of the student grows,
because he is already involved not only in obtaining professional
knowledge in the field, but also in the search, development and
transformation of acquired theoretical knowledge into practical skills
and abilities. As practice shows, training in pairs or groups is much
more effective. This applies not only to the academic success of
students, but also to the intellectual development of students, because
such qualities of a team member as the ability to help each other, find
the truth together, solve a problem, rejoice in success and acknowledge
their failures are always necessary prerequisites for future success. And
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for the teacher it is a unique opportunity to organize the educational
process using a creative approach to both students and educational
material.
It is expedient and justified to use interactive methods in the
process of training specialists in technical specialties, as interactive
methods are promising technologies in teaching a professional foreign
language and define dialogue as a leading form of educational and
cognitive interactive interaction. This involves the comprehensive
application of selected on the principles of communication and
cooperation of interactive methods, tools and forms of teaching foreign
languages in order to achieve optimal results.
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В даній роботі досліджено поняття «пізнавальний інтерес»,
його основні складові та етапи розвитку. Визначено значення
навчальної гри для розвитку пізнавальних інтересів молодших
школярів. Проведено експериментальне дослідження по даній
тематиці, зроблено його аналіз.
Ключові слова: пізнавальний інтерес, навчальна гра, функції
гри, молодші школярі.
Запорукою ефективності освітнього процесу молодших
школярів є пізнавальна діяльність, від якої напряму залежать
розвиток розумових здібностей та сильних сторін здобувачів
освіти.
В науковій літературі існує чимало трактувань поняття
«пізнавальний інтерес». В широкому розумінні, це діяльність
людини, з якою вона пізнає нові предмети, явища, події
навколо себе. Основна особливість пізнавального інтересу –
можливість активізувати інші діяльності людини.
Пізнавальний інтерес – це процес складний та багатогранний. На думку Г. І. Щукіної він може виступати:
− як мета виховання;
− як засіб формування особистості;
− як умова ефективного навчального та виховного
процесів;
− як мотивація навчання;
157

− як елемент структури особистості [2, с. 17].
Розвиток пізнавальних інтересів в молодших школярів –
це один з найважливіших мотивів навчання. Формування даних
зацікавлень в дитини відбувається з самого початку навчання і
проявляється у формі допитливості.
Більшість науковців стверджують, що на розвиток
пізнавальних інтересів молодших школярів впливає сам процес
навчання, а саме методи навчання, наповнення матеріалу,
організаційні складові, матеріальне забезпечення школи, і
навіть особистість вчителя. Пізнавальний інтерес спонукає
учня до самостійної дослідницької діяльності.
Пізнавальний інтерес молодших школярів поділяють на
кілька етапів. На початку в дитини формується цікавість щодо
всього незвіданого. Цей інтерес ще називають нестійким.
Згодом, цей етап переходить в стадію допитливості. Тут учень
починає проявляти сильніше бажання дослідити нове для нього
явище, ставить додаткові питання, приймає участь в
обговоренні досліджуваної теми, часто самостійно проводить
розслідування і т.д. Але допитливість може стосуватися лише
певної теми чи розділу, а не предмету загалом. Тому, на
даному етапі важливо підтримати учня і стимулювати його до
навчання новими методами, заохочувати нестандартними
завданнями[1, c. 15].
Навчальна гра тут виступає чи не найбільш ефективним
засобом для розвитку пізнавальних інтересів молодших
школярів.
Ігри займають вагоме значення в освітньому процесі. Вони
не тільки сприяють становленню і розвитку пізнавальних
інтересів школярів, а й мають інші функції. Наведемо
найголовніші з них:
1) гра здатна тренувати пам’ять, покращувати мовні
вміння;
2) гра стимулює розумову діяльність та увагу школярів;
3) гра може бути як метод подолання пасивності учнів [4,
c. 207].
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При застосуванні ігор на уроці варто дотримуватися
певних вимог. По-перше, гра повинна відповідати меті уроку.
По-друге, гра повинна бути максимально доступною і
зрозумілою для дітей даного віку. І по-третє, важливо в
помірній кількості використовувати ігри на уроках.
Виходячи з того, що навчальна гра займає чільне місце в
розвитку пізнавальних інтересів, а також принципів
використання ігрових прийомів, виділяють такі критерії
застосування гри під час навчання молодших учнів:
1) необхідність оцінити застосування гри кожного дня за
подвійним критерієм, тобто відбувається оцінка пізнавальних
інтересів до і після гри;
2) аналіз гри як колективної форми діяльності, якою
управляє вчитель;
3) необхідність забезпечення безпосереднього навчального
ефекту гри, тобто, пізнавальну спрямованість, націлену на
оволодіння способами навчальних дій;
4) формування в дитини позитивного емоційного
налаштування, що здатне викликати зацікавленість та
ініціативність в процесі гри [3, c. 28].
Ігрові технології можна використовувати як для
закріплення знань, так і при вивченні нового матеріалу для
актуалізації цікавості школярів.
В науковій літературі виділяють такі методи формування
пізнавальних інтересів молодших школярів:
1) Метод створення новизни навчального матеріалу, який
передбачає процес збагачення новими знаннями учнів.
2) Метод опори на життєвий досвід учнів полягає у
використанні вчителем у освітньому процесі життєвого досвіду
учнів, які вони мали протягом життя і який певною мірою
стосується вивченого матеріалу. Це викликає в учнів інтерес,
бажання пізнати сутність спостережуваних явищ.
3) Метод пізнавальних ігор сприяє створенню емоційнопіднесеної атмосфери, кращому засвоєнню. Пізнавальні ігри
(ділові, рольові, ситуативні) моделюють життєві ситуації,
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стосунки людей та їх взаємодію; розвивають імпровізацію,
креативність, впевненість.
4) Метод створення відчуття успіху в навчанні полягає у
тому, що коли школяра регулярно хвалити, навіть, за незначні
успіхи це породжує впевненість в собі та власних силах. Тут
варто застосовувати як індивідуальний, так і диференційований
підхід до навчання.
5) Метод стимулювання обов’язку і відповідальності в
навчанні. Передбачає показ учням суспільної та особистої
значущості навчання, привчання до виконання певних
обов’язків, контроль за дотриманням і у разі потреби –
кореляція, вказівки на недоліки [2, c. 18].
Для вивчення можливостей навчальних ігор як засобу
розвитку пізнавальних інтересів дітей молодшого шкільного
віку на базі Комунального закладу загальної середньої освіти
«Рожищенський ліцей № 1»Рожищенської міської ради
Луцького району Волинської області нами було проведено
експериментальне дослідження серед учнів 2-Б класу. В ньому
взяло участь 17 учнів, з них 6 дівчат та 11 хлопців.
Експеримент проводився на уроці «Я досліджую світ».
Спочатку, на основі власних спостережень та спілкування з
дітьми, виявили їх рівень пізнавальних інтересів. Для
виявлення рівня сформованості пізнавальних інтересів
молодших школярів ми виділили такі критерії:
− когнітивний (наявність додаткових питань, емоційна
активність дитини);
− мотиваційний (створення ситуацій успіху і радості,
цілеспрямованість діяльності, її завершеність);
− емоційно-вольовий (прояв позитивних емоцій у процесі
діяльності; тривалість і стійкість інтересу до вирішення
пізнавальних завдань);
− практичний (ініціативність у пізнанні, прояв рівнів
пізнавальної діяльності та наполегливості, ступінь ініціативності дитини).
На основі цих даних, у 65% учнів класу показник
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пізнавальних інтересів був на середньому рівні, в 20% − на
низькому, 15% − на високому. Пізніше, діти отримали завдання
для закріплення знань щодо вивчених професій. Їм необхідно
булопідібрати по 3 зображення до відповідної професії.
Протягом виконання завдання, в учнів виникали додаткові
питання, власні ідеї.
По завершенню, було проведено комплекс ігор та
здійснено аналіз розвитку пізнавальних інтересів молодших
школярів. Після проведення ігор, дослідили рівень
пізнавальних інтересів дітей. Ми виявили, що у 20% дітей
рівень пізнавальних інтересів покращився, що свідчить про
ефективність застосування комплексу ігор.
Отож, використання навчальних ігор у початковій школі є
досить ефективним засобом підвищення рівня знань учнів.
Кожному вчителю варто працювати творчо, тим самим
збільшуючи зацікавленість у дітей. Як показав експеримент,
введення гри в освітній процес сприяє розвитку пізнавальних
інтересів у дітей, підвищенню комунікації та власних
спостережень.
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Рентабельність є важливим показником економічної
ефективності в діяльності виробничих структур. Він відображає
ступінь використання матеріальних і грошових ресурсів .
Класичне визначення рентабельності R у відсотках використовує
базові показники
R = 100*(D-V) / V,

(1)

де D – є дохід від реалізації бізнес- процесу; V- є витрати
ресурсів.
Особливістю застосування формули (1) є те, що кількість
джерел витрат V у практичних задачах є набагато більшою
від одиниці. Це суттєво ускладнює обчислення чутливості
показника рентабельності
до зміни складових витрат.
Пропонується підхід до моделювання обчислень на основі
оптимізації [1,c.49].
Модель для аналізу чутливості. Запишемо (1) у
вигляді
n

n

i =1

i =1

R = 100  ( D −  Vi ) /  Vi ,
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(2)

де n>1 - кількість витрат.
Аналіз чутливості для аргументів формули (2) дозволяє
обчислювати допустимі змінні значення витрат - аргументів
формули (2) , які можуть забезпечувати прибутковість. Для
вирішення задачі оцінки чутливості при великих кількостях
змінних V пропонується оптимізаційна модель . В моделі в
ролі критерію досяжності використано значення показника
рентабельності R.
Для цієї моделі вирішується задача
мінімізації - знайти
n
n


min F = 100  ( D −  Vi ) /  Vi − R 
i =1
i =1



2

(3)

Тут :
• V– постійні витрати ;
• D- прибуток від реалізації бізнес-процесу;
• R – заданe значення показника рентабельності ;
Обмеження задачі. Включають обмеження на постійні
витрати і величину прибутку:

xi,min <= xi <= xi,max ;

Dmin <= D <= Dmax

Для перевірки моделі виконано рішення задачі
моделювання чутливості .
Значення обмежень подано в табл.1. Результати
моделювання подані на рис.1.
Рішення задачі оптимізації виконано в системі Excel за
допомогою процедури ПОШУК РІШЕННЯ. Результати
рішення на рис.1. показують 3-и сценарії рішень для 3-х
заданих значень показника рентабельності. Досяжність вищої
рентабельності
потребує вищої прибутковості для бізнеспроцесу. Перевагою комп’ютерного моделювання чутливості
показника рентабельності є можливість швидкої оцінки
одночасного впливу великої кількості чинників на
рентабельність бізнес- процесу.
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Таблиця 1
Значення обмежень
Обмеження Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 D
мін
1
1
1
1
1
10
мах
20 15 15 20 20 50

Складові процесу

моделювання рентабельності бізнес-процесу
80
70
60
50
40
30
20
10
0

48
4038

70
60
50

282525
9
86
8
43 1 7
3 356 736
Рентаб
ельніст
Сума
ь
Прибут
затрат
ок
процес
у

x1

x2

x3

x4

x5

Ряд1

8

3

7

9

1

28

48

70

Ряд2

6

5

3

4

8

25

40

60

Ряд3

3

6

6

3

7

25

38

50

Рис. 1. Результати імітаційного моделювання
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Анотація: пов’язаними з розповсюдженням пандемії корона
вірусу, оскільки це призвело до закриття навчальних закладів
та їх переведення на дистанційну форму навчання і обумовило
повну залежність від технологій, змінило вид комунікації
викладач-студент, що безумовно відобразилося на якості
освіти.
На сучасному етапі вища освіта України знаходиться в
період трансформаційних процесів, пов’язаних з її орієнтацією та
адаптацією до міжнародних стандартів. Особливо це торкається
медичної освіти, яка не так давно запровадила об'єктивне
зовнішнє незалежне оцінювання професійної компетентності
студентів (Крок), яке проводиться у формі тестування Центром
тестування при МОЗ України із спеціальностей: медицина,
стоматологія,
фармація,
медсестринство,
лабораторна
діагностика. Підготовка до цих іспитів вимагає не лише
глибокого вивчення лікувальної справи, але й досить широкої
комунікації, обговорення різних ситуацій, що дало б студенту
змогу успішно здати цей тест та в подальшому оволодіти
необхідними професійними знаннями. Відомо, що більшість
знань в медичній галузі студенти отримують не лише з
підручників, посібників, але й з наочних засобів. Зазвичай заняття
проводилися в аудиторному режимі із залученням анатомічного,
гістологічного та іншого лабораторного матеріалу.
165

Однак, пандемія корона вірусу змінила звичний формат і
вища медична освіта України постала перед новими викликами,
пов’язаними з дистанційною формою навчання, часовими та
навіть просторовими обмеженнями, ущільненням навчального
матеріалу та адаптації його подачі за нових умов. Відтак, до
нових викликів ми відносимо:
- порушений режим навчання;
- відсутність можливості задіяти наочність: анатомічні,
гістологічні та морфологічні препарати;
- відсутність можливості оволодівати навичками медичної
операційної практики;
- недостатня комунікація викладач-студент через часові
обмеження або обмежені навчальні ресурси;
- втрата зацікавленості студентів і викладачів, обумовлена
ресурсними та технічними обмеженнями;
- обмеження контролю успішності студентів;
- обмеження в залученні студентів до практичної частини
наукових досліджень.
Водночас, погоджуючись з думками зарубіжних спеціалістів,
пандемія корона вірусу позначила новий вектор розвитку
медичної освіти. «Студенти повинні також оволодіти новими
компетентностями, які більше відповідають сьогоднішнім
викликам. Нові компетентності включають:
- уміння вчасно реагувати на проблеми здоров’я
населення;
- створювати та безперервно удосконалювати системи
охорони здоров’я;
- залучати комп’ютерні технології в лікуванні пацієнтів,
наукову дослідній роботі та освіті;
- усувати нерівність в наданні медичної допомоги» [4].
Водночас пандемія дозволила переосмислити зміст
терапевтичної підготовки, враховуючи динамічний характер
медичних знань, адже нова пандемія зіштовхнула сучасну
медичну науку та практику із проблемами, вирішення яких не
має достатньо або зовсім ніяких прецедентів. Відтак,
на
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поверхню вийшла гостра необхідність не тільки оволодіння
знаннями анатомії людини, біології, але психології та фізики,
щоб бути в змозі відповідати на загрози людському здоров’ю.
Значним недоліком дистанційної освіти є суттєве
обмеження медичної експертизи (практики) студентів
медичних ВНЗ, оскільки їх присутність в лікарнях на разі
виключена або значно зменшена. Це обумовлено нестачею
захисного одягу та іншого обладнання, яке в дефіциті та
потребується медичним персоналом лікарень та інфекційних
відділень. Окрім того, щоб потрапити в лікарню, потрібно
пройти ПЛР тест, що не завжди можливо, оскільки ним
потрібно по максимуму охопити персонал лікарень та
пацієнтів. Відтак, щоб запобігти поширенню цієї хвороби,
лікарні неохоче або зовсім не беруть на практику або практичні
заняття студентів, окрім інтернів.
Навіть у країнах, де широко практикується телемедицина,
немає достатньо діапазону для роботи зі студентами в тому ж
режимі, що й в оффлайн. Тому, як зазначають зарубіжні науковці,
потрібно переглянути методи забезпечення отримання
студентами необхідних професійних компетентностей в режимі
потреб сьогодення. Наприклад, минулого року деякі університети
за кордоном практикували передчасний випуск студентів з
перспективою їх якнайшвидшого працевлаштування у лікарнях з
двох причин: можливість набуття практичних навичок та притік
нового медичного персоналу в умовах його дефіциту [4].
Вартує також згадати заходи, проведені епідеміологами,
терапевтами, керівниками управлінь охорони здоров’я та
провідними науковцями за підтримки влади з метою
ознайомлення студентів медичних університетів з палітрою
умінь і навичок, якими вони повинні оволодіти для ефективної
діяльності в складних пандемічних умовах, враховуючи
необхідність проведення звичних лікувальних заходів. Також
студентів знайомлять з необхідними професійними аспектами
з галузі психології, соціології для робити з пацієнтами під час
пандемії [3]. Це торкається депресивних та панічних станів
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серед постковідних пацієнтів; також бездомних або самотніх,
літніх пацієнтів, а також інвалідів.
Вітчизняні науковці пропонують також низку заходів для
забезпечення отримання студентами необхідних знань, умінь і
навичок та подолання психологічних станів невпевненості,
нудьги та втрати мотивації до навчання або навпаки,
надмірних переживань щодо успішного складання іспитів за
можливого дефіциту знань. До них належать:
- надання студентам більше інформації про відкритий
доступ до університетських навчальних ресурсів;
- чіткий прозорий навчальний план з можливістю корекції
у відповідності до карантинних умов;
- щоденне спілкування з викладачами;
- взаємодія викладачів і студентів в реальному часі за
допомогою інтернет-ресурсів [1].
Водночас, як свідчать інші джерела, за кордоном студентам
молодших курсів медичних факультетів все ж дали частково
можливість тимчасово працювати у відділеннях, де лікують
COVID-19. Асоціація Американських медичних коледжів видала
рекомендації по захисту студентів від можливих ризиків для
здоров’я в нових умовах навчальної практики [2].
Тож, не зважаючи на карантинні обмеження, студентам
навіть вдалося швидше набути необхідні професійні
компетентності, необхідні для роботи під час пандемії. Як і за
кордоном, так і в Україні здійснюється модернізація системи
тестування, де кожен викладач у взаємодії із колегами може
зробити власний внесок у її розвиток. На нашу думку, це те поле,
в якому нам потрібно вчитися розширяти свої можливості та
розвивати викладацькі професійні компетентності також.
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УДК 657
Соціологічні науки
ЕЙДЖИЗМ ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ ТА АКТУАЛЬНА
ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ
Харковська О. С.
студентка соціально-гуманітарного факультету
Західноукраїнський національний університет
м. Тернопіль, Україна
У постіндустріальному суспільстві ми все частіше
стикаємося з таким явищем як “ейджизм”, тобто дискримінацією
людей на підставі їхнього віку. Проявляється дана поведінка в
готовності адекватно сприймати і спілкуватися лише з тими
людьми, які відповідають заздалегіть установленим віковим
критеріям [1, с.168].
В епоху швидкісних потоків інформації, тобто в так званому
інформаційному шумі, старшому поколінню важко адаптуватися
до більш інтенсивної динаміки життя та глобалізованих
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інформаційних систем. Тому вони часто, не встигають за
молоддю, і цей розрив внаслідок науково-технічної революції,
створив велику прірву між людьми похилого віку та молодшою
категорією населення [2, с.160].
Ще одна з причин існування ейджизму, це економічне
навантаження на молоде покоління. В нашій країні існує пенсійна
система заснована на принципі солідарності, тобто коли працює
економічно-активне населення і з їхніх податків виплачується
пенсія людям похилого віку і тим самим вважається що старші
люди в нас економічно неактивне населення, що часто спричиняє
негативні асоціації серед молоді. Хоча ми забуваємо, що ці люди
так само працювали і сплачували податки. І ця омана, що люди
похилого віку не працюють та не приносять ніякої економічної
користі, не сприяє підвищенню значимості літніх людей в очах у
молоді [2, с.160].
Ну і в свою чергу філософсько-психологічна причина
існування ейджизму, яку називають вчені - це наш страх смерті.
Всі ми не хочемо помирати і старими відповідно бути також, тому
що для більшості з нас це в першу чергу немічність, не здатність
вести той спосіб життя, бути такими ж активними, як і в
молодості. І це супроводжується зневагою, насмішками над
старшими людьми, висміюванням їх недоліків, пов'язаних з віком.
Це все - елементарний страх колись стати такими ж, але потрібно
розуміти що це хід нашого життя і нікуди від цього не дінемося.
Окрім всього вище переліченого, ейджизм ще й шкодить
здоров'ю і за даними досліджень, люди похилого віку, які
негативно сприймають свою старість, відчувають стрес з приводу
старіння, живуть в середньому на 7,5 років менше, ніж так би
мовити активно старіючі люди, які ведуть такий самий активний
спосіб життя. Також ейджизм людей похилого віку веде до їхньої
ізоляції від суспільства, самотності. У таких людей присутнє
почуття, що їх всі покинули, коли кожен спішить сказати що ти
тягар для суспільства [3].
Крім того, ейджизм шкодить економіці, люди у віці 45-59
років, коли їхні діти виросли та покинули домівки, починають
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жити для себе; в них з'являється багато вільного часу, вони готові
віддати свої сили на роботі, а їм кажуть про те, що в них
пенсійний вік. Тобто, якщо людина в старшому віці хоче
поміняти вид діяльності і влаштуватися на іншу роботу, ніякий
роботодавець не захоче взяти її [4].
Таким чином, коли мова йде про прийняття на роботу
людини старшого віку, то вік стає найголовнішим критерієм
серед усіх соціально-демографічних ознак, і під дискримінацію
може потрапити будь-яка людина віком 45-59 років незалежно від
статі, рівня освіти, досвіду роботи, сімейного стану тощо [4].
На підставі досліджень, існує декілька причин трудової
дискримінації.
В першу чергу, вважається, що брати на роботу людей
старшого віку економічно невигідно для самого роботодавця. В
чомусь це є обґрунтованим, оскільки людина старша за 45 років
вже склалася як професіонал своєї справи, знає, чого вона варта та
вимагає від роботодавця дотримання трудового законодавства та
відповідного ставлення до себе. Окрім того, з віком знання всетаки застарівають, людині старшого віку доводиться їх
поновлювати чи взагалі навчатися нового, на відміну від молоді,
яка тільки закінчила ЗВО. Чи готовий роботодавець витрачати
кошти та час на підготовку та перепідготовку працівника, якщо
можна взяти того, хто вже володіє потрібними компетенціями?
Відповідь є очевидною [4].
Отже, утиск прав людей старшого віку в процесі трудової
діяльності на сьогоднішній день дійсно має місце та проявляється
досить по-різному, через що потерпілі не просто перестають бути
задоволені своєю роботою, але й взагалі втрачають надію знайти
роботу, яка б їх задовольняла. І це попри те, що вони мають
велике бажання працювати, погоджуючись навіть на неповну
зайнятість [5, с.86].
Прояв ейджизму також має місце в сфері охорони здоров'я,
коли людині потрібна невідкладна допомога, то перше питання
оператор швидкої допомоги задає про вік людини, до кого її
викликають. Всім відомо, що швидше швидка допомога їде до
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дитини або до молодого, а якщо викликати швидку людині в віці
65-85 років, то вона приїде в останню чергу. Начебто вважається,
що людина до цього віку вже своє пожила , треба рятувати
молодого, тому й ніколи не спішить. Але з іншого боку, якщо
швидка приїде швидше , ця людина може прожити ще 5, 10, 15,
20 років. І це насправді теж вважається проявами ейджизму [6,
с.126].
Зараз вся індустрія краси направлена на омолодження та
продовження молодості. Люди вдаються навіть до хірургічних
втручань, щоб виглядати молодшими та не стикнутися з
проявами ейджизму у свою сторону. Тобто все направлено на те,
щоб допомогти людям приховати свій справжній вік. Зараз
найбільший комплімент зі сторони оточення - це почути, що ти
виглядаєш молодше своїх років. Однак, на мою думку, важливо в
першу чергу розвивати своє здоров'я, як фізичне так і духовне,
адже фізичне здоров'я це активність, і тим самим вже
продовження твого життя, а психологічне здоров'я, це якраз
відсутність комплексів з приводу віку, тому що суспільство часто
буває жорстоким і часто через вік вганяє людей в певні рамки і
ставить їм обмеження. Тому в першу чергу потрібно звертати
увагу на своє здоров'я та його збереження. Також важливо
розвивати впевненість в собі, намагатися виробити захисні
механізми, від тиску суспільства, вміти від цього всього
абстрагуватися [7, с.463].
Отож потрібно відходити від існуючих стереотипів, щодо
упередженого сприйняття людей різного віку. Ейджизм це
шкідливо і для здоров'я і для психологічного самопочуття, і для
суспільства в цілому.
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Англійська мова
АНГЛІЙСЬКА ЯК МІЖНАЦІОНАЛЬНА МОВА СВІТУ
Хитрук Р.О.,
курсантка факультету
підготовки фахівців для підрозділів
стратегічних розслідувань
Ірчишина М.В.,
старший викладач кафедри
українознавства та іноземних мов
факультету підготовки фахівців
для підрозділів стратегічних розслідувань
Дніпропетровський державний
університет внутрішніх справ,
м. Дніпро, Україна
Безумовно, мова кожного народу є унікальною та
важливою, та однозначно варта уваги та гідного ставлення. Для
усіх народів світу мова стає відображенням культури та
звичаїв, що створювались століттями, а подекуди й
тисячоліттями. Однак ми розуміємо, що деякі мови упродовж
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стрімкої глобалізації суспільства займають більш домінуюче
місце в світі та мови, значущість котрих на міжнародній арені є
незначною. Наразі важко назвати точну кількість мов світу, і
пов’язано це із відсутністю визначення, що саме повинно
входити до складу конкретної мови. Дані різняться та постійно
зазнають змін, за останніми підрахунками в світі існує близько
7117 мов [1]. Для того, щоб розуміти одне одного в такій
ситуації вкрай необхідним постає питання вибору мови, що
дасть змогу налагодити комунікацію незалежно від місця
проживання та національності. Саме однією з таких мов і є
англійська мова, яка, наразі стала міжнаціональною мовою
спілкування всього людства.
Мови, які домінують у світі не набувають статус
міжнаціональних автоматично, інакше такі мови як іспанська
та китайська стали обов’язковими елементами вивчення у
більшості країн світу. Безперечно, для того щоб здобути статус
мови, якою спілкується все людство – глобальної мови,
необхідно відповідати певним міркам:
1. Мова повинна мати широку географію вживання, тобто
велику важливість та рольовий статус;
2. Велика кількість країн повинна використовувати цю
мову у якості державної мови;
3. Значна кількість населення країн повинна сприймати
мову як (першу) рідну;
4. Вона повинна бути визначена за головну у діяльності
галузь державного управління, засобах масової інформації,
судової влади;
5. Мова є елементом іншомовної підготовки країн.
Яким же чином англійська мова впливає на життя
теперішнього суспільства? Загалом політична, економічна,
спортивна, наукова, соціальна сфера регулюється переважно
англійською мовою. Вона є
робочою мовою багатьох
впливових держав світу та міжнародних організацій, таких як
НАТО, Організації Об'єднаних Націй, ЮНЕСКО та інших.
Різні зустрічі глав держав, саміти та міжнародні конференції,
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перемовини, дебати – всі вони проводяться на англійській мові.
Діяльність банківської системи, інтернаціональна торгівля,
транспортний режим на морі, в повітрі, на суші реалізуються
на англійській мові. Мова виступає у ролі живого інструмента
спілкування для вчених всього світу, так як усі наукові заходи,
обмін досвідом та інформацією здійснюються англійською
мовою.
Причини, через які англійська стала загальноприйнятою
мовою спілкування беруть початок з часів колонізації Індії,
США, Австралії та прилеглих островів. Розповсюдження
англійської світом почалося у 1538 році, коли Британська
імперія почала колонізацію Нового світу з Ньюфаундленду.
Існує думка, що світовою англійська почала ставати після
створення першої Британської колонії у 1607 році, місце
знаходження якої в Америці [2]. В «Шекспірівські» часи,
відповідно даним Cambridge Encyclopedia of the English
Language, кількість англомовного населення складало близько
7 мільйонів. Однак ситуації різко змінилася в період між 1603
роком та владою королеви Єлизавети I та початком правління
Єлизавети II, адже чисельність досягла 250 мільйонів [2]. Всі
передумови для панівного становища англійської мови були
створені Британією до завершення 19 століття, чому посприяла
політична та економічна могутність держави, що з’явилась
внаслідок індустріальної та наукових революцій. Можливо
англійська могла зазнати послаблення впливу разом із
знищенням імперії, що власне спіткало португальську та
голландську імперії, однак завдяки різкому зростанню
економічної сили США в 20 столітті позиції англійської
зосталися незворушними та в майбутньому навіть зміцнішали
[3, с. 8].
На думку Д. Криталла, зовнішні чинники щодо
«могутності» народу, котрий є носієм і визначають світовий
статус мови. В поняття «могутності» вкладається і політичний,
і економічний, і технологічний, і культурний контекст [4, с.
426]. Ці фактори, що притаманні США, послужили основою
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для вислову Рональда Квірка - знаменитого британського
лінгвіста, яке стосується англійської мови та звучить так
«English is a language on which the sun never sets», що в
перекладі означає «над якою ніколи не заходить сонце» [5, с.
10]. Таким чином наразі англійська мова повністю відповідає
згаданим критеріям, що де-факто робить її міжетнічною мовою
спілкування. Аналізуючи сказане, можемо стверджувати про
те, що поява англійської мови у якості лінгва франка збігається
зі стадійним збільшенням сили та впливу США на світовій
арені. Однак зважаючи на це, ми не певні чи не похитнеться
лідируюче місце англійської мови і разі зменшення влади
Сполучених штатів. Наукові праці щодо статусу англійської
мови беруть початок з середини ХХ століття, чимало таких,
які досліджували її в рамках глобалізації. Як стверджують
англомовні ЗМІ – домінуюча позиція англійської мови є
беззаперечною [6].
Окрім історичної закономірності, головною передумовою
того, що англійська зайняла перше місце стали наступні
причини:
1. Багатогранність застосування мови, так як вона
ідентичний підхід як для використання у побуті, укладанні
договорів та угод, ведення справ та щоденного спілкування;
2. Велику роль відіграла також нескладність вивчення
порівнюючи її з іншими мовами. Тієї ж таки китайської, на
освоєння якої необхідно буде витратити 4-5 років;
3. Англійська є головною мовою новітніх технологій,
бізнесу, культури та IT-сфери;
4. Для європейських держав англійська ближча за інші
мови.
Таким чином, можемо підсумувати, що становлення
англійської у якості міжнаціональної, глобальної мови було
історично закономірно. Простота вивчення, універсальність
застосування, вплив та могутність країн, робочою мовою яких
вона являється, надають першість англійській серед
домінуючих мов світу, що накладає неабиякий слід у вивченні
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іноземних мов. На нашу думку, вивчення англійської мови
важко переоцінити, беручи до уваги її великий вплив на
сучасне суспільство та можливості, які відкриває перед
людиною знання англійської – цікаві знайомства, кар’єрний
ріст, подорожі світом, знайомство з унікальністю
кінематографу, музичного та літературного мистецтва, нові
захоплення. Такому панівному статусу передували чимало
чинників, однак наразі нам залишається лише констатувати те,
що англійська є мовою глобальної комунікації та розвитку.
Література:
1. Ethnologue: Languages of the World, Sixteenth Edition /
URL: https://www.ethnologue.com/about (Дата звернення
08.12.2020)
2. Crystal D. English Worldwide / D. Crystal R. Hogg and D.
Denison (eds) // A History of the English Language. – Cambridge :
CUP, 2006 – – P. 420 – 439.
3. Graddol D. The Future of English? A guide to forecasting
the popularity of the English language in the 21st century. / D.
Graddol – The British Council ; The English Company (UK) Ltd,
1997. – 66 p
4. Crystal D. English Worldwide / D. Crystal R. Hogg and D.
Denison (eds) // A History of the English Language. – Cambridge :
CUP, 2006 – – P. 420 – 439
5. Crystal D. English as a Global Language / D. Crystal – 2nd
edition. – Cambridge : CUP, 2003. – 228 p.
6. Triumph of English. A world empire by other means /
URL: www.economist.com/node/883997?Story_ID=883997 (Дата
звернення 07.12.2020)

177

______________________________________________________
УДК 378
Педагогічні науки
ІНФОРМАЦІЙНА ГРАМОТНІСТЬ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ
ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ КИТАЙСЬКИХ
ВИКЛАДАЧІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ
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Анотація: Стаття
присвячена
проблемі
розвитку
інформаційної грамотності викладачів іноземних мов у
Китайській Народній Республіці. Актуальність проблеми
розвитку інформаційної грамотності в сучасному суспільстві
полягає у тому, що вона виступає одним із шляхів реалізації
ефективної професійної діяльності. Метою статті є
проаналізувати розвиненість інформаційної грамотності
викладачів іноземної мови у КНР на прикладі Jiaxing University.
Використано наступні методи дослідження: компаративний
педагогічний аналіз, анкетування. Отримані результати
опитування оброблялись за допомогою методів кваліметрії.
Ключові слова: інформаційна грамотність, китайські викладачі,
іноземні мови, викладачі іноземних мов.
Нинішнє суспільство, а особливо соціальна група
надзвичайно активних міленіалів, змушене вирішувати безліч
проблем, пов’язаних із сучасним інформаційним простором
[6]. Цьому простору притаманні величезні обсяги інформації, а
тому завданням сучасної особистості є не запам’ятовування
інформації, а вміння у ній орієнтуватись та обробляти. Якщо
мова йде про зорієнтованість та процедури обробки, можна
впевнено говорити про важливість рівня сформованості
критичного мислення людини [7]. Будь-яка людина повинна
вміти формулювати судження стосовно змісту конкретної
інформації, добирати до своїх міркувань аргументи, вести
бесіду і навіть цивілізовану дискусію [5]. Комплекс поданих
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вище ознак сучасна наука відносить до так званої
інформаційної грамотності особистості. Зважаючи на два
важливих фактори розвитку суспільства – освіту та технології,
де первинним та пріоритетним є саме освіта, ми вирішили
звернути увагу на проблему сформованості інформаційної
грамотності у представників освітньої сфери [4] . Якщо
проаналізувати особливості державного управління в країнах
високого рівня розвитку, то у змісті певних програм, увага
зосереджена на змісті освітньої галузі. Амбіції держави, можна
визначити проаналізувавши її якість освіти. Наприклад, для
того, щоб майбутні студенти мріяли навчатись саме в
конкретних ВНЗ, країна прагне зробити їх кращими,
(Об’єднане Королівство); амбіції щодо кращої освіти у світі
(США); рішення просто зорієнтувати потенціал держави на
запам’ятовування інформації (ЗНО в Україні або ЄДЕ в РФ);
використання потенціалу освіти для розвитку суспільства
(Південна Корея); сприйняття освіти як інструменту для
пропаганди (Північна Корея) тощо. На особливу увагу
заслуговують держави Тихоокеанського регіону: Китай,
Південна Корея, Японія, Сінгапур (Korobili S, Malliari A,
Daniilidou E. 2011) . Переважна більшість перерахованих країн
за останні 70 років продемонструвала неймовірні показники
розвитку економіки, освіти та науки [2]. Китайська Народна
Республіка (далі – КНР), створила на своїй території «світову
фабрику», вони першочергово розпочали реформи в освітньонауковій галузі. За підтримки державного сектору на першому
етапі розвитку освіти, було вирішено забезпечити стажування
китайських освітян у країнах Європи та США, з гарантіями
подальшого їх повернення на батьківщину. Наступним досить
важливим кроком зі сторони уряду КНР було придбання
відомих світових наукових періодичних видань та друк
публікацій англійською мовою, а у подальшому і китайською
[1]. Поданий мінімальний опис потужної підтримки
керівництва КНР освіти свідчить про державницький підхід у
цій сфері. Враховуючи глобалізаційні тенденції сучасного
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світу у Китаї активно вивчають культуру, психологію,
менталітет, історію та мови багатьох націй та народів.
Пріоритет звичайно належить англійській мові [3]. Для Китаю
англійська мова отримала статус, що дає змогу успішно
будувати кар’єру та соціальну мобільність.
У закладах вищої освіти КНР іноземні мови переважно
викладаються китайськими викладачами і ця вимога також
сформульована вищим керівництвом країни. Китайськи
заклади вищої освіти за різними рейтингами входить до
кращих світових установ, а тому їх очільники вимагають від
науково-педагогічних працівників високого рівня професіоналізму, досвіду та компетентності.
Процес дослідження рівня розвиненості інформаційної
грамотності у викладачів іноземної мови в КНР здійснювався
на базі Jiaxing University – закладу вищої освіти південносхідної провінції Чжецзян, що вважається найбільш
розвиненою провінцією країни з сучасною інфраструктурою та
високим рівнем життя. Дослідження рівня розвиненості
інформаційної грамотності викладачів іноземної мови у КНР
проводилось за допомогою анкетування. Анкета містила 26
запитань із одним правильним варіантом відповіді. Розмір
вибірки становив 129 осіб різних категорій науковопедагогічного складу (асистенти, доценти, професори). Нами
застосовано випадкову вибірку, що дає рівні можливості для
усіх
учасників
дослідно-експериментальної
роботи.
Формування
вибірки
дослідження
здійснювалось
із
дотриманням вимог методики педагогічного дослідження, а
саме: репрезентативність вибірки (відповідність вибіркової
сукупності
характеристикам
генеральної
сукупності);
врахування специфіки дослідження (врахування особливостей
дослідження – рівень розвиненості інформаційної грамотності
викладачів іноземної мови у КНР).
У дослідженні було використано наступні методи:
анкетування науково-педагогічних працівників (закрита анкета
із загальною кількістю 26 запитань з обмеженим варіантом
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відповіді, що була створена за допомогою інструменту Google
Forms та надіслана електронною поштою), бесіда із науковопедагогічними працівниками (з основних тем, дотичних до
проблеми інформаційної грамотності) та обсерваційні
(спостереження за науково-педагогічними працівниками під
час проведення навчальних занять) – для з’ясування стану
розвиненості інформаційної грамотності.
За кожним із 26 запитань отримані відповіді дали змогу
створити цілісне уявлення щодо проблеми розвиненості
інформаційної грамотності у викладачів іноземних мов Китаю:
існування усвідомленої потреби у китайських викладачів
іноземних мов щодо розвитку інформаційної грамотності;
сприйняття
інформаційної
грамотності
як
складової
компетентності викладача та набутої риси та стилю життя
особистості; інформаційна грамотність дає змогу ширшої та
більш успішної реалізації особистості в сучасному суспільстві.
Водночас, завдяки анкетуванню ми дізнались, якими є
проблеми щодо розвитку інформаційної грамотності:
необхідність в удосконаленні навичок у роботі із програмними
офісними продуктами, потреба у підвищенні рівня
інформаційної грамотності засобами тренінгу, вивчення
передового досвіду, семінарів тощо.
Аналіз результатів проведеної дослідної роботи дає
підстави для розробки методичної бази щодо активного
використання сучасних інтерактивних методів для розвитку
інформаційної грамотності китайських викладачів іноземних
мов (семінарів, тренінгів, круглих столів, воркшопів тощо).
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Анотація: з приходом пандемії COVID-19 у майбутніх
суб’єктів господарювання виникало багато запитань, щодо
створення підприємства дистанційно. У тезі розглянуто весь
процес створення підприємства. Виокремлено основні етапи
створення підприємства. Деталізовано та розкрито складові
етапів створення підприємства. Розкрито порядок роботи
додатку «Дія» з виокремленням його недоліків.
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В світі в 2020 році сталася епідемія COVID-19, яка змінила
життя всіх людей та поставила нові виклики для розвитку
економіки. На жаль, на сьогодні COVID-19 нікуди не зник і
нам потрібно навчитися жити з ним та продовжувати вести
повноцінне життя.
Процес створення підприємства майже не змінилося від
попередніх років. Основними змінами стало те, що не потрібно
стояти в довгих чергах, оскільки з епохою автоматизації та
розвитку, реєстрацію підприємства можна виконати в додатку
«ДІЯ», який створено саме для отримання більшості
державних послуг онлайн. В даному мобільному додатоку
знаходяться цифрові документи та портал із публічними
послугами.
В Україні відкриття нового підприємства має декілька
основних етапів, на рисунку 1.
Етапи створення
підприємства

Початков
ий

Підготовчи
й

Організацій
ний

Реєстрацій
ний

Рис. 1. Основні етапи створення підприємства

Найвідповідальнішим
для створення підприємства є
початковий етап. На цьому етапі прогнозуються майбутній
стан, зовнішнє середовище, визначаються складові підприємства та досліджується їх взаємодія. Також не менш
відповідальним та довготривалим є підготовчий етап. Саме на
цьому етапі виготовляється документація підприємства. Третім
та четвертим етапом є організаційний та реєстраційний етапи, в
яких відбувається реєстрація та отримання всіх необхідних
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дозвільних документів. Детальний перелік складових етапів
створення підприємства наведений в таблиці 1.
Таблиця 1
Складові етапів створення підприємства
Етапи створення
підприємства
Початковий етап

Основні складові
-

визначення місії підприємства;
вибір сфери діяльності;
пошук партнерів;
підготовка бізнес-плану;
вибір організаційно-правової форми підприємства;
визначення цілей підприємства;
оцінка й аналіз зовнішнього середовища;
визначення стратегії діяльності підприємства

Підготовчий етап

- підготовка і складання засновницького договору;
- підготовка і складання статуту підприємства;
- визначення юридичної адреси;
- складання пакета протоколів про наміри
співробітництва;
- відкриття
рахунку,
подання
нотаріально
засвідчених копій статуту і засновницького договору,
двох примірників банківських карток, копії свідоцтва
про державну реєстрацію тощо;
- підготовка і затвердження пакета засновницької
документації

Організаційний
етап

- організація управління підприємства;
- розробка систем і процедур управління
процесами;
- побудова оперативних планів діяльності;
- визначення показників ефективності та їх
ресурсного забезпечення
- формування пакета реєстраційної документації;
- внесення необхідної суми до статутного фонду та
обов'язкових платежів;
- отримання свідоцтва про реєстрацію
- отримання ідентифікаційного коду та печатки;
- постановка на облік у статистичному управлінні;
- реєстрація в податковій адміністрації та
пенсійному фонді;
- відкриття рахунку в установах банку.

Реєстраційний етап

Джерело: розроблено за даними [3]
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Процедура утворення підприємств в основному одинакова
для всіх. Засновницькі документи юридичних осіб поділяють
на основні й додаткові. Основні визначаються законодавством
і складаються зі статуту та договору.
Створення статуту раніше була довгою та кропіткою
роботою. З приходом сучасних інформаційно-технологічних
розробок подавати документи стало швидше. Тому, навіть в
умовах загрози COVID-19 є варіанти продовження ефективної
роботи створення підприємства. Станом на 2021 рік статут
підприємства можна створити самостійно (не виходячи з
дому). Для цього необхідно зареєструватися на сайті додатку
«ДІЯ». Також в даному додатку можна подати документи для
реєстрації підприємства платником ПДВ.
Також, нажаль жаль в даній програмі може виникати збій,
що призводить до не правильної реєстрації даних. Недоліки
використання програмного забезпечення «Дія» наведені на
рисунку 2.
Недоліки використання
додатку «Дія»
Збій програми під час
завантаження
Не відображення інформації про
особу
Під час внесення даних для
реєстрації, не правильно
відображається внесена інформація
Іноді чат-бот не надає необхідну
інформацію

Рис. 2. Основні недоліки використання додатку «Дія»

Отже, щоб відкрити своє підприємство в період COVID-19,
важливо дотримуватись основних етапів створення. Використовувати нові розроблені інформаційні технології, які дозволяють
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пришвидшити процес реєстрації та дають можливість не
контактувати з великою кількістю людей, що так важливо на
даний час.
Література:
1. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV;
2. Цивільний процесуальний кодекс України від
18.03.2004 р. № 1618-IV;
3. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних
та фізичних осіб-підприємців» від 15.03.2003 р. № 755- IV;
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Педагогічні науки
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА НА ТЕМУ: «СЕРЕДОВИЩЕ, В
ЯКОМУ НАВЧАЮТЬСЯ ДІТИ»
Шапкіна І.М.
викладач-методист вищої категорії
Пінчук В.Д.
викладач-методист вищої категорії
Пінчук В.П.
старший викладач вищої категорії
Ірпінська дитяча школа мистецтв
ім. М. Вериківського
м. Ірпінь, Україна
1. Діти краще навчаються завдяки підтримці, а не
критиці. Не критикуйте їх. Знайдіть шляхи підтримати їх.
Наша робота полягає в тому, щоб побудувати позитивне,
заохочуючи, динамічне, інтерактивне середовище, в якому діти
відчувають себе успішними. Ми можемо дати їм «інформацію»
та «техніку», проте, якщо ми не надихнемо їх – ми ніколи не
змінимо їх.
2. Діти навчаються через участь, а не через пояснення.
Не показуйте їм як ви це можете робити. Допоможіть їм
зробити це самостійно, допоможіть їм відчути власні сили та
власний талант.
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Теорія множинних інтелектів
«Коли ми запитуємо себе – наскільки розумна ця дитина,
ми ставимо неправильне запитання. Якщо ми ставимо
неправильне запитання – ми отримуємо неправильну відповідь.
Правильне запитання – Яким чином ця дитина розумна?»
Ховард Гарднер, Теорія множинних інтелектів
Існує як мінімум 7 базових інтелектів:
1. Вербальний інтелект – висловлення словами
2. Логічний інтелект – математичні та наукові умовиводи
3. Візуальний інтелект – мислення картинками та образами
4. Музичний інтелект – на ньому базується наша
методологія – мислення через звуки
5. Кінестетичний інтелект – сприйняття інформації через
тіло
6. Соціальний інтелект – погляд на світ крізь призму
іншої людини
7. Внутрішній персональний інтелект – пізнання світу
через особисті почуття та емоції
Наші задачі полягають у тому, щоб використовувати всі
види інтелекту для того, щоб допомогти дітям відкрити та
розвинути власний музичний дар. Це допоможе їм досягти
успіху та виведе їх на інший рівень гідності, надії та
впевненості у власних силах.
Кожна людина має всі види інтелекту – лише в різних
конфігурація. Кожна здорова людина може розвинути всі види
інтелекту до рівня майстерності.
Ми визначаємо «талант» як особливий індивідуальний
дар, який має кожна дитина. Талант не можна визначити через
тестування. Його потрібно розвинути. Вчитель повинен
допомогти кожній дитині розвинути власний талант. Ми маємо
унікальну можливість допомогти кожній дитині зазирнути
всередину та віднайти власний талант.
Музика змінює життя дитини. Її вплив триває все життя.
Музика продукує інтерактивну зміну в дитині. Це не
означає, що з неї обов’язково «виросте» професійний
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музикант. Вона може стати доктором, вивчитися на юриста або
викладати літературу. Те, що дає музика, залишається з
людиною на все її подальше життя.
Діти навчаються та змінюються на краще тоді, коли
вони отримують задоволення від процесу.
Мозок має ділянку, яка відповідає за отримання задоволення.
Ця ділянка існує від народження та розвивається протягом всього
життя людини. Збільшення задоволення відбувається за рахунок
стосунків, в який присутня любов. Досвід задоволення створює
нашу індивідуальність, нашу спроможність поводити себе гідно в
біді або болі. Радісний досвід також допомагає нам розібратися з
травматичним досвідом. Ми можемо зміцнити свою можливість
отримувати радість, якщо ми знаємо як.
Коли конденсатор радості активовано, дитина отримує
радісний стимул та відповідний радісний відгук. Таким чином
мозок починає працювати більш ефективно.
Якщо ми наповнюємо життя наших дітей радістю, ми
допомагаємо їм розвивати свій мозок. Ми допомагаємо
сформувати сильну, впевнену у власних силах особистість, яка
може впоратися з життєвими складнощами та розвинути
власний внутрішній потенціал.
Побудова радісного середовища
1. Посміхайтеся – контакт очима
2. Називайте дитину по імені
3. Підбирайте слова обережно:
«Спробуй це» - а не «Зроби це»
«Приєднуйся до мене»
«Я допоможу тобі»
Не використовуйте слова «талановитий»
4. Будуйте дружнє середовище – не конкуруйте
5. Поважайте кожну дитину
6. Пропонуйте альтернативні види діяльності
7. Створіть атмосферу у класі, в якій кожна дитина відчує
себе важливою та особливою
8. Уникайте розчарувань та завищених очікувань
188

Викладання і навчання взаємопов’язані. Не пояснюйте.
Включайте дітей у роботу! Чим менше ви говорите, тим краще
проходить заняття. Діти не вчаться через пояснення, вони
вчаться шляхом залучення та практики.
Не робіть за дітей те, що вони мають робити самі. Якщо
ми повторюємо назву нот, ми показуємо дітям, що МИ їх
знаємо. Ми маємо знайти спосіб, щоб діти самі називали назви
нот. Не робіть це за них. Допоможіть їм зробити це самостійно.
Ми навчаємося один в одного, а також ми навчаємося у
дітей. Ключове питання полягає в тому «Чи можемо ми
навчити дитину?», а не в тому «Чи може дитина навчитися?». І
ідея – не в тому, щоб захистити наше викладання.
Наші знання та досягнення – це не про нас, це про дітей.
Вони допомагають нам краще організувати навчальний процес,
щоб кожна дитина змогла навчитися.
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POSITIVE LEGAL LIABILITY
Shafranova M.,
Student of the Faculty of Law
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
In today’s fast-paced world, it is thought that with the very
negative legal liability, when positive - remains of attention.
To begin with, it is necessary to determine with the concept:
legal liability is a special kind of social responsibility, and the legal
obligation of the subject of an offence, which provides the state, to
know the compulsory deprivation of certain values that it owns.
There are two forms of legal liability - retrospective (negative)
and prospective (positive), from the name becomes clear the
essence of each form of responsibility, but in our opinion, it is
active, that is, prospective responsibility is special not only in the
aspect of jurisprudence but also at the social level.
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Positive legal liability is a responsible attitude of man to their
duties, their conscientiousness, high quality and good faith, and the
corresponding reaction of the state and society - the connection
between person and society. The peculiarity of this institution consists
in components, which depends on the very existence of prospective
responsibility - a high level of legal consciousness, legal awareness and
culture, not only knowledge - understanding the norm of law, their
goals and essence, as well as the actual attitude towards their action or
behaviour, understanding of the reasons and
Awareness of possible consequences. [1, P.477], another words,
such a form of legal liability concerns educated and conscious citizens,
as well as highly developed states. Nevertheless, the commission of a
malicious act causes negative consequences primarily for a society or
an individual (victim), to the second - for the offender, in the form of
deprivation of values, if we consider positive legal liability, then the
logical will conclude that useful actions, in comparison with their
Antipode, far from always entail consequences, that is, the approval of
the subject's actions within the limits of specific legal relations. Such a
ratio is due primarily to the nature of a person - it has inherent in
instantaneous response to encroachment on its rights and freedoms, but
a rather insignificant reaction to do not endanger and restrict certain
values, although the last statement is exclusively individual, which is
based on Human education, conditions in which it has grown and
society in which it exists. The human being is characterized by
accustomed to circumstances, especially to favourable: for a fairly
short period, a person perceives useful actions from another person or
anything, up to a simple possibility to drink clean water, for a proper,
such that it should be in itself - it stops, appreciate what has until they
lose it. An important factor is the level of development of the state
because this institution establishes positive legal liability. [2, P.79]
Furthermore, to disclose the essence of the phenomenon of
positive legal liability, it should be considered its signs. Each
lawyer distinguishes its own, subjective, but common are the
following: encouraging, stimulating; provision by the state; can be
applied only by specially authorized bodies and persons; has a
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special procedural form of implementation; good faith, voluntary
and conscious realization by the subject of their duties; interpreted
as legitimate behaviour; are the positive effects of personal,
property and organizational nature, in the form of granting an
additional opportunity. [3, P.13]
For a better understanding, we try to give examples of the
application of positive legal liability: a serviceman of the Armed
Forces of Ukraine - a sergeant, conscientiously working for the
benefit of the country and, as a result, causes a state of a respective
reaction that manifests itself in positive consequences for sergeant an increase to senior sergeant. [4]
Taking everything into the consideration, positive legal
responsibility is a form of legal liability, which provides positive
implications for the subject, which conscientiously performs its duties.
This form of responsibility depends primarily on the state, because this
institution itself provides the conditions for the use of promising
liability, to the second - from the liability of the authorized to apply a
positive legal responsibility of persons. The Institute for Perspective
Liability has embodied an effective means of encouraging legitimate
behaviour and an incentive to realize their duties.
Literature:
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Philosophical and Legal Dimension. Scientific Visnyk of Lviv
State University of Internal Affairs, 2013., No. 3., P.469-479.
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Економічні науки
ВПЛИВ COVID-19 НА ЕКОНОМІКУ КРАЇН СВІТУ
Якимишин І.Ю..,
студент факультету міжнародних відносин
Університет Марії Склодовської-Кюрі
м. Люблін,Польща
Метою статті є дослідження стану і тенденцій впливу
COVID-19 на економічну ситуацію у світі і визначення соціальноекономічних втрат, яких зазнає Україна від пандемії. У процесі
дослідження було розглянуто вплив пандемії коронавірусу на
тренди розвитку світової економіки. Основними наслідками
COVID-19 для світової економіки вже є: падіння індексів бірж;
суттєве зниження цін на нафту та уповільнення розвитку ринку
металів; скорочення виробництва; суттєве зниження доходів
авіакомпаній та морського транспорту, торгово-розважальних
центрів, туристичної індустрії; зменшення доходів населення;
зростання прибутків фармацевтичної промисловості та світової
індустрії ігрових, освітніх та інших онлайн-додатків; зростання
попиту інвесторів на менш ризикові активи. За такої ситуації вже
відбувається зниження економічного зростання світової
економіки (з 2,5 % до 0,6 %).. Перспективами подальших
досліджень є проведення аналізу економічних наслідків
карантину, втрат світової економіки після подолання
коронавірусної хвороби та реальних заходів, яких було вжито для
стабілізації фінансово-економічної ситуації на мікро- та
макрорівнях.
Ключові слова: безробіття, ВВП, економічна криза,
коронавірус, COVID-19, пандемія, рецесія, ринкові індекси
Уся світова спільнота, починаючи з середини грудня 2019
року, потрапила під величезний вплив Всесвітньої епідемії
коронавірусної хвороби, яка отримала назву COVID-19.
Пандемія, зумовлена цим вірусом, вже призвела до тисячних
людських втрат у всьому світі, наклала суттєві обмеження на
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соціально-культурне життя населення і кардинально змінила
тренди глобальної економіки. На сьогодні важко спрогнозувати,
які остаточні людські жертви та економічні втрати зазнають
держави в коротко-, середньо - і довгостроковій перспективі.
Проте важливо розглянути окремі прогнози економічного
розвитку та заходи, які вибрані урядами провідних країн світу для
подолання негативних наслідків пандемії COVID-19. Це дасть
змогу сформувати реальне бачення можливого перебігу
економічних процесів, які безпосередньо матимуть вплив на
рівень соціально-культурного життя населення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Жваве обговорення
проблеми поширення коронавірусної хвороби відбувається у
засобах масової інформації, де свої погляди висловлюють
міністри, представники владних структур, провідні економічні
експерти, соціологи та політологи, інші провідні фахівці з цього
питання. Зокрема, це А. Гурріа, К. Лагард, Р. Хатт, І. Петрашко,
А. Пустова, В. Медечук, А. Амелін, А. Блінов, В. Каценельсон, Я.
Лаврик, Д. Монін та ін.
Метою статті є дослідження стану і тенденцій впливу
COVID-19 на економічну ситуацію у світі, зокрема, визначення
соціально-економічних втрат, яких зазнає Україна від пандемії
цієї хвороби. Виклад основного матеріалу дослідження. Всесвітня
організація
охорони
здоров’я
офіційно
проголосила
коронавірусну хворобу пандемією на початку березня 2020 року.
Хоча спалах захворювання розпочався у середині грудня 2019
року в місті Ухань у центральному Китаї. За цей час пандемія
суттєво вплинула на тренди розвитку світової економіки, не
залишивши осторонь жодної країни[1,c.18]. Перш за все, це
пов’язано із жорсткими карантинними заходами, які ввели уряди
багатьох країн: закриття торгово-розважальних центрів, заборона
відвідання усіх масових заходів, обмеження у пересуванні як у
межах країни, так і при перетині її кордонів, скорочення
виробництва (через встановлення лімітів одночасного
перебування працівників в одному приміщенні) тощо. Окремі
компанії перевели своїх працівників на режим роботи «на дому»,
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інші ж змушені відправляти своїх працівників у відпустку. При
цьому є випадки зловживань і порушень деякими роботодавцями
умов трудового договору, які вимагають від працівників писати
заяви на звільнення за власним бажанням або ж брати відпустку
за свій рахунок. Все це негативно позначається на добробуті
населення, їх фінансовому становищі і у недалекому
майбутньому призведе до скорочення їх попиту на ряд товарів і
послуг. В результаті поширення коронавірусної хвороби такі
компанії зі світовим ім’ям, як Apple, Toyota, Starbucks, McDonald's
та Volkswagen, призупинили виробництво чи продажі в Китаї. Під
загрозою опинилися світові виробничі ланцюжки – від
електроніки й авто до курятини[2,c.26]. Провідні авіакомпанії
світу тимчасово скасували рейси до Китаю. У своєму коментарі
на електронному порталі «Слово і діло» економічний експерт А.
Блінов зазначив, що низка провідних інституцій станом на
початок березня 2020 р. зазначають зниження економічного
зростання в середньому з 2,5 % до 0,6 %.
Економіка України залежна від попиту на експортну
продукцію, який в умовах світової кризи падає[3, c.21]. Це, своєю
чергою, призводить до недоотримання необхідного обсягу
іноземної валюти, скорочення робочих місць, а отже, цілковитого
сповільнення економіки. В умовах подальшого поширення
COVID-19 в Україні, як і у світі в цілому, спостерігатиметься і
сповільнення обсягів будівництва, скорочення автодорожніх
ремонтів тощо [5, c.42].
Висновок. Результати проведеного дослідження дають
можливість стверджувати, що економічна криза, спровокована
пандемією COVID-19, зачепила усю світову економіку. Кожна
країна прямо чи опосередковано відчує негативний вплив
коронавірусу на свою фінансово-економічну систему.
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Карантинні

заходи,

спрямовані

на

запобігання

розповсюдження вірусу SARS - CoV-2, призвели до значних
змін у сфері надання освітніх послуг, що торкнулися, перш за
все,

особливостей

дистанційних

організації

умовах.

навчального

Відсутність

процесу

попереднього

в

досвіду

здійснення електронної комунікації зі здобувачами освіти
загальноосвітніх

навчальних

закладів,

досліджена

В.І.

Ковальчуком та І.П. Воротниковою [1], зумовила тимчасову
дезорієнтацію учасників навчального процесу, яка, в свою
чергу,

породила

багатоманіття

форм

роботи,

що

їх

використовують педагоги упродовж «карантинного» року.
Дана робота присвячена огляду форм та інструментів
дистанційного навчання, що їх було використано при
викладанні історії у Харківському ліцеї № 161 «Імпульс»
Харківської міської ради Харківської області, з метою
узагальнення досвіду.
З початком дистанційного навчання до роботи було
активно залучено персональний сайт вчителя історії Доценка
І.Б., створений на основі Інтернет – платформи Wix, що до
початку

карантинних

додатковий

обмежень

інформаційний

ресурс.

використовувався
Даний

як

конструктор

дозволяє не тільки покроково створити привабливий та
інформативний сайт, але й розміщувати на його сторінках та
підсторінках великі обсяги інформації (обмеження стосуються
лише кількості Інтернет – сторінок у безкоштовній версії, а не
обсягу розміщених файлів, що є характерним для більшості
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подібних платформ). Окрім того, здобувачі освіти мають
можливість підписатися на сайт й автоматично отримувати на
електронну скриньку інформацію про всі оновлення, що також
додає

зручності

такій

формі

роботи.

Для

здійснення

електронної комунікації у формі запитань та відповідей на
сайті

було

автоматично

створено

форму

переадресовує

зворотного

інформацію

зв’язку,

на

яка

персональну

скриньку вчителя [2].
Головними перевагами використання персонального
сайту вчителя на основі платформи WIX є можливість вільного
доступу до розміщеної інформації на основі лише пошукового
запиту у браузері, без використання буквенно – числових
кодів, що є характерним для сервісу Google Classroom, що
створює умови для прозорості та інформаційної відкритості
навчального процесу, розміщення практично необмежених
обсягів

файлів,

опублікованих

на

ресурсі,

можливість

відстеження актуальної інформації через оформлення підписки
на сайт та залучення альтернативної електронній скриньці
способу комунікації зі здобувачами освіти через форму
зворотного зв’язку.
Втім, окрім власне вибору форми надання освітніх
матеріалів для опрацювання (групи в месенджерах, Google
Classroom, персональні сайти чи сайт освітнього закладу
тощо), з початком дистанційного навчання доволі гостро
постала

й інша

проблема,

пов’язана

із

забезпеченням

проведення об’єктивного підсумкового оцінювання здобувачів
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освіти, що, відповідно до Закону України «Про освіту», має
здійснюватися

на

засадах

академічної

доброчесності[3].

Упродовж 2020-2021 років були успішно проведені тестування
з використанням систем «Всеосвіта» та «На Урок», що
дозволяють організовувати поточні й підсумкові тестування у
запланованому режимі (обмежено час виконання, час початку
та завершення тестування, в інший час запитання є доступними
лише для автора тесту), причому повторне виконання роботи з
одного й того самого пристрою автоматично блокується обома
системами. Перспективною є й система Human Школа, що її
активно впроваджують у роботу загальноосвітні навчальні
заклади, та що засвідчила свою ефективність при проведенні
Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра
Яцика,

але

основною

проблемою

її

використання

є

необхідність залучення до роботи усього закладу, система не
надає безоплатної можливості для роботи вчителям та учням
поза певним закладом.
Таким чином, підсумовуючи вищевикладене, варто
зазначити, що розгортання реалізації дистанційної освіти в
Україні

та

відсутність

попереднього

досвіду

широкого

використання інформаційно – комунікаційного середовища в
умовах навчального процесу породили багатоманіття форм
організації дистанційного навчання. Найбільш ефективними
серед них, на нашу думку, є використання персонального сайту
та конструкторів тестування, комплексне застосування яких
дає
198

змогу

доволі

вдало

поєднати

надання

матеріалів,

здійснення комунікації між вчителем та учасниками освітнього
процесу, та проведення контролю знань відповідно до засад
академічної доброчесності.
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