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ОСОБЕННОСТИ РОДНОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТОВ НА 

УРОКАХ НЕРОДНОГО ЯЗЫКА 

 

Андрєєва О.Ю.,  

ст. викладач кафедри мовної підготовки  

Запорізького державного медичного університету  

м. Запоріжжя, Україна  

Представители различных методических систем выдвигают 

разные принципы относительно родного языка обучаемых. 

Сторонники прямого и натурального методов, например, 

провозглашают принцип исключения родного языка студентов из 

процесса обучения. Другие выдвигают принцип опоры на родной 

язык, третьи – принцип учета родного языка студентов. Принцип 

опоры на родной язык предполагает, что на уроке студентам все 

время необходимо сравнивать формы двух языков, анализировать 

их сходство и различие с целью детального постижения строя 

этих языков. Причем все это направлено на теоретическое 

осмысление, а не на практическое овладение.  

Принцип учета родного языка направлен на практическое 

овладение иноязычной речью. Этому служит, во-первых, такая 

организация речевого материала, которая способствует 

предотвращению интерференции со стороны родного языка. Во-

вторых, -- соответствующая организация процесса усвоения 

иноязычных форм (лексических единиц). Данный аспект значим 

для преподавателя, который обеспечивает профилактику ошибок, 

предусматривая их заранее. 

На уроках украинского или русского как иностранного 

использование родного языка студентов неразрывно связано с 

дидактическим принципом сознательности обучения. Еще Л.В. 

Щерба подчеркивал особое значение метода отталкивания от 

родного языка. По его мнению, учащиеся должны изучать любое 

новое явление иностранного языка, сравнивая его с 

соответственным по значению явлением родного. В 

преподавании украинского или русского языка как иностранного 
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невозможно полностью отвлечься от родного языка студентов 

(которые ни при каких условиях не смогут полностью абстраги-

роваться от его влияния, ведь вся окружающая действительность 

воспринимается человеком через призму именно родного языка). 

Ориентацию на родной язык иностранных студентов 

принято считать методическим удобством. Она представляет 

собой лингводидактическую основу методики национально-

языковой ориентации обучения целевому языку, когда с учетом 

национально-языковой специфики восприятия и усвоения 

иностранного (в данном случае украинского или русского) языка 

строится весь учебный процесс.  

Принцип учета особенностей родного языка на уроках 

неродного языка состоит в применении сопоставительного 

принципа, который при тождестве языковых явлений ускоряет и 

облегчает усвоение языкового материала, способствует его более 

точному (осознанному) восприятию, а в случаях расхождения 

языковых явлений предупреждает ошибки, связанные с влиянием 

родного языка студентов. Все языки имеют относительно общие 

универсалии, используя которые студентам остается только найти 

отличия. Преподавателю без сопоставительного анализа данных 

(фонетика, морфология, лексика и т.д.) двух языков (родного 

языка студентов и изучаемого неродного языка) невозможно 

диагностировать и предупреждать трудности в усвоении 

студентами учебного материала.  

При лингвистическом подходе это сопоставление позволяет 

обнаружить довольно ясную картину соответствий (и несоответ-

ствий) в двух лингвистических системах. В лингводидактических 

целях описание особенностей языков является базой для 

разработки стратегии обучения украинскому или русскому языку 

как иностранному.  Проводя сопоставительный анализ, выделяем 

три группы языковых явлений: 

1) полное совпадение; 

2) неполное (частичное); 

3) полное несовпадение (явления, отсутствующие в родном 

языке студентов). 
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Разумеется, наибольшую трудность в усвоении неродного 

языка иностранными студентами представляют явления второй и 

третьей групп. При частичном совпадении возникает межъязы-

ковая интерференция. Тут задачей преподавателя является 

направить студентов на «верный путь» (например, при введении 

нового лексического материала, объяснить им, что обозначает 

понятие «ложные друзья переводчика» и привести при этом 

несколько ярких, запоминающихся примеров). Что же касается 

отсутствующих явлений в родном языке студента, тут препо-

давателю часто следует прибегать к поиску аналогичных явлений 

в иностранном (родном для студентов) языке. 

Принцип учета особенностей родного языка при овладении 

иностранным языком имеет особое значение для обучения 

новому языку, в котором студентам на первых порах многое 

кажется странным, немотивированным, а иногда просто 

непостижимым. И только опираясь на родной язык, можно 

добиться ясного понимания соответствующих структур и 

значений в чужом для них языке. 

Путем выполнения одноязычных упражнений на иностран-

ном языке родной язык можно «изгнать» из аудитории, но в 

сознании студентов он будет неизменно присутствовать, поэтому 

во всех необходимых случаях родной язык должен стать 

хорошим помощником для овладения изучаемым иностранным 

языком. 

Разумеется, во всех случаях, когда постижение различных 

сторон и явлений иностранного языка легко осуществить с 

помощью беспереводных средств, к ним надо прибегать и 

широко использовать. Но в тех ситуациях, когда осознание 

изучаемого явления беспереводным путем либо делается 

невозможным, либо дается студентам с большой затратой 

времени и усилий, необходимо апеллировать к родному языку, 

которым хорошо владеют студенты практически и, в известной 

мере, теоретически.  

Сказанное отнюдь не нацеливает на то, чтобы на уроках 

украинского или русского языка как иностранного широко 
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практиковать сопоставление с родным языком. Такой подход 

уводил бы современного преподавателя в сторону от решения 

основных задач, обусловленных необходимостью практического 

овладения изучаемым иностранным языком. Однако полный 

отказ от учета особенностей родного языка может нанести 

серьезный ущерб и вызвать у студентов неприязнь к 

иностранному языку как учебному предмету, что подавляет в них 

интерес к учебе. 

Таким образом, учет особенностей родного языка все-таки 

остается ведущим принципом, реализация которого должна быть 

заложена прежде всего в учебных материалах и упражнениях, 

представленных в учебниках и учебных пособиях. В наше время 

уже всеми признано, что один и тот же иностранный язык не 

может преподаваться одинаково студентам различной 

национальной принадлежности. Поэтому учебные материалы 

следует строить так, чтобы, с одной стороны, достигался бы 

положительный перенос из родного языка на иностранный, где 

только возможно, а с другой (где это необходимо) — ставился бы 

большой акцент на тренировочной работе с теми явлениями в 

изучаемом иностранном языке, которые резко отличаются от 

соответствующих явлений в родном языке или вообще в нем 

отсутствуют. 

Для того, чтобы иметь общее представление о системных 

языковых трудностях изучения и усвоения украинского или 

русского языка иностранными студентами, преподаватель 

обязательно должен учитывать воздействие родного языка 

студентов. Учет воздействия особенностей родного языка 

является одним из основных принципов, на которых 

основывается лингводидактическая типология трудностей 

обучения иностранному языку (и трудностей усвоения его 

иностранными студентами). Осуществление принципа  учета 

особенностей родного языка возможно лишь тогда, когда речь 

идет о конкретной национальной аудитории (ведь именно от ее 

языкового опыта зависит характер трудностей и их объем). 

Следует отметить, что он может быть эффективно реализован в 
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моноязычной аудитории, в интернациональных же группах, где 

собраны студенты, говорящие на разных языках, преподавателю 

сложнее учитывать особенности родного языка всех обучаемых. 

От правильной реализации принципа учета родного языка 

студентов на уроках украинского или русского языка как 

иностранного зависит эффективность обучения. 

Литература: 

1. Леонтьев А.А. Проблема опоры на родной язык и типо-

логия речевых действий / сб. статей «Вопросы психолингвистики 

и преподавания русского языка как иностранного», под ред. А.Н. 

Леонтьева, Т.В. Рябовой – М.: изд-во МГУ, 1971. – с. 17-28 

2. Мотина Е.И. Избранные труды / Е.И. Мотина. – М.: изд-

во РУДН, 2005 – 340 с. 

3. Щерба Л.В. Преподавание иностранных языков в средней 

школе: общие вопросы методики / Л. В. Щерба. Издание второе: 

под ред. И.В. Рахманова – М.: Высшая школа, 1974. – 112 с. 

4. Щукин А.Н. Современные интенсивные методы и 

технологии обучения иностранным языкам: Учебное пособие. — 

М.: Филоматис, 2008. — 188 с. 

______________________________________________________ 

УДК 141.132  Філософські науки  
 

РАЦІОНАЛІСТИЧНІ ПОГЛЯДИ Ю. ДРОГОБИЧА: 

ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ 
 

Андрусів Л. З. 

кандидат філософських наук,  

доцент кафедри суспільних наук,  

Івано-Франківський національний  

університет нафти і газу 

В. Литвинов характеризує час з ХV – по середину ХVІ ст. як 

перший етап розвитку українського ренесансного гуманізму, 

типологічно подібний до раннього італійського, де колом зацікав-

лень є суспільно-політична та етична проблематика [1, с. 8].  

Першим із зачинателів українського гуманізму є Юрій 
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Дрогобич. Цінність його поглядів полягає у розробці астрології 

та природознавства, які ґрунтувались на вірі у силу розуму 

пізнати причинно-наслідкові зв’язки навколишнього світу, що 

залежать від руху зірок та планет: народження людини, 

становище юдеїв, християн, різні кліматичні умови, навіть 

самопочуття понтифіка та його кардиналів тощо.  

Юрій Дрогобич, хоч і зазначає, що зірки управляють 

земними справами, проте допускає незалежність людини як 

розумної істоти: «Не примушують вони (зірки – прим. Л. З.), але 

дозволяють самим правити; а якщо раптово загрожують – люди 

можуть відвести ці загрози розумом» [2]. 

На початку «Прогностичного погляду на 1483 рік» автор 

застерігає читача від несерйозного сприйняття нових відкриттів в 

науці: «Адже вони не пусті і не для пришелепуватих насмішок – 

самою Мінервою подаровані з горнього безмежжя» [2]. Замість 

християнського Бога, в руках якого знаходились різні події в 

житті людини та цілого народу, виникає строге визначення 

різноманітних подій за іншим критерієм: «зірками управляються 

справи земні» [2], звідки теза «Все смертне підлягає небесним 

законам» [2] набуває ширшої інтерпретації.  

Вже у вступі до книги «Прогностична оцінка 1483 року» 

Юрій Дрогобич висловлює цікаві ідеї про широкі можливості 

людського пізнання, наголошуючи на цінності людського розуму, 

яким легко осягнути «обшири неба для наших очей незбагненно 

великі» [3, с. 444]. Український мислитель надає великого 

значення праву людини слідувати вказівкам власного розуму.  

Гуманісти обстоювали ідею активного ставлення до дійс-

ності за допомогою власного розуму, яка тісно співвідносилась з 

ідеєю громадянського гуманізму, національною самосвідомістю, 

патріотизмом, принципом служіння спільному благу. Всі ці ідеї 

актуалізували у філософській культурі ХV – середини ХVІ ст. 

увагу до розуму як засобу пізнання та перетворення дійсності.  

Юрій Дрогобич, розвиваючи свої астрономічні погляди 

використовує імена богів з античної міфології: Мінерва, Венера, 

Юпітер [3, с. 444]. На наш погляд, доцільно говорити про цілу 
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запозичену символіку античності, яка набула поширення в творах 

українських мислителів та мала пряме відношення до розвитку 

акценту на ролі пізнання, а саме поняття: Мінерва – у 

давньоримській міфології богиня мудрості, синонім Афіни – 

давньогрецької богині ремесла, мудрості і науки; Аполлон, Феб – 

в грецькій міфології бог світла і сонця, він також виступає 

проводирем дев’яти муз, покровителем мистецтва; самі музи, 

яких можна тлумачити як наснагу та творчість до використання 

власного розуму; Юпітер – у давньоримській міфології бог неба, 

денного світла, перемоги, практично тотожний давньогрецькому 

Зевсу, проте, на наш погляд, дещо близький із Фебом.  

Таким чином, при аналізі творів Юрія Дрогобича можна 

виокремити поняття-символи, які репрезентують раціоналістичні 

тенденції: світло – Феб – розум – знання, Мінерва – Афіни – 

мудрість – знання. Серед поширених ідей, що вплинули на 

розвиток раціоналістичних тенденцій в осмисленні дійсності, на 

наш погляд, слід назвати такі, як культ розуму, зокрема вміння 

його використовувати, надання великої цінності світським 

наукам, книгам, ідея творчої, активної людини. 

Література: 

1.Литвинов В.Д. Ренесансний гуманізм в Україні: монографія 

К. : Основи, 2000. 472 с. 

2. Дрогобич Юрій. Прогностичний погляд на 1483 рік. 

Українські гуманісти епохи Відродження: антологія URL: 

http://izbornyk.org.ua/human/hum48.htm 

3. Дрогобич Юрій. Вступ до книги «Прогностична оцінка 

1483 року». Українська література ХІV – ХVІ ст. / авт. вст. ст. 

і ред. В.Л. Микитась. К. : Наукова думка, 1988. С. 444. 
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УДК 338.28: 338:48             Економічні науки 
 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ В 

УМОВАХ ПАНДЕМІЇ СOVID-19: ГЛОБАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ   
 

Баран Р.Я. 

к. е. н., доцент  

доцент кафедри міжнародної економіки,  

маркетингу  та менеджменту  

Івано-Франківський навчально-науковий 

 інститут менеджменту  

Західноукраїнського національного університету 

м. Івано-Франківськ, Україна 

Аналіз статистики міжнародних туристичних потоків за 

останній  період допоможе зрозуміти загальні тенденції у  галузі 

та розробити стратегію подальших кроків для туристичної індуст-

рії в  Україні  в  умовах глобальної невизначеності. Очевидно, що 

кризові  ситуації з однієї сторони  загрожують існуванню будь-

якої галузі, а  з іншої ‒ створюють передумови для  перезавантаж-

ження  потенційно сильних підприємств. Загалом  вплив  пандемії 

Covid-19 поставив на межу  банкрутства одні галузі (для прикладу 

готельно-ресторанні об’єкти) і  створив передумови для різкого 

скачка та  розвитку  інших (зокрема сфери інформаційних техно-

логій).  

Що стосується туристичної галузі загалом на глобальному 

рівні, то внутрішні та розважальні подорожі зазнали меншого 

впливу і швидше відновлюються порівняно з іншими під секто-

рами міжнародного туризму. Узагальнено можна відзначити, що 

прибулих міжнародних туристів у 2020 р. було 381 млн осіб, що 

на 26% менше порівняно з 2019 р. і відповідає даним 30 річної 

давнини. Доходи індустрії подорожей та туризму у  2020 р. 

склали 348,8 млрд дол. США, що на 52% менше порівняно з 

попереднім роком. При цьому обсяг глобального ринку туристич-

них послуг у  2020 р. скоротився з 1691 до 1541,0  млрд дол. США 

[1]. Очевидно, такі тенденції пов’язані з жорсткими карантин-

ними заходами, запровадженими майже в усіх країнах світу. 
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Однак, за прогнозними даними 2021 р. очікується  навіть переви-

щення  цього показника станом на 2019 р. до 1701,8 млрд дол. 

США (позитивна динаміка на основі екстраполяції тренду 

очікується й  на 2022 р. за  умови збереження інших рівних умов), 

що ми, насамперед, пов’язуємо з  інтенсивним застосуванням  

інструментів діджиталізації маркетингової діяльності  у турис-

тичній  сфері. 

Продовжуючи аналіз динаміки розвитку досліджуваної 

галузі в  глобальних масштабах зауважимо, що станом на початок 

2021 р. частка у світовому ВВП через постійні обмеження 

мобільності становила всього 10,4 %, тобто зменшилась на 5,5 % 

у 2020 р. Надзвичайно негативним наслідком стало те, що у  2020 

р. було втрачено 62 млн робочих місць, що на 18,5 % менше ніж у 

попередньому році. Як  наслідок, у  галузі залишилося лише 272 

млн зайнятих порівнянні з 334 млн у 2019 р. Зауважимо, що 

витрати внутрішніх туристів зменшились на 45%, тоді як 

міжнародних ‒ на безпрецедентні 69,4% [2].  

Витрати туристів на розваги загалом  зменшилися на 49,4 %, 

тоді як витрати ділових туристів знизилися аж на 61,0 %. Істотно 

постраждали також авіаперевізники. Кількість польотів, здійсне-

них авіакомпаніями в глобальному масштабі у 2019 р. становила 

38,9 млн, а у 2020 р. спостерігалося безпрецедентне зниження 

згаданого показника до 16,4 млн [2]. 

Проте, незважаючи на істотні втрати у світовому ВВП, опи-

сані вище туристична галузь отримала й вагомі інвестиції у 

минулому році. Більшість із них було спрямовано на стартапи 

маркетингового спрямування на  основі цифровізації процесів. 

Насамперед, йдеться про зростання обсягів та кількості віртуаль-

них турів. Загалом в галузь подорожей та туризму було інвестор-

вано близько 2,4 млрд. дол. США, що, однак, на 58,11% менше 

порівняно з показниками 2019 р. Лише за перший квартал 2020 

року інвестори вклали 1,4 млрд дол. США на реалізацію 57 старт-

апів у  туристичній  сфері, які  майже  всі  були  пов’язані з діджи-

талізацією різноманітних процесів [3]. Відзначимо, що у  пошуко-

вих системах щомісячний пошук віртуальних подорожей збіль-
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шився у 28,5 разів ‒ з 8981 пошукових запитів на місяць у лютому 

2020 р. до 25661 у квітні цього ж року. При  цьому, розмір світо-

вого ринку віртуальної реальності оцінювався в 15,81 млрд. дол. 

США у 2020 р., і, як очікується, до 2028 р. зросте ще на 30,9%.  

На сьогоднішньому етапі розвитку світового суспільства 

зрозуміло, що глобальна економіка продовжує інтенсивно 

діджиталізуватися. Це, насамперед, пов’язано з тим, що істотна 

частка людей працюють віддалено та дотримуються заходів 

безпеки щодо соціального дистанціювання, тому обсяги  викорис-

тання Інтернету та подібних мереж зросла в рази. Більшість 

суб’єктів господарювання використовують онлайн маркетингові 

технології  з метою збільшення своєї присутності у  глобальних 

мережах. Зважаючи на це та інші фактори обсяги цифрового 

маркетингу зазнали фетишного зростання. Наголосимо, що серед-

ній обсяг часу, яку витрачали потенційні споживачі у  цифрових 

мережах становив близько 7  годин щоденно у 2020 р., тобто 

вдвічі більше, ніж у 2019 р. [4]. При цьому щоденний час, витра-

чений на соціальні мережі користувачами Інтернету у всьому 

світі в 2020 р., становив 145 хв. Кількість користувачів соціальних 

медіа зросла більш ніж на 10,5% (понад 376 млн  осіб) у період з 

липня 2019 р. по липень 2020 р., загалом досягнувши 3,96 млрд 

дол. США. Загалом у 2020 р. понад 2 млрд людей придбавали 

товари чи послуги в мережі Інтернет. При цьому, за той самий рік 

обсяг електронного роздрібного товарообороту перевищив 4,2 

трлн дол. США у всьому світі [5].  

Незважаючи на початкові падіння обсягів  світової економіки 

через згадану пандемію, витрати на цифрову рекламу зросли на 

12,2% у порівнянні з минулим роком у 2020 р. в США, 

досягнувши 139,8 млрд дол. США за рік. Для  прикладу, у США в 

2020 р. доходи від реклами в соціальних мережах досягли 41,5 

млрд. дол. США, що становить майже 30% усіх доходів від 

реклами в Інтернеті. У досліджуваному році витрати на цифрову 

рекламу в туристичній галузі в США, за оцінками експертів, 

досягли 3,24 млрд. дол. США, що на 41,0% менше порівняно з 

минулим роком [6]. 
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Попри низку деструктивних факторів, що мали  вплив  на 

глобальну економік минулого року, проте, туристична галузь 

нарешті подає ознаки певного відновлення. Однак, довгоочіку-

ваний стрибок залежить, головним чином, від темпів вакцинації, 

простоти обмежень на подорожі, сприятливості розвитку  

глобальної економіки, подальшої діджиталізації туристичної 

галузі  та відновлення сфери авіаперевезень.  

Таким чином нові можливості за  допомогою цифрового мар-

кетингу у туристичній галузі залежать від здатності туроператорів 

адаптувати свій бізнес до поточного сценарію подорожей в 

умовах діджиталізації [7]. 

Незважаючи на напрацьовані рекомендації та вжиті заходи, 

Україна все ж відстає від розвинених Європейських країн, де для 

«порятунку туристичної галузі» було застосовано різноманітні (як 

фіскальні, так і нефіскальні) комплекси заходів. Це зайвий раз 

підтверджує важливість акцентування на розвитку і впровадженні 

цифрових рішень в туристичній сфері.  
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СУЧАСНОСТІ 
 

Вергелес Т. М., 

асистент кафедри загальної гігієни та екології 

Сергета І. В.,  

доктор медичних наук, професор,  

завідувач кафедри загальної гігієни та екології 

Вінницький національний медичний університет 

ім. М. І. Пирогова 

м. Вінниця, Україна 

Актуальність. У теперішній час організація процесу здобут-

тя вищої освіти в умовах пандемії COVID-19 зазнала нових 

викликів. Саме тому для профілактики та запобігання розповсюд-

ження захворювання як в Україні, так і у світі загалом запровад-

жено онлайн-навчання замість класичної аудиторної (офлайн-

навчання) його форми. Отже, сьогодні, як ніколи, актуальним слід 

вважати дослідження особливостей перебігу психофізіологічної і 

психічної адаптації студентів, що перебувають в умовах дистан-

ційного навчання, в основі якого знаходиться використання спеці-

альних навчальних платформ та різних технологій із залученням 

нових нестандартних форм комунікації студентів і викладачів, 

котрі мають певні психофізіологічні та особистісні особливості 

[1, с. 17; 2, с. 63; 3, с. 162; 4, с. 139; 5, с. 126; 6, с. 1169]. 

Мета. Метою наукового дослідження було визначення 

особливостей адаптаційних можливостей організму студентів в 
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умовах дистанційного навчання. 

Матеріали та методи. В ході проведених досліджень здійс-

нювалось опрацювання даних сучасної наукової літератури у 

сфері організації навчання у дистанційному форматі, проводився 

цілий ряд ергономічних та фізіологічних досліджень, а також здій-

снювалась обробка результатів проведених тестувань студентів на 

підставі застосування особистісних опитувальників Айзенка, 

Спілбергера, Баса і Даркі, а також психометричної шкали Цунга. 

Результати та обговорення. Дистанційне навчання включає 

у свою структуру складові денної та заочної форм навчання. 

Причому процес онлайн-навчання має відбуватися з урахуванням 

психологічних і фізіологічних особливостей студентів. До переваг 

дистанційного навчання для студентів можна віднести створення 

усіх передумов до організації індивідуалізованого навчального 

процесу, який сприяє підвищенню рівня самостійної роботи та 

ступеня відповідальності студента за її результати, вдосконалення 

умінь роботи з комп’ютерною технікою, що нині має неабияку 

цінність.  

Ключовими аспектами психофізіологічної і психічної 

адаптації студентів є забезпечення комфортного навчання а 

саме: його гнучкості (студенти системи дистанційної освіти не 

мають регулярних занять у вигляді лекцій і практичних занять, 

а працюють у зручний для себе час, у зручному місці, у зручній 

обстановці) та мобільності (відстань від місця знаходження 

студента до закладу вищої освіти (за умов якісного зв’язку) не 

перешкоджає організації ефективного навчального процесу. 

Крім того, студенти безперешкодний мають доступ до багатьох 

джерел навчальної інформації (електронних матеріалів, відео- і 

аудіо-лекцій тощо).  

Порушення перебігу процесів психофізіологічної і психічної 

адаптації, у випадку коли студент не пристосувався до умов 

онлайн-навчання, можуть бути спричинені наступними фактора-

ми: недостатній рівень самодисципліни і мотивації, що знижує 

рівень ефективності самостійного вивчення нового матеріалу. До 

того ж тривала робота з технічними засобами, концентрація уваги 
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на віртуальному середовищі, а також постійна концентрація пог-

ляду на екрані монітора, сприйняття роздрібненої інформації 

призводить до збільшення когнітивного навантаження на студента.  

Під час тривалої роботи на студента починає впливати і так 

званий “інформаційний шум”. Студенту необхідно навчитися 

сприймати та відокремлювати потрібну інформацію з великого 

інформаційного потоку, лаконічно формулювати повідомлення та 

запити, правильно і швидко обробляти нову інформацію. Вивча-

ючи особливості психофізіологічної і психічної адаптації студен-

та до навчання в умовах дистанційного навчання, потрібно визна-

чити наступні рівні готовності студента до самостійної роботи: 

високий, при якому переважає професійний мотив; проміжний, 

коли є різні мотиви; низький, при якому переважає зовнішній 

мотив і, передусім, просто необхідність здати залік або іспит.  

Загалом необхідно відзначити, що студент повинен відчувати 

психологічний комфорт. У цьому процесі велике значення мають 

індивідуальні особливості студента, наприклад, молодій людині з 

домінантним аудіальним каналом сприйняття інформації, коли 

вона здатна засвоювати нову інформацію лише в озвученій формі, 

буде достатньо складно пристосуватись до відсутності лекцій та 

постійних пояснень на практичних заняттях. Слід зважати і на 

особливості зорового та слухового сприйняття студента, які 

також є важливим аспектом для його успішного подальшого 

онлайн-навчання. 

Дані оцінки особистісних рис студентів також засвідчували 

наявність цілого ряду відмінностей з боку їх критеріальних 

характеристик від аналогічних показників, властивих для їх 

ровесників, які перебували у звичному аудиторному форматі 

навчанні, передусім, з боку показників тривожності, агресивних 

проявів особистості, депресії тощо. 

Висновки. 1. Сьогодні дистанційне навчання є невід’єм-

ною альтернативою для традиційного навчання. Тому існує 

необхідність у поглибленому вивченні передумов до створення 

психологічного комфорту студентів, тім більше, що як 

наслідок запровадження нових стандартів освіти з’явилося 
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цілком нове дистанційне освітнє середовище.  

2. Для успішної організації дистанційного навчання, яке 

здійснюється з використанням різноманітних форм викладання, 

надто важливим є урахування психофізіологічних особливостей 

та особливостей особистості студентської молоді. Їх вивчення є 

актуальним і важливим завданням, вирішення якого здатне 

підвищити ефективність навчального процесу та зменшити рівень 

психічного напруження студентів.  

3. Дистанційна освіта, враховуючи усі її як переваги, так і 

певні незручності, є перспективним напрямом розвитку освіти та 

має неабияку цінність сьогодні, в умовах пандемії COVID-19. 

Існує необхідність аналізу теоретичних та експериментальних 

досліджень онлайн-навчання. Відтак дане питання залишається 

недостатньо розглянутим та потребує подальшого дослідження 
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Університет митної справи та фінансів,  

м. Дніпро 

Загальний інвестиційний потенціал України оцінюється у 63 

млрд. дол. [1]. Одним із напрямів його підвищення є створенням 

сприятливих правових та податкових умов для малих підпри-

ємств. Для цього Міністерством та Комітетом цифрової транс-

формації України запроваджено проєкт Дія.City – цифрової 

бізнес-країни зі спеціальним правовим режимом для IT-індустрії. 

Реалізація такого проєкту дозволить підвищити обсяги IT ринку 

приблизно на 11,8 млрд. дол. на протязі наступних п’яти років. 

Метою дослідження є виділення особливостей становлення 

цифрової економіки на малих підприємствах України. 

Доведено, що найбільший вплив на кількість малих підпри-

ємств в Україні серед параметрів цифрової економіки мають – 

проведення набору фахівців у сфері ІКТ та придбання послуг 

хмарних обчислень. 

Оскільки COVID-19 зробив цифрову трансформацію нагаль-

ним пріоритетом майже для кожної економіки, існуюча цифрова 

інфраструктура поряд із стратегіями розширення ІКТ-інфра-

структури може забезпечити більш рівномірну та надійну модель 
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майбутнього зростання малих підприємств. Нова норма, створена 

COVID-19, має такі особливості для малих підприємств: 

зросла залежність від високошвидкісної широкосмугової 

мережі для віддаленої роботи та навчання; 

хмарні обчислення для доступної автоматизації бізнес-

процесів та забезпечення масштабованої інфраструктури для 

зберігання, обробки та доставки інформації та послуг; 

штучний інтелект (АІ) застосовується для полегшення 

прийняття рішень та автоматизації процесів за допомогою таких 

рішень, як чат-боти; 

розширення використання Інтернет речей (IoT), який 

дозволяє автоматизувати процеси та послуги, а також забезпечує 

більшу стійкість ланцюга поставок; 

технології, що зменшують загальну вартість операцій та 

операційних витрат в мережі телекомунікацій. Сюди відносяться 

АІ, IoT та рішення для стійкої енергетики, оцифрування енергії та 

охолодження. Такі технології можуть підвищити життєздатність 

розгортання та розбудову мережі на стороні постачання та 

зменшити негативний екологічний вплив індустрії ІКТ на 

навколишнє середовище. 

Комерційні банки України не прагнуть виділяти кошти для 

малого бізнесу, так як великі ризики невиплати кредитів, а 

комерційні банки надають кредити з високими процентними 

ставками і з короткими термінами. Через відсутність заставного 

майна банківські кредитні програми малодоступні для молодих 

підприємців. Малі підприємства зобов'язані проходити безліч 

перевірок і звітів, що стримує їх розвиток проблеми з оподатку-

ванням і заробітної платою. 

Негативний вплив на рентабельність малих підприємств 

надають значні витрати на заробітну плату і пов'язані з нею 

податки (30-50%). Простіше покривати частину витрат за рахунок 

фондів підприємства, при цьому сплачуючи мінімальні заробітні 

плати. При впровадженні новітніх технологій необхідні фінансові 

кошти, яких немає у малих підприємств. Слабке управління через 

відсутність знань, умінь і навичок в галузі фінансів, виробництва, 
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менеджменту, маркетингу, а також недостатність досвіду в управ-

лінні і нездатність вирішення нестандартних завдань. Відсутність 

професійної перепідготовки керівника та співробітників малих 

підприємств. 

Таким чином, цифрова економіка сприяє інтелектуальному 

підключенню малих підприємств до чотирьох факторів: широко-

смугового та хмарного доступу, штучний інтелект (AI – Artificial 

Іntelligence) та Інтернет речей (IoT - Internet of Things). 

У подальшому передбачається розробка методичного 

підходу до оцінки параметрів і проблем розвитку малого бізнесу 

та його інноваційної діяльності. 
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Соя протягом багатьох років по праву вважається однією з 

найбільш цінних харчових рослин в усьому світі, адже вона 

містить незамінні амінокислоти, необхідні для нормального 

обміну речовин, а білкові сполуки, які містяться в цій рослині, 

дуже легко засвоюються і за своїми властивостями є дуже близь-

кими до м’ясних, молочних і яєчних білків. На сою спостеріга-

ється стабільний попит як всередині України, так і за кордоном. 
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Основними передумовами, які зумовили зміну становища 

цієї культури в світі за останні 20 років, стали зрушення у 

структурі харчування населення розвинених країн, що пов’язані з 

переходом від використання тваринних жирів на рослинні та 

олію; а також збільшення його чисельності в країнах Азії і 

стрімкий розвиток галузі тваринництва у ЄС. У сукупності це 

зумовило зростання глобального попиту на сою та переорієн-

тацію багатьох країн на її вирощування, серед яких опинилася і 

наша країна. 

Вирощування сої в Україні лише нещодавно стало тради-

цією. У нашій країні вона набула значного поширення на початку 

ХХI ст.  

В Україні інтерес до сої зростає в усіх ґрунтово-кліматичних 

зонах: розширюється соєве поле, вона повноправно включається в 

сівозміни основних землеробських регіонів. Тепер наша країна за 

обсягами виробництва сої посідає перше місце в Європі, восьме – 

у світі, має найкращі перспективи для нарощування виробництва і 

формування значних експортних її ресурсів. Соя є саме тією сіль-

ськогосподарською культурою, яка вдало поєднує економічний 

інтерес з агротехнологічним. Як біологічний азотфіксатор, соя – 

один з найкращих попередників у сівозміні, бо стабілізує зрос-

тання виробництва зерна і зміцнює економіку господарств [1]. 

У 2020 р. посівні площі під соєю становили 1323,2 тис. га, що 

на 17,95% менше, ніж у 2019 р. Найменші за розміром площі сої у 

2020 році серед регіонів у Дніпропетровській (2,8 тис. га), 

Одеській (5,8 тис. га), Миколаївській (6,3 тис. га), Запорізькій 

(10,2 тис. га) та Закарпатській (13,2 тис. га) областях. Найбільші 

площі сої у 2019 році у Полтавській (129,4 тис. га), Хмельницькій 

(132,5 тис. га), Житомирській (118 тис. га) та Вінницькій (101,6 

тис. га) областях.  

Фактично близько 61% усіх площ сої зосереджено в 

господарствах лісостепової зони, 23% – поліської і 16% – степової 

[2]. 

Основні обсяги виробництва сої зосереджено в сільсько-

господарських підприємствах (табл. 1).  
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Таблиця 1  

Виробництво сої за категоріями господарств 

Показник 2013 р.  2015 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 

Усі категорії господарств, 

тис. т 
2740,7 3930,6 3899,4 4460,8 3698,7 2770,9 

у тому числі: 

сільськогосподарські 

підприємства 
2572,6 3675,0 3647,1 4102,1 3338,4 2485,1 

питома вага у загальному 

виробництві, % 
93,9 93,5 93,5 92,0 90,3 89,7 

господарства населення, 

тис. т  
168,1 255,6 252,3 358,7 360,3 285,8 

питома вага у загальному 

виробництві, % 
6,1 6,593,5 6,5 8,0 9,7 10,3 

 

Так, за підсумками 2020 року, в сільськогосподарських 

підприємствах, враховуючи фермерські господарства, було 

зібрано 89,7% загального обсягу врожаю. Частка господарств 

населення у загальному виробництві сої становила 10,3%. 

Відмітимо, що у 2020 р. порівняно з 2019 р. частка господарств 

населення у виробництві сої зросла.  

З роками спостерігаємо коливання посівних площ і 

валових зборів сої (табл. 2).  
 

Таблиця 2  

Динаміка виробництва сої в Україні 

Показник 2015 р. 2017р. 2018р. 2019р. 2020р. 

2020 р. 

до 2015 

р., % 

Зібрана площа, тис. 

га 
2135,6 1981,9 1728,7 1612,8 1323,2 61,96 

Урожайність, ц/га 18,4 19,7 25,8 23,3 20,9 113,6 

Валове 

виробництво, тис. т 
3930,6 3899,4 4460,8 3698,7 2770,9 70,5 

 

Валовий збір сої (2,8 млн. т) у 2020 р. порівняно з 2015 р. 

зменшився на 29,5% та на 25,1% менше, ніж у 2019 р. Зниження 

показника у 2020 р. порівняно з 2015 р. відбулося через суттєве 

скорочення зібраних площ (на 38,04%), яке спостерігається в усі 

наступні роки з 2015 р. Зокрема, у 2020 році порівняно з 2019 
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роком також відмічаємо зменшення зібраних площ сої на 17,9%. 

Найбільший урожай в 2020 році отримано у Хмельницькій 

(337,3 тис. тонн), Полтавській (222,7 тис. тонн), Житомирській 

(235,7 тис. тонн), Херсонській (227,5 тис. тонн), Львівській (220,9 

тис. тонн) областях. 

Найбільша урожайність сої в 2020 році спостерігається в 

Закарпатській (34,9 ц/га), Запорізькій (32,4 ц/га), Херсонській 

(31,5 ц/га), Львівській (28,7 ц\га), Рівненській (26,1 ц/га), Терно-

пільській (27,6 ц/га) та Івано-Франківській (26 ц/га) областях [3]. 

З 2014 року кількість виробників сої спостерігається на рівні 

10600 господарств. Із вирощених 4,35 млн тонн сої 2019/2020 

року на експорт, за даними асоціації «Укроліяпром», відправлено 

2,54 млн тонн на суму $825 млн (за ціною $326/т) [4].  

Хоча соя й потребує до себе багато уваги, підприємства не 

планують відмовлятися від її вирощування. Адже вона не лише 

загалом рентабельна культура навіть за таких умов (в середньому 

затрати на 1 га сої близько 12 тис. грн, ціна 1 т минулого року 

була приблизно такою ж, тому навіть 2 т/га, хоч і з невеликим 

зиском, але окупляться), соя ще й дуже добрий попередник, 

оскільки накопичує у ґрунті азот [5]. 

Чималим попитом на зовнішньому ринку користується укра-

їнська соєва олія, майже 39 % вартості вивозу якої за оцінюваний 

період часу визначалось Китаєм, близько 35 % –Польщею та 8 %  

Індією [6]. 

Значущими зовнішніми ринками збуту щодо української 

макухи та твердих відходів від вижимки соєвої олії є Угорщина, 

Білорусь та Грузія. 

Україна за період січня-червня 2020 року експортувала 821,5 

тисяч тонн соєвих бобів на суму $ 288,7 млн. Основними країна-

ми-імпортерами української сої були: Туреччина - на $ 61,9 млн 

(21,42%); Білорусь - на $ 56,2 млн (19,46%); Греція - на $ 30,1 млн 

(10,43%) [6]. 

При цьому,  турецькі переробники минулого року імпорту-

вали українську сою, а тепер виробляють дешевий шрот. 

Сьогодні вирощування сортів проводиться у двох напрямках: 
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харчової сої та фуражної (годівля, олія). Для переробки придатні 

будь-які сорти з вмістом протеїну не менше 32%. У харчовій 

промисловості використовують сорти з світлим рубчиком і 

певними смаковими властивостями [7]. 

Разом з тим, в грудні 2020 року світовий експорт соєвого 

шроту значно скоротився – до 3,11 млн тонн у порівнянні з 4,9 

млн тонн в аналогічний період 2019 року. Зокрема, експерти 

зафіксували різке скорочення відвантажень продукту з Аргентини 

– до 0,66 млн тонн, тоді як у грудні 2019 року даний показник 

перевищував 2 млн тонн. Крім цього, експорт соєвого шроту 

знизили Бразилія – до 0,95 млн тонн (1,64 млн тонн) і Україна – 

до 0,04 млн тонн (0,07 млн тонн) [7]. 

Агроекономічний ресурс виробництва сої у нашій країні 

тільки останніми роками розпочав застосовуватися в повній мірі, 

проте сучасний рівень її врожайності має більший потенціал, що 

закладений у нових сортах української селекції. Що становить як 

мінімум 3,5-4,0 т/га. Тільки досягнувши такого показника, є 

можливим подвійно підвищити експортні можливості держави й 

за рахунок збільшення частки переробки бобів сої на олійну 

продукцію мати не 800 млн доларів, а 2,5 млрд доларів. Тобто, це 

повинно стати перспективою у розвитку виробництва сої по 

нашій країні в найближчому майбутньому. 

Дослідники відзначають, що економічна сутність великого 

попиту на сою полягає в тому, що під час переробки однієї тонни 

сої одержують 700 кг соєвого шроту (містить 44-48 % білка) і 

190 кг соєвої олії. Завдяки реалізації соєвої олії, практично окупо-

вуються всі витрати на вирощування культури, а соєвий шрот є 

найдешевшим білковим кормовим інгредієнтом, який в усіх 

розвинених країнах використовують для запобігання дефіциту 

білка в годівлі молочної і м’ясної худоби, свиней, птиці, риби. 

Переробка висушених соєвих бобів на молоко та тофу 

дозволяє збільшити вартість кінцевого продукту майже удвічі. 

Так, одна тонна висушених соєвих бобів дає 10-11 т молока і 

приблизно 1,3-1,4 т тофу. 

Завдяки такому високому експортному та внутрішньому 
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попиту ціна сої, попри значний валовий збір, залишається в 

Україні доволі високою. 

Фахівці агроринку позитивно оцінюють перспективи наро-

щування виробництва сої в Україні і, відповідно, – її переробки та 

виробництва соєвої олії. Теоретично вже сьогодні Україна може 

виробляти за рік понад 500 тис. т цього продукту, а в ідеалі 

забезпечити до 1 млн т. А це — гарантована участь у ТОП-10 на 

світовому ринку соєвої олії. Навіть якщо «переполовинити» такі 

оптимістичні прогнози, Україна може щільно вписатися в перелік 

20 провідних світових виробників. 

Відштовхуючись від світових даних, щодо глобального 

споживання сої, ґрунтуючись на прогнозах світових аналітиків, 

можна сказати, що соя була і залишається перспективною 

культурою.  А для того, щоб отримати кращі результати, в 

Україні потрібно вдосконалювати технологію виробництва, і цим 

самим збільшувати продуктивність. 

Не вирішеним питанням залишається переробка сої для 

забезпечення її високої ефективності виробництва. 

Аби отримати гарний врожай сої – треба розумітись на 

тонкощах вирощування цієї культури. Щоб продати зерно по 

найвищих цінах – потрібно орієнтуватись на ринку. Аби 

отримати додатковий прибуток – необхідно налагоджувати 

переробку, або шукати свою нішу. 

До проблем вирощування сої можна віднести дорожнечу 

води для зрошення. В цьому році проблема нестачі вологи і 

посуха охопили всю країну. Але не кожне господарство готове 

заплатити величезні гроші за підключення і обслуговування 

дорогих систем зрошення. Другою, але важливою проблемою, є 

відсутність державного страхування посівів. 
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УДК 657 Економічні науки 
 

ОСОБЛИВОСТІ МОНІТОРИНГУ ВНУТРІШНЬОГО 

КОНТРОЛЮ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 
 

Кінзерська Н.В., 

аспірантка кафедри аудиту та підприємництва, 

Національна академія статистики,  

обліку та аудиту, м. Київ, Україна 

Стабільне й безперервне функціонування суб’єкта господа-

рювання в умовах кризового розвитку економіки, зростання 

нестабільності економічного середовища господарювання, підви-

щення впливу ризиків на фінансові результати діяльності 

підприємства, можливо забезпечити шляхом ухвалення своє час-

них та дієвих управлінських рішень. Система внутрішнього 

контролю забезпечує формування зворотного зв’язку між суб’єк-

тами та об’єктами управління, забезпечує накопичення та 

обробку інформації, яка лежить в основі прийняття коригуваль-
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них управлінських рішень. Дієвим інструментом оцінки ефектив-

ності та раціональності внутрішнього контролю підприємства є 

моніторинг. Моніторинг внутрішнього контролю є постійно 

триваючим процесом, основним завданням якого є надання 

актуальної та достовірної інформації про функціонування даної 

підсистеми управління підприємством. Моніторинг повинен бути 

вбудований у систему внутрішнього контролю шляхом встанов-

лення відповідних процедур, методів оцінки та перевірки, які 

охоплюють всю систему внутрішнього контролю підприємства. 

«Важливо відмітити, що підприємству не слід прагнути до 

системи контролю, яка б повністю гарантувала відсутність відхи-

лень, помилок і неефективності в роботі. Необхідно організувати 

систему, яка допомагала б їх своєчасно виявити і усунути, сприя-

ючи підвищенню ефективності діяльності. Ресурси, які спрямо-

вані підприємством на надмірний контроль, можуть бути викори-

стані для інших цілей і задач. Однак навіть добре вибудована і 

організована система внутрішнього контролю потребує своєї 

ефективності як з точки зору досягнення поставлених цілей, так і 

з точки зору економічності» [1, с. 6]. 

Ефективність внутрішнього контролю зовнішньоекономічної 

діяльності (далі – ЗЕД) безпосередньо залежить від його належної 

організації та складових елементів, методичного забезпечення, 

процедур моніторингу та рівня виконання посадових обов’язків 

суб’єктами внутрішнього контролю. Відсутність законодавчого 

регулювання особливостей організації та здійснення моніторингу 

внутрішнього контролю на підприємстві призводить до того, що 

дане питання вирішується на розсуд власника та управлінського 

персоналу. У зв’язку з цим, пропонуємо наступні етапи прове-

дення моніторингу внутрішнього контролю ЗЕД (рис. 1).  

Першим етапом моніторингу внутрішнього контролю ЗЕД є 

визначення його мети та формулювання завдань, реалізація яких 

забезпечить достовірну оцінку ефективності системи внутріш-

нього контролю. Завдання та функції моніторингу внутрішнього 

контролю ЗЕД повинні підпорядковуватися єдиній меті, а саме 

підвищенню ефективності внутрішнього контролю здійснення 
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зовнішньоекономічних операцій в умовах ризиків і спрямовані на 

модернізацію контрольного процесу. Другим етапом моніторингу 

внутрішнього контролю ЗЕД є чіткий розподіл обов’язків, прав та 

відповідальності між відповідальними особами за здійснення 

моніторингу. Зокрема, до даних суб’єктів можуть належати 

внутрішні аудитори, зовнішні експерти, залучені на умовах 

аутсорсингу, безпосередньо управлінський персонал тощо. 

 

 

Рис. 1. Етапи проведення моніторингу внутрішнього контролю ЗЕД 

 

Третім етапом є систематизація та детальний опис методів та 

процедур моніторингу. Методами моніторингу внутрішнього 

контролю ЗЕД є опитування, тестування, анкетування, спостере-

ження, інвентаризація, аналітичні процедури, методи експертних 

оцінок. Використання зазначених методів залежить від професій-

ного судження суб’єктів моніторингу та специфіки об’єкту 

моніторингу. 
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Четвертим етапом проведення моніторингу внутрішнього 

контролю ЗЕД є конкретизація об’єктів моніторингу. Зокрема, 

об’єктами моніторингу в даному випадку можуть бути: зовніш-

ньоекономічна діяльність за напрями її здійснення в цілому по 

підприємству; окремі зовнішньоекономічні операції залежно від 

напряму здійснення ЗЕД; ризики ЗЕД, їх оцінка та вплив на 

фінансові показники діяльності підприємства; бізнес-процеси та 

результати їх здійснення в сфері зовнішньоекономічної діяль-

ності. 

Наступний етапом є визначення критеріїв, за якими здійсню-

ється моніторинг внутрішнього контролю ЗЕД. Критерії оцінки 

ефективності та результативності внутрішнього контролю ЗЕД 

слід визначати відповідно до ідентифікованих об’єктів моніто-

рингу та напрямів здійснення внутрішнього контролю. «Критері-

ями ефективності функціонування системи внутрішнього контро-

лю є можливість реалізації нею наступних функцій: 1) поперед-

ження відхилень, що можуть виникнути в процесі господарської 

діяльності та в системі бухгалтерського обліку; 2) виявлення 

відхилень у фінансово-господарській діяльності та системі бух-

галтерського обліку, які не вдалося попередити; 3) усунення 

відхилень фінансово-господарської діяльності та системі 

бухгалтерського обліку, які були виявлені» [2, с. 415]. 

Після вибору об’єктів моніторингу та критеріїв їх оцінки 

здійснюється формування інформаційної бази про стан та дина-

міку зміни об’єктів моніторингу, її обробка та формування 

узагальнюючих показників. Якість та результативність процесу 

моніторингу внутрішнього контролю ЗЕД залежить безносеред-

ньо від оперативності, достовірності та повноти інформації 

отриманої про об’єкт моніторингу.  

Шостим етапом є формулювання висновків та узагальнення 

інформації про виявлені порушення та недоліки в системі внут-

рішнього контролю ЗЕД. На даному етапі здійснюється оформ-

лення Звіту про результати моніторингу та оцінка ефективності 

внутрішнього контролю ЗЕД, який в подальшому є основою для 

внесення змін та коректив в організацію та методику 
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внутрішнього контролю ЗЕД в умовах ризику.  

За результатами оцінки ефективності функціонування систе-

ми внутрішнього контролю  ЗЕД визначаються характер і причи-

ни виявлених недоліків внутрішнього контролю, супутні їм ризи-

ки, а також надаються рекомендації щодо усунення виявлених 

відхилень. Завершальним етапом моніторингу внутрішнього 

контролю ЗЕД є реалізація коригувальних управлінських рішень 

та заходів, їх практична апробація. 
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Професійно-прикладна фізична підготовка (ППФП) 

введена як обов’язковий предмет у ЗВО, є головним напрям-

ком у розвитку студентів. ППФП готує фізично, вчить бути 

витривалими, дисциплінованими. Професійна дієздатність 

залежить від професійно корисних рухових умінь і навичок, 

виховання фізичних і прямо пов’язаних з ними здібностей. В 

сучасних умовах важливе економічне значення набуває 

співвідношення засобів фізичної культури і навчальної 

діяльності студентів, що складається у використанні фізичного 
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виховання для підготовки до майбутнього професійного праці, 

поліпшення його продуктивності. ППФП набуває першочерго-

вого значення в системі фізичного виховання студентів [3, 

с.38]. 

Прикладні фізичні якості – швидкість, спритність, сила, 

витривалість, гнучкість необхідні в багатьох видах професійної 

діяльності, де фахівцям для правильного і якісного виконання 

роботи потрібно: підвищена витривалість, швидкість, сила 

окремих груп м’язів і спритність. Одним із завдань професійно-

прикладної фізичної підготовки є попереднє формування даних 

прикладних якостей у процесі фізичного виховання до профе-

сійно необхідного рівня. ППФП пов’язана із загальною фізичною 

підготовкою, яка становить основу практичного розділу навчаль-

ної дисципліни «Фізична культура» у вищих навчальних закладах 

[4, с.34]. 

Професійно-прикладна підготовка майбутніх фахівців з 

фізичної культури і спорту у вищих навчальних закладах сприяє 

підвищенню рівня професійно-значущих якостей, поліпшенню 

стану здоров’я, підвищенню їх активності і зниження ризику 

професійної захворюваності. Найбільш важливі вправи на 

розслаблення м’язів, що беруть участь в роботі, спрямовані на 

зменшення м’язової напруги, прискорення відновних процесів. 

Щоденна ранкова гімнастика виробляє стійкий навик, який 

необхідний в умовах трудової діяльності. 

Ефективні вправи спеціального прикладного характеру. 

Гімнастика в процесі трудової діяльності служить найбільш 

придатною формою масового застосування фізичної культури. 

Для спеціальності агронома необхідні фізичні навантаження у 

вигляді: ходьби, нахилів, присідань, розвитку хорошого 

окоміру, реакції, витривалості і логічного мислення. Спортивні 

змагання – скандинавська ходьба, велоспорт, дартс, шахи, 

плавання, баскетбол, теніс. 

Одне з найважливіших умов збереження здоров’я, праце-

здатності є дотримання правильного режиму праці і відпо-

чинку. Проведення виробничої гімнастики з агрономами має 
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свою специфіку, яка визначена сезонністю і терміновістю 

посівних, збиральних робіт, часто викликають необхідність 

подовження робочого дня. 

Виробнича гімнастика проводиться в формі вступної 

гімнастики, фізкультурної паузи і фізкультурної хвилинки [4, 

с.66]. При виконанні робіт з різноманітними рухами в комплек-

сах фізкультурних пауз необхідно включати вправи, що 

залучають до роботи м’язи всіх частин тіла, вправи на розслаб-

лення і відновлення [3, с.45]. Головним завданням професійно-

прикладної фізичної підготовки є збереження і зміцнення 

здоров’я, підвищення стійкості організму до несприятливих 

впливів умов зовнішнього середовища, в яких проходить 

трудова діяльність. У деяких професіях на організм впливають 

ряд несприятливих факторів зовнішнього середовища, як 

недолік кисню, загазованість, різкі перепади атмосферного 

тиску. Тому необхідно використовувати біг, плавання, лижні 

гонки, веслування, де необхідна висока інтенсивність, яка 

підвищує розумову працездатність, стійкість організму до 

нестачі кисню і здатність загальної витривалості. Стійкість до 

гіпоксії підвищують швидкісні циклічні види вправ (біг, пере-

гонів не велосипеді, плавання, альпінізм, туризм). 

Вправи на гімнастичних снарядах, батуті, акробатика, 

стрибки в воду, водні лижі, фігурне катання на ковзанах 

сприяють придбанню витривалості заколисування зі швидкою 

зміною положення тіла і голови в просторі. До підвищення 

стійкості перегрівання необхідні спортивні ігри, біг в щільній 

одязі. До перевантажень потрібні вправи на обертання (сальто, 

батут, стійки на голові, руках), зміцнення м’язів живота і ніг, 

акробатичні стрибки. Оздоровчі заходи і гігієнічні фактори, що 

забезпечують ефективну роботу в різних географічних і 

кліматичних умовах, є основним засобом ППФП студентів. 

Важливість засобів професійно-прикладної фізичної підго-

товки полягає у формуванні та вдосконаленні розумових, 

рухових, сенсорних і організаторських навичок. Купуючи 

знання, вміння в галузі фізичної культури забезпечується 
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високий рівень функціонування всіх органів, систем, психічних 

процесів людського організму. З огляду на позитивний вплив 

різних фізичних вправ на працездатність фахівців, розвива-

ються фізичні здібності і рухові навички. Особистості, які 

займаються настільним тенісом, баскетболом, волейболом 

підвищують показники нервово системи, чутливості, гостроти 

зору і швидкості реакції, уваги, що позитивно впливає на 

професіоналізм в цілому [1, с.3]. 

Необхідно регулярно проводити ранкову гімнастику і 

загартовування для розминки. Зміцнювати різні м’язи, по 

перевищувати настрій, імунітет, витривалість. Будь-яка 

фізична підготовка – це запорука здорового способу життя і 

високої працездатності. Для вирішення завдань, пов’язаних з 

продуктивністю праці також виробляється прискорення 

процесу зі специфікою рухової діяльності в трудовому процесі. 

Щоб мати загальний напрямок фізичних здібностей потрібно 

мати повні дані про професії. Вони визначають особливості 

прийомів дій. До них відносяться типи рухової дії (обертання, 

ударні), при цьому необхідно знати, як беруть участь частини 

тіла, амплітуда рухів і пластичність. Після всіх визначень 

характеристик, необхідно зрозуміти, як ця професія впливає на 

організм людини в цілому, які фізичні рухові навички є про-

фесійно важливими. Важливим рішенням завдань професійно-

прикладної фізичної підготовки є відбір відповідних засобів, 

форм, методів їх реалізації. Фізична підготовка являє собою 

процес забезпечення спеціалізованої підготовки професійної 

діяльності. Цей процес навчання збагачує фонд професійно 

корисних рухових умінь і навичок здібностей, від яких 

залежить професійна діяльність. 
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Анотація. Статтю присвячено дослідженню пріоритетних 

ідей сучасної української політики у сфері мовної освіти. Її 

мета полягає в аналізі ключових положень чинного норма-

тивно-правового забезпечення цієї галузі та визначенні місця 

ідеї багатомовності серед пріоритетів вітчизняної мовно-

освітньої політики. У результаті дослідження розкрито основні 

положення українського законодавства щодо навчання мов та 

культивування багатомовності, доведено їх суголосність із 

принципами сучасної європейської політики в цій царині. 

Ключові слова: мовна політика, освітня політика, багато-

мовність, мультилінгвізм, навчання мов, іноземна мова.  

Глобалізаційні, інтернаціоналізаційні тенденції в усіх сферах 

суспільного буття актуалізують модернізацію української систе-

ми шкільної іншомовної освіти, яка б забезпечила формування 

багатомовної особистості кожного учня як запоруки його подаль-

шої повноцінної життєдіяльності в інтегрованому, мультилінгва-

льному світі. Їхня стрімкість і масштаби зумовлюють нагальність 
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реформування її цілей і змісту, оновлення методичних засад і 

організаційних форм у контексті суспільних запитів щодо підго-

товки молодих поколінь до життя в умовах відкритості та 

багатомовності сучасного світу. Зазначене зумовлює утвердження 

мультилінгвізму як основоположного орієнтиру сучасної мовно-

освітньої політики України. 

Мета статті полягає в аналізі сучасної української мовно-

освітньої політики та обґрунтуванні багатомовності як її 

ключового пріоритету. 

Проблема розвитку багатомовності молодих поколінь та 

реформування системи шкільної іншомовної освіти як способу її 

розв’язання відзначається особливою актуальністю в нашій 

країні, що підтверджується положеннями низки державних 

документів. Зокрема здатність спілкуватися декількома мовами, в 

т.ч. й іноземними, визначається Законом України «Про освіту» 

однією з ключових компетентностей, що є необхідною кожній 

сучасній людині для повноцінної та успішної життєдіяльності в 

теперішньому відкритому світі. Вона утверджена положеннями 

цього нормативного документу як одна із засадничих цілей 

повної загальної середньої освіти, підпорядкована її загальній 

меті –  всебічному розвитку, вихованню і соціалізації особистості, 

здатної до повноцінної життєдіяльності і цивілізованої взаємодії в 

суспільстві, відкритої до мовного і культурного розмаїття 

теперішнього світу, готової до самореалізації, відповідальності та 

громадянської активності [2]. 

У зв’язку з такою постановою цілей і завдань української 

освіти у Національній доктрині розвитку освіти України, що 

відображає своєрідний стратегічний план розбудови шкільництва, 

задекларовано ідею створення в нашій країні системи неперервної 

мовної освіти, яка б забезпечувала обов’язкове освоєння моло-

дими поколіннями державної та рідної (у разі відмінності від 

державної) мови, а також хоча б однієї іноземної мови. Завдяки 

такому поєднанню система мовної освіти в Україні сприятиме 

формуванню високої мовної культури дітей і молоді, вихованню в 

них поваги до державної мови та мовного розмаїття в 
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українському суспільстві, а також толерантності стосовно різних 

мов і культур сучасного світу [4]. Документ актуалізує не обхід-

ність удосконалення системи навчання мов в Україні та її 

докорінну перебудову на інноваційних засадах.  

Задекларовані ідеї набули подальшої конкретизації в Концеп-

ції мовної освіти України, проект якої представлено до громадсь-

кого обговорення. У ньому володіння іноземними мовами визна-

но ключовим інструментом порозуміння між різними представни-

ками світової спільноти у найрізноманітніших галузях життя і 

діяльності, що, своєю чергою, актуалізує розширення функцій 

іноземних мов та оновлення цілей їх освоєння. Зокрема мова має 

йти про формування в молодих поколінь готовності до соціальної 

взаємодії з носіями різних мов і культур для спільного розв’язан-

ня різноманітних проблем сьогодення; виховання в них толерант-

ного ставлення до народів, мови яких вивчаються, та їх залучення 

до діалогу культур як передумови мирного співіснування; 

розвиток у них здатності і готовності до творчого використання 

іноземної мови для власного самовираження, усвідомлення мовн-

их розбіжностей з рідною мовою, знання і вміння використову-

вати особливості її вживання у типових соціальних ситуаціях 

спілкування; їх озброєння ефективними прийомами і стратегіями 

самостійного опанування мовами протягом життя [3]. 

Визначені нормативною базою орієнтири навчання мов у 

межах української системи освіти значною мірою суголосні з 

пріоритетами міжнародної мовно-освітньої політики, зокрема 

європейської. Із проголошенням курсу на євроінтеграцію україн-

ська держава і суспільство у процесі розбудови іншомовної освіти 

керується насамперед Загальноєвропейськими рекомендаціями з 

мовної освіти, що відображають сукупність фундаментальних 

принципів і підходів до організації навчання мов у ХХІ столітті. 

Основними завданнями цього процесу документ визначає: підго-

товку підростаючих поколінь до динамічних потреб міжнародної 

мобільності та тісної співпраці і взаємодії в усіх сферах життя; 

підтримку багатства і різноманітності культурного життя всієї 

Європи шляхом глибшого взаємного пізнання мов, що побутують 
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на її теренах; розвиток суспільної й індивідуальної багатомов-

ності, формування готовності носіїв різних мов і культур до 

взаємодії понад мовні та культурні кордони тощо [1].  

Своєю чергою, комюніке «Багатомовність: перевага для 

Європи і спільне зобов’язання» відображає чітке спрямування 

політичної волі європейських країн на розвиток мультилінгвізму, 

як на суспільному, так і на індивідуальному рівні. Його поло-

ження орієнтують уряди країн Європи на забезпечення належних 

умов для підвищення обізнаності їхніх громадян щодо питання 

мовної розмаїтості європейського регіону та усунення бар’єрів і 

перешкод у діалозі з носіями різних мов, а відтак – для оволо-

діння ними мінімум двома іноземними мовами, окрім рідної [5]. 

Задля досягнення таких цілей документ пропонує запровадження 

більш широкого спектру мов у національні системи освіти на 

підставі визнання спілкування іноземною мовою однією із 

ключових компетентностей, необхідних для повноцінного життя 

в умовах інтегрованого європейського суспільства. Документ 

пропагує ідею багатомовності з позиції тримовності, на яку 

зорієнтована й українська політика у сфері мов та їх навчання. 

Отже, здійснений аналіз нормативних документів перекон-

ливо доводить, що мовно-освітня політика України з опорою на 

європейські здобутки в цій царині фокусується сьогодні на 

побудові системи неперервної мовної освіти, спрямованої на 

досконале опанування рідною мовою кожним її носієм, обов’яз-

кове освоєння державної української мови всіма громадянами без 

огляду на національність, походження, віросповідання чи сферу 

суспільно-виробничої діяльності, а також неодмінне вивчення 

іноземних мов. Мета вивчення мов в Україні полягає у форму-

ванні багатомовної особистості, яка вільно володіє мовними 

знаннями та мовленнєвими вміннями і навичками, у розвитку її 

комунікативної компетентності, в межах якої усі мовні знання і 

мовленнєвий досвід інтегруються в єдине ціле. 
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аспірант Академії праці, 

 соціальних відносин і туризму, 

Київ, Україна 

Медичне забезпечення військовослужбовців Збройних Сил 

України, становить собою систему конкретних заходів і 

направлена на збереження та зміцнення здоров’я особового 

складу, запобігання виникненню та поширенню хвороб, надання 

повноцінної та своєчасної медичної допомоги військовослуж-

бовцям, їх лікування та відновлення працездатності і боєздатності 

у разі поранень, травмувань а також захворювань.   

В ході будь-якого воєнного конфлікту, одним із най головні-

ших складових медичного забезпечення є система лікувально-ева-

куаційних заходів, яка являє собою сукупність взаємопов’язаних 

принципів організації надання медичної допомоги пораненим та 

хворим, їх евакуації, лікування й реабілітації, а також призначе-

них для цього сил і засобів медичної служби, сутність якої 
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полягає в етапному лікуванні поранених з їх евакуацією та транс-

портуванням за призначенням [1].   

Враховуючи попередній досвід локальних війн, багато 

розвинутих країн світу які мають розвинену армію та добре 

розвинену військово-медичну службу (зокрема США, Німеччина, 

Велика Британія, Франція, Норвегія), для досягнення позитивно-

го результату у напрямку реабілітації та лікуванні військовослуж-

бовців у своїй діяльності передбачають використання національ-

них цивільних закладів охорони здоров’я на завершальних етапах 

медичної евакуації та навпаки – військово-медичні заклади вико-

ристовують для надання медичної допомоги цивільному населен-

ню під час ліквідації медичних наслідків катастроф техногенного 

та природного характеру [2, с.210; 3, с.70]. На таких самих прин-

ципах формують та розвивають системи медичного забезпечення 

військ країни, котрі раніше входили до соціалістичного табору, а 

зараз розбудовують власні збройні сили за стандартами НАТО, – 

Угорщина, Республіка Молдова, Польща, Литва, Латвія та 

Естонія [4, с.65; 5, с.51; 6, с.63]. 

Нажаль на відміну від розвинутих країн, на сьогоднішній 

день в Україні існує обмежена кількість військових закладів 

охорони здоров’я яка створює гостру проблему ліжкового фонду. 

Майже одразу, після проголошення незалежності України з 

урахуванням міжнародного досвіду, Кабінет Міністрів України 

прийняв постанову «Про взаємодію медичних служб Збройних 

Сил та інших військових формувань із державною системою 

охорони здоров’я і про створення загальнодержавної системи 

екстремальної медицини» яка передбачувала створення єдиної 

загальної державної системи медичного забезпечення цивільного 

населення і військовослужбовців на випадок екстремальних 

ситуацій, надзвичайного стану і на воєнний час [7].  

Досвід медичного забезпечення Збройних Сил України та 

інших військових формувань під час воєнних дій на Сході країни 

регулярно привертає свою увагу на значну кількість санітарних 

втрат, тим самим констатує негативний фактор, який вказує на те, 

що, існуючим комплектом сил і засобів військово-медичних 
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служб навіть за умов їх підсилення, доукомплектування та 

використання мобілізаційних ресурсів, активного маневру силами 

і засобами, неможливо повністю забезпечити потреби військ у 

медичній допомозі. Проблеми з медичним забезпеченням у 

найгостріші періоди бойових дій стали передумовою активного 

залучення до надання медичної допомоги й лікування поранених 

деяких центральних районних лікарень у Луганській і Донецькій, 

Дніпропетровської областях та клінічних закладів Національної 

академії медичних наук України [8, с.30]. 

Залучення цивільних закладів охорони здоров’я для лікування 

поранених та хворих військовослужбовців, виявило числений ком-

плекс нагальних проблем юридичного та фінансового характеру, 

зумовлених наявністю неврегульованих між загальнодержавною та 

відомчими (військовими установами) системами охорони здоров’я, 

що потребує їх розв’язання на загальнодержавному рівні, а саме: 

• фінансове забезпечення (переважно більше фінансування 

цивільних медичних установ здійснюється за рахунок місцевого 

бюджету, а механізм компенсації витрат на лікування поранених 

військовослужбовців досі не визначений), це одна з найголов-

ніших проблем між військовими медичними установами та 

органами місцевого самоврядування; 

• забезпечення перев’язувальними засобами, ліками, кров’ю,  

препаратами та кровозамінниками (лікування поранених військо-

вослужбовців потребує значних витрат, що перевищують можли-

вості цивільних закладів охорони здоров’я, а порядок забезпечен-

ня ними не визначений); 

• кадрове забезпечення (цивільні медичні установи нажаль не 

мають достатньої кількості відповідним чином підготовленого 

медичного персоналу для надання медичної допомоги пораненим 

військовослужбовцям); 

• компенсації витрат на харчування поранених військово-

службовців у цивільних закладах охорони здоров’я досі залиша-

ється не врегульованим. 

Як відомо, стаття 19 Конституції України закріплює, що 

правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до 
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яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передба-

чено законодавством. Органи державної влади та органи місцево-

го самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на 

підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конс-

титуцією та законами України [9].  Враховуючи вище перерахова-

ні проблеми щодо активного залучення державної системи охоро-

ни здоров’я до організаційного процесу надання медичної допо-

моги постраждалим в ході воєнного конфлікту на Сході країни, їх 

лікування та реабілітації за відсутності у цивільних лікарів з дос-

відом лікування та реабілітації бойових патологій, а також неуз-

годженості питань на законодавчому рівні щодо полегшення 

дієвих механізмів надання медичних послуг, потребує приділен-

ню більшої уваги та розробки більш ефективного комплексу дій 

для вирішення наявних питань  у даному напрямку. 

Висновки. 

1. Зміни умов діяльності медичної служби призводять до 

зміни наявних і появи нових вимог до системи медичного за без-

печення військ. Бойові дії на Сході нашої держави вимагають від 

медичної служби постійного вдосконалення й розроблення нових 

підходів до надання медичної допомоги, вдосконалення організа-

ційної структури медичних формувань, здатних до роботи в 

умовах підвищеної інтенсивності бойових дій що зумовлює акту-

альність наукових досліджень і наукового супроводу за вказаною 

тематикою. 

2. Системи медичного забезпечення Збройних Сил України 

та інших військових формувань під час інтенсивних воєнних дій 

не в змозі у повній мірі самостійно покривати потреби військ у 

питаннях медичного забезпечення, а саме надання пораненим 

спеціалізованої медичної допомоги, тому виходячи із ситуації, 

представники ЗСУ змушені звертатися за допомогою до цвільних 

закладів охорони здоров’я. 

3. Відпрацьований механізм залучення цивільних закладів 

охорони здоров’я для надання медичної допомоги у лікуванні 

поранених та хворих військовослужбовців шляхом створення 

тимчасових функціональних об’єднань є раціональним, економіч-
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но вигідним, доцільним та перспективним для формування систе-

ми медичного забезпечення військ та вимагає негайного регулю-

вання правових механізмів на державному рівні. 
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Класифікація мінливості- фенотипова мінливість організмів 

складається із спадкової і неспадкової. До спадкової відносять 

таку мінливість, в основі якої лежать зміни генетичного 

матеріалу, що передається нащадкам. В протилежність цьому, 

неспадкова мінливість не пов'язана з істотними змінами генотипу, 

а є лише виявом його здатності реагувати на умови зовнішнього 

середовища в межах так званої норми реакції. Отже, за спадкової 

мінливості зміни фенотипу є наслідком стійких змін генотипу, а 

за неспадкової мінливості змінюється лише фенотип. Тому 

неспадкова мінливість, яку ще називають модифікаційною, не 

передається наступним поколінням. Спадкову мінливість поділя-

ють на комбінаційну і мутаційну. 

Комбінаційна мінливість є наслідком двох добре відомих 

явищ: 

- незалежного розподілу хромосом у мейозі і випадкового 

поєднання їх у зиготі, що створює розмаїття гібридних форм; 

-процесів генетичної рекомбінації, за яких у хромосомах 

утворюються нові комбінації наявних генів вихідних батьківських 

форм. 

За даного типу мінливості структура хромосом і дискретних 

одиниць спадковості — генів — не змінюється, варіюють лише 

комбінації генів та взаємодія останніх у геномі. Тому комбінацій-

ну мінливість розглядають як вторинне явище, а первинними 
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вважають мутаційні процеси. Мутаційна мінливість — це резуль-

тат виникнення нових алелів генів і навіть більш істотних перебу-

дов у генетичному апараті клітин. Ці перебудови можуть здійсню-

ватися на рівні хромосом та інших носіїв генетичної інформації. В 

усіх випадках вони мусять бути незворотними і передаватись із 

покоління у покоління Саме такі особливості властиві мутаціям 

— відносно стійким структурним змінам генетичних нуклеїнових 

кислот, що призводять до появи нових генотипів і фенотипів. Роз-

різняють також так звану онтогенетичну мінливість, що властива 

одному і тому ж організмові на різних стадіях його онтогенетич-

ного розвитку. Фактично це реалізація генетичної програми роз-

витку, тобто реалізація норми реакції даного генотипу в часі. За 

цим критерієм онтогенетична мінливість відноситься до неспад-

кової. Однак є безперечні докази того, що за індивідуального 

розвитку можливі деякі незворотні зміни генетичного матері-

алу. 

Мутації і модифікації, їх відмінності-автор мутаційної теорії 

Г. де Фріз визначив мутації як стрибкоподібні, переривчасті зміни 

спадкових ознак. Це чітке, хоч і недосконале, визначення дійсне і 

сьогодні. 

На деякі найважливіші відмінності мутацій і модифікацій 

слід звернути особливу увагу. Ч. Дарвін називав мутаційну 

мінливість невизначеною, враховуючи те, що у відповідь на дію 

одного фактора можуть виникати зовсім різні спадкові зміни 

ознак і, навпаки, різні фактори зовнішнього середовища можуть 

призводити до однакових спадкових змін фенотипу. Що ж до 

модифікаційної мінливості, то Ч. Дарвін її називав визначеною, 

бо в цьому випадку характер фенотипових змін можна заздалегідь 

прогнозувати, знаючи, який фактор діятиме 

Класифікація мутацій-в основі класифікацій, ідо використо-

вуються, лежать різні принципи. В сучасній генетиці залежно від 

принципів класифікації мутації поділяють на такі: 

1. Залежно від змін генотипу: 

а) генні або точкові мутації — зміни структури ДНК у межах 

гена; 
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б) хромосомні мутації або хромосомні перебудови — 

порушення структури хромосом; 

в) геномні мутації — випадкові зміни кількості окремих 

хромосом або кількості хромосомних наборів. 

 2. Залежно від способу виникнення мутацій: 

а) спонтанні, що постійно виникають у природі без 

очевидних причин і з певною частотою; 

б) індуковані мутації, що виникають у відповідь на дію різно-

манітних факторів середовища. 

3. За виявом у гетерозиготи: 

а) домінантні мутації; 

б) рецесивні мутації. 

4. За відношенням до норми або так званого дикого типу: 

а) прямі мутації, за яких гени дикого типу перетворюються в 

алельні форми; 

б) супресорні і зворотні мутації, за яких відновлюється дикий 

фенотип. Повернення мутанта до дикого фенотипу (тобто реверсія) 

найчастіше є результатом супресії, тобто іншої мутації. Зворотні 

мутації, за яких ушкоджений ген повністю відновлює свою будову 

і перетворюється у вихідний ген дикого типу, бувають рідко. 

5.3а локалізації в еукаріотній клітині: 

а) ядерні, якщо мутації відбуваються в ДНК ядра; 

б) цитоплазматичні, якщо мутації відбуваються в ДНК цито-

плазми. 

6. В залежності від типу клітин, в яких виникають мутації: 

а) генеративні — виникають у статевих клітинах та їх попере-

дниках; 

б) соматичні — виникають у соматичних клітинах і 

розповсюджуються за їх мітотичного поділу. 

7. За фенотиповим виявом: 

а) морфологічні — мутації, що проявляються тими чи іншими 

змінами будови клітин та організмів, структури колоній 

прокаріотів тощо; 

б) фізіологічні — супроводжуються порушенням фізіологіч-

них функцій; 
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d) біохімічні — мутації, для яких встановлена суть основних 

порушень обміну речовин, в першу чергу на рівні білкових 

молекул. 

8.3а впливом на адаптивну здатність клітин і організмів: 

а) корисні мутації — за фенотиповим проявом імітують 

адаптивні модифікації і тому сприяють збереженню виду за даних 

умов; 

б) нейтральні мутації — не впливають на життєздатність 

клітин і організмів; 

в) субівлетальні мутації — знижують життєвість генотипів 

на 50-90%; 

г) летальні — призводять до загибелі 100% генотипів, що ма-

ють таку мутацію; 

д) умовно-летальні мутації — проявляються лише за певних 

умов. 

З наведених класифікацій найглибше генетичне підґрунтя 

має класифікація, що основана на характері змін у генотипі. На 

жаль, не для всіх мутацій відома суть генотипових порушень. 

Тому поруч з класифікацією, що ґрунтується на врахуванні змін у 

генетичному апараті, широко використовується найбільш екле-

тична класифікація, яка основана на особливостях змін фенотипу, 

а також інші класифікації. 

Точкова або генна мутація — це зміна структури молекули 

генетичної ДНК або РНК на вузькій ділянці одного гена. Такі 

мутації виникають внаслідок перестановки, випадіння (делеції), 

вставки (інсерції) або заміни окремих нуклеотидів у полінуклео-

тидному ланцюгу. В усіх цих випадках спостерігаються ті чи інші 

зміни в первинній структурі відповідних поліпептидів. Можлива 

заміна одної амінокислоти на іншу; втрата якої-небудь амінокис-

лоти або додаткове включення зайвої; повне спотворення послі-

довності амінокислот у певному місці або майже по всій довжині 

поліпептиду; врешті повноцінний синтез останнього може взагалі 

не відбутися, якщо він обривається в місці розташування одного 

із нон-сенс-кодонів, які випадково виникають внаслідок точкових 

мутацій. 
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У даній роботі розглянуті поняття внутрішнього слуху, 

його роль у розвитку творчого музичного мислення, висвітлені 

питання формування музично-слухових уявлень, пам’яті, 

викладено асоціативний підхід в роботі над музичним твором. 

Досліджуються педагогічні прийоми і методи, спрямовані на 

розвиток внутрішнього слуху, пам’яті і асоціативного мислен-

ня піаніста в процесі фортепіанного навчання та виконавства. 

У комплексі завдань фортепіанної педагогіки розвиток 

музичного слуху, пам’яті, асоціативного мислення займає 

головне місце і не втрачає актуальності на протязі всього 

процесу навчання. Одним з найважливіших завдань музичного 

виконавства є розвиток музично-слухового досвіду, пов’яза-

ного з формуванням образу-уявлення в процесі роботи над 

музичним твором. Музично-слухові уявлення передують і 

формують звучання. Саме характер звукових образів впливає 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0:%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3/9667122387
https://web.archive.org/web/20180619190047/http:/ekhsuir.kspu.edu/bitstream/123456789/1563/1/%D0%A1%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%9D%D0%98%D0%9A%20%E2%80%93%20%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%86%D0%94%D0%9D%D0%98%D0%9A.pdf
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
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на вибір тих чи інших навичок в певній ситуації. Розвиток 

техніки є щось більше, ніж „просто розвиток пальців і кисті,.... 

техніка полягає не просто в силі і витримці, вища техніка 

зосереджена в мозку” [3]. Це широко відомий вислів належить 

Ф. Бузоні. Йтиметься про роботу в розумі, в сфері внутрішньо-

слухових уявлень, роботі, що протікає поза опори на реальне 

звучання рояля. 

У сфері слухових здібностей зазвичай розрізняють зовнішній 

і внутрішній слух. Зовнішній слух – слухове сприйняття, 

спрямоване на чітке сприйняття музики, що виконується іншою 

особою (слуховими об’єктами в цьому випадку є звуковисотність, 

динаміка, метроритм і тембровий колорит), а також, на виразне 

сприйняття власної гри та самоконтроль. Внутрішній слух – 

унікальна музична здатність, пов’язана з умінням чітко уявляти 

собі звучання музики в свідомості. Це здатність до ясного уявного 

подання (найчастіше по нотному запису або по пам’яті) окремих 

звуків певного тембру, мелодійних і гармонійних побудов, а 

також цілих музичних творів; цей вид слуху пов’язаний зі 

здатністю чути і переживати музику „про себе”, без зовнішніх 

джерел звуку. Як вважав Б. Теплов, „внутрішній слух це не 

просто здатність уявляти собі звуки, це здатність оперувати 

музичними виставами” [8]. 

Однак для виконання музики крім слухового і (тісно з ним 

пов’язаного) емоційного передбачення піаністу необхідні: 1) 

автоматизм рухів; 2) відпрацьований механізм відповідності 

„технічних уявлень” слуховим уявленням (до технічних уявлень 

відносяться уявлення потрібних клавіш і аплікатури, рух пальців, 

руки, корпусу). Отже, важлива комплексна робота передзахоп-

люючої уяви (тобто мислення, думання), а саме: уявлення про 

нотний текст, ладотональність, гармонію, модуляционний план, 

будову форми, образної драматургії, завдання конкретного 

відрізка музики [10, с.12]. Взаємодія технічного, слухового і 

об’ёмнотекстового уявлення повинна забезпечити автоматизм 

піаністичних дій, формування стійких рухових навичок [4]. 

Внутрішній слух – найважливіший компонент слухо-
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інтонаційної культури музиканта, основна умова творчого 

мислення. Для виконавця важливо вміння подумки озвучувати 

нотний текст, тобто як би чути очима. Особливу функцію виконує 

внутрішнє уявлення звучання в самому виконавському процесі. 

Передуюче слухання („передслухання”), коли слухомислення 

виконавця випереджає пальці, безперервно готуючи нові звуко-

образи, забезпечує художню логіку тимчасового розгортання 

музики, що є необхідною умовою процесуальної цілісності 

виконавського формування. Абсолютно справедливо внутрішній 

слух вважається високою ступінню розвитку музичного слуху. 

Тому для розвитку внутрішнього слуху, вдосконалення слухової 

уяви можна використовувати такі способи: 

1) накопичувати музично-слухові враження – тобто як можна 

частіше вдумливо і усвідомлено слухати і вивчати музику, як 

цілісні твори, так і її окремі елементи (звуки, інтервали, акорди), 

виконувати музику на інструменті або голосом; 

2) стежити по нотах за виконуваним твором – слухання, під-

кріплене зором особливо корисно, щоб навчитися представляти 

прослухане тільки переглядаючи ноти і внутрішнім слухом 

відтворити почуте; 

3) розвивати пам’ять і запам’ятовувати музику очима – 

важливо, щоб була задіяна пам’ять не тільки слухова, але і зо-

рова; для цього потрібно постаратися запам’ятати невеликий не-

складний музичний фрагмент без наспівування мелодії вголос, 

а проспівувати тільки подумки і відчуваючи мелодію очима; 

4) тренувати слухову увагу – так звані внутрішньо-слухові 

„перемикання” з використанням принципу „граємо-мовчимо”; 

можна вправлятися на незнайомих мелодіях (наприклад, під 

час читання з листа), а можна під час гри гам - один звук гами 

граємо, наступний мовчимо, тобто проспівуємо в розумі, 

озвучуємо внутрішнім слухом; далі проспівуємо в розумі через 

два звуки, через три і т. д. За цим принципом можна працювати 

і при розучуванні нової п’єси (наприклад, парні такти або 

частки - граємо, непарні - співаємо в розумі, і навпаки), що 

допоможе надійно вивчити текст. 
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5) складати музику без інструменту – на нотному папері 

без програвання і підігрування на інструменті простої одно-

голосної мелодії; 

6) підбирати по слуху знайомі мелодії – в основі даного 

прийому лежить принцип „чую - відтворюю”; для того щоб 

підібрати мелодію потрібно дуже добре уявити собі як вона 

звучить і якими нотами записується; 

7) гра на „німий клавіатурі” ледь торкаючись клавіш або 

на закритій кришці фортепіано – музикант не тільки тренує 

моторно-рухову пам’ять, але і розвиває внутрішній слух, 

програючи мелодію в розумі. 

Треба сказати, що робота в розумі, як правило, недооціню-

ється. Логіка зазвичай така: навіщо грати в розумі, представ-

ляти, уявляти, коли можна сісти за інструмент і позайматися 

по-справжньому? Спрощений, ремісникуваний підхід не 

змінює суті справи і не ставить під сумнів сам принцип: щоб 

добре зіграти музичний твір, треба перед цим добре уявити 

собі, в усіх деталях його майбутнє звучання, мати перед очима 

щось зразок ідеального зразка. Це в повній мірі відноситься і 

до технічно важким фрагментам. Їх треба уявляти собі у 

вигляді якихось звукових еталонів, досконалих зразків. І тільки 

слідом за цим можна вчити важке місце спеціальними 

технічними вправами. Головне – не починати вчити, не 

почувши попередньо того виконання, якого хотілося б досягти. 

Користь від роботи в розумі, про себе, абсолютно очевидна і 

безперечна, чому є маса свідчень з боку відомих музикантів.  

Щоб якась нота, акорд, пасаж, фактурна комбінація і т.д. 

прозвучали саме так, як хотілося б, виконавцю треба уявити не 

тільки звукову фарбу або тембр, а й ігровий прийом, який буде 

застосований в даному випадку. Бажано подумки уявити ті 

тактильні і кінестетичні відчуття, які входять в цей прийом, 

органічно пов’язані з ним, супутні йому. Уявлення того, що 

зроблять руки, якщо воно досить чітке, дійсно викликає до 

життя адекватні рухові реакції. 

Слід зазначити, що грати про себе треба не тільки в 
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повільних, але і в швидких („справжніх”) темпах. В учнів часто 

не виходить технічно те чи інше важке місце в творі тільки 

тому, що вони не привчені швидко думати при грі, не в змозі 

чітко і оперативно діяти в режимі швидкісного руху. Як і в 

умовах реального виконання, переходити, працюючи в розумі, 

від повільних темпів до швидких краще поступово і 

послідовно, як би піднімаючись з кожним разом все вище, 

підходячи все ближче до того темпу, який в кінцевому рахунку 

буде потрібно. Працювати таким чином слід не тільки з 

художнім матеріалом, але і з етюдами, гамами, спеціальними 

вправами. Що стосується них, діє та ж закономірність: чим 

ясніше, чіткіше слуховий прообраз, тим якісніше виконання. 

До проблеми внутрішнього слуху, слухових уявлень, уяви 

зверталися багато авторів у своїх теоретичних і методичних 

роботах (З. Кодай, Б. Барток, К. Орф, Б. Яворський, Б. Асаф’єв, Л. 

Баренбойм та ін.). Поняття слухової культури виконавця-піаніста 

– одне з кардинальних у асафьевском вченні про інтонацію. 

„Музику слухають багато, а чують деякі” [7]. „Музика керується 

свідомістю і являє собою розумну діяльність... Музика – 

мистецтво інтонуемого сенсу” [1]. Головне в цих тезах те, що 

істинно чути музику – значить перш за все осягати її 

інтонаційний сенс. Якщо немає музики поза інтонації, то немає і 

музичного слухання-сприйняття поза образно-пізнавальної 

діяльності свідомості. Л. Баренбойм підкреслює, що у піаніста в 

сплаві музично-слухових уявлень „значне місце займають 

моторні і тактильні моменти, і у нього формуються не тільки „очі, 

які чують” і „вуха, які бачать”, а й „живі руки”, які чують. Такі 

руки чують музику, яку інтонують, і клавіатуру, на якій 

інтонують; вони керуються слуховими уявленнями або, за 

термінологією К. Мартінсена „звукотворчою волею” [2, с.110]. 

Розвиток музично-слухових уявлень тісно пов’язан з 

функцією пам’яті. Музична пам’ять перетворює звукові 

уявлення на цілісний образ. „Пам’ять – резервуар уяви, що 

залежить від багатства або запасу образів, що зберігаються в 

цьому резервуарі” [6, с.48]. Гарна пам’ять означає активність 
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світосприйняття („око з крючечком”, „вухо з прихваткою”) [6, 

с.56]. При запам’ятовуванні музичного твору використовуються 

слухо-образна, емоційна, зорова, конструктивно-логічна, рухово-

моторна, тактильна (пальцева) пам’ять. Але, в основному виділя-

ють чотири види пам’яті: слухову, зорову, тактильну і моторну. В 

процесі гри на інструменті розвиток слухової пам’яті ускладню-

ється тим, що під час запам’ятовування діють перш за все 

моторна і зорова пам’ять. Вивчити музичний твір на пам’ять за 

допомогою цих видів пам’яті легше, ніж запам’ятати його на 

слух. „Недостатній розвиток внутрішнього слуху уповільнює і 

розвиток музичної пам’яті, в результаті чого моторна і зорова 

пам’ять превалює над слуховою” [5, с.31]. Наслідками цих 

процесів є забування, відсутність навички читання з листа і слухо-

вого підбору, втрата інтересу до занять. Пам’ять має вибірковий 

характер (то, що відповідає інтересам і потребам людини, 

запам’ятовується швидко і міцно). Зацікавленість своєю діяльніс-

тю є одним з найважливіших показників успішного запам’ятову-

вання. „Адже, лише інтерес здатний зупинити, сконцентрувати 

увагу учня на звуках і викликати ту спостережливість, яка сприяє 

запам’ятовуванню і точному відтворенню почутого” [9]. 

Механічне заучування, яке досягається шляхом лише 

багаторазового і часто формального, бездумного (неусвідомле-

ного) програвання твору, засноване на рухово-моторної пам’яті 

(„пам’яті пальців”). Вона може підвести виконавця при 

хвилюванні. На відміну від цього, осмислене запам’ятовування 

грунтується на розумінні внутрішніх логічних зв’язків між 

окремими частинами матеріалу. Моторна пам’ять потрібна, але 

як фактор, що доповнює активне запам’ятовування, яке 

нерозривно пов’язане з вслуховуванням в музику, - в мелодію, 

супровід, гармонійні обороти. 

На результат запам’ятовування дуже впливають зосередже-

ність, інтенсивність і стійкість уваги. Чим краще ці якості, тим 

вище продуктивність музичної пам’яті. Зосередженість і увагу, 

так само як і пам’ять, необхідно тренувати. Основна здатність 

керування грою на пам’ять полягає в умінні мобілізувати увагу і 
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правильно, в кожну мить гри по-різному розподіляти її: - між 

різними голосами (або пластами) музики; - вміти в кожен даний 

момент правильно „пов’язувати” подальше з попереднім; - вміти 

розподіляти увагу між звучанням і переживаннями, з одного боку, 

і техніки, з іншого боку. 

Розвиток пам’яті в сильному ступені залежить від розвитку 

слуху, почуття ритму, здатності емоційних переживань, а також і 

від розвитку техніки. Чим більше розвинені ці здібності, тим 

ефективніше діють механізми пам’яті. Для розвитку музичної 

пам’яті учня можна з великою користю застосовувати: 

- метод одноразових завдань – до кожного уроку задається 

вивчити напам’ять якийсь невеликий новий уривок; 

- підбір по слуху на інструменті різних мелодій; 

- асоціювання заучуваного матеріалу з різними рухами, 

зоровими образами. 

Повторення по нотах має регулярно чергуватися з 

програванням на пам’ять. Уявні повторення твору розвивають 

концентрацію (зосередженість) уваги на слухових образах, таку 

необхідну під час публічного виконання, підсилюють виразність 

гри, поглиблюють розуміння музичного твору. Для зміцнення 

запам’ятовування корисно програвати п’єсу на пам’ять в дуже 

повільному темпі: сильно уповільнена гра гальмує дію всіх 

автоматичних зв’язків, і безпомилковість гри тут цілком залежить 

від внутрішньої чутності і знання кожної фрази. Проби 

передчасного переходу до рухомого темпу зазвичай погано 

впливають на якість гри, оскільки учень не може зберегти при 

цьому музичну свідомість виконання. Також добре грати п’єсу на 

пам’ять з деяким числом навмисних, несподіваних зупинок: якщо 

ці зупинки не ведуть до обриву нитки пам’яті, значить п’єса 

вивчена міцно. Ще один спосіб зміцнення запам’ятовування 

побудований на безперервній зміні реальної і уявної гри: один або 

два такту граються реально, наступні два - в думках, потім 

наступні знову реально і т. д. 

Якщо учень не може довгий час запам’ятати який-небудь 

епізод або мелодійну лінію, можна вдатися до порівняння, 
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асоціації, яка висвітлює характер твору, якусь його деталь. І це 

порівняння (асоціація) може викликати інтерес учня, тим самим 

допомогти зосередити його увагу. Педагог насамперед повинен 

звертати увагу учня на ті виразні та образотворчі моменти, повз 

яких учень проходить у своїй самостійній роботі; в потрібних 

випадках він словесно визначає ці моменти, а також пояснює 

логіку розвитку музики. З’єднання чутних звуків з позамузичнимі 

образами і уявленнями, що мають схожу поетичну основу, будить 

емоційну пам’ять (пам’ять на відчуття), про яку говорять, що вона 

буває сильніше пам’яті розуму. Безсумнівно, твір, вивчений 

таким методом, при якому зміст музики ув’язується з широким 

спектром асоціацій, буде не тільки виразно виконано, але і міцні-

ше засвоєно. Безперервна розумова робота, постійне вдумування 

в те, що грається – запорука успішного запам’ятовування. Тому 

учень повинен думати про те, що він робить і думати дуже зосе-

реджено до тих пір, поки не натреновані необхідні звички – адже 

звички, подібно пам’яті, чіпко утримують перше враження. Чим 

яскравіше враження – тим небезпека забування менше. 

Виразна гра надає незамінну допомогу пам’яті. Чути музику 

- значить осмислювати і переживати її. Рухові, пластичні, м’язові, 

відчутні, дихальні та інші уявлення невіддільні від чисто 

слухового сприйняття виразності інтонацій. Такі уявлення, 

стимулюючи уяву, мають властивість налаштовувати виконавця 

на пошуки звучності, виманювати її слухання. 

Говорячи про художню сторону виконання, в роботі з 

учнем важливо враховувати індивідуальні особливості музич-

ного мислення. Працюючи над характером звучання, як 

окремих елементів музики, так і всього твору в цілому, 

необхідно підбирати саме ті способи або методи, які найбільш 

підходять до даного уривку або твору, враховуючи його 

характерні особливості. Наприклад, в танцювальному жанрі 

(полька, мазурка, вальс та ін.) ми використовуємо різні 

художні образи-уявлення, пов’язані з рухом танцю: стрибки, 

плавне розгойдування, ковзаючі рухи і т. д. Якщо при роботі 

над твором пропоновані викладачем варіанти асоціацій, які 
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використовуються для досягнення правильного штриха, 

манери виконання, характеру звучання, не підходять учню, не є 

для нього досить яскравими і переконливими, - необхідно 

„вирощувати” в пошуку його власні уявлення, моделі або 

образи, до яких в подальшому він буде неодноразово зверта-

тися, і це увійде в звичку. Це все повинно здійснюватися на 

чуттєвому рівні, відкладаючись в підсвідомості. Пропускаючи 

такі образи крізь призму власних відчуттів, учень починає 

звикати мислити саме в такому напрямку, а механічне 

заучування залишиться далеко позаду. 

Пропонуючи учневі вивчити простий етюд, для його легкого, 

швидкого і міцного запам’ятовування, можна навіть в етюд 

вкладати літературні уявлення (мається на увазі придумування, 

складання віршів-подтекстовок). Саме на найпростішому матері-

алі - етюді - можна навчити учня простий, живий, як би розмовної 

музичної мови, фантазуючи образи і придумуючи ту чи іншу 

програму. Це вчить усвідомленню, вмінню докладно і просто 

висловити музичною мовою все, що може з’явитися в змісті 

кожної граючої „речі”, а також краще запам’ятати муз. матеріал. 

Приступаючи до вивчення нової п’єси, для того щоб розбудити 

образне сприйняття в учня, можна запропонувати учневі намалю-

вати те, що навіває образ п’єси. Таким чином, за допомогою 

віршів-подтекстовок або розповіді, що супроводжує гру і малюн-

ків можна порушити уяву учня, викликати у нього інтерес. Все це 

допомагає конкретизувати музичний образ, навіть знаходити 

потрібні рухи рук, і, звичайно ж, розвивати пам’ять та 

асоціативне мислення. 

Ефективність застосування описаної в роботі методики була 

підтверджена в практичній діяльності. Дані способи роботи над 

формуванням і розвитком навичок музиканта-виконавця з 

використанням асоціацій розглядаються як найбільш продук-

тивне засіб в розвитку інтелекту, образного мислення, яке сприяє 

осмисленню і запам’ятовуванню інформації при зменшенні 

витрат часу і сил. Таким чином, для максимальної ефективності 

роботи з учнями потрібно акцентувати увагу: 
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- на вдосконалення музично-теоретичних знань, умінь і 

навичок; 

- розвиток індивідуального образного мислення; 

- вміння переключати увагу від цілого до часткового і 

навпаки; 

- розвиток здатності педагога викликати в учнів власні 

асоціативні моделі у вивченні матеріалу; 

- систематичність у використанні прийомів, які активізу-

ють розумову діяльність (аналіз, осмислення, уяву) учнів; 

- індивідуальні здібності і рівень розвитку учнів. 

Використання асоціативного підходу в роботі над твором 

дає свободу творчого мислення, розвиває творчі здібності, 

розкріпачує виконавця, звільняючи його від технічних 

труднощів. 

Отже, розвиток музичного слуху, пам’яті, асоціативного 

мислення є взаємопов’язаними складовими фортепіано навчання. 

Взаємодія технічного, слухового уяви повинна забезпечити 

автоматизм піаністичних дій, формування стійких рухових нави-

чок. Крім цього, розвиток музичної пам’яті сприяє збагаченню 

музично-слухових уявлень і вдосконалення слуху. Асоціативне 

мислення, починаючи від створення художнього образу (художні, 

емоційні асоціації), через конкретизацію цього образу в звуковій 

тканині (звукопросторові, темброво-кольорові асоціації) до 

закріплення його в виконавсько-технічної моделі, прогнозує всі 

етапи внутрішнього моделювання виконавського процесу.  
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Робота концертмейстера включає в себе щось більше, ніж 

просто акомпанування або супровід, що передбачає ритмічну і 

гармонійну опору. Це розучування з солістами їх партій, 

вміння контролювати якість виконання, знання їх виконавської 

специфіки і причин виникнення труднощів у виконанні, вміння 

підказати правильний шлях до виправлення будь-яких недолі-

ків. Концертмейстер повинен розробляти разом з солістом 

художню концепцію інтерпретації, вникаючи в усі нюанси 

ансамблевого виконавства. Таким чином, в діяльності концерт-

мейстера об’єднуються педагогічні, психологічні, творчі функ-

ції, які важко відокремити один від одного в навчальних, 

концертних і конкурсних ситуаціях. Найважливіше – це вміння 
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підтримати соліста, перед виступом і під час нього в емоційному і 

музичному плані, при цьому гідно виконати свою партію - 

величезна відповідальність. „Будь-який вид творчої діяльності, в 

тому числі і акомпанування, здійснимо лише в тому випадку, 

якщо він підкріплено цілим комплексом спеціальних знань і 

умінь. Для роботи концертмейстера необхідно володіння основа-

ми теорії та практики концертмейстерства, …знання творів різних 

стилів і композиторів, сформованість навичок і умінь акомпану-

вати, а також певні філософсько-естетичні погляди, емоційність і 

вольові якості” [5]. 

Роль концертмейстера особливо важлива і відповідальна 

при роботі з учнями мистецьких шкіл, так як юні музиканти 

завжди непередбачувані на сцені. До того ж концертмейстер в 

мистецькій школі - це „другий педагог”, так як він спільно з 

основним педагогом направляє, доповнює знання учня. Для 

професійної діяльності концертмейстеру перш за все необхідно 

володіти самим інструментом: технічними навичками, 

розумінням стилю, різних жанрів, охопленням музичних форм. 

Як говорив Є. Шендерович: „поганий піаніст ніколи не зможе 

стати хорошим акомпаніатором, втім, і не всякий хороший 

піаніст досягне великих результатів в акомпанементі, поки не 

засвоїть закони ансамблевих співвідношень, поки не розвине в 

собі чуйність до партнера, не відчує нерозривність і взаємодію 

між партією соліста і партією акомпанементу” [7]. Тільки з 

упевненим в собі і професійним концертмейстером учень 

відчуває допомогу і опору в грі. Крім цього слід виділити 

наступні виконавські навички: 

- вміння читати з листа фортепіанну партію будь-якої склад-

ності, швидко орієнтуватися в нотному тексті, бачити основу 

музичного змісту, чітко уявляти партію соліста, всіма виконавчи-

ми засобами сприяти найбільш яскравому його виразу; 

- володіння навичками гри в ансамблі - вміння чути соліста, 

йти за ним; за словами Є. Шендеровича: „акомпанемент часто 

договорює невисловлене солістом”, і дійсно, ансамбль передбачає 

злагодженість гри соліста і акомпаніатора, тобто, єдність штрихів, 
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динамічних відтінків, звуковий баланс між інструментами [7]; 

- вміння транспонувати музику в іншу тональність; основ-

ною умовою правильного транспонування є уявне відтворення 

п’єси в новій тональності. Швидкість орієнтування в новій 

тональності досягається тими, хто любить, вміє імпровізувати і 

підбирати по слуху, їм легше передбачити хід музичного 

розвитку. Це також один з навиків, яким необхідно володіти: 

- підбір на слух супроводу до мелодії, імпровізація вступу, 

відіграшів, закінчень, варіювання фортепіанної фактури акомпа-

нементу при повторенні і т.д. Конкретне фактурне оформлення 

підбираємого і імпровізуючого супроводу має відображати два 

головних показника змісту мелодії - її жанр і характер. Необхідні 

також:  

- знання правил оркестровки (партитури), особливостей 

гри на інструментах симфонічного оркестру – для того щоб 

правильно співвідносити звучання фортепіано з різними 

штрихами і тембрами цих інструментів; 

- наявність тембрового слуху, вміння грати клавіри концертів 

різних композиторів відповідно до вимог інструментування 

кожної епохи і кожного стилю; 

- вміння перекладати незручні епізоди фортепіанної 

фактури в клавірах, не порушуючи задуму композитора. 

Професійна діяльність концертмейстера передбачає наяв-

ність у  спеціаліста значного об’єму музично-теоретичних знань, 

умінь та навичок у виконавській та методичній сферах,  розвине-

них  загальних,  педагогічних та музичних здібностей, а також 

наявність високих  моральних якостей,  широкого  культурного  

світогляду, ґрунтовної  психолого-педагогічної  підготовки. 

Основним механізмом ансамблевого мистецтва є творча 

комунікація. Тому основними психологічними особливостями 

особистості концертмейстера як представника творчої та інтелек-

туальної професії є: 1) власна потреба в ансамблевому спілку-

ванні; 2) високий емоційний тонус; 3) стабільні комунікативні 

навички та вміння (вербальні і невербальні), що гарантують 

успішність творчої діяльності. 
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Творча діяльність концертмейстера-піаніста є довільним 

процесом його емоційно-смислової децентралізації. Іншими 

словами, музикант як би налаштовується на почуття і переживан-

ня соліста і повторює їх своїм виконанням. Особливу роль в 

системі психологічних особливостей особистості концертмейсте-

ра-піаніста займає впевненість в собі. Очевидно, що невпевнений 

в собі акомпаніатор стримує емоції через тривоги і відчуття 

недостатніх професіональних умінь. 

Важливо торкнутися і ролі уяви в особистості концерт-

мейстера. Наявність артистизму немислимо без уяви. Це основна 

риса, яка визначає здатність людини до творчої діяльності. 

Розвинена уява створює музичні образи, і виконавець, знаходячи 

натхнення, продумує звучання кожної фрази. 

Концертмейстер повинен мати гарну нервову систему, 

завжди бути в емоційному тонусі, не втрачати самовладання і 

вміти оперативно реагувати на будь-які несподіванки і відразу, 

миттєво, представляти шляху виправлення „аварійної” ситуації 

під час концертного виконання. 

Особлива складність професії концертмейстера полягає у 

відсутності чіткої структури діяльності, відповідно до якої може 

формуватися індивідуальна програма. У психології виділяють два 

типи структур діяльності: константну і змінну. Робота концерт-

мейстера, при узагальнено чітких цілях, будується на індивіду-

ально обраних способах здійснення поставлених завдань, і тому 

відноситься до змінної структури, більш складної і вимагає 

вміння адаптуватися в умовах, що змінюються. Сума практичних 

знань, особистих теоретичних висновків, отриманих в перші 

кілька років самостійної роботи, вимагає осмислення, структуру-

вання, об’єктивного підтвердження. Тому особливо важливим на 

цьому етапі було б створення умов для підвищення кваліфікації, 

де можна обмінятися досвідом, обговорити складні моменти, які 

часто мають одну причину - брак практичних психологічних 

знань.  

Психологічні аспекти діяльності концертмейстера змушу-

ють по-новому поглянути на педагогічні та виконавські боки 
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цієї професії. У концертмейстерства є вагомий аргумент на 

користь його особливих зв’язків з психологією. Це - взаємодія, 

психологічний фундамент професійної діяльності. Головна 

якість концертмейстера – загальна музична обдарованість. 

Вона, в свою чергу, передбачає наявність музичного слуху, 

почуття ритму, артистизму, образного мислення, фантазії, здат-

ності відокремлювати істотне від менш важливого. Мобіль-

ність, швидкість, активність також дуже важливі якості для 

професійної діяльності концертмейстера. Особливістю концерт-

мейстерської діяльності є її реально існуюча багатовимірність.  

Складові психологічної компетентності концертмейстера, 

такі як: концертмейстерська інтуїція, емпатія, чуття, почуття 

такту потребують більш детального розгляду. Також актуальним 

є питання психологічної стійкості і мобільності в стресових 

умовах підготовки до концертів в музичному коледжі. Й. 

Гофман відзначав, що навчання мистецтву акомпанементу 

можливо лише при опорі на вже наявні задатки при наявності 

емпатії, що виходить за рамки музичної обдарованості в 

психологічну сферу. Він говорив: „Досвід може зробити багато 

чого, але не все. Чуття - це властивість природна” [2, c. 177]. З 

будь-якого піаніста можна зробити акомпаніатора: навчити 

швидкого читання з листа, вмілому транспонуванню і навику 

гри в ансамблі. Але воістину віртуозне виконання притаманне 

небагатьом. Наявність емпатії в характері концертмейстера при 

контакті з солістом або інструменталістом допомагає побачити 

себе з боку, відчути його настрій і емоції і слідувати єдиному з 

ним виконавському задумі. Гнучкість в спілкуванні, почуття 

такту дають можливість з’ясувати незручні моменти з приводу 

виконання твору. 

Концертмейстер повинен володіти і рядом позитивних 

психологічних якостей. Так, увага концертмейстера – це увага 

абсолютно особливого роду. Вона багатопланова: її треба 

розподіляти не тільки між двома власними руками, але і 

відносити до соліста. У кожний момент важливо, що і як 

роблять пальці, як використовується педаль, слухова увага, яка 
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постійно зайнята звуковим балансом, ведення звуку у соліста. 

Ансамблева увага стежить за втіленням єдності художнього 

задуму. Така напруга вимагає величезної концентрації, витрати 

фізичних і душевних сил, а також стійку психіку. 

Мобільність, швидкість і відмінна реакція також дуже важ-

ливі для професійної діяльності концертмейстера. Він зобов’я-

заний в разі, якщо соліст на концерті або іспиті раптом 

переплутав музичний текст, не перестаючи грати, вчасно „підло-

пити” соліста і довести виконання твору до кінця. Досвідчений 

акомпаніатор завжди може зняти неконтрольоване хвилювання і 

нервову напругу соліста перед виступом. Кращий засіб для цього 

– сама музика: особливо виразна гра акомпанементу, підвищений 

тонус виконання. Творче натхнення передається солісту і допо-

магає йому набути впевненості, психологічну, а слідом за нею і 

м’язову свободу. 

Функції концертмейстера, що працює в навчальному 

закладі з солістами, носять в значній мірі педагогічний характер, 

оскільки вони полягають, головним чином, в розучуванні з 

солістами нового навчального репертуару. Ця педагогічна 

сторона роботи концертмейстера вимагає від нього ряду 

специфічних навичок і знань з області суміжних виконавських 

мистецтв, а також педагогічного чуття і такту. 

Природно, що багато з перерахованого вище не може 

покладатися на одну лише інтуїцію або природну схильність до 

даної професії, а досягається з плином часу і певних витрат 

праці. Добрими акомпаніаторами не народжуються, а стають. 
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МИСТЕЦТВО ОРКЕСТРОВОГО ДИРИГУВАННЯ  
 

Мордасова Алла Олексіївна, 

викладач першої категорії  

по класу оркестрових дисциплін, 

викладач першої категорії по класу баяну/акордеону  

Полтавський фаховий коледж 

 мистецтв імені М.В.Лисенка 

м.Полтава, Україна  

Диригентське мистецтво або мистецтво диригування - це 

керування музичним колективом (ансамблем, хором, оркестром) 

у процесі вивчення і публічного виконання музичного твору. 

Мистецтво диригування - одне з найскладніших видів музичного 

виконавства, оскільки велика кількість учасників оркестру 

повинні виконати єдиний музичний твір, у єдиному характері, 

виконуючи єдиний задум автора. 

Оркестрове диригування являє собою управління оркестром 

- народним, симфонічним, естрадно-симфонічним, джазовим, і 

засноване на спеціально розробленій системі жестів.   

 Диригент – це людина, яка керує оркестром і забезпечує 

єдність виконання музичного твору за допомогою відповідної 

системи жестів рук [1].  

За висловлюванням Г.Берліоза, “диригент повинен бачити та 

чути, бути легким та сильним, знати композицію, характер та 

обсяг інструментів, вміти читати партитури, а також мати 
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особливий талант та інші здібності, без наявності яких неможливо 

встановити невидимий зв’язок між ним та оркестром. Якщо 

диригент не може передати оркестру свої відчуття, то він абсо-

лютно втрачає владу та диригентський вплив на оркестрантів. Він 

стає вже не диригентом, а метрономом, що відбиває такти, та й то 

за умови, що він вміє їх відбивати та вірно розділяти” [3]. 

У сучасному мистецтві диригування диригент є виконавцем 

музики, посередником між композитором та слухачем. Він стоїть 

за диригентським пультом спиною до слухачів та обличчям до 

музикантів, у правій руці він тримає диригентську паличку.  

Диригент здійснює підготовчу роботу на репетиціях, очолює 

колектив на концертах, вказує виконавцям темп, динаміку, 

моменти вступу усіх груп виконавців чи окремих солістів, 

організовує колектив. 

 Диригент орієнтується по партитурі, яка являє собою 

нотний запис багатоголосного музичного твору для оркестру, у 

якому зведені партії всіх окремих голосів (інструментів). Є 

певний порядок розташування голосів у партитурі для різного 

роду оркестрів. Наприклад, для народного оркестру зверху 

вниз розташовані:  

• Група баянів – сопрано, альт, тенор; 

• Група балалайок – прима, секунда, альт, бас, контрабас; 

• Соло інструменти, гуслі, голос тощо; 

• Група домр – домра-прима, перша, друга домри, альт, 

тенор, бас, контрабас. 

Читання партитури вимагає від диригента оволодіння 

спеціальними навичками, вміння відокремити від нотного запису 

основний мелодичний та гармонічний матеріал, вміння одночасно 

охопити нотний запис у горизонтальному та вертикальному 

напрямах. Оволодіння технікою читання партитур здійснюється 

шляхом програвання великої кількості партитур, починаючи з 

найлегшої, шляхом прослуховування оркестрового виконання з 

партитурою у руці. Бажано спочатку слухати твір по клавірам, а 

вже потім – по партитурі, що дає можливість контролювати 

вірність звучання музичного твору при читанні партитури.  
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Для оволодіння технікою читання партитур існує окрема 

дисципліна - оркестровка (інструментовка), тобто виклад оркест-

рового твору у вигляді партитури чи переклад фортепіанного 

музичного твору для оркестру. Мистецтво інструментовки 

засновано на використанні композитором якостей різних музич-

них інструментів (їхніх тембрів, прийомів звуковідтворення, 

технічних можливостей, співвідношення сили звуку), а також 

злиття інструментів (цілого оркестру, окремих груп інструментів, 

виділення соло тощо) для досягнення звучання, яке найбільш 

виразно передає художній образ твору та ідею композитора.  

Інструментовка широко розповсюджена у вигляді перекладу 

(аранжування) музичних творів для різних оркестрових складів. 

Інструментовка є спеціальною учбовою дисципліною у фаховому 

коледжі мистецв і складається з двох розділів: 

1) власне інструментовка, тобто робота учнів під керівницт-

вом викладача по перекладу різних творів (переважно фортепіан-

них) для оркестру. Перед уведенням інструментовки учні 

прослуховують курс інструментознавства, яке є наукою про кон-

струкцію, акустичні та виразні властивості музичних інструмен-

тів, а також включає їхню класифікацію та історію виникнення; 

2) аналіз найкращих партитур, зроблених видатними май-

страми, який дає можливість вивчити різні прийоми інстру-

ментовки. 

 Велике значення мають особисті якості диригента – його 

художня культура, смак, темперамент. Диригент повинен 

досконало володіти професійними знаннями з інструментовки, 

музичної літератури, гармонії, сольфеджіо, читання партитур, 

блискуче володіти технікою диригування.  

Основними засобами виразності у мистецтві диригування 

є метро-ритм, темп, диригентський штрих, динаміка.  

Харизматичність та майстерність - основні якості керівни-

ка оркестру. 

Вроджені задатки людини – музичний слух, пам’ять, 

темперамент, уява, почуття музичної форми та ансамблю, 

інтонаційна чутливість, природна пластичність рук та обличчя, 
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що є основними виразними засобами для передачі своїх 

почуттів музикантам під час виступу на сцені.  

Необхідністю для диригента є володіння почуттям 

мелодійності, наспівності та почуттям ритму. За висловом 

Р.Вагнера, “якщо диригент не вміє логічно проспівати музичну 

фразу, він не може віднайти вірного темпо-ритму, а сама 

музика у нього перетворюється на дещо середнє між 

граматикою, арифметикою та гімнастикою” [2]. Лише через 

співучість оркестру ми можемо відчути та зрозуміти 

образність, стиль та дух музичного твору.  

Необхідною умовою для диригента є вроджене відчуття 

ритму, метру (пульсації). Це відчуття дозволяє витримати 

єдиний темп, характер твору, виконати твір як єдине ціле, 

витримати певну чітку форму музичного твору, провести його 

наскрізний динамічний розвиток.  

Наочно-образне мислення та творча фантазія - це перша 

необхідна умова розуміння самим диригентом музичного твору 

та повного відтворення задуму автора.    

Прогресивний світогляд, культура, завзятість щодо 

відтворення ідеї - основні рушійні сили диригента. Людина 

повинна тяжіти до пізнання життя, новаторства. Як казав 

диригент Оскар Фрід, “потрібно народитися з серцем, яке 

здатне сприймати найвитонченіші музичні враження, потрібно 

виховати розум, що здатен перетворити ці враження в ідеї, та 

потрібно мати тверду руку, щоб передати ці ідеї оркестру” [2].  

Диригент повинен відчувати оркестр як єдиний багатогольо-

ровий та багатозвучний інструмент, що складається із великої 

кількості живих людей, які мають власний світогляд, почуття, 

створюють музику, та великої кількості музичних інструментів, 

які мають різну тембральну окраску. 

Щоб відчувати оркестр, потрібно мати гострий диригентсь-

кий слух, вміти чути колорит кожного інструменту, а також 

темброві співзвуччя різних оркестрових голосів, вміти правильно 

виділити певний музичний інструмент, щоб показати красу 

мелодики, та приховати інший, який може заглушити мелодичну 
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лінію оркестру. За висловом Шумана, “треба намагатися якомога 

раніше вслухатися в тон та якість звучання кожного інструменту, 

а також привчити вухо розрізняти фарби, що їм притаманні” [2].  

 Знання технічних можливостей інструменту та можливої 

швидкості виконання технічних складностей на кожному з 

інструментів є обов’язковою умовою майстерності диригента, 

щоб не вимагати неможливого від оркестрантів. 

 Найбільшого значення набуває оволодіння диригентською 

технікою. Диригентська техніка – це засоби зовнішнього впли-

ву диригента на оркестр, уміння диригента передавати 

колективу виконавців диригентськими жестами свої наміри та 

викликати у музикантів певні почуття. 

 Техніка диригента, його жест, міміка повинні бути чіткими, 

зрозумілими та виразними, а також вільними, пластичними та 

зручними, оскільки вони є показником майстерності диригента.   

На концерті диригент може впливати на оркестр лише 

жестом, мімікою та поглядом.  

Диригентський жест - основа мистецтва диригування, це - 

техніка диригування.  

Техніка м’язових відчуттів диригента набувається під час 

навчання студентів у мистецькому фаховому коледжі і вимагає 

великої кількості фізичних витрат та багатогодинних тренувань. 

Пройде багато часу, перш ніж м’язи стануть слухняними та 

вільними, пластичними та пружними одночасно. Найбільш 

задіяними під час диригування є руки, а саме: кисть, лікоть та 

плече правої руки, яка постійно тактує. Для досягнення вираз-

ності жестів потрібно намагатися досягти повної координації між 

рухами правої руки та диригентської палички.  

Малюнок жестів повинен являти собою безперервну лінію, 

наче рухами руки вимальовувати безкінечний узор єдиною 

ниткою. Особливу увагу потрібно приділити вільному володін-

ню кистю, яка знаходиться у постійному русі. Диригентська 

паличка тримається першим, другим та третім пальцями правої 

руки. Паличка повинна утримуватися вільно і в той же час 

цупко, оскільки від цього залежить точність та ритмічність 
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удару палички. Опора звука повинна бути постійною під час 

диригування, незалежно від того, яка частина правої руки 

задіяна. Ця опора є за будь-якої сили та величини жесту, за 

будь-якого характеру штриха та напрямах руху руки: вверх, 

вниз, у бік. Вільне володіння кистю дає диригенту можливість 

з мінімальними витратами фізичних зусиль ясно висловлювати 

свої художні наміри щодо ритму, динаміки, штрихів та кантилени.  

Завданням кисті разом з пальцями та долонею є ідеальне 

відтворення ритмічного малюнку твору. Кисть повинна з’єдну-

вати окремі удари між собою. Під час диригування кантилени, 

уривку зі штрихом marcato чи уривку, що звучить на forte, задіяне 

плече, яке додає сили та міцності диригентському жесту, а всім 

іншим частинам руки – еластичність, пружність, свободу за будь-

якого характеру жесту, сили та напряму руху руки.  

М’язову енергію потрібно розподіляти між окремими 

частинами руки таким чином, щоб завжди відчувати зручність 

та пластичність в усіх рухах. Це захистить м’язи від перевтоми. 

Ліва рука не повинна дублювати праву, вона повинна допов-

нювати виразність правої руки показом ауфтактів (вступів 

кожного голосу), зняття звуку у певних інструментів, показом 

мелодичної лінії чи довгих нот тощо.  

Головною умовою професійності диригента є чутливість 

руки до зміни темпу, показу ауфтактів. Його жест повинен 

бути змістовним, виразним, залежати від характеру, темпу, 

динаміки та художнього образу твору.  

За висловом видатного диригента А.Пазовського, “поганого 

диригента публіка відчуває власним зором, а гарного – зосеред-

женим слуханням музики”[2].  

Професійний диригент може обійтися абсолютно без палич-

ки. Практика показує, що диригування без палички є найбільш 

зручним та доцільним для самого диригента, а виконавці абсо-

лютно однаково сприймають диригента як з паличкою, так і без 

неї.  

Творчий контакт диригента з оркестром є головною 

умовою втілення фантазії та ідеї диригента у життя.  Диригент 
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на репетиціях має бути вимогливим до себе та оркестрантів. 

Така творча вимогливість допомагає досягти ідеалу звучання 

оркестру. Вимоги повинні базуватися на поступовому переході 

від більш легкого до більш складного, бути доцільними та 

логічними.   

Є дві обов’язкові умови попередньої роботи диригента до 

початку періоду репетицій оркестру: 

1) попереднє вивчення матеріалу; 

2) створення робочого виконавського плану, тобто 

програми дій на період репетиційного процесу. 

Для  створення плану дій диригент повинен досконало воло-

діти музичним твором сам, знати його зміст, ідею, художній 

образ, «почути» його внутрішнім слухом. До початку періоду 

репетицій оркестру, диригент повинен повністю вивчити твір, 

відобразити його у своїй уяві, внутрішнім слухом почути реальне 

звучання партитури, а вже потім ставити певні вимоги до 

оркестрантів.  

Література: 

1. Диригентське мистецтво // Енциклопедія Сучасної 

України: електронна версія [веб-сайт] / гол. Редкол.: І.М.Дзюба, 

А.І.Жуковський, М.Г.Железняк та ін.; НАН України, НТШ. Київ: 

Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2006. 

URL:http://esu.com.ua/search_articles.php?id=24362 

2. Пазовский А.М. Записки дирижера / Под ред. В.Кухарс-

кого. – М., 1966. 

3. Мусин И. Техника дирижирования. – Л., 1966. 

4. Штейнпресс Б.С., Ямпольский И.М. Энциклопедический 

музыкальный словарь. – М., 1966. 



 

73 

______________________________________________________ 

УДК 785.7  Педагогічні науки. Музика 
 

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА З УЧНЯМИ 

КЛАСУ СКРИПКИ ТА БАЛАЛАЙКИ У ПОЛТАВСЬКІЙ 

МІСЬКІЙ ШКОЛІ МИСТЕЦТВ “МАЛА АКАДЕМІЯ 

МИСТЕЦТВ” ІМЕНІ РАЇСИ КИРИЧЕНКО 
 

Мордасова Світлана Олександрівна, 

концертмейстер вищої категорії  

викладач першої категорії по класу фортепіано,  

Полтавська міська школа мистецтв 

 “Мала академія мистецтв”  

імені Раїси Кириченко 

м.Полтава, Україна  

У музичній енциклопедії під редакцією Ю.Келдиша термін 

“концертмейстер” визначається як “піаніст, що допомагає 

вокалістам, інструменталістам, артистам балету вивчати партії та 

акомпанує їм на репетиціях та концертах” [1].  

Під час індивідуальних та групових занять концертмейстер 

допомагає набути учню-інструменталісту навичок сумісного (ан-

самблевого) виконання твору, розширити музично-образні уявлен-

ня дитини, виховати творчу індивідуальність,  забезпечує  профе-

сійне виконання музичного матеріалу на уроках та концертах. 

Відповідно до кваліфікаційцних вимог, концертмейстер має 

бути професійним музикантом, повинен знати твори різних епох, 

орієнтуватися у стилях та жанрах, знати методику проведення 

уроку та репетицій, володіти основами педагогіки, мати навик 

швидкого читання нот з аркуша, вміти транспонувати, вільно 

володіти інструментом. 

Концертмейстер повинен мати такі важливі професійні 

якості як артистизм, комунікабельність, зосередженість, здатність 

до тривалої праці, а також бути музично обдарованим, вільно 

відчувати стиль, жанр, характер музичного твору.  

Концертмейстер - розповсюджена посада у мистецьких 

школах та фахових коледжах. Тому, розгляд діяльності 

концертмейстера є цікавим питанням для широкого кола осіб. 
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Мистецька школа є закладом позашкільної освіти сфери 

культури і здійснює свою діяльність за такими напрямами 

позашкільної освіти як художньо-естетичний та мистецький 

[2]. У мистецьких школах навчають дітей оволодівати різними 

видами мистецтва, набувати певних знань, умінь та навичок. 

Викладачі шкіл та концертмейстери здійснюють  розвиток 

творчих здібностей та обдарувань дітей, надають знання  у 

сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва; діти 

отримують виконавські навички у процесі активної мистецької 

співпраці з викладачем та концертмейстером. 

Полтавська міська школа мистецтв “Мала академія мис-

тецтв” імені Раїси Кириченко - один з найбільших початкових 

спеціалізованих мистецьких навчальних закладів України з 

контингентом учнів 1500 чоловік. У школі діють 5 відділень: 

хореографічне, образотворче, театральне, відділення початкового 

естетичного виховання та музичне відділення.  

Концертмейстери працюють на хореографічному відділенні 

під час уроків хореографії, супроводжуючи танець музичним 

оздобленням у потрібному ритмі та характері;  на театральному 

відділенні, супроводжуючи театральні вистави музикою; на від-

діленні початкового естетичного виховання, де концертмейстер 

супроводжує пісні, танці, рухові вправи у маленьких учнів 

підготовчої групи віком 4-5 років, а також на музичному відді-

ленні, де концертмейстери акомпанують майже всім музичним 

інструментам, окрім фортепіано, баяну/акордеону та гітари. 

Діяльність концертмейстера здійснюється протягом всього 

навчального року. Раз на тиждень концертмейстер відвідує урок 

кожного учня. Активна робота концертмейстера здійснюється у 

парній роботі з викладачем з фаху. Тобто у класі працює два 

рівноправних викладача - викладач з музичного інструменту 

(скрипки, балалайки, ксилофону тощо) і концертмейстер. 

Діяльність концертмейстера – це складний багатогранний 

процес, у якому поєднуються функції педагога, акомпаніатора, 

виконавця, митця, психолога, музиканта-теоретика. Від 

майстерності та творчого настрою концертмейстера завжди 
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залежить успіх, творчий та психологічний стан виконавця як на 

уроці, так і безпосередньо на сцені під час концертів чи 

конкурсів. 

Функції концертмейстера, що працює з солістами-балалаєч-

никами, ударниками, скрипалами у ПМШМ «Мала академія мис-

тецтв» імені Раїси Кириченко, у більшій мірі носять педагогічний 

характер, оскільки концертмейстер допомагає відпрацьовувати 

партію скрипки чи балалайки, підказує недоліки фразування, 

динамічного розвитку, допомагає вчасно виявити скутість ігрово-

го апарату учня та вирішити багато інших проблем.  

Діяльність концертмейстера передбачає 2 види роботи: 

беспосередній робочий процес у класі та концертні виступи.  

Робочий процес складається з чотирьох основних етапів 

роботи.  

На першому етапі йде ознайомлення концертмейстера з 

музичним твором, яке включає програвання твору цілком разом 

з викладачем з фаху, первинне уявлення про зміст, художній 

образ твору, задум автора, динамічний розвиток та кульмінацію 

твору. Визначається можливість виконання даного твору певним 

учнем, розкриваються можливі складності виконання твору, 

знаходяться шляхи подолання технічних перешкод. На цьому 

етапі роботи концертмейстера дуже важливими є навички 

швидкого читання тексту з листа, знання музичної літератури, 

внутрішнє інтуїтивне відчуття тембру звучання власного інстру-

менту, знання виконавських стилів, музичної форми, епохи 

написання твору.  

На другому етапі роботи йде індивідуальне вивчення кон-

цертмейстером власної партії, відпрацювання технічних склад-

ностей, усвідомлення доцільності використанні тих чи інших 

виконавських прийомів, педалізації, динаміки, стилю, можливості 

спрощення фактури. Швидкість вивчення фортепіанної партії 

залежить від досконалості техніки читання з листа, технічної 

підготовки піаніста, наявності виконавської форми піаніста. 

Третій етап – це безпосередня робота з учнем-скрипалем 

чи балалаєчником на уроках з фаху, яка передбачає знання 
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партії, постійну увагу до тексту учня з метою ліквідації 

можливих фальшивих нот, ритмічних неточностей. Якість 

роботи концертмейстера на уроках залежить від музично-

теоретичних знань, оскільки концертмейстер повинен знати 

основні особливості виконання на інструменті, допомагати 

учневі усвідомити художній зміст твору, разом з учнем 

відтворити колорит та динамічний розвиток твору, виявити 

кульмінацію твору, відтворити фразу та досягти міжфразового 

дихання.  Тобто концертмейстер під час роботи з учнем, поряд 

з викладачем з фаху, допомагає учню досягти досконалого 

виконання музичного твору та довести його до рівня 

концертного виконання на сцені. 

Четвертий етап роботи концертмейстера – це репетиційний 

період, підготовка до концертного виступу. Робота ведеться через 

показ викладача разом з концертмейстером, через власне 

суб’єктивне відчуття двох дорослих людей змісту твору, його 

напруги. Дитина, дивлячись на своїх наставників, намагається 

відтворити звучання твору, але відповідно до свого розуміння та 

рівня розвитку інтелекту. До того ж, кожне програвання викла-

дачем разом з концертмейстером відрізняється від попереднього, 

оскільки всі ми – живі люди, і наші відчуття залежать від багатьох 

обставин. Під час репетицій концертмейстер найбільш спорідне-

ний з учнем, оскільки підготовка до сценічного виступу вимагає 

ідеального відчуття один одного, а учень і концертмейстер є 

партнерами по сцені. У цей період твір виконується декілька разів 

цілком, створюється остаточний художній образ твору, концерт-

мейстер зупиняється на відпрацюванні найбільш важких місць, 

що вимагають ідеального ансамблю, проводиться робота над 

відтворенням необхідного характеру твору, координацією та 

співставленням динаміки звучання партії фортепіано порівняно з 

балалайкою чи скрипкою. 

П’ятий етап роботи концертместера - це безпосередня 

участь у концертах та конкурсах шкільного, міського, обласно-

го, всеукраїнського та міжнародного рівня, де концертмейстер 

разом з учнем становить ніби єдиний організм, який одночасно 
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дихає, синхронно відчуває агогічні та динамічні відхилення, 

кульмінаційний розвиток твору.  

Велике значення для концертмейстера мають знання основ 

вікової психології та врахування характеру та темпераменту 

дитини. 

Під час концертних виступів концертмейстер, як правило, 

бере на себе роль  ведучого, оскільки він працює з маленькими 

дітьми. Але намагається не пригнічувати соліста на сцені, 

зберігаючи його індивідуальність. Якщо ж дитина вже має 

досвід роботи на сцені, вільно володіє ігровим апаратом, 

віртуозно виконує бідь-які технічні складнощі, то ведучим 

виступає саме учень, а концертмейстер підкоряється головній 

музичній партії, яку виконує учень-соліст.  

Специфіка роботи концертмейстера вимагає володіння азами 

диригентського мистецтва при показах ауфтактів, досконалого 

виконання фортепіанної партії, відчуття ансамблю, вміння 

швидко орієнтуватися у тексті,  відрізняючи важливе від друго-

рядного, мати гарну технічну базу, володіти музичним слухом, 

бути артистичним. Головними якостями концертмейстера на 

сцені є воля та володіння собою, не зациклюючись на можливих 

допущених помилках. Він повинен пам’ятати про те, що ні 

зупинятися, ні виправляти власні помилки для концертмейстера 

недопустимо, оскільки він повинен йти вперед і тягнути за собою 

учня-виконавця. Інколи текст фортепіанної партії є достатньо 

складним, або написаний дуже незручно для виконання. У таких 

випадках концертмейстер може допустити спрощення фактури з 

метою відтворення потрібного темпу і характеру звучання для 

досягнення художнього образу твору. Основною складністю гри 

концертмейстера в ансамблі з солістом є агогічні відхилення, 

пов’язані зі специфікою гри на балалайці. Це потрібно 

враховувати при досягненні ансамблю, дуже важливим є 

знаходження учня поряд з концертмейстером, щоб останній міг 

максимально відчувати кожен наступний  рух соліста. 

Євген Шендерович (1918-1999рр.) - видатний концерт-

мейстер, піаніст, педагог і композитор, професор Московської 
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державної консерваторії, Ієрусалимської та Тель-Авівської 

академії музики імені С. Рубіна,  надав величезний методичний 

досвід концертмейстерської діяльності та концертмейстерської 

майстерності. У своїх методичних працях він освітлює питання 

виразності функцій акомпанементу, швидкої орієнтації в 

музичному тексті, вмілого читання нот з аркушу, транспону-

вання, концертного хвилювання, здійснює інтерпретаційний 

аналіз фортепіанних партій в романсах і оперних клавірах.  

“Від майстерності і натхнення акомпаніатора майже 

завжди залежить творчий стан соліста ...  сучасний піаніст, що 

присвятив себе такій діяльності, є ... одночасно і педагогом-

наставником і скореним виконавцем волі соліста і його другом-

соратником” [3; c.10]. Досвід Є.Шендеровича є унікальним і 

має величезне значення для музикантів. 

 Діяльність концертмейстера займає важливе місце в 

системі естетичного виховання особистості. Вона сприяє 

формуванню дитячого смаку, культури, сприйняття, відчуття. 

Виховна роль концертмейстерської діяльності, а також 

соціальний контакт дитини і концертмейстера на сцені та під час 

уроків мають величезне значення для набуття навичок сумісної 

цілеспрямованої діяльності дорослої людини-концертмейстера 

та дитини. Співпраця концертмейстера і учня направлена на 

досягнення ритмічної єдності в ансамблі, створення динамічного 

балансу звучання між інструментами, досягнення єдності 

ауфтактів під час гри з концертмейстером, досягнення більшої 

виразності у звучанні інструментів.  

Основним завданням даної методичної роботи є де монстра-

ція роботи концертмейстера Полтавської міської школи мистецтв 

«Мала академія мистецтв» імені Раїси Кириченко з учнями 

оркестрового відділу по класу скрипки та з учнями відділу народ-

них струнних інструментів по класу балалайки.  Інше завдання 

нашої роботи - на основі наукових знань, методичних рекоменда-

цій та практичного досвіду роботи з’ясувати, усвідомити та 

показати основні вміння та навички, психологічні якості, що 

потрібні піаністу для повноцінної професійної діяльності 
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концертмейстера, виявити специфіку діяльності концертмейстера 

в умовах роботи з учнями вищеназваних відділів. 
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ПРОБЛЕМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ УЧНІВ 

МИСТЕЦЬКИХ ШКІЛ В УМОВАХ КАРАНТИНУ ТА 

МЕТОДИ ЇХ ПОДОЛАННЯ 
 

Мордасова Світлана Олександрівна,  

викладач першої категорії по класу фортепіано,  

Полтавська міська школа мистецтв  

“Мала академія мистецтв”  

імені Раїси Кириченко 

м.Полтава, Україна  

Навчання дитини у мистецькій школі на музичному відді-

ленні відбувається за індивідуально підібраним планом занять у 

присутності викладача з фаху під час індивідуального заняття.  

Основне завдання викладача з фортепіано - надати дитині 

необхідний обсяг знань, умінь та навичок, розвинути у дитини 

почуття прекрасного, музичний смак, світогляд. Своїм прикладом 

емоційного сприйняття музики викладач повинен розкрити 

емоційні відчуття дитини [1]. 

Досвід вимушеної дистанційної освіти в Україні під час 
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загальнонаціонального карантину, втрата можливості близь-

кого особистого спілкування з викладачем, можливості бачити 

обличчя викладача та його емоції, споглядати ігрові рухи, 

відчувати тактильні відчуття торкання викладача до рук 

дитини під час постановки ігрового апарату, - все це стало 

рушійною силою переходу спілкування у новий формат 

надання освітніх послуг: проведення уроків з учнями через 

різні платформи: Zoom, Google meet, Viber, Skipe.  

Українська система освіти виявилася не готовою до 

надання освітніх послуг на новому рівні. Відсутність потужних 

комп’ютерів,  та налагодженого дротового інтернету поставили 

перепони у навчанні. З’єднання по WI-FI виявилися нестабіль-

ними. А всі викладачі вимушені були вести уроки з дому, де не 

у кожного є комп’ютери з потрібними технічними характерис-

тиками. 

За офіційними джерелами та з досвіду дистанційної освіти 

ПМШМ “Мала академія мистецтв” імені Раїси Кириченко 

припинення очного навчання у школах виявило такі проблеми: 

цифрова нерівність у доступі до інтернет ресурсів, неоднакові 

можливості батьків допомагати з навчанням та загальна 

непідготовленість до дистанційної освіти, втрата доступу до 

харчування дітей з бідних родин, які отримували безкоштовні 

обіди у школі, втрати у знаннях учнів та психологічні наслідки 

соціальної ізоляції, поглибилися освітні нерівності між дітьми, 

порушилися комунікативні здібності дітей. 

Музична освіта під час дистанційного навчання взагалі 

опинилася під загрозою зникнення: важкі для розуміння 

батьків та учнів музичні дисципліни піддалися критиці з боку 

батьків. Учні важко розуміють матеріал по причині складнощів 

музичних дисциплін та великій кількості музичних термінів, 

понять та навичок. Батьки не взмозі допомогти учню засвоїти 

матеріал, а учні намагаються переконати, що не розуміють 

дистанційного пояснення. Велика кількість учнів не привчені 

батьками до самостійної роботи над музичним твором: не 

вміють розбирати текст, не читають ноти, не знають музичної 
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грамоти. Батьки теж вимагають, щоб дитина грала з показу 

викладача! Що взагалі є забороненим під час розбору тексту. 

Показ викладача дозволяється під час демонстрації прийомів 

виконання, кульмінаційних епізодів, під час ознайомлення з 

твором. Учень лишився сам на сам з текстом без навичок 

самостійної роботи. Це викликає паніку, сльози, претензії з 

боку батьків [2]. 

Варіантом виходу з такого положення є відеозаписи уроків 

з покроковою інструкцією з розбору тексту, аж до повної назви 

нот у тексті, октав, тривалостей, рахунку. 

 Онлайн платформи для проведення конференцій мають 

проблему, єдину для всіх: звук та зображення не співпадають і 

мають затримку у декілька секунд. Це є допустимим для 

демонстрації статичних зображень, діаграм, картин. Проте 

музика рухається у часі!  

Проблемою викладача постає головний біль напруги, 

особливо, коли уроки йдуть по 7-8 поспіль.  

Проблема демонстрації нот на екрані під час дистанцій-

ного уроку вирішилася шляхом використання програми Paint з 

малюванням на екрані та демонстрацією екрана у програмі 

Zoom.  

Особливо проявилися складнощі дистанційної роботи з 

проблемними учнями (гіперактивними, аутистами тощо). Ці 

діти не взмозі тривати увагу взагалі. Якщо під час роботи у 

класі викладач деякими методами може на 2 хвилини 

зосередити увагу такого учня, то дистанційно це неможливо! 

Учень або починає дратуватися та кричати або взагалі тікає від 

монітору.  

Карантин став випробуванням для мистецьких шкіл і з 

точки зору технічної забезпеченості викладачів, батьків та 

учнів. Оскільки у багатьох сімей є по декілька дітей, яким 

одночасно надаються уроки онлайн.  

Також проблемою є неосвіченість викладачів пенсійного 

та передпенсійного віку у питаннях сучасних компьютерних 

технологій. Що у деяких випадках стає певною проблемою для 
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надання освітніх послуг навіть у висококваліфікованих 

фахівців з вищою музичною освітою. 

Також проблемою є величезне навантаження на батьків, 

які вимушені сидіти поряд з дитиною та вчити разом з нею 

сольфеджіо, спеціальність, хор, малювання та ритміку, а також 

вимога викладачів надсилати відео звіти учнів про виконання 

завдань. Батьки протестують проти такого навантаження на 

них. Не всі батьки взагалі бажають, щоб їх включали у групи і 

надсилали величезну кількість матеріалу з різних предметів. У 

групах йде постійна війна між викладачами та батьками, які 

висловлюють свої претензії щодо завдань і цим підбурюють 

інших батьків. В кінцевому результаті це може значно 

підірвати авторитет і викладачів, і школи взагалі.  

Великою проблемою вимушеної онлайн-освіти стали 

хвороби опорно-рухового апарату, судинні захворювання, 

захворювання очей та гіпертонія у викладачів, які вимушені по 

8-10 годин сидіти за монітором компьютера, не змінюючи 

положення тіла та очей. Згодом це призведе до неминучої 

інвалідізації великого відсотку викладачів.  

Психологічний аспект дистанційного навчання в умовах 

карантину виявився вкрай гострим. Відповідно до досліджень 

фахівців психіатрії, вимушений карантин та ізоляція населення 

вплинуть на психо-емоційний стан людей. Так, психіатр, 

Юрій Закаль, ще 29 вересня 2020 року наголосив на тому, що 

період ізоляції - це важкий виклик для психологічного стану 

людини. Згідно із прогнозами Всесвітньої організації охорони 

здоров’я зараз відбувається період наростання тих проблем, які 

призведуть до розладів поведінки чи навіть розладів психіки 

[3]. 

"Найважче для людського розуму — ізоляція від соціуму. 

Тому свого часу було придумано тюремне ув'язнення", — 

говорить Крістіан Вальбек, професор-дослідник Державного 

агентства охорони здоров'я і соціального розвитку Фінляндії 

(THL), а також директор з розвитку Фінського товариства пси-

хічного здоров'я "Мієлі": “за самотністю, коли своїми страхами 
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нема з ким поділитися, виникає стан пригніченості. Якщо 

пригніченість затягується, з'являється почуття безнадійності, 

занепад духу і депресивний стан. Швидкість зміни стану - 

індивідуальна, оскільки кожен з нас несе свій психологічний 

вантаж. Стан деяких може змінитися за кілька днів, в інших на 

це йдуть місяці або навіть роки” [4].  

Шляхи вирішення проблем з дистанційною освітою та 

методи подолання кризи у дистанційному навчанні були озву-

чені в інтервью директорки приватного центру дистанційної 

освіти в Києві Оленою Кузьменко:  

 - викладачам потрібно оволодіти елементарним-онлайн 

інструментарієм для освітнього процесу, створити електронний 

щоденник для учнів, електронні тести;  

- викладач повинен планувати подачу навчального 

матеріалу, перевірку і оцінювання роботи учня таким чином, 

щоб дитина зрозуміла, за що отримала відмінну оцінку або за 

що оцінка була знижена;  

- вчитель має розуміти, що його робота, повноваження і 

обов'язки залишаються незмінними у дистанційній роботі;  

- викладач має визначитися зі способом комунікації з бать-

ками і дітьми, враховуючи специфіку свого предмету, вік своїх 

учнів;  

- у вчителя має бути підготовлена коротка, чітка 

інструкція зі свого предмету: коли будуть проводитися тести, 

які завдання клас писатиме в режимі онлайн, коли відбува-

ються заняття, наприклад, у Zoom, коли години для відповідей 

вчителя на запитання учнів; 

- дміністрація денних шкіл має передусім виробити в 

рамках закону про освіту, який дає кожному навчальному 

закладові автономію, власний механізм дій на випадок навчан-

ня в умовах карантину, прописати окремі інструкції, як діяти 

вчителям, учням, їхнім батькам. У цих інструкціях треба 

визначити технологічний інструмент навчання, тобто який 

саме месенджер використовувати, як і коли проводити онлайн-

конференції, для яких саме предметів. При цьому варто 
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враховувати технологічні можливості родин; 

- школа може провести аналіз, якими переважно 

месенджерами користуються учні, якими пристроями. Крім 

цього, директору варто обрати актив тих педагогів, які хочуть 

навчатися ІТ-технологій і хочуть розвиватися. Як правило, це 

молоді вчителі. Проте часто буває, що педагоги із солідним 

досвідом чудово сприймають всі інновації, тож вік тут не 

відіграє жодної ролі. Тут головне бажання, а директор школи 

чудово знає свій колектив і його можливості; 

- з боку держави, зокрема міністерства освіти, необхідна 

якісна підтримка, щоб допомогти вчителям денних закладів 

швидше пройти курси онлайн-грамотності, організовувати для 

них якісні вебінари-підказки. А ми, практики, у цьому із 

задоволенням як допомагали, так і допомагатимемо [5]. 

П’ять кроків подолання кризи у дистанційній освіті в умовах 

пандемії від народної депутатки, заступниці голови партії 

“Голос”, Інни Совсун - запустити платформу для дистанційного 

навчання, адаптувати навчальні програми, моніторинг навчальних 

результатів, навчання вчителів цифровим технологіям та 

забезпечення шкіл технікою, скорочення нерівності в результатах 

навчання - увести додаткові заняття для дітей, які відстають у 

навчанні; постійна робота з родинами, що перебувають у 

складних обставинах [6].  

Шляхи вирішення проблем дистанційного навчання учнів 

фортепіанного відділу  ПМШМ “Мала академія мистецтв” 

імені Раїси Кириченко: 

 - докорінна зміна ставлення батьків та учнів до системи 

навчання у мистецькій школі, проводити роз’яснювальну 

роботу серед батьків щодо необхідності привчати дитину до 

самостійності з раннього дитинства: самостійності мислення, 

самостійності домашньої роботи над творами, самостійних 

зборів речей до школи, проводити роз’яснювальну роботу 

серед батьків щодо раннього навчання дитини у школі. Є 

багато психологічних тестів, які визначають готовність дитини 

до школи: готовність руки до письма, готовність мовного 
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апарату, загальну психологічну готовність до шкільних 

навантажень. Якщо дитину 5-ти років привести до першого 

класу, ми маємо восьмирічну дитину у четвертому класі. 

Програма музичного відділу 4-го класу передбачає виконання 

складних гам, акордів, арпеджіо коротких та довгих, - у всіх 

цих видах роботи повинно бути присутнє логічне мислення, 

здатність до аналізу аплікатурної послідовності, охоплення 

пасажів як єдиної побудови [7]. Восьмирічна дитина не може 

охопити такий рівень знань. Програма з предмету сольфеджіо 

теж складна. Тому, у четвертому класі настає той самий 

переломний момент, коли дитина бажає покинути навчання у 

мистецькій школі по причині нерозуміння великих обсягів 

інформації. А під час дистанційного навчання все це стає 

проблемою номер один для восьмирічної дитини. Тож, 

потрібно чітко дотримуватися вікових обмежень, за якими 

приймають дитину до школи мистецтв; 

- зміна ставлення батьків до музичної освіти загалом.  

Батьки повинні визнати свою помилку в організаціїї домаш-

нього режиму, зрозуміти необхідність встановлення режиму 

сну та бадьорості, щоб не зашкодити інтелектуальним 

здібностям дитини.  
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У сучасній школі проблема професійного розвитку педагога 

в процесі мовно-комунікативної підготовки учнів до успішного 

здійснення комунікативно-особистісного взаємодії набуває все 

більшого значення. 
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Оновлення змісту професійної діяльності, спрямованої на 

підвищення рівня мовної підготовки учнів початкових класів в 

рамках філологічної предметної області, педагог здійснює в 

процесі безперервної самоосвіти, спрямованої на власне профе-

сійний розвиток з урахуванням досягнень науки і педагогічно-

го досвіду. 

Процес професійного розвитку педагога представлений як 

результат якісних змін наступних компонентів: 

- мотиваційно-ціннісного 

-  професійно-діяльнісного 

- рефлексивно-оцінного. 

    Робиться висновок про те, що професійний розвиток 

педагога успішно здійснюється через його участь в дослідно-

експериментальній діяльності під науковим керівництвом 

працівника вищої школи. Теоретично обґрунтовані і реалізова-

ні в практиці роботи загальноосвітньої організації педагогічні 

умови мовно-комунікативної підготовки молодших школярів 

до комунікативно- особистісного взаємодії на уроках українсь-

кої мови і літературного читання. 

Описані ефективні методичні прийоми роботи з дітьми 

молодшого шкільного віку з підвищення рівня мовно-комуніка-

тивної підготовки. Підтверджено припущення про те, що рівень 

мовно-комунікативної підготовки молодших школярів впливає на 

комунікативно-особистісне взаємодія молодших школярів [2]. 

Спілкування є одним з найважливіших чинників загаль-

ного психічного розвитку дитини. Тільки в контакті з 

дорослими діти можуть засвоїти соціально-історичний досвід 

людства і реалізувати через них вроджену можливість стати 

представниками роду людського. 

    Під спілкуванням розуміється взаємодія людей, що 

беруть участь в цьому процесі, спрямоване на координацію і 

об’єднання їх зусиль для досягнення загального результату. 

Основним і вихідним пунктом в сформованому розумінні 

спілкування слід вважати інтерпретацію його як діяльності. 

   Дитина, яка навчається в школі, автоматично займає 
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нове місце в системі взаємин: у неї є постійні обов’язки. 

Батьки, дорослі, вчителі та навіть незнайомі люди спілкуються 

з дитиною не тільки як з унікальною людиною, але і як 

людиною, яка прагне (незалежно від того, добровільно або під 

примусом) вчитися, як і всі діти його віку [1]. 

Характерні особливості спілкування між молодшими школя-

рами також є вираженою диференціацією орієнтації на кращі 

місця спілкування (вдома, у школі, на вулиці); регулювання 

простору в поєднанні з тенденцією до активного освоєння і 

використання простору поза домом, поза школою; збільшити 

доступність в своєму розвитку і зменшити межі для дорослих. 

Більшість молодших школярів товариські. Вони легко вступають 

в контакт, грунтуючись на досвіді спілкування в дитячому саду, 

на подвір’ї, спільних інтересах в іграх, заняттях і загальних 

домашніх завданнях. Вони характеризуються широким партнер-

ством, появою дружби, великою кількістю різнобічного спілку-

вання з дорослими, які розподілені по 7 зон: сім’я, школа, сусіди, 

двір, мікрорайон, інші мікрорайони, населені пункти. 

Характер спілкування учнів початкової школи і вчителя 

багато в чому визначається їх минулим досвідом спілкування з 

дорослими. Ініціативні, товариські діти самі стимулюють 

дорослих до спілкування. Наприклад, в школі вони заохочують 

вчителя постійно стежити за ними і реагувати на їх дії. Часті 

оцінки вчителя, його інтерес до того, що роблять діти, дозволя-

ють їм краще орієнтуватися в навколишньому середовищі, 

тісний контакт дітей у процесі навчання, позитивно забарвлені 

емоційні контакти з учителем сприяють ще більшій активності 

і товариськості дітей [2, с.12]. 

Спілкування дитини шкільного віку з однолітками. Зміст і 

характер спілкування молодших школярів з однолітками і 

дорослими визначає емоційний і семантичне домінування – 

зміст провідних сфер життя: навчання, веселощів і активності. 

Він визначає перевагу деяких аспектів спілкування, але не 

обмежує його різноманітність [1, с.40]. 

У молодшому шкільному віці саме через спілкування, в 
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процесі взаємодії активно розвиваються особистісні якості, які, 

як правило, формуються в основному несвідомо і завдяки 

оволодінню різними формами спілкування, міжособистісні 

взаємодії, взаємна регуляція поведінки не тільки в родині, а й 

поза нею, в процесі взаємодії з однолітками. 

    Таким чином, роль спілкування молодшого школяра зі 

своїми однолітками і дорослими дуже важлива. Спілкування з 

різними категоріями партнерів (вчителів, однолітків) в контексті 

освітніх та позакласних заходів сприяє ускладненню характеру 

взаємодії дітей з оточуючими їх людьми, стає більш усвідомле-

ним і різнобічним. У процесі міжособистісного взаємодії з інши-

ми при здійсненні різних видів діяльності (навчання, спілкування, 

ігри) задовольняються потреби дітей в позитивному емоційному 

контакті з іншими людьми, і діяльність, спрямована на зміну 

взаємне в їх поведінці і відносинах досягається в повному обсязі. 

Література: 

1. Барабанова З. П. Організація освітнього взаємодії між 

педагогом і учнями. Сучасні наукомісткі технології. 2018. № 1. 

С. 40-42. 

2. Галєєва Н.Л. Сучасний вчитель початкової школи в 

«дзеркалі» нового педагогічного стандарту. Початкова школа. 

2016. № 2. С. 4-7. 

______________________________________________________ 

УДК 336.71:005.21  Економічні науки 

 

СТРАТЕГІЇ МАРКЕТИНГОВОГО УПРАВЛІННЯ 

РОЗВИТКОМ БАНКІВСЬКОГО БІЗНЕСУ 

 

Пась Ярина Іванівна 

м. Львів, Україна 

Банківський маркетинг – це вид діяльності, який перетворює 

потреби клієнтів у доходи банку і який спрямований на задово-

лення потреб клієнтів шляхом обміну. Також це ринкова 

концепція управління науково-технічною, виробничою та збуто-
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вою діяльністю банку, яка спрямована на вивчення ринку та 

економічної кон’юнктури з метою отримання прибутку, конку-

рентних запитів споживачів і орієнтацію на них продуктів, які 

виробляються банком [2, с. 1245].  

Управління маркетингом в банку – це процес планування і 

реалізація політики ціноутворення, просування банківських 

продуктів на фінансовому ринку, який здійснюється шляхом 

обміну та задовольняє потреби як окремих осіб, так і банку. З 

іншої позиції, це управління попитом і пропозицією, яке здій-

нюється, коли одна з сторін потенційного обміну розробляє і 

використовує засоби досягнення бажаної дії інших сторін [1]. 

Вищевказані трактування дають можливість визначити, 

що маркетингове управління розвитком банківського бізнесу – 

це цілеспрямовані дії суб’єктів управління на діяльність банку 

щодо регулювання його позиції на фінансовому ринку за 

допомогою маркетингових заходів. Метою маркетингового 

управління розвитком банківського бізнесу є отримання 

прибутку за допомого використання маркетингових заходів, які 

збільшать обсяги продажі банківських продуктів. А основним 

завданням є задоволення потреб наявних на потенційних 

клієнтів, а також внутрішніх потреб банку.  

Маркетингове управління розвитком банківського бізнесу 

можна охарактеризувати такими явищами: комплексне вивчення 

ринку банківських продуктів з метою зменшення ризику, сегмен-

тація ринку з метою задоволення реальних потреб клієнтів, удос-

коналення наявних банківських продуктів, формування іміджу 

банку, реалізація оперативної реакції банку за діями конкурентів, 

залучення до створення нових ідей і видів банківських продуктів і 

послуг маркетингового підрозділу, співробітників банку та 

клієнтів, зростання комунікаційної політики банку, впровадження 

інформаційних технологій в маркетингову діяльність банку, 

використання успішного досвіду зарубіжних та вітчизняних 

банків, що реалізуються через нові проекти та продукти. Банки, 

які мають складну організаційну структуру та володіють великою 

мережею підрозділів не можуть обмежитись однією стратегією, 
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яка б задовольняла всі рівні маркетингової діяльності банку. 

Ефективне маркетингове управління розвитком банківського 

бізнесу розпочинається із формування маркетингових стратегій 

банку, які необхідні для реалізації поставлених цілей та спрямова-

ні на зовнішнє оточення, оскільки містять всі складові зовнішньо-

го середовища. На вибір стратегії маркетингового управління 

розвитком банківського бізнесу впливають різні чинники зовніш-

нього середовища. Таким чином банком можуть бути застосовані 

різні стратегії в залежності від напрямку розвитку банківського 

бізнесу (табл.1). 
 

Таблиця 1 

Стратегії маркетингового управління розвитком банківського бізнесу 

та шляхи їх реалізації 
№ 

з\п 
Назви стратегій Напрямок стратегії 

Шляхи реалізації 

стратегій 

Стратегії спрямовані на посилення іміджу банку та  

збільшення продажу банківських продуктів 

1 Інтеграційна 

Удосконалення 

іміджу; просування 

бренду; просування 

банківських 

продуктів 

Використання 

нетрадиційного 

продажу банківських 

продуктів для 

більшого зацікавлення 

потенційних та 

наявних клієнтів  

2 Популяризаційна 

Удосконалення 

іміджу та 

просування бренду 

Реклама іміджу 

3 Просувна 

Просування на 

фінансовий ринок 

банківських 

продуктів 

Інформація про ціни, 

технології та 

характеристику 

продукту,  реклама 

продукту, особистий 

продаж через 

структурні підрозділи 

Стратегії впливу на споживача 

1 Презентаційна 

Інформування 

споживачів про 

обслуговування 

банку, про переваги 

банку у порівняні з 

банками-

конкурентами 

Оформлення відділень 

продажу банківських 

продуктів, оснащення 

відповідною кількістю 

терміналів 
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2 Психологічна 
Вплив на психологію 

споживача 

Використання 

психологічних 

інструментів, які 

впливають на 

підсвідомий вибір 

споживача 

Стратегії в залежності від інтенсивності процесу 

1 Активна 

Спрямованість на 

отримання реакції 

від отриманої 

клієнтом інформації- 

Надання додаткових 

послуг, живий діалог з 

клієнтами 

2 Пасивна 

Створення умов для 

інформування 

клієнтів. Немає 

зворотної відповіді 

Рекламні матеріали 

 

Важливим елементом у реалізації стратегії є її ефективність, 

яка досягається за допомогою комунікацій. Саме тому банкам 

необхідно постійно аналізувати фінансовий ринок та здійснювати 

розробку нових стратегій, які б задовольняли потреби клієнтів і 

допомагали банку впливати на ринок та сприяли підвищенню 

конкурентоспроможності та прибутковості банку. Маркетингове 

управління розвитком банківського бізнесу спрямоване на 

споживача та його потреби, а кінцевою метою є отримання при-

бутку банку. Саме тому запропоновані стратегії маркетингового 

управління розвитком банківського бізнесу направлені на 

посилення іміджу банку, продаж банківських продуктів, вплив на 

споживача та ін. 

Важливою складовою у маркетинговому управлінні банку є 

внутрішній організаційний процес, який діє на основі маркетин-

гових стратегій розвитку банківського бізнесу. Використання 

таких стратегій та постійне оновлення та удосконалення 

банківських продуктів привабить клієнтів. Така маркетингова 

політика повинна охоплювати різні сегменти ринку та 

підлаштовуватися під рівень доходу своїх клієнтів шляхом 

впровадження привабливих банківських продуктів. 

Література: 

1. Стельченко О., Скорик В. Характеристика банківського 

маркетингу як складника діяльності публічної адміністрації у 
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сфері економіки та фінансів. Підприємство, господарство і право. 

Вип. 6. 2020. С. 156-161. 

2. Ткачук В. О., Тимків А. О. Банківський маркетинг: 

сутність, особливості, еволюція. Економіка та суспільство. Вип. 

13. 2017. С. 1244-1250. 

______________________________________________________ 

УДК 378.2                 Педагогічні науки 
 

СТУДЕНТСЬКІ ПРОБЛЕМНІ ГРУПИ ЯК СКЛАДОВА 

РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА 

ТЕХНОЛОГІЙ 
 

Погорєлова А.М., 

викладач кафедри технологічної і професійної  

освіти та загальнотехнічних дисциплін 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

м. Ізмаїл, Україна 

Сьогодні суспільство ставить високі вимоги до підготовки 

фахівців, рівня сформованості їх компетентностей. 

З метою підвищення рівня розвитку професійних компе-

тентностей майбутні вчителі трудового навчання та технологій 

беруть активну участь в роботі студентських проблемних груп. 

Грона Н. В. в своїй праці [1, с. 51] зазначає, що результати 

наукової роботи здобувачів освіти сприяють удосконаленню 

освітнього процесу, створюють умови для ефективної підготовки 

висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців. 

Студентські проблемні групи дозволяють майбутнім 

учителям трудового навчання та технологій:  

− підвищити свій рівень фахової підготовки; 

− розвинути творчі здібності; 

− поглибити знання в обраній галузі, дізнатися більше про 

сучасні методики та технології навчання; 

− розвинути навички пошукової роботи; 

− підвищити рівень наукової активності; 
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− зайнятися самоосвітою. 

Таким чином, здобувачі вищої освіти розвивають в собі 

ряд компетентностей науковця. 

Взаємодія здобувачів освіти різних років навчання в 

студентській проблемній групі має позитивний вплив, дозволяє 

тісно комунікувати майбутнім учителям трудового навчання та 

технологій за межами своєї академічної групи. 

Перегляд відео-матеріалів з тематики на початку засідання 

тривалістю 5-10 хвилин активізує всіх учасників студентської 

проблемної групи. Майбутнім учителям трудового навчання та 

технологій цікаво обговорити побачене, висловити свої думки. 

Це дозволяє налаштуватися на подальшу активну роботу. 

Підготовка до виступів на засіданнях, конференціях, семіна-

рах формує навички роботи з літературою, представлення резуль-

татів дослідження, що є необхідним для професійної діяльності 

вчителя трудового навчання та технологій. 

Написання статей, підготовка робіт на конкурси дозволяє 

поглибити свої знання, провести самостійне дослідження, 

зайнятися самоосвітою. 

Участь у студентських проблемних групах дає змогу 

майбутнім учителям трудового навчання та технологій краще 

зрозуміти сутність педагогічних явищ та процесів, оволодіти 

методами наукового пізнання. 

Студентські проблемні групи дозволяють здобувачам вищої 

освіти посилити наукову підготовку, що є необхідною в 

дослідницькій і повсякденній роботі вчителя трудового навчання 

та технологій 

Таким чином, участь майбутніх учителів трудового навчання 

та технологій у студентських проблемних групах є невід’ємною 

складовою частиною формування професійної компетентності. 

Література: 

1. Грона Н. В. Творчі групи студентів у системі науково-

дослідної роботи вищих навчальних закладів І-ІІ рівня 

акредитації. Наука і освіта. 2014. Вип. 3. С. 51-54. Режим 

доступу: 
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УДК 336.02  Економічні науки 
 

ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В 

УМОВАХ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ 
 

Руденко О.В. 

студент факультету управління та економіки  

Керівник: Бучковська Я.Г. 

кандидат економічних наук, доцент кафедри  

менеджменту, фінансів, банківської справи  

та страхування 

Хмельницький університет правління  

та права імені Леоніда Юзькова 

м. Хмельницький, Україна 

Кожен мешканець села чи міста має право на сучасну меди-

цину й освіту, доступні та якісні адміністративні, комунальні, 

соціальні послуги, гарні дороги, чисті й освітлені вулиці. Однак, 

через тотальну централізацію влади в Україні була вибудована 

чітка її вертикаль — сільські громади підпорядковувалися район-

ній раді, районні — обласним, а обласні — центральному уряду. 

Така вертикаль стосувалась і їх бюджетів. Всі доходи місцевих 

бюджетів стікались до державного бюджету, і звідти розподіляли-

ся по всій Україні. Це призвело до істотної залежності територій 

від центру, деградації сільської місцевості, низького рівня інвести-

ційної привабливості терторій, складної демографічної ситуації, 

високого рівня корупції і низького рівня довіри до влади. Саме 

тому, для вирішення цих, та багатьох інших соціально-економіч-

них проблем в Україні було запроваджено процес децентралізації. 

В Україні процес децентралізації було розпочато в 2014 році 

з прийняттям Концепції реформи місцевого самоврядування та 

територіальної організації влади в Україні (від 01.04.2014) [4], 

законів України «Про співробітництво територіальних громад» 
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(від 17.06.2014) [5], «Про добровільне об’єднання територіальних 

громад» (від 05.02.2015) [6] та змін до Бюджетного і Податкового 

кодексів – щодо фінансової децентралізації [3]. 

Цей процес дозволив формувати відповідно до положень 

Європейської хартії місцевого самоврядування [7] значний 

дієвий і спроможний інститут місцевого самоврядування на 

базовому рівні – об’єднані територіальні громади. До початку 

реформи в Україні було 11520 територіальних громад та 490 

районів, проте після проведення ряду реформ було сформова-

но 1470 територіальних громад та 136 районів. Нові територі-

альні громади отримали можливість мати прямі міжбюджетні 

відносини з державним бюджетом (до реформи прямі від-

носини мали лише обласні та районні бюджети, бюджети 

міст обласного значення). Відповідно, об’єднані громади 

здобули повноваження та ресурс, які мають міста обласного 

значення. 
 

 
Рисунок 1. Частка місцевих бюджетів у Зведеному бюджеті України 

та у ВВП у 2016-2020 роках, % 

Джерело: складено автором за даними [1]. 
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Саме від рівня ефективності формування та використання 

доходів місцевих бюджетів залежить можливість надання органа-

ми місцевого самоврядування більш якісних послуг, реалізовувати 

соціальні та інфраструктурні проекти, створювати умови для роз-

витку підприємництва, залучення інвестиційного капіталу, розроб-

ляти програми місцевого розвитку та фінансувати інші заходи для 

всебічного покращення умов проживання жителів громади. 

Відповідно, проаналізуємо дієвість реформи бюджетної 

децентралізації шляхом порівняння часток місцевих бюджетів у 

Зведеному бюджеті України та у ВВП у 2016-2020 рр. (див.рис.1). 

З даних рисунка 1 бачимо, що частка місцевих бюджетів без 

урахування урядових трансфертів у доходах зведеного бюджету 

та у доходах ВВП не має постійної тенденції до зростання чи 

спадання. Були помітні відносно незначні спади в 2018 та 2020 

роках. У 2020 році спад частково пояснюється світовою кризою, 

спричиненою пандемією коронавірусу Covid-19. Проте, аналізу-

ючи період загалом, можна заявити що частка місцевих бюджетів 

у зведеному бюджеті зросла з 21,8%  у 2016 році до 22,6% у 2020 

році. Частка місцевих бюджетів у ВВП зросла із 7,2 % у 2016 році 

до 7,4% у 2020 році. Далі розглянемо склад та структуру місцевих 

бюджетів. Згідно з Бюджетним кодексом України доходи 

місцевих бюджетів складаються з податкових надходжень, 

неподаткових надходжень, доходів від операцій з капіталом та 

офіційних трансфертів. Умовно доходи місцевих бюджетів можна 

поділити на власні та закріплені. Структуру власних доходів 

місцевих бюджетів України (тобто без урахування міжбюджетних 

трансфертів) за 2016–2020 роки наведено у таблиці 2.1. 

 
Таблиця 1. Структура власних доходів місцевих бюджетів  

за 2016–2020 рр. 

Надходження 2016 2017 2018 2019 2020 

Податкові, % 86,03 87,59 88,25 90,11 91,73 

Неподаткові, % 12,80 11,32 10,64 8,70 6,89 

Від операцій з 

капіталом, % 
0,82 0,82 0,81 0,98 1,12 
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Трансферти від ЄС, 

урядів іноземних 

держав, МФО, % 

0,05 0,01 0,04 0,01 0,05 

Цільові фонди, % 0,29 0,27 0,26 0,20 0,21 

Джерело: розраховано автором на основі даних [1]. 
 

Таким чином, з таблиці 1 бачимо, що у структурі доходів 

місцевих бюджетів України серед власних доходів найбільшу 

частку становлять податкові надходження. Спостерігається 

постійна тенденція до збільшення даного показника упродовж 

аналізованого періоду - з 86% у 2016 році до 91,7% у 2020 році. 

Також позитивна тенденція спостерігається і в формуванні 

доходів місцевих бюджетів від операцій з капіталом (хоча 

порівняно із європейськими державами в Україні цей показник 

залишається у рази нижчим). Негативна тенденція спостеріга-

ється в формуванні неподаткових доходів місцевих бюджетів. 

Цей показник упродовж аналізованого періоду скоротився 

майже вдвічі - з 12,8% у 2016 році до 6,9% у 2020 році. 

Наведені вище показники свідчать про чільне місце податків 

у системі бюджетних надходжень. Стійкість доходів місцевих 

бюджетів, їхньої дохідної бази визначаються відповідним співвід-

ношенням податкових надходжень із неподатковими джерелами і 

обсягом виділених із державного бюджету міжбюджетних транс-

фертів. Проведемо аналіз складових податкових надходжень 

місцевих бюджетів України. (див. рис. 2).  
 

 
Рисунок 2. Основні складові податкових надходжень місцевих 

бюджетів України 

Джерело: розраховано автором на основі даних [1]. 
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Таким чином, з рисунка 2 бачимо, що провідне місце серед 

податкових надходжень до місцевих бюджетів належить 

податкам та зборам на доходи фізичних осіб, часка якого має 

тенденцію до зростання у загальних доходах місцевих 

бюджетів: з 55,8% в 2016 році до 62,3% в 2020 році. Зростання 

надходжень від такого виду податку може свідчити про 

часткове зниження рівня тіньового бізнесу. Наступне місце 

серед податкових надходжень належить місцевим податкам, до 

яких належать: податок на майно, збір за місця для паркування 

транспортних засобів, туристичний збір та єдиний податок. 

Проте їхня частка серед податкових надходжень до місцевих 

бюджетів характеризується тенденцією до спадання: з 28,8 % в 

2016 році до 26,5% в 2020 році. Третіми за обсягом надходжень 

до місцевих бюджетів є внутрішні податки на товари та 

послуги, частка яких мала майже постійну тенденцію до 

зниження: з 7,9 % в 2016 році до 5,4% в 2020 році. 

Аналізуючи структуру доходів місцевих бюджетів, слід 

розглянути й ту частину, яку передаються їм з державного 

бюджету (чи іншого місцевого бюджету) у вигляді дотацій та 

субвенцій, тобто міжбюджетні трансферти. Розглянемо питому 

вагу міжбюджетних трансфертів у доходах місцевих бюджетів 

за 2016–2020 роки (див. рис. 3). 
 

 
Рисунок 3. Питома вага міжбюджетних трансфертів у доходах 

місцевих бюджетів за 2016–2020 рр. 

Джерело: розраховано автором на основі даних [2]. 

 

З даних рисунка 3 бачимо скорочення питомої ваги 
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міжбюджетних трансфертів в загальних надходженнях 

місцевих бюджетів упродовж 2016–2020 років. Якщо в 2016 

році частка міжбюджетних трансфертів становила 53,4% усіх 

доходів місцевих бюджетів, то в 2020 році ця частка становила 

34% усіх доходів місцевих бюджетів, що є позитивним 

явищем, адже частка міжбюджетних трансфертів у структурі 

доходів місцевих бюджетів свідчить про ступінь бюджетної 

децентралізації в країні: чим нижща їх частка в дохідній 

частині місцевих бюджетів, тим більша залежність місцевої 

влади від політики центральної влади.  

Разом з позитивними тенденціями не вирішеними залиша-

ються такі проблеми: все ще спостерігається значна залежність 

місцевих бюджетів від трансфертів з державного бюджету, 

високий рівень незареєстрованих суб’єктів господарювання 

малого та середнього бізнесу, що призводить до втрат місцевого 

бюджету від недоотримання податкових доходів, які займають 

чільне місце в структурі доходів місцевих бюджетів. 

Для оптимізації системи фінансового забезпечення місцевого 

самоврядування в Україні необхідно: розширити перелік власних 

доходів місцевих бюджетів, вдосконалити систему регулювання 

міжбюджетних відносин, посилити громадський контроль за 

прийняттям рішень у сфері планування та управління фінансо-

вими ресурсами територіальних громад, розробити систему 

контролю за дотриманням місцевою владою норм бюджетного 

законодавства, сприяти створенню нових робочих місць з достой-

ною заробітною платою, знизити тінізацію в системі оподатку-

вання, збільшити податкоспроможність регіонів країни. 
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Ринок землі – це засіб перерозподілу земельних ділянок 

між власниками і користувачами шляхом економічних методів 

на основі конкурентного попиту та пропозиції, що забезпечує: 



 

102 

купівлю-продаж, оренду, заставу земельних ділянок або прав 

на них; визначення вартості землі та визнання її капіталом і 

товаром; розподіл простору між конкуруючими варіантами 

використання земель та суб’єктами ринку. Ринок землі як 

саморегулююча в установленому правовому середовищі система 

складається з семи основних елементів: попит, пропозиція, ціна, 

менеджмент, маркетинг, інфраструктура, ділові процедури. 

 Відповідно до норм пп. 5.1.1 П(С)БО 7 та Інструкції 

№291, земельні ділянки — це об’єкт основних засобів, для їх 

обліку призначений однойменний рахунок 101. Щоправда, і в 

бухгалтерському обліку такого об’єкта ОФ, як земельні 

ділянки, є низка особливостей: 

1) вартість земельних ділянок не підлягає амортизації (п. 

22 П(С)БО 7); 

2) аналітичний облік за рахунком 101 «Земельні ділянки» 

слід вести щодо кожної окремої земельної ділянки (п. 4 

П(С)БО 7); 

3) такий об’єкт ОФ, як земельна ділянка, не підлягає 

ліквідації, щодо неї не слід встановлювати термін корисного 

використання (він є необмеженим); 

4) капітальні витрати, пов’язані з поліпшенням земельних 

ділянок (меліоративні, осушувальні, іригаційні та інші роботи), 

не збільшують балансової вартості таких ділянок, а визнаються 

окремим об’єктом обліку (на рахунку 102) і є об’єктом 

нарахування амортизації (п. 22 П(С)БО 7) [1, c. 262]. 

Бухгалтерський облік операцій з придбання, продажу, 

переоцінки, передачі в оренду1 земельних ділянок нічим не 

відрізняється від обліку відповідних операцій з іншими видами 

ОФ і не викликає запитань. 

Більше запитань викликає облік витрат на оплату послуг 

органів землевпорядкування із проектування відведення земель-

ної ділянки та інших подібних послуг. Щодо цього зазначимо 

таке: 

— якщо підприємство придбаває земельну ділянку у 

власність (глави 20, 21 Земельного кодексу), то вартість усіх 
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послуг, пов’язаних з таким придбанням, у т.ч. послуг із 

землевпорядкування, включається до балансової вартості 

земельної ділянки відповідно до норм п. 8 П(С)БО 7; 

— якщо ж підприємство здійснює оформлення земельної 

ділянки у постійне користування2 або в оренду і несе витрати 

на комплекс проектно-вишукувальних робіт з підготовки та 

проектування відведення земельної ділянки, то такі витрати 

відображаються у складі нематеріальних активів і облікову-

ються на однойменному рахунку 12 (П(С)БО 8)3 [2, c. 43]. 

Слід доволі обережно ставитися до продажу нерухомості зі 

землею. Річ у тім, що наразі існує невідповідність норм ЦК та 

Земельного кодексу щодо «автоматичності» переходу у власність 

покупця нерухомості і земельної ділянки, на якій така нерухо-

мість розташована. Відповідно до ст. 377 ЦК, такий перехід права 

власності є автоматичним і здійснюється одночасно з передачею 

нерухомості. А ось Земельний кодекс (ст. 120) вимагає окремого 

юридичного оформлення «земельних відносин». 

До основних компонентів організованого земельного 

ринку можна віднести:  

− його об'єкти (сформовані в результаті землевпорядних 

процедур земельні ділянки, земельні частки, отримані в 

результаті реорганізації сільськогосподарських підприємств);  

− зацікавлені суб'єкти земельних відносин (продавці і покуп-

ці, орендарі й орендодавці, заставоутримувачі та заставники 

тощо);  

− регламентуючу земельні відносини правову базу;  

− інфраструктуру земельного ринку, найважливішим еле-

ментом якої стало оперативне інформаційне забезпечення та 

надання послуг у процесі обороту земельних ділянок у 

сільській місцевості [3, c. 78]. 

На основі цього для розвитку ринку земель і формування 

його інфраструктури в сільській місцевості доцільно виділити 

наступні напрямки:  
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1. Завершення формування правової бази ринку земель у 

цілому і зокрема щодо особливостей ринку земель сільськогос-

подарського призначення.  

2. Спрощення процедури оформлення угод з земельними 

ділянками і особливо із земельними частками (паями).  

3. Забезпечення екологічних вимог при перерозподілі і 

використанні земель сільськогосподарського призначення.  

4. Удосконалення системи обліку і реєстрації земельних 

ділянок і прав на них.  

5. Формування системоутворюючої інфраструктури земель-

ного ринку, яка включає: систему формування і регулювання 

ринку; ліцензовані організації з землеустрою та оцінки земель, 

земельні біржі, спеціалізовані земельні суди; земельно-кадастрову 

систему; інформаційну систему, в тому числі земельно-інформа-

ційну (попиту і пропозиції); кредитні організації і заклади, 

земельні та комерційні банки, земельно-консалтингові підпри-

ємства; систему вивчення і дослідження ринку; і зокрема для 

земель сільськогосподарського призначення - сільські товариства 

з регулювання обороту земель сільськогосподарського призна-

чення.  

6. Створення сільських товариств з регулювання обороту 

земель сільськогосподарського призначення та завершення 

створення землевпорядних, земельно-оціночних, страхових 

систем, як складових інфраструктури ринку земель [4, c. 109] 
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ТЕЛЕГРАМ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ 
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м. Острог, Україна 

Сьогоденне бізнес-середовище постійно змінюється, здебіль-

шого через перехід на цифрові технології та глобалізацію. Саме 

тому керівництву життєво важливо використовувати ключові 

бізнес-знання для розуміння поточного стану справ та прийняття 

ефективних рішень. Задля успішного ведення бізнесу вище 

керівництво повинне впроваджувати цифрові бізнес-моделі та 

користуватися перевагами цих бізнес-моделей. 

Цифрова трансформація – це впровадження сучасних 

технологій у бізнес-процеси підприємства. Цей підхід передбачає 

не лише встановлення сучасного обладнання або програмного 

забезпечення, але і фундаментальні зміни в підходах до управ-

ління, корпоративної культури, зовнішніх комунікаціях. Як 

наслідок підвищуються продуктивність кожного співробітника і 

рівень задоволеності клієнтів, а компанія здобуває репутацію 

прогресивної і сучасної організації [1]. 

Ключовими складовими цифрової трансформації є наступні: 
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1. Безперервність процесу. 

2. Цифрова трансформація напряму пов'язана з іннова-

ціями та новітніми технологіями. 

3. Цифрова трансформація спрямована на збільшення 

продуктивності праці та конкурентоспроможності в цифровій 

економіці. 

4. Цифрова трансформація — це про нові бізнес- та 

операційні моделі, які базуються на запитах та очікуваннях 

клієнтів [2]. 

Найчастіше інструментами цифрових технологій для 

просування бізнесу у даний час виступають 3 популярні 

соціальні мережі: Instagram, Facebook та Telegram. З 2019 

Telegram отримав достатню кількість функцій, щоб комфортно 

використовувати його для бізнесу. Але у ньому поки немає 

такої конкуренції, як в Facebook і Instagram. Telegram об'єднав 

переваги месенджера і соцмережі, ставши унікальним 

інструментом для просування бізнесу. Зазвичай для ведення 

бізнесу у даній соціальній мережі використовують два 

інструменти – групові канали та чати.  

Групові канали - це одне з основних відмінностей Telegram 

від інших месенджерів. Вони являють собою щось середнє між 

стрічкою новин та блогом на певну тему. Як тільки користувач 

підписався на канал, він бачить його в списку своїх листувань. 

Коли на каналі публікується новий запис, людина отримує 

сповіщення. Такі канали можуть використовуватись як у повсяк-

денному житті – публікація важливих новин міста, особистий 

блог, комунікація між людьми за сферою інтересів (наприклад, 

випускниками певного вишу або автомобілістами з різних міст), 

так і в бізнесі – канал може містити завдання для певного відділу 

на тиждень, важливі оголошення, зміни в регламентах роботи 

певних робочих груп, тощо.  

Групові чати є менш популярним засобом просування 

бізнесу, проте вони є корисними для комунікації всередині 

підприємства або компанії. Наприклад, групові чати можуть 

об’єднувати працівників одного відділу, учасників навчального 
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курсу для обміну важливою інформацією або ж просто для 

спілкування між собою. Основна відмінність чатів від каналів – 

це можливість всіх учасників відправляти повідомлення. Тобто 

підлеглі можуть звітувати про свою роботу в режимі онлайн, 

уточнювати в керівників різні деталі, що суттєво скорочує час 

на виконання певного завдання, адже немає необхідності 

долати певну відстань до кабінету керівника, для того щоб 

прозвітувати або уточнити щось.  

Комунікація онлайн дає можливість працювати дистанційно, 

якщо це дозволяє посада та спеціалізація компанії. Також, 

перевіряти ефективність та якість роботи стає простіше – адже 

все знаходиться в письмовому вигляді у месенджері, а не 

передається в усній формі. Тому після проведення аналізу, одразу 

можна побачити слабкі місця робітників та звернути увагу 

керівників на необхідність додаткового навчання.    

Використання месенджерів, таких як Telegram, є найбільш 

ефективним у компаніях, в яких більшість персоналу постійно 

знаходиться за комп’ютером, та їх спеціалізація пов’язана саме з 

цим. Проте, і в інших компаніях можна використовувати 

Telegram як засіб комунікації. Наприклад, можна перевести в 

онлайн-режим комунікацію лише декількох відділів, які постійно 

знаходяться в офісі.  

Також Telegram може слугувати помічником при комунікації 

між замовником та працівниками. Так як месенджер дозволяє не 

тільки листуватися, а й відправляти файли, то різні документи, 

фото-, відеозвіти можуть надсилатися замовнику в режимі 

онлайн. Не потрібно витрачати час на зустріч з клієнтом, коли 

людина за 10, 20, 500 км може прочитати повідомлення або поди-

витися на фотографію, і сказати, підходить їй даний товар, чи ні.  

Ще однією функцією є чат-боти. Це алгоритм, який 

налаштовується відповідно до потреб компанії, яка його створює. 

Він може використовуватися та об’єднуватися з різними 

програмами. Наприклад, надсилати сповіщення працівнику, коли 

відбулися зміни в програмі, яка є основним робочим середови-

щем, або надсилати певну статистику, яка допомагає проаналізу-
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вати ефективність працівників сьогодні, активність користувачів 

певних сайтів, тощо [3, 4].  

Отже, Telegram – це зручний месенджер, що відповідає 

вимогам сучасного світу та повністю задовольняє потреби 

користувачів. Прогресивні компанії, що йдуть у ногу з часом, 

активно використовують його в робочому процесі. Групові 

чати, канали – все це спрощує комунікацію між відділами та по 

адміністративній вертикалі, що пришвидшує робочий процес, 

систематизує його, полегшує перевірку та контроль. Також 

онлайн-спілкування дозволяє як залучати до співпраці клієнтів 

з різних регіонів або навіть країн, так і приймати на роботу 

досвідчених фахівців з різних регіонів, створювати філії в 

інших містах. Все це допомагає розвиватися та полегшує цей 

процес. Звісно, необхідно правильно та грамотно організувати 

цей робочий процес, безперервно його покращувати та слідку-

вати за прогалинами в його організації, швидко виправляючи 

їх. Проте наразі від впровадження таких месенджерів більше 

позитиву, ніж негативу.  
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Подальший розвиток торгівлі вимагає повного вдоскона-

лення деяких елементів маркетингу та управління, безпосередньо 

пов’язаних з торгівлею, належної організації торгівлі,технічних 

процесів та створення ефективної системи корпоративного марке-

тингового спілкування для забезпечення підприємств товарами та 

послугами. Наука і практика маркетингу нарешті довели, що без 

встановлення цього методу комунікації неможливо досягти 

нормальної роботи ланцюга "виробництво-продаж-споживання" і 

неможливо досягти високої задоволеності споживачів.  

Складний і суперечливий період формування та розвитку 

ринку в нашій країні призвів до значного збільшення кількості 

оптових та роздрібних підприємств, з одного боку, а з іншого – 

природа галузі дещо хаотична і її організація є недосконалий. 

Класифікаційна політика торгових компаній не завжди є чіткою 

та логічною, що ускладнює позиціонування споживачів на ринку. 

Політична та міжнародна нестабільність, національні економічні 

проблеми, посилення конкуренції та зростаючий споживчий попит 

на якість та рівень обслуговування товарів та послуг – також фак-

тори, що ускладнюють управління комерційними підприємствами. 

Вивченню маркетингових комунікацій і їх ролі у процесі 

реалізації товарів було присвячено багато праць зарубіжних 

авторів. Серед них У. Уеллс, С. Моріарті, Д. Бернет, Ч. Сен-

дидж, Дж. Лейхифф, Дж. Пенроуз [3, 6, 8] та інші. 
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Науковці відзначають низку факторів зростання значення 

маркетингових комунікацій, серед яких – урізноманітнення 

методів конкурентної боротьби на ринку, товарна насиченість 

ринків, різноманітність потреб споживачів, удосконалення 

способів збору, обробки і передачі інформації [2].  

Реалізація маркетингової комунікаційної політики – це 

двосторонній процес доведення інформації і/або впливу на 

споживачів і одночасного отримання від них інформації про 

актуальні потреби, вимоги до товарів, ступінь задоволеності або 

незадоволеності від їх споживання. Комунікація – це не разовий 

акт, а постійний процес обміну інформацією, причому кожна 

наступна порція інформації повинна містити у собі певну реакцію 

на попередню отриману інформацію. Тому маркетингову комуні-

кацію розглядають як складну систему інформаційного взаємо-

обміну, взаємодії і взаємовпливу ринкових суб’єктів [5].  

Сучасні дослідження показують, що для формування 

конкурентоздатних бізнес-процесів, систем управління необхідно 

не просто використовувати маркетингові комунікації, але і 

реалізовувати концепцію сучасних інтегрованих маркетингових 

комунікацій, яка передбачає оптимальне поєднання різних інстру-

ментів маркетингових комунікацій з досягненням синергетичного 

ефекту, коли окремі комунікативні заходи підсилюють сукупний 

їх вплив на цільовий ринок [1, с. 47]. 

Cпеціалістами відзначається, що незворотні тенденції віртуа-

лізації економіки, висока конкуренція на макро- і мікроринках, 

впровадження нових бізнес-моделей, мультиканальність взаємодії 

підприємств зі своїми клієнтами, динамічність бізнесаналітики 

трансформують інструменти маркетингових комунікацій у керун-

ку індивідуалізації, інтерактивності, таргетинговості [7, с. 73]. 

Звідси випливає, що вітчизняні підприємства як оптової, так і 

роздрібної торгівлі також повинні враховувати ці загальносвітові 

тренди і впроваджувати сучасні комунікаційні моделі, конкрет-

ний зміст яких повинен бути предметом наукових досліджень. 

Кожне торговельне підприємство, здійснюючи свій комплекс 

маркетингових комунікацій, прагне певним чином оцінювати 
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його ефективність. Таке оцінювання містить у собі проблеми як 

методологічного, так і практичного характеру. Оцінювання шля-

хом співставлення приросту товарообігу або прибутку з витрата-

ми на комунікації або визначення кореляційної залежності між 

товарообігом і витратами не враховує вплив різноманітних інших 

факторів. Намагання визначати рівні обізнаності, запам’ятовуван-

ня і впізнавання для торговельних підприємств, по-перше, може 

стосуватися тільки загалом підприємства або мережі торговель-

них підприємств і, по-друге, вимагає проведення спеціальних 

досліджень і пов’язаних із ними витрат. Порівняння показників 

двох однотипних підприємств, в одному з яких здійснюється 

рекламна кампанія, а в другому – ні, також може бути проведено 

тільки у разовому порядку шляхом спеціального дослідження, 

причому неясним залишатиметься вплив усіх попередніх реклам-

них акцій, проведених у підприємстві, з яким здійснюватиметься 

порівняння. Таким чином, у спробах реального вимірювання 

ефективності комунікаційних кампаній і окремих комунікаційних 

заходів торговельних підприємств на даний момент більше 

питань, ніж відповідей, про що свідчать публікації, спеціально 

присвячені цій проблемі [4].  

Тому єдиним практичним способом оцінки доцільності будь-

якої комунікаційної діяльності для комерційних підприємств є їх 

основні принципи та здоровий глузд. 

Ринок маркетингових комунікацій в Україні постійно зростає. 

Його структура змінюється: частка медіа-реклами на загальному 

ринку рекламних комунікацій стабільно зростає, а частка Інтернет-

комунікацій продовжує зростати, включаючи банерну рекламу, 

рекламу в соціальних мережах, відео в Інтернеті та мобільну 

рекламу. 

З огляду на той факт, що певні елементи комунікації мають 

різні атрибути та різний вплив на потенційних споживачів, роз-

дрібні торговці повинні впроваджувати інтегровану маркетингову 

комунікацію, в якій різні елементи комунікаційного комплексу 

доповнюють та зміцнюють один одного для формування синерге-

тичного ефекту. 
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Подальших досліджень потребує методологія і методика 

оцінки результативності окремих комунікаційних заходів торго-

вельних підприємств і комплексу їх маркетингових комунікацій 

загалом з метою виявлення найбільш ефективних прийомів 

впливу на потенційних покупців. 
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Під самостійною навчальною роботою розуміють будь-яку, 

організовану вчителем, активну діяльність учнів, спрямовану на 

вдосконалення визначеної дидактичної мети в спеціально 

відведений для цього час: пошук знань, їх осмислення, закріп-

лення, формування та розвиток умінь і навичок, узагальнення та 

систематизацію знань. 

Останніми роками методи, форми, види самостійної роботи, 

вимоги до її організації досліджували А. Алексюк, Н. Ничкало, П. 

Підкасистий, М. Сметанський, Н. Тализіна. Умови ефективності 

самостійної роботи в процесі навчання досліджували Г. Ігнатенко, 

О. Коберник, В. Сидоренко, Г. Терещук, М. Янцур та інші. 

 Розвиток інформаційних технологій на сучасному етапі 

базується на широкому використанні комунікацій (від лат. 

comunicatio – повідомлення, зв’язок, шлях повідомлення) для 

передачі даних у просторі: телебачення, радіозв’язок, телефон, 

Інтернет/Інтранет та ін. Це зумовило трансформацію терміна 

«інформаційні технології» у поняття «інформаційно-комунікацій-

ні технології». Отже, під ІКТ розуміємо сукупність електронних 

технічних засобів і програмного забезпечення, а також організа-

цію, форми і методи їх застосування в навчальному процесі, 

спрямовані на ефективне використання освітніх інформаційних 

ресурсів у навчанні та вихованні [1]. 

 «Засобами ІКТ» А. Янковець пропонує називати «комплекс 

технічних, програмно-апаратних, програмних засобів, систем і 

пристроїв, що функціонують на базі засобів обчислювальної 
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техніки; сучасних засобів і систем інформаційного обміну, що 

забезпечують автоматизацію введення, накопичення, збереження, 

обробки, передачі й оперативного керування інформацією» [3]. 

Стосовно освітньої сфери людської діяльності ІКТ поділя-

ються на такі групи: а) засоби отримання (переробки) інформації: 

відео-, кіно-, фото-, веб-, телекамери, сканери та ін.;  

б) засоби переробки та збереження інформації: комп’ютери, 

мобільні засоби, котрі запам’ятовують інформацію;  

в) засоби передачі інформації: телефони, телекси, факси, 

модеми та ін., а також самі канали зв’язку (супутникові, анало-

гові, телефонні, оптоволоконні та ін.); г) засоби для наочного 

представлення (візуалізації) інформації: комп’ютерні проектори, 

кіно-, відео- і слайдпроектори, відеомагнітофони, DVD-плеєри, 

телевізори, монітори, принтери, типографські комплекси та ін. 

[2].  

 З вищесказаного слід зазначити, що мета самостійної роботи 

учнів засобами ІКТ полягає у тому, щоб навчити учнів знаходити 

та працювати з великими обсягами інформації, відпрацювати 

уміння аналізувати матеріал та вибирати головне, вирішувати 

типові перекладацькі завдання творчо та нестандартно. 

 Сучасні ІКТ в самостійній роботі учнів відіграють важливу 

роль, оскільки вони є доцільними для: - пошуку інформації в 

мережі за допомогою web-браузерів, баз даних, інформаційно-

пошукових та інформаційно-довідкових систем, автоматизованих 

бібліотечних систем, електронних журналів; - організації двомов-

ного діалогу в мережі: використання електронної пошти, син-

хронних конференцій, спілкування on-line в мережах типу Skype, 

Chat; - створення тематичних web-сторінок і web-квестів за допо-

могою використання web-браузерів, графічних редакторів [1]. 

 Отже, щоб самостійна робота учнів у повному її обсязі 

реалізувала свої освітні та виховні функції, вона має бути 

планомірною, систематичною та змістовною. Таким чином, педа-

гоги мають міцний арсенал як загальних, так і специфічних 

методів навчання. Під час їх використання необхідно враховувати 

закономірності навчального процесу, сучасні організаційні, 
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методологічні та методичні вимоги до нього, характер і зміст 

конкретної навчальної дисципліни, вимоги до підготовки відпо-

відних фахівців, рівень підготовленості педагогів і учнів та інші 

об’єктивні та суб’єктивні умови. 
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НАЛАГОДЖЕННЯ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ ЗВ’ЯЗКІВ ПРИ 

ВИВЧЕННІ РІЗНИХ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 
 

Страх О. П.,  

старший викладач кафедри математики 

Сумський педагогічний університет  

імені А. С. Макаренка,  

м. Суми, Україна 

В умова внесення змін, продиктованих відповідними захода-

ми боротьби з пандемією, щодо здійснення навчального процесу 

у вищих навчальних закладах особливо важливим є налагодження 

міжпредметних (між різними галузями знань) та міждисциплінар-

них (між розділами однієї галузі) зв’язків. Перш за все такі 
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зв’язки обов’язково потрібно використовувати при вивченні 

студентами точних дисциплін, оскільки, як відомо з досвіду 

викладачів більшості закладів вищої освіти як в Україні так і за 

кордоном, якість навчання саме з цих дисциплін значно погіршу-

ється під впливом введення елементів дистанційного навчання. 

З іншого боку, налагодження міждисциплінарних зв’язків, 

навіть в умовах традиційного навчання, для викладання точних 

дисциплін, зокрема математики, є його невід’ємним елементом. 

Воно допомагає сформувати у студентів цілісну картину про 

значущість кожного математичного об’єкта, алгоритму чи 

теорії, і як наслідок, робить знання системними та практично 

більш значущими.  

Проблемам налагодження міждисциплінарних зв’язків у 

вищій школі присвячена достатня кількість вітчизняних та 

іноземних робіт [1–7]. Більш того, міждисциплінарні (міжпред-

метні) зв’язки покладені в основу новітніх освітніх міжнародних 

програм – це, зокрема, стандарти GATE та навчальна програма 

Pre-K. Але незважаючи на значну кількість подібних дослід-

жень, проблема реалізації міжпредметних зв’язків саме між 

різними математичними дисциплінами фактично залишається не 

вивченою, за виключенням лише певних одиничних випадків 

перенесення окремих методів і моделей з одного розділу 

математики в інший. В той же час такі зв’язки можна встано-

вити між змістом окремих тем цілого ряду інших, на перший 

погляд, далеких одна від одної дисциплін, зокрема, об’єкти 

вивчення такого розділу як дискретна математика (у західних 

джерелах дискретний аналіз) шляхом узагальнення відповідних 

методів їх дослідження можуть бути інтерпретовані на об’єкти 

вивчення диференціальних рівнянь (теми розділів «Рекурентні 

співвідношення» і «Лінійні диференціальні рівняння»). Цьому 

напряму присвячена робота [8]. Також є колосальні можливості 

для побудови зв’язків між об’єктами вивчення дискретної 

математики та інших дисциплін, а саме: 

• математичного аналізу (теми розділів «Твірні функції» і 

«Степеневі ряди»); 
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• математичного програмування (теми розділів «Орієнтовані 

графи» і «Мережеві транспортні моделі»); 

• теорії ймовірностей (теми розділів «Комбінаторні схеми» і 

«Умовна та повна ймовірності»); 

• диференціальної геометрії і топології (теми розділів «Плана-

рні графи» і «Ейлерова характеристика двовимірних многовидів»). 

Також побудова подібних зв’язків можлива і з викорис-

танням спеціальних новітніх теорій. Так, використовуючи теорію 

часових шкал [9] та динамічних рівнянь на часових шкалах 

можуть бути об’єднані деякі результати з теорії чисел та 

математичного аналізу, а з використанням елементів алгебраїчної 

геометрії можливе об’єднання властивостей об’єктів вивчення 

абстрактної алгебри та диференціальної геометрії (поняття базису 

Грьобнера у темі «Кільця многочлені» та параметризація 

імпліцитного рівняння у темі «Плоскі алгебраїчні криві»). 

Упровадження у навчальний процес цікавих маловживаних 

методів дослідження, які реалізують міждисциплінарні зв’язки 

майже у всіх розділах математики, також може сприяти 

зростанню наукового потенціалу країни, підвищенню ефектив-

ності застосуванню існуючих наукових досліджень у прикладних 

проблемах суспільства. Так, у контексті постійного розширення 

різноманіття та складності механічних та керованих об’єктів, 

функціонування яких відбувається в неперервно-дискретному за 

часом режимі, розгляд методів теорії динамічних рівнянь на 

часових шкалах, теорії алгебраїчної геометрії має достатньо 

велику цінність для вітчизняної та світової науки.  

Усе вищезазначене не лише сприяє покращенню професійної 

підготовки спеціаліста з якісними математичними знаннями, а й 

вирішує питання задоволення потреби суспільства у високороз-

виненому математично грамотному працівникові, який може 

гарантувати чітке виконання своїх обов’язків у будь-якій галузі 

виробництва чи надання послуг. 
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університет внутрішніх справ, 

На сьогодні, разом із поширенням та актуалізацією користу-

ванням мережі Інтернет, де розробляються все нові месенджери 

для спілкування, роботи та взагалі для комфорту користувачів, не 

можливо оминути питання використання правоохоронним орга-

нами такого месенджеру, як Telegram. Він є одним із тих месенд-

жерів, який набуває популярності по всьому світу. Створення низ-

ки чат-ботів, які за своїм функціонуванням відіграють важливу 

роль у систематизації, обробці та наданні тієї інформації, яка буде 

затребувана користувачем, є одним із найактуальніших питань. 

Чат-бот – це комп'ютерна програма, розроблена на основі 

нейромереж і технологій машинного навчання, яка веде розмову 

за допомогою слухових або текстових методів. Чат-боти викорис-

товуються в системах діалогу для різних практичних цілей, 

включаючи обслуговування клієнтів або отримання інформації. 

Деякі чат-боти використовують складні системи обробки людсь-

кого мовлення, але більшість використовує простіші системи [1]. 

Ісмайлов К.Ю у своїй праці наводить перелік чат-ботів у 

Telegram, за допомогою яких кожен співробітник право охорон-

них органів швидко зможе отримати потрібну йому інформацією, 

серед яких є: @OpenDataUABot; @UAFind_bot; @info_baza_bot; 

@temp_mail_bot; @tavk_bot; @HowToFind_bot; @storebot; @get_ 

kontakt_bot; @mailsearchbot; @whoisdombot; @smart_searchbot [2, 

с. 22]. 
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Варто також згадати, що Telegram пропонує можливість 

конфіденційних чатів, в яких майже неможливо отримати доступ 

до їх вмісту. Також у порівнянні із іншими подібними 

месенджерами, Telegram працює швидше та надає можливість 

передачі будь-яких файлів. 

На сьогодні колективом авторів Одеського державного 

університету внутрішніх справ розроблено тренінг для здобувачів 

вищої освіти поліцейських спеціальностей у навчальній дисциплі-

ни «Інформаційні технології» на тему: «Застосування поліцейсь-

кими чат-ботів в месенджері Telegram», який передбачає питання 

щодо особливостей застосування різних чат-ботів у месенджері 

Telegram поліцейськими під час виконання своїх службовим 

обов’язків. Основними завданнями тренінгу «Застосування 

поліцейськими чат-ботів у месенджері Telegram» є: 

- забезпечити виховання у майбутніх працівників право-

охоронних органів свідомого та відповідального ставлення до 

теоретичних та практичних основ використання інформаційних 

технологій на практиці; 

- надати правоохоронцям теоретичні знання та практичні 

навички щодо використання чат-ботів у месенджері Telegram; 

- ознайомити майбутніх працівників міліції з функціо-

нальністю чат-ботів як джерелами оперативної інформації; 

- навчити здобувачів вищої освіти на практиці застосовувати 

набуті знання про використання чат-ботів; 

- сформувати ІК-компетентності здобувачів вищої освіти 

щодо використання інформаційних технологій у майбутній 

професійній діяльності [2, с. 21]. 

Отже, на сьогодні, із розвитком сучасних технологій, 

суспільство повністю поринуло в дану комфортну систему, де 

можна заощаджувати час на пошук інформації, спілкування та 

наданні відповіді на конкретні питання. Одним із найбільш 

популярних месенджерів є саме Telegram, який окрім швидкого та 

конфіденційного діалогу, передачі конкретних файлів та різних 

типів матеріалів містить у собі розроблювані чат-боти. Дані чат-

боти поділяються на різні типи та види, проте усі вони мають 
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лише одну мету: систематизувати та надати конкретну 

інформацію користувачеві. У своїй діяльності поліцейські почали 

активно використовувати дану методику, адже завдяки низці чат-

ботів, можна отримати початкову інформацію. Вслід за цим, ми 

можемо стверджувати, що дана система буде відігравати 

особливу роль у діяльності поліцейським, яким буде необхідне 

отримання певного типу інформації про конкретних осіб. 
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РОЛЬ ЗМІ В СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ЖИТТІ 

 

Федишин Д. Р.  

студент факультету соціології та управління 

Запорізький національний університет 

м. Запоріжжя, Україна 

Сучасні тенденції глобального розвитку сприяють увсебічно-

му розвитку засобів масової інформації. Вони стають незамінни-

ми  інструментами впливу на політичну сферу, забезпечуючи 

динамічність функціонування, відкритість, плюралізм ідей та 

думок. Сучасні ЗМІ досить широко висвітлюють теми, на які є 

суспільний запит, як на регіональному, так і на національному 

рівнях, забезпечуючи суспільно-політичний дискурс щодо 

пошуків шляхів розв’язання актуальних проблем. У цьому 

контексті в політичній системі формується  певна повістка дня, 

що конкретизує напрями діяльності правлячої еліти, можливості 
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залучення ресурсного потенціалу суспільства та можливі альтер-

нативи у прийняття політико-управлінських рішень. Водночас, 

ЗМІ можуть також цілеспрямовано впливати на споживача 

інформації, маніпулювати громадською думкою, підвищувати 

ажіотаж навколо певних тем. 

Не кожен громадянин розуміється на принципах і механізмах 

діяльності  державних інституцій чи окремих політичних лідерів. 

ЗМІ виконують роль посередника між громадянами та владою, 

інформуючи про актуальні питання та проблеми суспільно-

політичного розвитку. Відтак, людина стає більш свідомою своїх 

прав та обов’язків, набуває навичок взаємодії з представниками  

влади. Все це сприяє демократизації політичної системи, розбудо-

ві структур громадянського суспільства, підвищенню рівня 

політичної активності та культури громадян. Можна  констату-

вати, що ЗМІ виконують наступні функції у політичній системі: 

комунікативну, організаторську, ідеологічну, культурно-освітню, 

оперативну, критичну [1]. Представники ЗМІ використовують 

різні канали комунікації з політиками та державними службовця-

ми. До них відносять: брифінги, прес-конференції, офіційні запи-

ти щодо нагальних питань, ексклюзивні інтерв’ю з політиками. 

Все це сприяє прозорості прийняття політичних рішень, підвищує 

рівень поінформованості громадян відносно їх змісту та рівня 

значущості для суспільно-політичного розвитку держави.    

Взаємодія громадян і політиків через ЗМІ особливо актуаль-

на під час виборів. Разом з тим, саме в цей час ЗМІ мають 

особливо пильно слідкувати за дотриманням усіх принципів 

роботи. Серед основних можна виокремити захист конфіденцій-

них джерел інформації, критичність і незалежність у висвітленні 

інформації, дотримання норм журналістської етики та свободи 

слова [2, c. 2]. Представники ЗМІ повинні уникати розповсюдь-

ження заангажованих репортажів та огульної критики. Усі вис-

ловлювання політиків, що виходять за межі конкретного комен-

таря за темою повинні позначатися написом «політична агітація».  

Суперечливим є питання цензури, а також самоцензури. 

Інколи журналісти мають свідомо вдаватися до неї, що у випадку 
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нерозголошення державної таємниці, дефіциту інформації чи 

недостовірного джерела її надання є доволі виправдано. Утім, 

негативний вплив цензури проявляється у перешкоджанні обміну 

думок та політичного діалогу. Спроби ж приховати певні події 

державою у наш час є безглуздими, оскільки завдяки ресурсам 

мережі Інтернет це неможливо. 

Отже, ЗМІ широко висвітлюють особливості функціонуван-

ня політичної системи на всіх рівнях, сприяючи формуванню 

громадської думки, зворотного зв’язку між владою та суспільств-

вом. Вони виступають основним інструментом інформування 

громадян про політичні явища та процеси, роз’яснення їх змісту з 

метою залучення до активної політичної діяльності. 

Література: 
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В науці проблема розвитку творчих здібностей молодшого 

школяра завжди була однією з актуальних. Проблема розвитку 

дитячої творчості, творчих здібностей дитини набуває все 

більшого значення в даний час, коли зусилля педагогів і 
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психологів спрямовані на вирішення однієї з важливих завдань 

сучасної системи освіти – розвиток всебічної, гармонійно 

розвиненої особистості. 

Тобто дана проблема не нова в плані її постановки. Не 

нова вона і в плані докази необхідності її розв’язання вже в 

молодшому шкільному віці. 

Загальновідомий вираз «все починається з дитинства» може 

бути застосовано в даному випадку. Більш того, ігнорування або 

формальний підхід до вирішення проблеми творчості в 

дитинстві чреваті непоправними втратами в розвитку 

особистості в наступні роки. Саме уява – одне з психологічних 

утворень в молодшому шкільному віці. Тому розвиток творчих 

здібностей одна з головних задач шкільного виховання. У 

концепції шкільної освіти на цьому зроблений особливий 

акцент. В даний час необхідний широкий підхід до проблеми, 

розуміння її як розвиток творчих і художніх основ особистості в 

різних сферах життєдіяльності дитини: відносно його до світу 

природи, предметів, світу людей у ставленні до себе. 

Загальноприйнята можливість творчого розвитку дітей у 

всіх видах діяльності, і в першу чергу в образотворчої 

діяльності. 

Творчість в широкому сенсі слова пов’язана з прагненням 

людини зробити щось нове або модернізувати старе [1].  

Слідом за Л. Виготським [3], у своїх працях  І. Волков 

зазначає, що «творчість молодшого школяра це створення ним 

оригінального продукту, вироби в процесі роботи, над якими 

самостійно застосовані засвоєні знання, вміння, навички, в 

тому числі здійснено перенесення їх, комбінування відомих 

способів діяльності або створення нового для учня підходу до 

вирішення завдання» [4, с.101]. 

Молодший шкільний вік має унікальні можливості для 

розвитку творчих здібностей, але слід мати на увазі, що ці 

можливості в процесі росту дитини необоротно втрачаються, 

звідси важливо якомога більше і інтенсивніше використо-

вувати їх на початкових щаблях розвитку. Найбільш ефектив-
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ний шлях розвитку індивідуальних здібностей лежить через 

залучення школярів до продуктивної творчої діяльності, зокре-

ма, образотворчої діяльності [2]. 

У молодшому шкільному віці образотворче мистецтво є 

одним з найулюбленіших занять дітей, тому організовувати ці 

заняття необхідно з урахуванням інтересів молодших школярів 

і їх творчих здібностей. Це можуть бути різноманітні техніки: 

- художньо-дидактичні ігри; 

- ігрові форми навчання; 

- різноманітні подорожі; 

-  конкурси; 

- вікторини (де школяр може проявити свою фантазію і 

уяву, необхідні при створенні художнього образу, втілення 

творчого задуму) [2, с.17]. 

Велике значення мають для дітей колективні та групові 

заняття образотворчим мистецтвом, оскільки вони викликають у 

них гаму позитивних емоцій, які виступають потужним мотиву-

ючим фактором данного виду діяльності. Це можуть бути колек-

тивне створення декоративних панно, випуск святкових газет.  

Протягом усього навчального року важливо влаштовувати 

виставки художніх робіт школярів з використанням різних 

художніх матеріалів. Особливий інтерес викликає у молодших 

школярів робота, пов’язана з вивченням ілюстративного 

матеріалу, де кожен може висловити свою думку про нього, 

проаналізувати сюжет, висловити своє ставлення до кольору, 

формі зображених предметів, розташуванню їх в просторі. 

Отже, найважливішим завданням для сучасної школи є 

розвиток творчого потенціалу підростаючого покоління. 

Соціально-економічні перетворення в суспільстві диктують 

необхідність формування творчо активної особистості. 

Однак навчально-виховний процес школи, орієнтований, в 

основному, на репродуктивний характер засвоєння знань, умінь 

і навичок, не здатний повною мірою розвивати творчість учнів. 

Але безумовно, кожна дитина наділений творчими задатками. 
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Згідно чинного законодавства України кодекс України про 

адміністративні правопорушення (далі – КУАП) у 2018 р. було 
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доповнено статтею 1734 «Булінг (цькування) учасника освітнього 

процесу». Відповідно до частини 1 тексту цієї статті булінг 

(цькування) – це діяння учасників освітнього процесу, які поля-

гають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному 

насильстві, у тому числі, із застосуванням засобів електронних 

комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповноліт-

ньої особи або такою особою стосовно інших учасників 

освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна 

шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого [1]. 

В одному з вітчизняних видань наведено статистичні 

чинники поширеності цькування в Європейському Союзі: 

«крос-культурне дослідження цькування підлітків в Європі у 

2005 році показало таке – від 9 % хлопчиків у Швеції до 45 % у 

Литві та від 5 % дівчаток у Швеції до 36 % у Литві зазнали 2 і 

більше епізодів булінгу протягом місяця. В цілому за даними 

авторів у різних культурах від 5 % до 75 % школярів у всьому 

світі мають досвід жертв традиційного цькування під час 

навчання у школі» [2]. 

Вважаємо, що поширеність цькування в Україні у ХХІ 

столітті несуттєво різниться з середніми європейськими чинни-

ками. Тому й об’єктивно-повноцінна судово-медична фіксація 

насильницьких дій, що часто супроводжують цькування, потре-

бує систематизації та застосування у експертній практиці. 

Ж. Безпятчук (2018) з видання «BBC News Украина» наво-

дить наступні відомості Всесвітньої організації охорони здоров’я: 

«Україна – у першій десятці країн Європи по його (авт. – булінгу) 

розповсюдженості поміж 11-15 річних школярів. Вона залишила 

далеко позаду не тільки найбільш соціально благополучні Данію 

або Норвегію, але й, наприклад, Угорщину і Грецію» [3]. 

Мета нашого повідомлення – показати особливості судово-ме-

дичної експертизи насильницьких дій, що супроводжують цькуван-

ня, та заподіяної шкоди фізичному здоров’ю потерпілої особи. 

Як визначив вітчизняний законодавець, цькування – це адмі-

ністративний проступок (ст. 1734 КУАП), а тому провадження у 

справі повинно відбуватися відповідно до чинного КУАП. 



 

129 

В розділі ІV «Провадження у справах про адміністративні 

правопорушення» чинного КУАП у статті 251 «Докази» показу-

ється, що «Доказами в справі про адміністративне правопорушен-

ня є будь-які фактичні дані ... Ці дані встановлюються протоко-

лом про адміністративне правопорушення ... висновком експерта, 

речовими доказами ...» тощо [4]. 

Об’єктивна складова цькування часто буває у виді фізичного 

насильства та/або заподіяння шкоди фізичному здоров’ю потерпі-

лого. У таких випадках треба виявити об’єктивні ознаки (тілесні 

ушкодження) зазначеного протиправного діяння. Для цього у 

правоохоронців є 2 основних засоби – особистий огляд (статті 260 

і 264 КУАП) і проведення судово-медичної експертизи (стаття 71 

закону України «Про судову експертизу» та статті 251 і 273 

КУАП) [4, 5]. 

Відповідно до частини 5 статті 264 «Особистий огляд і огляд 

речей» КУАП про особистий огляд, огляд речей складається 

протокол або про це робиться відповідний запис у протоколі про 

адміністративне правопорушення, або в протоколі про адміністра-

тивне затримання. Нажаль протокол про особистий огляд 

відсутній у переліку доказів у статті 251 «Докази» КУАП. Тому, 

на нашу думку, перевагу треба надавати проведенню судово-

медичної експертизи, результатом якої є «Висновок експерта», 

що є доказом по справі відповідно до чинного КУАП. 

Під час проведення судово-медичної еспертизи фахівцями 

повинно бути виявлено: 

– характер і вид тілених ушкоджень (садно, синець, рана, 

перелом і т. ін.); 

– кількість і локалізацію тілесних ушкоджень; 

– давність, механізм утворення і ступінь тяжкості тілесних 

ушкоджень та багато інших фактичних даних. 

Зазначимо, що властивості виявлених тілесних ушкоджень 

та їхніх наслідків можут суттєво вплинути на кваліфікацію 

правопорушення (адміністративне чи кримінальне, наявність 

обставин, що обтяжують правопорушення). 

Далі КУАП у частині 1 статті 273 «Експерт» визначає, що 
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експерт призначається органом (посадовою особою), у провад-

женні якого перебуває справа про адміністративне правопору-

шення, у разі коли виникає потреба в спеціальних знаннях ... [4]. 

Крім того, частина 2 статті 273 КУАП наполягає, що 

експерт зобов’язаний з’явитися на виклик органу (посадової 

особи) і дати об’єктивний висновок у поставлених перед ним 

питаннях [4]. 

Третя частина статті 273 КУАП нагадує, що експерт має 

право знайомитися з матеріалами справи, що стосуються 

предмета експертизи, заявляти клопотання про надання йому 

додаткових матеріалів, необхідних для дачі висновку; з дозво-

лу органу (посадової особи), в провадженні якого перебуває 

справа про адміністративне правопорушення, ставити особі, 

яка притягається до відповідальності, потерпілому, свідкам 

запитання, що стосуються предмета експертизи; бути присут-

нім при розгляді справи [4]. 

Інші обов’язки і права експерта визначено у статтях 12 і 13 

закону України «Про судову експертизу» [5]. 

Під час проведення судово-медичної експертизи в зв’язку 

з розслідуванням адміністративного проступку «цькування» і 

після складання «Висновку експерта» кожний експерт повинен 

пам’ятати, що за статтею 1854 КУАП «злісне ухилення свідка, 

потерпілого, експерта, перекладача від явки до органів досудо-

вого розслідування чи прокурора під час досудового розсліду-

вання – тягне за собою накладення штрафу від трьох до восьми 

неоподатковуваних мінімумів доходів громадян» [4]. 

Висновки. 1. Введення в 2018 р. до КУАП статтю про 

цькування вимагає у багатьох випадках проведення судово-

медичної експертизи. 2. Існують особливості проведення таких 

експертиз, що треба враховувати для складання «Висновку 

експерта». 3. Необхідне подальше організаційно-методичне 

опрацювання засад проведення судово-медичних експертиз 

щодо цькування (булінгу) і заподіяної шкоди психічному або 

фізичному здоров’ю потерпілої особи. 
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студентка педагогічного факультету 

 Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

м. Ізмаїл, Україна 

Особливості сформованості пізнавальної активності дітей 

молодшого шкільного віку є однією з найактуальніших проблем 

педагогіки початку XXI століття, століття інформаційних техно-

логій. З одного боку, вона враховує нові соціальні та психолого-

педагогічні умови, розумової працездатності. З іншого боку, 

поява шкільних організацій з пріоритетом інтелектуального 

розвитку свідчить про те, що ця проблема виходить далеко за 

межі управління якістю процесу розумового виховання дітей, 

вимагає зміни підходу до визначення цілей, принципів, методів і 

змісту дидактичного і психолого-педагогічного компонентів 

навчально-виховного процесу та впровадження сучасних освітніх 

технологій. 

Сучасна початкова освіта, яка спрямована на розвивальне 

навчання ставить перед собою завдання підвищення загального 

рівня пізнавальної активності молодших школярів в сукупності з 

підвищенням загально - навчальної і творчо-пошукової активнос-

ті дітей. Різнобічний розвиток особистості дитини визнає 

необхідність поєднання власне навчальної діяльності, в рамках 

якої формуються базові знання вміння та навички, з творчої 

діяльності, пов’язаної з розвитком індивідуальних задатків учнів, 

їх пізнавальної активності. На уроках, у позаурочній діяльності 

основна увага повинна приділятися розвитку видів діяльності 

дитини, виконання різних проектних, дослідницьких робіт. 

З іншого боку, навчальна активність молодших школярів 

спрямована на формування пізнавальної активності. На кожному 

уроці застосовуються методи, засоби і технології навчання, які 
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максимально реалізують індивідуальні переваги кожного 

окремого учня; формують його активну, самостійну і ініціативну 

позицію в навчанні; розвиваючі загально навчальні вміння та 

навички: дослідні, рефлексивні, само оцінні [4, с.65]. 

Вчені педагоги, психологи для формування пізнавальної 

активності молодших школярів у виховно-освітньому процесі 

виділяють фактори, що впливають на цей процес. 

Ці фактори можна розділити на п’ять груп: спонукальні – 

цікавість, допитливість, прагнення пізнати нове; освітні – 

уявлення, факти, закони, теорії, методи науки; організаційні – 

методи, прийоми і способи роботи вчителя з учнями; соціальні – 

батьки, засоби масової інформації; психологічні – вікові 

особливості молодших школярів, нахили, здібності, воля. 

Група спонукальних чинників спрямована на рішення 

найближчих завдань молодших школярів (отримання гарної 

оцінки) і задоволення раптових потреб (задоволення цікавості). 

До групи освітніх факторів прийнято відносити: положення 

науки, закони, принципи, факти – всі провідні знання, які 

використовуються для виконання пізнавальних завдань, які 

спонукають учнів до розумової діяльності [3, с.23]. 

До групи організаційних чинників, що впливають на 

формування пізнавальної активності молодших школярів, 

відносять: методи, прийоми і способи роботи вчителя з учнями; 

форми проведення визначених і позаурочних занять. 

Група соціальних факторів включає в себе: вплив батьків, 

засоби масової інформації. Групу психологічних факторів умовно 

ділять на дві підгрупи: мотиваційну і особистісну. 

З урахуванням всіх перерахованих вище факторів в 

дидактичному процесі відбувається: 

- формування пізнавальної активності і мотивів пізнавальної 

активності: цікавість, допитливість, прагнення дізнатися щось 

нове, небажання отримати погану оцінку; 

- усвідомлення процесу навчання, що полягає у виробленні 

власних поглядів і переконань, потреби в самовдосконаленні, 

додатки вольових зусиль в придбанні знань; 
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- проведення визначених і позаурочних занять: олімпіад 

різного рангу (міських, обласних, державних), конференцій, 

марафонів знань по предмету сприяє формуванню пізнавальних 

дій і операцій; 

- освоєння початкових форм пізнавальної та особистісної 

рефлексії [2, с.29]. 

Облік вищевказаних чинників при побудові дидактичного 

процесу є необхідною умовою формування пізнавальної 

активності молодших школярів. 
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Ми живемо у час змін. Змінюється держава, світосприйняття, 

переосмислюються пріоритети. Багато реформ відбувалося і 

відбувається і в освіті. Поряд з традиційними системами  в 
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Україні діють інші системи навчання молодших школярів. Кожна 

школа, кожен вчитель обирають для себе навчання та виховання 

учнів за такою системою, яка близька до душі та приносить 

хороші результати. В умовах модернізації української освіти 

одним із напрямків оптимізації навчального процесу є його 

спрямування на демократизацію взаємовідносин вчителя та учня, 

що відображається в нових підходах до навчання: створенні 

сприятливої атмосфери довіри, поваги та доброзичливості, які 

дають можливості для розкриття творчої особистості, розвитку 

ініціативи, активізації пізнавально-навчальної діяльності учня.  

Метою нової школи є різнобічний розвиток, виховання і 

соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином 

України, здатна до життя в суспільстві, має прагнення до 

самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до 

свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової 

діяльності та громадянської активност [1, с. 14]. Місія нової 

школи - допомогти розкрити та розвинути здібності, таланти і 

можливості кожної дитини на основі партнерства між 

учителем, учнем і батьками [1, с 16]. 

Розвиток потужної держави і конкурентної економіки 

може забезпечити лише згуртована спільнота творчих людей, 

відповідальних громадян, активних і підприємливих [1, с. 16]. 

«Педагогіка партнерства» є один із факторів ефективної 

взаємодії учасників освітнього процесу. 

Педагогіка партнерства – це ключовий компонент 

формули Нової української школи, це взаємна повага до 

особистості, це педагогіка з особистісно орієнтованим 

навчанням у центрі якого – дитина [2, с.13]. 

Сутність науково-педагогічного проекту «Інтелект Украї-

ни» полягає не в насиченні дитини поглибленими знаннями, а 

у набутті нею, передусім, необхідних навичок роботи з 

інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконт-

ролю та самооцінки, розвитку пізнавальних процесів, якостей 

особистості школяра. 

Це прорив у системі навчання. Він поєднує всі сучасні 
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методи, форми і прийоми навчання на уроці.  Створений для 

розвитку інтелектуальних здібностей сучасної дитини, 

посилення  інтересу до навчання. 

Основою педагогіки партнерства є спілкування, взаємодія 

та співпраця між учителем, учнем і батьками. Учні, батьки та 

вчителі, об’єднані спільними цілями та прагненнями, є 

добровільними й зацікавленими спільниками, рівноправними 

учасниками освітнього процесу, відповідальними за результат. 

Учитель має бути другом, а родина – залучена до побудови 

освітньої траєкторії дитини [2, с. 20]. До реалізації ідей 

педагогіки партнерства ведуть два шляхи. 

Термін «партнерство» переважно визначають як: 

– система взаємовідносин, які відбуваються у процесі 

певної спільної діяльності; 

– спосіб взаємодії і взаємин, організованих на принципах 

рівності, добровільності, рівнозначущості та доповнюваності 

всіх її учасників; 

– організаційна форма спільної діяльності, що передбачає 

об’єднання осіб на відповідних умовах розподілу праці та 

активної участі в її реалізації; 

– спосіб взаємовідносин, за яких зберігаються права 

кожної із сторін, чітко  узгоджені і злагоджені дії учасників 

спільної справи, що ґрунтуються на засадах взаємовигоди та 

рівноправності. 

Педагогіка партнерства – чітко визначена система 

взаємовідносин всіх учасників освітнього процесу (учнів, 

батьків, вчителів), яка: 

– організовується на принципах добровільності й спільних 

інтересів; 

– ґрунтується на повазі й рівноправності всіх учасників, 

дотримуючись визначених норм (права та обов’язки) та 

враховуючи ціннісні орієнтири кожної із сторін; 

–  передбачає активне включення всіх учасників у 

реалізацію спільних завдань та готовність брати на себе 

відповідальність за їх результати. 
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Педагогіка партнерства ґрунтується на таких принципах: 

• повага до особистості; 

• доброзичливість і позитивне ставлення; 

• довіра у відносинах, стосунках; 

• діалог – взаємодія – взаємоповага; 

• розподілене лідерство (проактивність, право вибору та 

відповідальність за нього, горизонтальність зв’язків); 

• принципи соціального партнерства (рівність сторін, 

добровільність прийняття зобов’язань, обов’язковість виконан-

ня домовленостей). 

Для сприяння самореалізації кожного учня треба розуміти, 

що кожен учень – це унікальна й неповторна індивідуальність. 

Тому пріоритет вільного розвитку особи є базовим принципом 

побудови освітнього середовища школи, головна мета якої – 

зрозуміти кожну особистість та виявити до неї повагу. 

Партнерство сім'ї і школи передбачає добровільне вклю-

чення батьків в ту чи іншу діяльність, запропоновану педагог-

гами, воно можливе за умови сформованості у батьків та 

вчителів готовності до взаємодії на рівних, паритетних засадах, 

з опорою на обов'язковість виконання взятих на себе 

зобов'язань. Соціальне партнерство передбачає гуманізацію 

міжособистісних відносин, в основі яких - толерантність, 

розуміння, співучасть, відкритість, здатність до взаємодії, 

попередження конфліктних ситуацій та непорозумінь між 

основними суб'єктами навчально-виховного процесу - 

педагогами і батьками. Спираючись на власний життєвий і 

педагогічний досвід, В. Сухомлинський зазначав: «час і 

батькам, і вчителям глибоко усвідомити, що ні школа без сім'ї, 

а й сім'я без школи не зможуть справитися з найтоншими, 

найактуальнішими завданнями становлення людини» [3, с.83]. 

Психологічну основу педагогіки партнерства складають 

суб’єкт-суб’єктні стосунки – співпраця двох суб’єктів. Цей тип 

взаємин є для навчально-виховного процесу оптимальним, бо, 

з одного боку, він зберігає за вчителем функцію управління, а з 

другого – дає учневі можливість діяти самостійно. Завдання 
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педагогів полягає у створенні атмосфери турботи і підтримки 

учнів, яка сприяла б розвитку їхніх можливостей, задовольняла 

їхні інтелектуальні, емоційні й соціальні потреби.  

Вчитель має бути другом, а родина – залучена до побудови 

освітньої траєкторії дитини.  Діалог і багатостороння комуніка-

ція між учнями, учителями та батьками повинна замінити  

односторонню авторитарну комунікацію вчитель – учень. 

Батьків треба залучати до навчання. Тато-поліцейський може 

проводити навчання з безпеки на дорозі, мама-поетеса може 

вчити писати вірші. 

Батьки, залежно від своєї професії можуть проводити 

майстер-класи для інших батьків та вчителів: про цінності, 

здорове харчування, гігієну зубів. Їх щоденна робота може 

бути корисною і школі. Співпраця буде позначатися й на дітях: 

вони будуть пишатися своїми батьками, намагатися брати з 

них приклад і якнайкраще проявляти себе у школі. Батьки 

мають завжди бути поруч – і на святах, і в шкільні будні. Вони 

повноцінні учасники навчального процесу. 

У зошитах з друкованою основою для роботи в проектних 

класах «Інтелект України» окремо виділені «хвилинки парт-

нерства». Діти мають разом з батьками провести відповідні 

дослідження, виконати певні завдання. Ось  приклади такої 

взаємодії: 

✓Проведи дослідження разом з родиною. Дізнайся та 

напиши друкованими літерами прізвище, ім’я та по батькові 

когось зі своїх рідних. 

✓Довідайся значення імен членів родини та твого імені. 

✓Напиши разом з батьками друкованими літерами ім’я та 

по батькові найстаршого члена сім’ї. Як звуть його батька? 

Поясни, як ти про це дізнався. 

✓Поміркуй, про що нове та корисне ти дізнався на уроці. 

Розкажи про це в родині. 

✓Проведи дослідження з членами родини. Чи пов’язане 

походження твого прізвища з певним ремеслом? Із чим 

пов’язане твоє прізвище? 
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✓Розпитай рідних, яким було твоє перше слово. Яку казку 

ти любив слухати найбільше? Намалюй свою родину. Збери 

осінній букет для своїх рідних та подаруй його, коли 

повернешся зі школи. 

✓Проведи дослідження з родиною. Дізнайся, ким 

працюють твої рідні. 

✓Разом з родиною намалюй родовідне дерево. Розкажи, 

скільки поколінь свого роду ти знаєш. 

✓Поміркуй, яким має бути герб твоєї родини. Порадься з 

родиною. Спробуй намалювати його. 

✓Хвилинки партнерства. Проведи дослідження з родиною. 

Дізнайся, звідки походить назва населеного пункту, у якому ти 

живеш. Розпитай дорослих про найвідомішу пам’ятку твого 

населеного пункту. 

✓Дізнайся, які свята відзначають у твоїй родині. 

✓Хвилинка партнерства з родиною. Досліди, під час яких 

урочистих заходів виконують Державний Гімн України. 

✓Поміркуй, про що нове та корисне ти дізнався на уроці. 

Якими цікавинками тобі хотілося б поділитися з батьками? 

Разом з батьками учні виконують завдання у зошитах для 

тренувальних вправ , читають збірку «Як добре самому чита-

ти!». У даній збірці вміщено  коротенькі віршовані твори, 

чистомовки для запам’ятовування. Розробники проекту 

залучають батьків до спільної з учителем та дітьми роботи:  

- Разом з батьками вивчи чистомовку.  

- Шановні батьки, читайте з дитиною тричі. Після кожного 

прочитання запитуйте: «А ще швидше зможеш прочитати?» 

Освітнє шкільне середовище – це простір дитинства, який 

будується на засадах рівності, діалогу, співрозвитку, прийняття 

[4, с. 4].  

Багато років тому,  знаний педагог Василь Сухомлинський 

зазначив: «Школа не повинна вносити різкого перелому в 

життя дитини. Нехай, ставши учнем, дитина продовжує робити 

сьогодні те, що робила вчора. Нехай нове появляється в житті 

поступово і не збентежує лавиною переживань». І це дійсно 
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так, адже світ швидко рухається вперед. І тепер недостатньо 

просто одержати знання. Найуспішніші системи освіти вчать 

дітей ці знання застосовувати й використовувати, роблять з 

дітей особистостей, які мислять і які будуть готові до викликів 

свого часу. Школа готує дітей до життя.  
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РОБОТА З УЧНЯМИ МОЛОДШИХ КЛАСІВ МИСТЕЦЬКИХ 

ШКІЛ НА БАЛАЛАЙЦІ ВІДПОВІДНО ДО ВІКОВИХ ТА 

ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДИТИНИ 

 

Шпортько Сергій Степанович, 

викладач вищої категорії по класу балалайки  

старший викладач  

Полтавська міська школа мистецтв 

 “Мала академія мистецтв”  

імені Раїси Кириченко 

м.Полтава, Україна  

Учні мистецьких шкіл починають своє навчання у віці 5-6 

років. Інструмент балалайка є дуже зручним для дитини такого 

віку, порівняно з гітарою. Гриф балалайки природньо охоплю-

ється маленькими ручками дитини. З найперших уроків з фаху 

викладач розпочинає знайомство дитини з будовою інструменту: 

 
Рис.1 - зображення музичного інструменту “балалайка” 
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Викладач показує частини балалайки дитині, називає її 

основні складові, а дитина потім повинна вгадувати назви 

частин балалайки та показувати їх. Основними частинами 

балалайки зверху вниз на малюнку є: головка грифу, гриф, на 

якому розташовані лади - візуально вони розділені між собою 

металевими вставками, три струни, трикутний корпус балалай-

ки (дека). Цього маленькій дитині достатньо, щоб запам’ятати 

будову балалайки на перших уроках.  

 Катастрофічна нестача нотної дитячої літератури для 

балалайки становить серйозну проблему сучасного навчання 

учнів. Особливою проблемою є відсутність яскравої, кольорової 

дитячої літератури з картинками для учнів 4-7 років.  Нагальною  

проблемою сучасного навчання є необхідність у наявності 

широкого кола музичної нотної літератури для учнів мистецьких 

шкіл 1-8 класів. Найбільш розповсюдженою є “Школа гри на 

балалайці” (автори П.Нечепоренко та В.Мельников). У даній 

збірці гарно зображена посадка виконавця на балалайці: 

 

 
Рис.2 - посадка виконавця на балалайці під час гри [1]. 

 

Дитина вже на перших уроках повинна вчитися правильно 

сидіти з інструментом та правильно його тримати у руках. Поряд 

з цими навичками, викладач обов’язково повинен зацікавити 

дитину різними вправами на розвиток ритмічного виконання. 

Найбільше для дітей у віці 5-6 років підходить вправа “Розділи 

слова на склади”, яку треба  плескати у долоні, використовуючи 
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один хлопок на один склад. Для зручності обираються яскраві 

художні образи: 
 

Табл.1 - Плескання у долоні вправи “Розділи слова на склади” 

“Кро-ко-дил” - 3 

склади, плескати 

треба три рази 

   
“Сті-лець” - 2 

склади, отже 

дитина плескає у 

долоні 2 рази 

 

  

 

“Кіт” - 1 склад, 

плескаємо один 

раз 

 

 

  

 

На перших уроках потрібно дитині пояснювати основи гри 

на балалайці. Необхідно освоїти правильну посадку і 

положення рук. Перед початком гри необхідно сісти на 

край стільця, зігнути ноги на 90°, спину тримати рівно, гриф зі 

струнами тримати у лівій руці, а балалайку - між колін, ногами 

притискувати корпус інструменту. Правою рукою потрібно 

грати по струнам, а лівою рукою утримувати гриф та пальцями 

притискувати струни. При цьому потрібно слідкувати за 

вільністю кисті руки. 

Найпоширенішими прийомами гри на балалайці є: 

Брязкання - удар по всіх струнах за допомогою вказівного 

пальця. На папері позначається: ^ (удар вгору), v (удар вниз). 

Тремоло - звук виходить шляхом частих ударів за допомогою 

вказівного пальця. 
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Піццікато - щипок за допомогою великого пальця: корпус 

балалайки захоплюють пальцями і вдаряють якусь струну вниз 

великим пальцем. 

Вібрато - правою долонею злегка натискають на струни, в цей 

же час великим пальцем витягають звук за допомогою прийому 

піццикато. Вібрато також може виконуватися вказівним пальцем. 

Дріб - на папері пишеться скорочено «Др» і перед акордом 

зображується хвиляста лінія. Звук виходить шляхом послідовних 

ударів знизу вгору і зверху вниз. 

Флажолет - на папері над нотою ставиться невеличке коло. 

Звук виходить за допомогою невагомого торкання струни лівою 

рукою, подушечкою пальця, разом зі щипком по струні пальців 

іншої руки. 

Проте, на початковому етапі навчання учнів у класі балала-

йки викладач використовує лише два найпростіших прийоми - 

піцікато великим пальцем правої руки, а трохи пізніше - 

брязкання (удар по всіх струнах за допомогою вказівного пальця). 

Учні мистецьких шкіл навчаються на академічній балалайці - 

професійному музичному інструменті, на якому встановлені 

нейлонові струни, є фіксована настройка струн (ля, мі, мі).  

Щоб навчитися грати на академічній балалайці, потрібен 

тривалий час навчання у музичній школі, щоденні систематичні 

заняття вдома, систематичне відвідування уроків у школі 2 рази 

на тиждень, повний контроль домашніх занять з боку батьків 

дитини, наявність вроджених музичних даних - ритм, пам’ять, 

слух, а також здатність до навчання. 

 Здатність до навчання - можливість сприймати, засвою-

вати та накопичувати знання, формувати навики і уміння (побу-

тові, культурні, професійні та інші) у цілеспрямованому процесі 

навчання; можливість до професійного навчання - здатність до 

оволодіння теоретичними знаннями і практичними навичками [2]. 

Здатність до навчання - це загальні інтелектуальні здібності 

дитини, її інтелект. В умовах шкільного навчання саме інтелекту-

альні здібності дитини відповідно до її віку виходять на перший 

план. Аналіз темпів інтелектуального розвитку дитини можливо 
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здійснити лише у співвідношенні її загального розвитку відпо-

відно до віку [3]. 

На успішне засвоєння навчального матеріалу впливають 

деякі особливості самої дитини: рівень розвитку довільної уваги, 

осмисленість сприймання навчального матеріалу, рівень розвитку 

довільної логічної пам'яті, особливості розвитку мислення та 

уяви, мотивація навчальної діяльності, уміння вчитися [3]. 

Рівень просування дитини у навчанні по класу балалайки при 

позитивному ставленні батьків та систематичному батьківському 

контролі вдома, буде залежати від психологічних особливостей 

дитини, від її здатності до навчання, від особливостей її 

загального інтелектуального розвитку.  

Учні які ефективно засвоюють знання, здатні оволодіти 

розумовими операціями, позитивно ставляться до школи, будуть 

просуватися більш швидкими темпами у навчанні, оскільки такі 

діти зацікавлені в отриманні будь-якої нової інформації.  

Учні, які з труднощами засвоюють знання та володіють 

розумовими операціями, негативно ставляться до школи, мають 

низьку мотивацію - дуже повільно будуть просуватися у навчанні, 

оскільки ці діти не можуть засвоювати великі обсяги інформації, 

їм потрібна велика кількість часу для засвоєння навіть невеликих 

обсягів нового матеріалу. 

Учні, які мають розвинуті інтелектуальні якості, але 

негативно ставляться до школи, до певного часу можуть 

просуватися досить швидко, вивчаючи весь матеріал на уроці. 

Але у середніх та старших класах обсяг матеріалу збільшується, і 

такі учні починають відставати у навчанні, оскільки вроджених 

здібностей вже не вистачає для швидкого засвоєння матеріалу і 

знадобиться цілеспрямована робота учня. 

Учні з розвиненими інтелектуальними властивостями, пози-

тивною спрямованістю на шкільне навчання і високою мотива-

цією навчаються найшвидшими темпами і досягають великих 

результатів у навчанні. Проте, вченими доведено, що висока 

здатність до навчання не забезпечує успіху, якщо школяр не 

націлений на навчальну діяльність. 
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