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УДК 1751 Філологічні науки 
 

ЦИФРОВА ОСВІТА: НАВЧАННЯ ТА ВИКЛАДАННЯ  

У ВІРТУАЛЬНОМУ КЛАСІ 
 

Алтухова М. С.,  

 викладач німецької та англійської мов, 

Гладун О. П., 

викладач англійської мови, 

Екологічний коледж  

Львівського національного  

аграрного університету 

м. Львів, Україна 

Дигіталізація відкриває перед викладачами безліч 
можливостей перебудувати свою викладацьку діяльність, 
стати більш творчими і організувати себе більш ефективно.  

 Ідея віртуального класу звісно не нова. Однак до сих пір 

вона впроваджується досить нерішуче, в будь-якому разі, в 

Україні. У зв'язку з пандемією COVID-19 і пов'язаними з нею 

обмеженнями, в 2021 році навчальні заклади все частіше 

відкривають для себе дистанційне навчання. Але навіть за 

межами кризових ситуацій цифрове (дистанційне) навчання 

пропонує безліч переваг для викладачів та студентів. 

 Не заважаючи на стрімке поширення онлайн-навчання, 

віртуальні методи навчання все ще викликають скептичне 

ставлення багатьох учасників навчального процесу. Але якщо 

проявити трохи сміливості і повірити в нові можливості, можна 

легко створити привабливий віртуальний клас за допомогою 

правильно підібраних інструментів та необхідних ноу-хау.  

 Віртуальні класи — це навчальні простори, де студенти і 

викладачі можуть спілкуватися і взаємодіяти під час онлайн-

заняття. Під час заняття викладач презентує дня всіх загальну 

цифрову дошку, і вирішує, хто може на ній писати. Крім того, 

викладач може перевірити рівень знань студентів за допомогою 

опитувань і коротких тестів, а також автоматично отримати їх 

оцінку. Ці функції оптимально імітують взаємодію в реальному 

класі і пропонують додаткові різноманітні можливості, які 
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роблять заняття інтерактивними і різноманітними. 

 Для того щоб викладачі могли реагувати на індивідуальні 

потреби студентів в підтримці на ранній стадії дистанційного 

навчання, слід використовувати можливості аналізу за допомогою 

комп'ютера. Завдяки цим можливостям, прогалини в знаннях або 

проблеми з навчанням можуть бути розпізнані на ранній стадії, 

щоб завдяки їм визначити потреби в підтримці, в тому числі і в 

сенсі коучингу. 

 У процесі підготовки і підвищення кваліфікації вчителів 

донедавна дуже мало враховувалася важливість цифровізації. 

Тому необхідні ноу-хау для роботи з цифровим навчанням повин-

ні систематично закріплюватися на всіх трьох етапах підготовки 

викладачів: під час навчання, на підготовчих курсах, а також на 

курсах підвищення кваліфікації та без відриву від роботи. Це 

також вимагає відповідного персоналу і технічного оснащення 

державних інститутів і семінарів. Також важливо налагодити 

колегіальний обмін між викладачами, щоб вони підтримували і 

зміцнювали один одного в дидактичному використанні цифрових 

інструментів. 

 Крім того, завданням освітніх досліджень має стати забез-

печення якості навчального контенту і оцінка програм цифрового 

навчання з точки зору успішності навчання, наприклад, за 

допомогою наукових супровідних досліджень. 

 Особливостями віртуального класу є: 

 1. Інтерактивність. Найважливішою властивістю віртуаль-

ного класу є інтерактивність. Порівняно з вебінаром, на якому 

учасники переважно слухають, віртуальний клас дозволяє активно 

брати участь та створювати дизайн класу. Студенти спілкуються з 

викладачами та один з одним у груповій та парній роботі. Вони 

також дають і отримують прямий зворотний зв'язок. Таким чином, 

залишається важливою складовою навчання віч-на-віч: участь і 

постійна оптимізація за допомогою прямого зворотного зв'язку. 

 2. Синхронність. Викладачі та студенти обмінюються 

думками у віртуальному класі так само, як на звичайних заняттях. 

Для цього учасники мають приєднатися до віртуальної аудиторії. 
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Викладач створює це одним натиском клавіші і пропонує своїм 

студентам приєднатися до заняття за допомогою коду. Поступово 

вони спілкуються з викладачем і бачать цифрову дошку на своєму 

екрані. Таким чином, студенти і викладачі знаходяться в цифро-

вому класі синхронно, тобто в один і той же час. Тільки таким 

чином можна взаємодіяти і навчати в режимі реального часу. 

 3. Почуття єдності. З одного боку, викладання повинно 

прищеплювати компетенції, пов'язані з змістом і предметом. У 

той же час, ми також вчимося жити разом в групі і суспільстві. У 

зв'язку з пандемією ця можливість обмежена. Однак віртуальний 

клас також намагається передати це почуття єднання, яке є 

важливим аспектом навчання. 

 За допомогою онлайн-інструментів і методів навчання 

студенти та викладачі можуть створювати контент і спільно 

працювати над завданнями. У цьому процесі необхідна співпраця 

кожного. І це надзвичайно важливо, оскільки сприяє обміну 

знаннями один між одним і зміцнює почуття єдності, навіть якщо 

учасники знаходяться в різних місцях. 

 Що робить віртуальний клас привабливим для викладачів 

та студентів? Віртуальний клас дозволяє викладачам гнучко 

складати і організовувати свій розклад. Заняття можуть проводи-

тися регулярно в певний час. Однак можна також призначати 

завдання або етапи самонавчання, які проводяться замість занять. 

У наступному синхронному віртуальному навчальному блоці 

результати обговорюються і закріплюються разом. Крім того, 

можливості викладання більше не прив'язані до умов в навчаль-

ному закладі. Широкий спектр віртуальних можливостей може 

бути інтегровано, незалежно від того, чи є в реальному класі, 

наприклад, проектор чи ні. Все, що необхідно, - це ноутбук / 

планшет з підключенням до Інтернету, а заняття можуть бути 

організовані гнучко та індивідуально. 

 Ще одним важливим фактором є оволодіння цифровими 

навичками. Професійний світ стає все більш цифровим. І на 

додаток до технічних навичок, навики роботи із засобами масової 

інформації все частіше стають вирішальними для професійного 
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успіху. Навчальні заклади можуть використовувати цифрове 

навчання для передачі медіа-ноу-хау на додаток до тем, пов'яза-

них зі змістом навчальних дисциплін - абсолютно неусвідомлено. 

Робота з цифровими технологіями - не тільки у вільний час в 

Instagram, але й в професійному контексті, стає частиною повсяк-

денного життя і полегшує навчання студентів. 

 Звичайно, існують і технічні труднощі, тому необхідно 

мати технічну підтримку, у випадку, якщо ви, наприклад, забули 

пароль або виникла якась інша проблема. В майбутньому 

особливу увагу слід приділити технічним вимогам, оскільки не у 

всіх студентів однакові технічні засоби, та й викладачі не всі 

оснащені гарнітурами / мікрофонами і камерами в своїх домашніх 

кабінетах, як це відбувається в "цифрових класах". 

 При переході на цифрову сферу навчання корисно, щоб всі 

учасники вже були знайомі з тим, як її використовувати. Навіть 

під час звичайних занять навчальні завдання іноді можна давати 

через Microsoft Teams або використовувати різні навчальні 

ресурси (LearningApps, Wordwall, Kahoot  та ін.), щоб навчити 

студентів використовувати цифрові інструменти навчання. 

Комунікація і співробітництво є основною частиною системи 

медіаграмотності, і їх навчання, наприклад, за допомогою 

спілкування по електронній пошті або  соціальних мереж як 

Instagram, Viber, WhatsApp, Facebook та ін.  

 Віртуальні класи значно допомагають у тих випадках, коли 

зібратися в реальному класі видається можливим. Вони забезпе-

чують інтерактивну взаємодію між студентами і викладачами і 

дуже добре імітують реальні заняття, незважаючи на фізичну 

відстань. Віртуальні класи пропонують безліч переваг і можли-

востей, які не можуть замінити очне навчання, проте можуть з 

користю доповнити його. 

Література: 
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    Природничі науки 
 

ГЕНЕТИЧНЕ, МОРФОЛОГІЧНЕ, ЕКОЛОГО-АГРОХІМІЧНЕ 

ОБСТЕЖЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НА 

ТЕРИТОРІЇ ПРЕДТЕЧИНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

КОСТЯНТИНІВСЬКОГО РАЙОНУ ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Байкалов Я.Ю., 

аспірант кафедри природоохоронної діяльності 

Донецький національний технічний університет 

м. Покровськ, Україна 

Для визначення генетичної, морфологічної характеристики 

ґрунтів, на земельній ділянці площею 6,2728 га було закладено 

розріз та відібрано зразки з кожного генетичного горизонту. 

Для еколого-агрохімічної характеристики ґрунту на ділянці 

було відібрано три змішані зразки, кожен із яких складався з 

10-12 точкових зразків. 

Аналізи виконані згідно діючих на 01.01.2020 р. ДСТУ, 

ГОСТів, методик, та інших нормативних документів: вміст 

гумусу, згідно – ДСТУ 4289-2004 (метод Тюріна), легкогідро-

лізуємого азоту за методом Конфільда, рухомих форм фосфору та 

обмінного калію ДСТУ 4115-2002 за методом Чірікова, рН водне 

– ГОСТ 26483-85, сума увібраних основ- ГОСТ 26487-85, 

рухомих форм марганцю ДСТУ 4770-2007, рухомі форми кадмію 

та свинцю 30178-98, ртуті- МУ 1992, залишків пестицидів- ДСТУ 
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і SO, 14101-2004, 14101-2004, щільність радіоактивного 

забруднення цезієм – 137 СОУ743-37-2005. 

 

 
Рисунок 1 – Місце відбору зразків [1] 

 

Будова профілю ґрунту природно сформованого на ділянці 

- чорнозем звичайний слабозмитий (шифр ґрунту 41~)  (шифр 

агрогрупи 65е): 

Н 0 – 30 см     гумусовий горизонт темно-сірий, легкогли-

нистий, вологий, до 0 - 18 см рихлий, комку-

вато – порохуватий, з 18 см ущільнений, 

зернисто–грудкуватий, свіжий, вміст: гумусу – 

4,9 %, легкогідролізуємого азоту – 182,0 мг/кг, 

рухомих форм фосфору – 76,0 мг/кг, обмінного 

калію – 100,0 мг/кг , сірки – 28,8 мг/кг, рН 

(водне) – 7,40,   

переходить поступово 

Нр 30 – 62 см верхній перехідний горизонт, темнувато–сірий, 

з бурим відтінком,  щільний, грудкуватий, 

легкоглинистий вміст: гумусу – 3,1 %, легко-

гідролізуємого азоту – 115,0 мг/кг, рухомих 

форм фосфору – 32,0 мг/кг, обмінного калію – 

80,0 мг/кг, рН (водне) – 7,45,  

переходить поступово  

НРк 62-88 см нижній перехідний горизонт, темно-бурий, 

легкоглинистий, великозернисто-грудкуватий, 

щільний, свіжий, вміст: гумусу – 1,3 %, 
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легкогідролізуємого азоту – 53,0 мг/кг, 

рухомих форм фосфору – 24,0 мг/кг, обмінного 

калію – 65,0 мг/кг , рН (водне) – 7,60,   

переходить коротко 

Рк 88-120 см  ґрунтоутворююча (материнська) лесовидна 

порода палева, карбонатна, ущільнена.  
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Рисунок 2 – Визначення горизонту ґрунту 

 

Висновок 

На підставі проведених польових генетичних, морфологіч-

них обстежень та лабораторних еколого-агрохімічних досліджень 

встановлено, що на земельній ділянці залягають чорноземи 

звичайні слабо змиті (шифр ґрунту 41~), які за стобальною 

системою оцінки ґрунтів  відповідають 75,0 агрохімічним балам 
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та 67,5 еколого-агрохімічним балам, за оцінкою ґрунтів щодо їх 

придатності для сільськогосподарського виробництва на основі 

еколого-агрохімічного балу (за результатами агрохімічної паспор-

тизації) ґрунти належать до V та IV класу бонітету. 

Згідно ст.150 Земельного кодексу України такі ґрунти не 

належать до особливо цінних земель. 

Агрофізичною особливістю ґрунтів, які залягають на 

ділянці, є підвищена щільність нижньої частини гумусового 

(Н) горизонту та особливо перехідних (Нр, НРк) горизонтів і 

ґрунтоутворюючої породи, в результаті чого випадаючі опади 

не проникають глибше 25-40 см та інтенсивно вивітрюються і 

висихають. 

При проведенні робіт, пов`язаних з порушенням ґрунтового 

покриву, ґрунтова   маса верхнього (Н)   гумусового  горизонту   

повинна  бути знята   (0-30 см) та заскладована окремо від ґрунто-

вої маси перехідних (Нр та НРк) горизонтів. При проведенні 

рекультивації земельної ділянки першою наноситься ґрунтова 

маса перехідних горизонтів, а останньою - ґрунтова маса 

родючого шару гумусового (Н) горизонту.   

При дотриманні та застосуванні науково-обґрунтованої 

протиерозійної системи землеробства ділянка може використову-

ватись як рілля в сівозмінах для вирощування сільськогоспо-

дарських культур суцільної сівби (пшениця, жито, ячмінь, 

багаторічні трави та інше). Обробіток ґрунту проводити тільки 

поперек схилу (контурний обробіток).  

Література: 

1. Публічна кадастрова карта України, 2021. Режим 

доступу: https://map.land.gov.ua/?cc=4209154.106768903,619-

4314.2424888555&z=13&l=&bl=topo100k_all. 

2. Земельний кодекс України. 25.10.2001, №2768-ІІІ. 

3. Мірошниченко А.М., Марусенко Р.І. Науково-практич-

ний коментар Земельного кодексу України. - К., 2009. - 496 с.  

4. Дані обліку земель по Предтечинській сільській раді. 
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УДК 377  Соціологічні науки 

 

АДАПТАЦІЯ СТУДЕНТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

В ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ  

 

Баранова І.С., 

завідувач лабораторії (навчальної) 

Дніпрорудненський індустріальний фаховий коледж 

м. Дніпрорудне, Україна 

У сучасних умовах розвитку держави велике значення має 

підготовка у закладах освіти фахівців високої кваліфікації, що 

вміють аналізувати, пояснювати і прогнозувати явища і процеси, 

що відбуваються, бути готовими до виконання виробничих 

завдань, до того ж мати навички Soft skills. У зв'язку з цим 

актуальним питанням є вивчення основних проблем адаптації 

студентів до виконання своїх трудових обов’язків на першому 

місці роботи. 

Хоча питання адаптації не нове, але за умов швидкого 

зростання ритму й темпу нашого життя, що спричинює 

підвищення вимог до людини як члена суспільства загалом і як 

творчої, активної, працездатної, комунікативної особистості 

зокрема, дослідження механізмів, форм адаптації набуває 

актуальності. 

У своїй статті я хочу звернути увагу на основні аспекти 

адаптації, основні проблеми та шляхи вирішення, сутність і 

особливості підготовки до професійної адаптації майбутніх 

випускників коледжу. 

Загалом «адаптація» – це зміна самого себе (настанов, рис 

характеру, стереотипів поведінки тощо) відповідно до нових ви-

мог діяльності, соціальних умов і нового оточення. Це входження 

в нову соціальну позицію і нову систему взаємин. Насамперед 

психологічна адаптація пов’язана з прийняттям студентом нової 

соціальної позиції й опануванням нової соціальної ролі «студен-

та» (студент – той, хто навчається самостійно, наполегливо 

опановує професію) і «майбутнього фахівця» [1]. 
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Нерідко адаптація студентів до умов професійної діяльності 

відбувається важко, про що свідчить висока кількість звільнених 

на першому році трудової діяльності, порушення дисципліни, 

недостатня результативність роботи молодих працівників.  

Тому одним із найважливіших напрямів роботи закладу 

освіти, зокрема коледжу, повинна бути підготовка майбутніх 

спеціалістів до професійної адаптації як умови їх професійної 

надійності, здатності успішно й ефективно виконувати свої 

функціональні обов’язки як у звичних, так і в екстремальних 

умовах професійної діяльності.  

Безумовно адаптація багато в чому залежить від особли-

востей того середовища, з яким взаємодіє суб’єкт. З цих позицій 

підготовка до професійної адаптації майбутніх фахівців у закладі 

освіти набуває особливого значення.  

Предметом мого дослідження стали умови адаптації 

студентів фахового коледжу до професійної діяльності в процесі 

фахової підготовки з метою підвищення рівня адаптованості 

студентів коледжу до професійної діяльності у процесі фахової 

підготовки шляхом створення умов адаптації при вивченні 

навчальних дисциплін та проходженні навчальної і виробничої 

практики.  

У практиці коледжу важливого значення для забезпечення 

результативності навчально-пізнавальної діяльності студентів 

набуває формування професійної мотивації як позитивного 

відношення до майбутньої спеціальності. Якщо студент свідомо 

вибрав спеціальність, вважає її гідною і значущою для себе і 

суспільства, то це позитивно впливає на якість його навчально-

пізнавальної діяльності. Однак динаміка професійної мотивації 

змінюється від курсу до курсу. Зазвичай, найбільш задоволені 

вибраною спеціальністю студенти-першокурсники. Саме на 

першому курсі відбувається глибока психологічна перебудова 

особистості студента, адаптація колишнього абітурієнта до 

студентського життя. Очевидно, що формування реальних 

уявлень молодої людини про майбутню спеціальність і засоби 

оволодіння нею є одним з найважливіших завдань навчання у 
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коледжі, починаючи з першого курсу. На жаль, у коледжі не 

передбачено спеціальних заходів щодо корекції шкільних 

навичок. Вважається, що студент є досить самостійним, щоб 

набути нового досвіду. Але спостереження свідчать, що це не 

завжди так. При вступі до закладу освіти студент, як особистість, 

продовжує формуватись і розвиватись відповідно до свого нового 

соціального становища, під впливом нового оточення, нового 

колективу, нових умов і вимог. Значно розширюється коло 

відносин першокурсника з представниками соціальних груп: у 

школі – однокласники, вчителі, в коледжі – однокурсники, 

студенти інших закладів освіти, викладачі, методисти, співробіт-

ники коледжу тощо. Для тих, хто живе у гуртожитку, на квартирі 

– нове коло побутового спілкування, а отже, нові проблеми. Ці 

чинники ще раз нагадують про важливість психолого-

педагогічної допомоги, підтримки класного керівника вже на 

першому етапі їхньої навчальної діяльності [2].  

Таким чином, на процес адаптації першокурсників впливає 

низка факторів, головними з яких є гарні побутові умови, цікаве 

дозвілля, знання і вміння свідомо долати труднощі й проблеми 

адаптаційного періоду, задоволення освітнім процесом і 

соціальним оточенням [3].  

Формування у студентів потреб і мотивів до активної самос-

тійної роботи іноді відбувається внаслідок спонукання (наказ, 

жорстка вимога) викладача. Цей спосіб неефективний, оскільки 

будь-яка діяльність, що не викликає у людини професійного 

інтересу, малопродуктивна. Значно ефективнішим способом 

формування у студентів потреб і мотивів до самостійної роботи є 

розвиток пізнавального інтересу до предмету, який вивчається, 

процесу оволодіння ним. Діяльність, що має у своїй основі 

глибокий інтерес не лише до результату, а й до її процесуальних 

компонентів, найпродуктивніша, адже саме від неї людина має 

найбільше задоволення. Студент у цьому разі сам знаходитиме 

час для глибокого вивчення предмету, який йому сподобався. 

Зрозуміло, що викликати інтерес до навчальної дисципліни, її 

змісту повинен викладач. Проведення індивідуальних та групових 
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консультацій, на відміну від читання додаткових лекцій та органі-

зації самостійної роботи, надає можливості більш чіткої та 

структуризованої допомоги студентам. На таких консультаціях 

забезпечується можливість індивідуального підходу до студентів 

із низьким рівнем розвитку академічних здібностей, яким буває 

важко самостійно перейти на новий рівень навчання. Четвертий 

курс – зазвичай завершальний для отримання освітньо-професій-

ного ступеня «фаховий молодший бакалавр». Студенти більш 

глибоко знайомляться з майбутнім фахом у період практики на 

виробництві. Відбувається переоцінка цінностей. У студентів 

підвищуються вимоги до змісту, форм і методів спеціальної під-

готовки, формуються потреби творчої самореалізації особистості, 

відбувається інтенсивний пошук шляхів можливого працевлашту-

вання чи продовження навчання. Зазвичай вони вже мають чіткі 

уявлення про майбутній вид професійної діяльності, свої життєві 

плани та перспективи, сформоване позитивне чи негативне 

відношення до вибраної спеціальності [4].  

З метою підвищення рівня підготовки до професійної 

адаптації майбутніх спеціалістів у своєму закладі освіти ми 

обрали наступні види діяльності: 

- наявність індивідуального підходу до майбутніх фахівців, 

уваги до їхніх проблем;  

- допомога у навчанні, зацікавленість викладачів навчаль-

ними успіхами майбутніх спеціалістів;  

- залучення до цікавих форм аудиторної та позааудиторної 

роботи;  

- збільшення кількості виховних заходів, що сприяють 

професійній адаптації, зокрема екскурсії на діючі виробничі 

підприємства, зустрічі з потенційними роботодавцями, зустрічі з 

передовиками та ветеранами ПрАТ «ЗЗРК», випускниками, які 

досягли успіхів у виробничій діяльності тощо;  

- збільшення кількості практичних занять;  

- озброєння майбутніх фахівців знаннями про майбутню 

професію на основі реальних прикладів (переваг професії, пільг, 

можливості кар’єрного зросту тощо);  
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- роз’яснення майбутнім спеціалістам як переваг, так і 

труднощів, ускладнень майбутньої діяльності на підприємстві. 

Як бачимо, адаптація майбутнього фахівця відбувається під 

впливом педагогічних умов, що сприяє формуванню мотивацій-

них, когнітивних, процесуально-діяльнісних та особистісних 

показників.  

Ми з’ясували базові педагогічні умови підготовки до 

професійної адаптації майбутніх спеціалістів: оволодіння змістом, 

формами й методами для успішної професійної діяльності; 

формування мотивації до професійної діяльності; управлінська 

навчально-пізнавальна діяльність, спрямована на формування 

готовності до професійної діяльності; індивідуалізація освітнього 

процесу [5]. 

Отже, одним з основних напрямів діяльності коледжу має 

стати визначення перспективних напрямків підвищення 

ефективності підготовки до професійної адаптації майбутніх 

працівників. 
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В час, коли молода Українська держава, порівняно недовго 

після проголошення суверенітету та незалежності опинилася у 

вирі загарбницьких воєнних дій з боку Росії, перед Збройними 

силами України різко постало завдання ефективного виховання 

воїна-патріота, мужнього захисника територіальної цілісності 

держави. 

Серед інших методів, форм та засобів, які утвердилися у 

просторі, зокрема, сучасної дидактики викладання військових 

дисциплін, хочемо зупинитися на візуалізації навчального 

процесу, який за останні роки набув чи не найрозгалуженішого 

застосування у військово-педагогічній практиці,проте у ході 

свого якнайширшого застосування ставить перед військовими 

педагогами  чимало запитань і проблем. 

Зазначимо, що вже на етапах становлення педагогіки Серед-

ньовіччя застосуванню візуалізації (наочності) особливого зна-

чення надавав відомий вчений-педагог Я. А. Коменський, котрий 
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вважав наочність «золотим правилом дидактики». Зокрема, роз-

глядаючи роль підручників у наочному відтворенні світу Комен-

ський писав:  «…вони були найвірнішою картиною всього світу» 

[1, с.151]. 

Утім, зрозуміло, що з часів Коменського у наукових та 

методичних напрацюваннях візуалізація, як дидактичний метод 

та спосіб удосконалення навчання зазнала радикальних змін і 

трансформацій, переставши зводитися,виключно,до спрощених 

понять, як то  прикладу, наочності, показу тощо. І, мабуть, недар-

ма відомий сучасний український педагог С.У. Гончаренко вбачав 

в візуалізації не що інше, як «візуальну грамотність», відводячи 

їй, узагалі, окремий «напрям у сучасній педагогіці». [2, с.56]. 

На сучасному ж етапі викладання військових дисциплін 

візуалізація не може розглядатися поза новаціями, які пропонує 

невпинний поступ науково-технічного прогресу. А тому, 

застосування новинок відео, аудіо, електронно-графічних й інших 

новаційних форм, які сповна продовжують займати своє місце у 

повсякденному житті людини, не може залишатися осторонь 

вимог, які ставить і  сучасна військова педагогіка. 

Так, зокрема, значна увага засобам сучасної візуалізації 

навчання надається  у роботах відомого військового вченого, 

дослідника та педагога В.В. Ягупова, котрий відносить візуалізм-

цію до активних методів навчання і виховання майбутнього 

воїна.[3,с.78-85] 

Отож, візуалізація навчання розглядатиметься нами, переду-

сім, як: 1. Необхідний засіб дидактики, без застосування якого 

навчання несе на собі відбиток архаїзму. 2. Напрям, який необхід-

ний сучасному військовому педагогу у досягненні основної 

педагогічної мети – навчити майбутнього воїна сучасним і 

ефективним умінням та навичкам для переможного ведення ним 

бою та здійснення непохитної оборони. 3. Засвоєння набутих 

знань, як необхідного теоретично-практичного багажу, без якого 

належне виконання професійних обов’язків майбутнім офіцером 

зводиться нанівець. 

Тож, для успішного вирішення цього триєдиного завдання 
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у викладанні військових дисциплін нами пропонується опис 

видів візуалізації, які вже здобули адекватне сприйняття кур-

сантами і потребують свого подальшого розвитку та 

вдосконалення. 

Серед інших таких видів назвемо: 1. Візуалізація графічних та 

картографічних зображень. До цього виду ми відносимо 

різноманітні таблиці, карти, плани, графіки і схеми, які з певних 

причин не можуть бути продемонстровані курсантам технічними 

засобами, а тому їх, умовно кажучи, «демонстрація наживо» є 

доволі ефективним засобом у процесі теоретично-практичного 

вивчення цілого ряду військових дисциплін. Мусимо зазначити, 

що даний вид навчальної візуалізації у своїх різновидах, 

здебільшого, вже належить класиці військової педагогіки, та все ж, 

ми вважаємо, що повністю відмовлятися від нього, навіть, у 

сьогоднішній час бурхливого розвитку науково-технічного 

прогресу та інформаційних технологій,  не слід. Адже, мусимо 

мати на увазі, що сучасний курсант вже не мислить себе поза  

комп’ютерним монітором чи екраном смартфона. Утім, як 

продемонстрували реалії воєнних дій на Сході України, часта 

відсутність інтернет-зв’язку, стільникової комунікації тощо, 

спонукають воїна вибудовувати свої дії за допомогою багатьох 

традиційних інформаційних джерел, серед яких, різноманітні 

карти, схеми, плани не є останніми у цьому списку. А тому, 

використання, хоча б, компактних візуально-інформаційних носіїв 

у сучасній педагогічній роботі військового педагога є необхідною і 

корисною. 2. Візуалізація у вигляді статичного та динамічного 

екранного демонстрування прикладів. У цьому виді ми 

пропонуємо застосовувати під час занять відео-демонстраційну 

техніку, здатну чітко і якісно демонструвати слухачам підбірку 

слайдів, на яких яскраво і лаконічно зображено виклад 

квінтесенції тем, розділів, параграфів, інше. Тут ефект, так 

званого, «стоп-кадру», за нашими спостереженнями, діє на 

сприйняття та закріплення курсантами навчального матеріалу із 

подвійним результатом. По-перше, курсант завдяки яскраво 

поданій візуалізації із зацікавленням сприймає відео розробку, 
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почасти, як йому може здатися «сухих» і «замудрих» теоретичних 

тверджень, що розглядаються у ході заняття. По-друге, саме 

сприйняття, розуміння і запам’ятовування, навіть, найскладнішого 

навчального матеріалу при застосуванні педагогом даного виду 

візуалізації помітно прискорюється, а тому, несе у собі бажаний 

результат в усьому процесі належного засвоєння курсантами, 

навіть, найскладніших частин навчальної теми. 3. Анімаційна 

візуалізація. Це вид, в основі якого педагогом закладається 

своєрідне «оживлення» та «пожвавлення» статичних слайд-кадрів. 

Застосовуючи у педагогічній практиці цей вид візуалізації, ми 

виходимо з того, що сприйняття будь-яких, навіть, 

найсерйозніших життєвих ситуацій, питань і проблем заклада-

ються у свідомість людини ще з раннього дитинства. А тому, при 

вдалому поєднанні подачі викладачем складного навчального 

матеріалу у формі тематичної анімації, тематично опрацьованих 

коміксів, цей матеріал неодмінно перетворюватиметься у 

найзмістовніший і найефективніший процес сприйняття теорії та 

сприятиме розвитку у курсантів багатої уяви, образного мислення 

та творчого підходу, всебічному втіленні набутих ними 

теоретичних знань на практиці. Утім, тут мусимо зазначити, що 

такий вид візуалізації не буде достатньо ефективним, якщо його 

позбавити логіки і доречності застосування у контексті навчальної 

теми, позаяк, в іншому випадку він нестиме у собі невиправдану 

еклектику і відсутність послідовності. 4. Візуалізація із 

застосуванням відеоматеріалів. Сучасний педагог не зможе 

обійтися без цього надважливого виду візуалізації. У практиці 

педагогічної роботи з майбутніми військовими цей вид набув 

особливого значення. Адже,  жодна лекція чи інший вид 

аудиторного заняття ніколи не буде здатним вповні викласти 

специфіку воєнних дій, різновиди стратегії і тактики ведення бою 

в сучасних умовах, якщо усі приклади, наведені  педагогом за 

трибуною, не отримають свого підтвердження у кадрах реальної 

кінохроніки чи тематичних  сюжетах. Застосовуючи цей вид 

візуалізації можемо стверджувати, що його ефективність є, 

правдиво, переконливою. Адже, на екрані курсант має змогу не 



 

25 

тільки бачити відтворення подій в історичній реальності, але й, 

при умові якісного підбору відеоматеріалів, ще й засвоювати його 

слуховою пам’яттю, що є дуже важливим. Як показує наш досвід, 

відеовізуалізація може застосовуватися у двох різновидах. Перше 

– повнометражна відеодемонстрація навчального матеріалу із 

супроводжуючими коментарями викладача. Друге – епізодична 

відеодемонстрація, при якій відеоматеріал застосовується, як засіб 

підсилення щойно озвученого викладачем теоретичного 

матеріалу. З нашого досвіду, більший ефект несе у собі саме 

другий різновид застосування відеоматеріалів під час навчання. 

Адже, саме у ньому є закладена необхідна «розривковість» у 

зоровому сприйнятті матеріалу, із епізодичним переключенням 

уваги на розповідь викладача, що сприяє контрастності у роботі 

мозку і є необхідною умовою для запобігання перевтомлення 

слухацької аудиторії самим процесом сприйняття і засвоєння 

нового матеріалу. Стосовно ж використання відеовізуалізації під 

час проведення  таких занять, як, зокрема, практичні, то тематич-

ний відеоресурс, який обов’язково повинен бути в арсеналі 

військового педагога й зовсім годі переоцінити. Адже, практичне 

вивчення, а у подальшому і застосування курсантами вправ, 

тренінгів, інших дій та  професійних прийомів, часто-густо постає 

справжньою проблемою для педагога. Бо ж, звісно, що цілий ряд 

складових, які неодмінно містить у собі будь-яке практичне 

заняття, сьогодні вже неможливо уявити без візуального 

демонстрування, у якому відеопоказ вже давно став нагальною 

необхідністю. Щоправда, тут мусимо зазначити, що, на превели-

кий жаль, підбірка потрібних відеоматеріалів для використання їх 

у роботі військового педагога на сьогодні є ще занадто 

обмеженою. Отож, викладачам військових навчальних закладів 

нерідко доводиться натрапляти, якщо й на якісні відеоматеріали, 

то такі, що озвучені російською або ж іншими іноземними 

мовами. А, якщо аудіоряд записано українською, то тематика і 

режисерська майстерність даних відеоробіт нерідко є примітив-

ною або ж, правдиво, віддаленою від реалій навчальних завдань. 

Тож вважаємо, що усунення цієї проблеми має набути державної 



 

26 

ваги, без подолання якої подальше удосконалення військового 

навчання виховання та освіти й надалі зазнаватиме відчутної 

стриманості.5. Програмно-комп’ютерна візуалізація. Цей вид 

сучасний педагог-новатор Л.П. Данилевич трактує, як «новітній 

вид навчальної візуалізації».[4]. Ми теж відносимо його до 

найсучасніших засобів навчальної практики курсантів. А тому, 

відразу ж зазначимо, що підготовка даного виду візуалізації 

вимагатиме від викладача необхідних специфічних знань і умінь у 

роботі із комп’ютерною технікою, володіння основами спеціаль-

ного програмного забезпечення у розробці необхідних навчальних 

завдань. Та, попри це, демонстрація при допомозі комп’ютера 

діаграмних, полівимірних, схематичнихта графічних матеріалів, 

наділених динамікою показу у різноманітних D-форматах, має 

неоціненне значення, особливо, при засвоєнні курсантами точних 

розрахунків, різноманітних математичних формул, проведенні 

статистичного аналізу тощо. Застосовуючи у військовій педагогіці 

саме цей вид навчальної візуалізації педагог значно полегшує собі 

виклад матеріалу. А для слухачів засвоєння надскладних тем 

перетворюється у якісне розуміння та запам’ятовування ними 

навчального матеріалу, що важко переоцінити. 6. Уявна 

візуалізація. На жаль, уявна візуалізація є детально вивченою і 

дослідженою тільки в аспекті, виключно, уяви, як однієї із 

важливих властивостей людської психіки. Ба більше, цей вид 

навчальної візуалізації не так часто застосовується під час занять. 

А даремно. Адже, серед переліку вимог, які нерідко постають 

перед військовослужбовцем, є творчий аспект виконання ним 

певного змісту наказів та завдань. Воїн, позбавлений 

різносторонності таких важливих психологічних характеристик, 

як уява, фантазія, творчість, особливо, у таких сферах 

проходження військової підготовки, як культурно-освітня, 

морально-психологічна, педагогічна, тактико-стратегічна й цілого 

ряду інших напрямів військової служби, завжди буде приреченим 

на скутість у своїх діях, а його властивістю стане лише сухе 

виконання наказів та розпоряджень, що неодмінно,  вноситиме 

безініціативність та психологічний дискомфорт у його власні дії, 
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рівно ж, як і у дії його підлеглих. А тому, розвиток та повсякчасне 

застосування уявної візуалізації, на наш погляд, є невід’ємним 

елементом у справі удосконалення ефективності навчання 

сучасного воїна. Не слід забувати, що застосування під час занять 

прийому концентрації уваги, а після цього пропозиція через уяву 

відобразити виконання того чи іншого завдання, у своїй сутності 

несе поліфункціональний ефект. По-перше, у ньому криється так 

необхідний розвиток уяви курсанта. По-друге, стає наявним 

розвиток його творчих здібностей. По-третє, розумно дозована 

фантазія курсанта дозволяє йому якнайкраще і з зацікавленням 

приступити до виконання поставленого перед ним завдання. 

Сучасний педагог Г. В. Брянцева вдається, навіть, до розгляду 

цього явища, крізь поєднання у педагогічній практиці 

«комп’ютерно-демонстраційного» та «образно-зображального» 

виду візуалізації.[5. Та, як показує наш власний педагогічний 

досвід, зокрема, під час проведення семінарських, практичних й 

інших видів занять, не дивлячись на те, що військовий педагог має 

справу із майбутніми професійними військовослужбовцями, 

викладачеві не слід уникати таких ефективних форм, скерованих 

на розвиток уявної візуалізації, як, до прикладу, складання віршів 

із заздалегідь підібраних педагогом слів або ж відтворення певної 

бойової ситуації у формі малюнка чи самостійне складання 

курсантом компактного сценарного ряду для зйомки уявного 

фільму військової тематики. Результат подібних педагогічних 

експериментів не забариться і щоразу, при його вмілому 

застосуванні,  сприятиме зростанню рівня творчого підходу воїна 

до виконання складних завдань. 7. Візуалізація модельно-

макетного формату. Особливістю даного виду візуалізаціє є те, що 

у більшості випадків курсант може відчути продемонстрований 

викладачем предмет на дотик, візуально пересвідчитися у його 

реальній конфігурації, вимірах, вазі тощо. А тому, сприймаючи 

даний об’єкт візуалізації,відчути його найбільш повно і 

переконливо. Якщо зазначити, що жоден із наведених вище видів 

навчальної візуалізації не в змозі запропонувати курсантові саме 

такий вид сприйняття навчального матеріалу, то можемо зробити 
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висновок, що моделювання певних засобів,технологічних 

процесів, механізмів і їм подібного, що, ймовірно, може стати у 

пригоді майбутньому офіцерові, має особливу навчальну вартість. 

А у вивченні, скажімо, таких наук, як бойова стратегія чи 

військова тактика,  макетування розташування військ, позицій, 

дислокація бойових розрахунків і, їм подібне, є незамінним 

помічником педагогові у процесі посилення ефективності 

навчання. 8. Слухова візуалізація. Розглядаючи цей вид серед 

різноманіття навчальної візуалізації, нагадаємо, що слух, слухова 

пам'ять, слухові відчуття воїна не можуть трактуватися педагогом, 

як щось упосліджене у змісті загальної візуалізації навчання. А 

тому, такі класичні методи навчання, як пояснення, роз’яснення, 

повторювання й інші, як правило, знаходять своє втілення у 

педагогіці і військовій педагогіці, зокрема, саме через слух, 

трансформуючи почуте в уявний зображальний ряд, який 

покликаний допомагати  курсантові якнайкраще сприймати, 

розуміти і засвоювати навчальний матеріал.  

Дидактична апробація усіх наведених прикладів застосу-

вання візуалізації у процесі навчання сучасного воїна здобула 

чимало позитивних результатів у нашій педагогічній роботі і несе 

у собі ще більші вияви  для  подальшого їх вивчення, розвитку та 

застосування у практиці військового педагога. 
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Природничі науки 
 

САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ КОЛЕДЖУ В 

ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ 

ДИСЦИПЛІН 
 

Бєднова Т.Л. 

викладач  

Дніпрорудненського індустріального 

фахового коледжу 

Сучасне динамічне суспільство вимагає від особистості 

самостійного критичного та творчого мислення, вміння 

орієнтуватися в різних, навіть нестандартних, ситуаціях, здатності 

до вирішення проблем, що можуть виникати в її професійній 

діяльності. У зв’язку з цим організація самостійної роботи, 

розвиток самостійності студентів у процесі навчання є одним із 

актуальних питань, що останнім часом широко обговорюються 

провідними науковцями й педагогами-практиками. Нині триває 

пошук інноваційних методів, освітніх технологій, спрямованих на 

формування навичок самостійної навчальної праці, вироблення 

вміння використовувати власний досвід і знання для набуття 

нових знань та вирішення подальших завдань, розвитку 

самостійності. Увага до проблеми організації самостійної роботи 

студентів посилилась у зв’язку з процесами євроінтеграції, 

вимогами Болонської декларації.  

Одним із напрямків реформування освітньої галузі є 

створення цілісної системи неперервної освіти. За останні роки 

значно збільшилась кількість молоді, яка після закінчення 

середньої школи продовжує освіту в коледжах та інших вищих 

навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації. Більшість випуск-
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ників цих установ навчаються далі за спеціальними програмами зі 

скороченим терміном підготовки в інститутах й університетах, 

вдосконалюючи свої знання й фахову виучку. Це є свідченням 

того, що коледжі сьогодні є вагомою ланкою освітньої системи. 

Важливою умовою для забезпечення неперервності освіти для 

кожної особи є включення студента в активну пізнавальну 

діяльність задля озброєння вміннями й навичками самостійної 

роботи, що в свою чергу є запорукою успішної самоосвіти 

впродовж усього життя.  

Метою даної статті є висвітлення сутності поняття, функцій 

самостійної роботи студентів у процесі навчання, обґрунтування 

необхідності дійового управління викладачем цією роботою, 

визначення особливостей його здійснення на молодших курсах 

коледжів у процесі вивчення предметів природничо-матема-

тичного циклу.  

Самостійна робота є важливою частиною навчального 

процесу в коледжі. Досвідчені викладачі, як переконують спосте-

реження, приділяють багато уваги самостійній роботі студентів: 

з’являються нові методичні розробки щодо її організації, 

студентів залучають до написання рефератів, підготовки допові-

дей та ін., але чіткої методичної системи організації такої роботи 

ще не напрацьовано, й у цілому проблема самостійної роботи в 

коледжах далека від того, щоб її можна було вважати вирішеною. 

Більшість педагогів підходять до неї досить формально, 

розуміючи своє завдання лише в тому, щоб завантажити студента 

завданнями для самостійного виконання, не подбавши про 

пояснення, як і за допомогою яких засобів можна виконати цю 

роботу. Таке ставлення призводить до перевантажень студентів, 

домінування одних видів роботи не на користь іншим.  

В „Українському педагогічному словнику” за редакцією 

С. Гончаренка самостійну роботу визначено як „різні види індиві-

дуальної і колективної навчальної діяльності школярів, яка 

здійснюється ними на навчальних заняттях або вдома за завдан-

нями вчителя, під його керівництвом, однак без його безпосеред-

ньої участі” [4, с.376]. 
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 Переважна більшість дослідників вважають самостійну 

роботу навчальною або пізнавальною діяльністю й виділяють певні 

особливості цієї діяльності. Самостійна робота, наголошує В. Бу-

ряк, – „це вища форма навчальної діяльності” [3, с.49], раціонально 

спланована, організаційно та методично спрямована (В. Буримсь-

кий, М. Гарунов), що виконується в розумовому плані й завершу-

ється у вигляді результатів, які можна перевірити: плану, звіту та 

ін. (М. Федоренко). В. Козаков головний акцент робить на розвитку 

важливої риси особистості - самостійності: „самостійна робота 

студента – це специфічний вид діяльності учіння, головною метою 

якої є формування самостійності суб’єкта навчання” [5, с.14]. Його 

підтримують В. Беспалько, Т. Лобода, В. Луценко, Н. Шишкіна. 

Г. Романова висловлює думку: „Самостійна робота – це діяльність, 

що здійснюється на основі самоуправління студентів та системного 

опосередкованого управління з боку викладачів” [6, с.8]. Існують й 

інші тлумачення цієї категорії. Самостійну роботу вважають:  

- засобом організації систематичної пізнавальної діяльності 

(М. Дідусь, П. Підкасистий), здобуття знань (В. Тюнін, Т. Поротні-

кова), розвитку творчої активності учня (Л. Туровська, П. Гальпе-

рін), організації навчального або наукового пізнання студентів 

(О. Леонтьєв), управління їх діяльністю (Г. Гапонов), набуття вмінь 

і навичок самоосвіти (О. Мороз), реалізації освіти і самоосвіти 

(Н. Сидорчук);  

- формою організації навчального процесу (Б. Єсипов, Г. Гав-

рилова, Н. Ванжа), самоосвіти (В. Буряк), контролю чи самоконт-

ролю (Н. Промоторова);  

- методом навчання, який покликаний забезпечити формуван-

ня в майбутнього спеціаліста потреби в самоосвіті (В. Бондаревсь-

кий);  

- прийомом навчання, найбільш ефективним (П. Гальперін), за 

допомогою якого учні самостійно закріплюють раніше набуті знан-

ня, уміння та навички, а також оволодівають новими (В. Ягупов);  

- результатом навчальної діяльності (Г. Костюк); 

- системою організації педагогічних умов, що забезпечують 

управління навчальною діяльністю учнів ( В. Граф, І. Ільясов, 

В. Ляудіс).  
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Безумовно, кожен із виділених підходів вказує на важливу 

складову змісту самостійної роботи студентів, але така 

неодностайність у визначенні перешкоджає ефективному впро-

вадженню форм і методів самостійної діяльності в навчальний 

процес вищих навчальних закладів різного рівня акредитації.  

Самостійна робота студентів у процесі навчання виконує 

важливі функції. Особливе місце серед них посідає пізнавальна 

функція, сутність якої полягає в набутті нових знань студентами. 

У процесі самостійної роботи студент не лише активно закріплює 

ті знання, які він набув під час занять, але і розширює та 

поглиблює їх шляхом опрацювання різних джерел, розв`язування 

задач. Самостійна робота реалізує також навчальну й 

самоосвітню функції, які полягають у формуванні вмінь і 

навичок, самостійному їх оновленні й творчому застосуванні. 

Реалізація цих функцій потребує активних дій самого студента, 

безпосередньої його участі у виконанні практичних завдань. 

Працюючи самостійно, студент змушений повсякчас передбачати 

й оцінювати як можливий результат роботи, так і сам хід 

виконання (прогностична функція), а також, у разі потреби, 

вчасно коригувати власну діяльність (коригуюча функція). 

 Окрім практичного спрямування, самостійна робота має 

велике виховне значення, тобто виконує виховну функцію, адже 

вона розвиває самостійність як рису характеру, що відіграє істот-

ну роль у структурі особистості сучасного спеціаліста. Виконую-

чи самостійну роботу, студент одержує можливість реально 

оцінити власні можливості, що допомагає виробленню адекватної 

самооцінки. Результати такої роботи інформують викладача про 

рівень засвоєння навчального матеріалу кожним студентом, тобто 

реалізується діагностична функція. І нарешті, самостійна робота 

дає можливість наблизити навчальну діяльність студента до його 

майбутньої професійної через систему типових завдань із прак-

тичним змістом, тобто реалізувати професійний зміст навчання 

вже на перших його етапах.  

Перший курс коледжу – початковий етап професійного ста-

новлення. Однак студенти молодших курсів не знайомі з будовою 

плану  навчального  процесу, системою  вивчення  предметів, їх  
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взаємозв’язками, внаслідок чого не розуміють, навіщо доводиться 

вивчати окремі предмети, не відчувають їх значущості для май-

бутньої спеціальності. Тому викладачі природничо-математичних 

дисциплін, які працюють із першокурсниками, покликані вирішу-

вати завдання – скерувати процес навчання, самостійну роботу 

студентів так, щоб, формуючи фундаментальні знання і вміння, 

створювати надійне підґрунтя для вироблення вмінь і навичок 

самостійної праці, які необхідні для навчання на старших курсах, 

а в подальшому - й у майбутній професійній діяльності. Отже, 

забезпечення дійового управління процесом самостійної роботи 

на молодших курсах коледжів є однією з умов, що забезпечують 

продуктивність такої роботи.  

Під управлінням самостійною роботою студентів розумі-

ється діяльність викладача щодо планування, організації 

самостійної роботи, розробки методик і прийомів, спрямованих 

на її вдосконалення, підвищення продуктивності, в ході якої 

передбачається формування в студентів нових знань, а також 

вироблення вмінь і навичок самостійної праці.  

У коледжах управління самостійною роботою студентів 

здійснюється на рівні навчального закладу, відділення (факуль-

тету) і циклової (предметної) комісії. Саме на рівні комісії 

найбільш вагомою є діяльність викладача, спрямована на 

організацію навчання й самостійної роботи з певних дисциплін. 

Предмети природничо-математичного циклу відкривають широке 

коло можливостей для напрацювання системи в організації 

самостійної роботи студентів.  

На першому етапі організації самостійної роботи студентів – 

підготовчому – керівництво нею полягає в розробці викладачем 

стратегії власної діяльності та діяльності студентів, а саме - 

вирішується, які теми доцільно виділити для самостійного 

вивчення і які методи для їх опрацювання рекомендувати 

студентам. На даному етапі розробляється навчально-методичне 

забезпечення, визначається система контролю, встановлюються 

графіки виконання позааудиторних самостійних робіт. Оскільки 

студенти коледжів мають різні пізнавальні можливості (а це 
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особливо простежується в їх самостійній діяльності), то 

необхідно диференціювати завдання для самостійної роботи, 

обміркувати заходи щодо здійснення індивідуального підходу. Це 

допоможе кожному студенту самостійно оволодіти достатнім 

змістом навчального матеріалу з активним використанням 

власних можливостей. 

Упровадження запропонованої моделі організації самостій-

ної роботи студентів у практику навчального процесу коледжу, 

виважене управління цією роботою сприяє підвищенню успіш-

ності навчання з предметів природничо-математичного циклу, 

виробленню вмінь та навичок самостійної праці, розвитку актив-

ності, самостійності та творчих здібностей майбутніх фахівців.  
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ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ 

УДК:81-13 
 

Бобир І.М 

студент економічного факультету 

Ірпінського фахового коледжу  

економіки та права 

м.Ірпінь, Україна 

Науковий керівник: Дроботова Л.А 

викладач-методист.   

 Мова – показник загальної культури людини, її інтелекту, 

мовної культури. Культурними в нас мусять бути всі, незалежно 

від того працює людина розумово чи фізично». Мовна культура 

вдосконалюється у процесі спілкування, зокрема під час 

виконання професійних обов’язків. Вона виявляється у володінні 

професійною мовою, вмінні висловлюватися правильно, точно, 

майстерно, логічно. Усі ці критерії регламентує мовознавча наука 

– культура мови. 

По-перше, культура мови – це мовознавча галузь 

філологічної науки, яка досліджує мовленнєве життя суспільства 

протягом певного періоду його існування та регламентує на 

науковій основі норми користування мовою, як основним засобом 

спілкування людей та передачі інформації з метою вдосконалення 

мови як знаряддя культури. 

Мати здібності розмовляти так, щоб тебе розуміли правильно 

інші, слухати і розуміти інших, уміти впливати на рішення 

співрозмовника, ненав’язливо переконувати, створювати 

атмосферу довіри та взаєморозуміння - важливі комунікативні 

ознаки, ознаки культури мовлення. «Культуру мови розглядають і 

в етичному аспекті, який вивчає лінгвістична дисципліна – 

мовний етикет. Етикет – це кодекс правил поведінки, що 

регламентують взаємини між людьми у різних ситуаціях.  

Фахівці з проблем культури спілкування виокремлюють нині 

мовний, мовленнєвий і спілкувальний етикет.[1, 25] Спілкування 
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– це діяльність людини, під час якої відбувається цілеспрямо-

ваний процес інформаційного обміну. Отже, під час спілкування 

найперше враховуються особливості мовного етикету.  

Мовний етикет – це сукупність правил мовної поведінки, 

засоби ввічливості, «орієнтовані на вираження поваги до 

співрозмовника та дотримання власної гідності. Вони є 

органічною частиною культури спілкувальних взаємин, 

соціальної культури загалом. [2, С. 35]. Дотримання мовного 

етикету людьми різних професій – чиновниками, лікарями, 

юристами, працівниками транспорту тощо – має ще й виховне 

значення, сприяє підвищенню культури суспільства.  

Додержання правил мовного етикету членами колективу 

навчального закладу, підприємства, офісу забезпечує позитивний 

імідж, престиж усієї установи [3, С. 73]. 

Отже, проблема формування мовної культури особистості є 

важливою, її розв’язання вимагає теоретичного та ступеневого 

підходу.  

Література: 
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Бойко М.О. 

викладач Дніпрорудненського індустріального  

фахового коледжу 

Новітнє суспільство висуває нові вимоги до освіти, однією із 

яких є підготовка людей, спроможних приймати критичні 

рішення, знаходити спосіб спілкування в новому оточенні, які 

достатньо ефективно встановлюють нові стосунки у швидко 

змінюваній реальності. 

Активність, самостійність, творчість, здатність адаптуватися 

до стрімких змін - ці риси особистості стають найважливішими на 

сучасному етапі історичного розвитку, а їх формування потребує 

реалізації нових підходів до процесу навчання. Сучасні вимоги, 

визначені в освітніх стандартах, спонукають викладачів не тільки 

надавати студентам навчальну інформацію, а й навчити їх 

способів практичного застосування її у повсякденному житті. 

Реалізувати зазначені завдання покликана інтерактивна модель 

навчання. 

Сутність інтерактивного навчання полягає в тому, що 

навчальний процес відбувається за умови постійної активної 

взаємодії всіх студентів. Тому це співнавчання, взаємонавчання 

(колективне, групове, навчання у співпраці), де і студент, і 

викладач є рівноправними, рівнозначними суб'єктами навчання, 

розуміють, що вони роблять, й рефлексують з приводу того, що 

вони знають, уміють і здійснюють. 

Викладач історії та правознавства основну мету своєї роботи 

зі студентами повинен вбачати в тому, щоб не тільки ознайомити 

їх з основами теорії державно- правових явищ, а й розвивати 

критичне мислення, вміння спілкуватися, брати участь у 

суспільному житті. [1, с.35].  

Один з варіантів організації навчального процесу - 
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використання в діяльності педагога технології інтерактивного 

навчання. Навчальний предмет також може бути набагато 

ефективніше сприйнятий студентами при використанні 

інтерактивних методів навчання. 

Інтеракція у навчанні націлена на розвиток у студентів 

учбової та соціальної компетенції, зокрема умінь роздумувати, 

аналізувати, порівнювати, узагальнювати, спостерігати, критично 

мислити, приймати учать у дискусії, аргументувати думку, 

приймати рішення, спілкуватися у малих та великих групах; 

навичок оволодіння засобами самостійного отримання та обробки 

інформації з різноманітних джерел, проведення самостійних 

досліджень; навичок активного слухання, ефективної комунікації, 

участі у груповій роботі та відповідальності за результати 

спільної діяльності, організації роботи малої групи, оцінювання 

власних дій та можливостей, розвиток творчих ідей. 

Назвемо лише деякі методи та прийоми інтерактивного 

навчання, які можливо ефективно використовувати на занятті 

правознавства для формування предметних компетенцій: дискусії 

та обговорення, розв'язання проблемних питань, мозковий штурм, 

робота в группах, інтерв'ю, аналіз аргументів “за” і проти”, 

навчальні ігри, створення проектів, презентацій та виставок. 

Соціально-психологічні дослідження показують, що чим 

більш активною є роль студентів у процесі пізнання, тим більше 

інформації ними засвоюється. Важливим компонентом для 

успішного навчання є психологічний комфорт студента, який 

зумовлює його бажання подальшого засвоєння знань і 

накопичення вмінь. Роль викладача у цієї моделі навчання - 

підтримувати, підбадьорювати студентів у їхніх зусиллях. 

Основною формою організації навчання є співробітництво в 

малих групах з метою вирішення проблем та самостійного 

навчання, отримання поведінкового досвіду, орієнтованого на 

формування компетентнісних навичок. [1, с.137].  

Для створення позитивної атмосфери навчання та організації 

комунікації студентів використовуються, наприклад, такі методи і 

прийоми: “Знайомство” (коли студенти пізнають один одного 
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заново по мірі їх навчання), “Очікування та досягнення” (коли 

перед початком розгляду теми або уроку студенти висловлюють, 

чого вони чекають від майбутнього заняття, а потім оцінюють, 

наскільки збулися їхні очікування), “Активне слухання” (коли 

студенти тренуються чути і розуміти один одного) та інші. 

Для мотивації навчальної діяльності та актуалізації опорних 

знань, уявлень студентів можна використовувати, наприклад: 

“Мікрофон” (коли слово передається від одного студента до 

іншого), “Мозковий штурм” (загальне обговорення проблемного 

питання, в ході якого можуть бути висловлені будь-які ідеї, 

припущення), робота в парах за принципом “Навчаючи, вчуся”, 

робота в малих групах та інші. 

Навчальний процес відбувається за умов постійної, активної 

взаємодії всіх студентів. Це співнавчання, взаємонавчання (колек-

тивне, групове, навчання у співпраці), де і студент, і викладач є 

рівноправними суб'єктами навчання. 

Організація інтерактивного навчання передбачає: моделю-

вання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільне 

вирішення проблеми на основі аналізу ситуації. 

Серед основних завдань інтерактивних методів навчання 

можемо виокремити вироблення навичок навчальної діяльності та 

умінь критично мислити та приймати продумані рішення; 

формування моральних цінностей та демократичного стилю 

спілкування; створення атмосфери співробітництва та взаємодії. 

Дидактична гра є однією з унікальних форм, що дозволяють 

зробити цікавою і захоплюючою не тільки роботу студентів на 

творчо-пошуковому рівні, а й буденні кроки з вивчення матері-

алу, який здійснюються в рамках відтворюючого і перетворює 

рівнів пізнавальної діяльності - засвоєння фактів, дат. імен та ін. 

Цікавість умовного світу гри робить позитивно забарвленої 

монотонну діяльність із запам'ятовування, повторення, закріплен-

ня чи засвоєнню історичної інформації, а емоційність ігрового 

дійства активізує всі психічні процеси і функції дитини. 

Актуальність гри в даний час підвищується і через перенаси-

ченість сучасного студента інформацією.Телебачення, відео, 

https://vseosvita.ua/site/out?url=http%3A%2F%2Fistoriya.in.ua%2Fkonspekt-uroku-altinsarin-ibraj.html
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радіо, комп'ютерні мережі за останній час значно збільшили потік 

одержуваної дітьми інформації і її різноманітність.  

На уроках історії я використовую ігри в залежності від їх 

ефективної реалізації навчальної мети: 

- ігри для вивчення нового матеріалу; 

- ігри для закріплення; 

- ігри для перевірки знань; 

- узагальнюючі ігри; 

- релаксаційні ігри-паузи. 

Плануючи навчальний процес, я поділяю навчальні ігри по 

джерелу пізнання: ігри на основі усного викладу матеріалу, ігри 

на основі роботи з наочністю, ігри на основі практичної роботи 

студента, а також за кількістю учасників: групові, індивідуальні, 

парні, масові. 

На етапі вивчення нового матеріалу засобами гри можуть 

здійснюватися різноманітні методи навчання: словесний (усне і 

друковане слово), наочний, практичний.  

У викладанні історії дуже важливо поділ ігор з сутнісної 

ігровий основі на рольові, ігри з правилами і комплексні, так як 

кожна група по-різному функціонує з точки зору процесу 

пізнання. 

У процесі ігор стає можливо оцінити не тільки навчальний, а 

й поза навчальний стан діяльності студентів: ступінь задоволе-

ності в собі, здатність ризикувати, вміння працювати в колективі. 

Хочеться відзначити труднощі, з якими я зіткнулася: великі 

часові витрати при підготовці до гри, недостатня кількість годин 

за навчальною програмою, складності в оцінюванні гри.  

Таким чином, ігрові технології займають важливе місце в 

навчально-виховному процесі, так як не тільки сприяють вихо-

ванню пізнавальних інтересів та активізації діяльності студентів, 

а й виконують такі функції: 

1) правильно організована з урахуванням специфіки матері-

алу гра тренує пам'ять, допомагає студентам виробити мовні 

вміння і навички;  

2) гра стимулює розумову діяльність студентів, розвиває 

https://vseosvita.ua/site/out?url=http%3A%2F%2Fistoriya.in.ua%2Fistoriya-olimpijsekogo-ruhu-z-1896-r-do-suchasnosti.html
https://vseosvita.ua/site/out?url=http%3A%2F%2Fistoriya.in.ua%2Fporivnyalenij-analiz-selyansekogo-ruhu-v-1920-1921-rr--na-osno-v2.html
https://vseosvita.ua/site/out?url=http%3A%2F%2Fistoriya.in.ua%2Fistoriya-evolyucijnogo-rozvitku-ekonomichnih-metodiv-menedjmen.html
https://vseosvita.ua/site/out?url=http%3A%2F%2Fistoriya.in.ua%2Fistoriya-evolyucijnogo-rozvitku-ekonomichnih-metodiv-menedjmen.html
https://vseosvita.ua/site/out?url=http%3A%2F%2Fistoriya.in.ua%2Fnavchaleno-metodichnij-posibnik-kazane-2009-drukuyetesya-za-ri-v2.html
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увагу і пізнавальний інтерес до предмету; 3) гра - один з прийомів 

подолання пасивності студентів. 

Важливою умовою успіху засвоєння студентами знань з 

історії є відмова від авторитарного стилю викладання, надання 

студентам можливості вільного висловлювання своїх думок, 

навіть якщо вони не співпадають з позицією викладача або 

підручника. Останнім часом надзвичайно популярним стає 

використання, зокрема на заняттях історії, інтерактивних методів 

навчання. 

Допомогти викладачеві в цій справі, сприяти досягненню 

мети, поставленої перед курсом історії, мають досконала 

методика проведення занять, використання різноманітних 

прийомів викладання, визначення стратегії і основних принципів 

вивчення предмету. 

Інтерактивні технології це спеціальна форма організації 

пізнавальної діяльності, яка передбачає створення комфортних 

умов навчання, за яких кожен студент відчуває свою можливість 

та інтелектуальну спроможність. 

Розпочинаючи викладання курсу історії, викладач має чітко 

визначитися з головною метою, яку він переслідуватиме на 

заняттях. На мою думку цією метою є практична підготовка 

студентів до життя, до використання набутих ними знань для 

вирішення конкретних життєвих ситуацій. Таким чином, саме 

практична спрямованість має становити основу занять з історії. 

Перспективи подальших досліджень вбачаю у вивчення та 

узагальненні педагогічного досвіду викладачів-новаторів, які для 

викладання історії використовують інтерактивні методи навчання. 
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УДК 910  Природничі науки 
 

ФОРМУВАННЯ ЕКОСВІДОМОСТІ СУСПІЛЬСТВА ЧЕРЕЗ 

ПОПУЛЯРИЗАЦІЮ ЕКОЛОГІЧНОГО ТУРИЗМУ 
 

Бондар С.В., 

викладач 

Черкаський фаховий коледж  

харчових технологій та бізнесу 

м. Черкаси, Україна 

На сучасному етапі розвитку світового суспільства, що 

характеризується як епоха урбанізації, гостро постають проблеми 

екології: зміна клімату, забруднення повітря, вирубка лісів, 

зникнення сотень видів рослин і тварин, перетворення світового 

океану на «світовий смітник» тощо. Екологічний туризм став 

відгуком на усвідомлення людства необхідності захисту природи 

від самої людини. Бажання поєднатися з природою особливо 

явним стало в період пандемії CОVID-19. 

Україна володіє всіма необхідними природними та 

кліматичними ресурсами для становлення та активного розвитку 

екологічного туризму. Його часто помилково ототожнюють з 

агро-туризмом або з сільським зеленим туризмом. Щоб виявити 

відмінності між ними, варто розглянути ці поняття детальніше. 

Так, під сільським зеленим туризмом розуміють проведення 

туристами вільного часу в сільському середовищі, якому 

притаманна відповідна забудова, сільський побут, мальовничий 
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ландшафт тощо. Під час такого відпочинку проводяться турис-

тичні заняття серед живої природи, що і визначає цей вид туризму 

як зелений: пішохідні, кінні і вело- прогулянки, спортивні і 

оздоровчі походи, полювання та рибальство тощо [1, с.8].  

Агротуризм – це організоване перебування туристів у 

селянській родині, яка займається сільськогосподарською та 

іншою діяльністю. При цьому туристи можуть безпосередньо 

прийняти участь у виготовленні сільськогосподарської продукції, 

задовольнити емоційні потреби у спілкуванні з домашніми та 

свійськими тваринами в тому числі, доглядаючи за ними, 

насолодитися атмосферою фермерського життя в порівнянні з 

шумом міст та мегаполісів. 

Екологічний туризм має на меті пізнавальні подорожі різного 

рівня складності, що орієнтовані на відвідання природних 

територій, які майже не змінилися внаслідок антропогенного 

впливу, гармонії з природою, спостереженні, а не втручанні в 

навколишню екосистему [2, с.103]. 

Основними принципами, що відрізняють екологічний туризм 

від інших є: 

- Підтримка та участь суспільства у природоохоронних 

заходах, акціях; 

- Популяризація відпочинку на природі та вивчення куль-

тури рідного краю; 

- Пропаганда збереження природи та запобігання негатив-

ного впливу на неї; 

- Екологічна освіта та формування екологічної свідомості 

громадян; 

- Підвищення привабливості окремих регіонів України та 

створення позитивного екологічного та туристичного іміджу 

нашої держави [3, с. 89]. 

Популяризація та розвиток екологічного туризму в Україні 

може позитивно вплинути як на економіко-соціальне становище 

країни, так і на екологічну ситуацію та природоохоронну 

діяльність. Екологічний туризм дасть змогу зміцнити міжнародні 

відносини, налагодити систему обміну туристами між країнами, 
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розвинути внутрішній туризм, зрозуміти цінність природних 

ресурсів для суспільства та необхідність їх захисту для майбутніх 

поколінь. 

Головною умовою для розвитку екологічного туризму є 

наявність природних ресурсів, природоохоронних територій, 

кліматичних ресурсів. Території та об’єкти зі спеціальним юри-

дичним статусом, що володіють особливою природоохоронною, 

науковою, естетичною, рекреаційною чи іншою цінністю 

називають природно-заповідним фондом (ПЗФ).  

За даними статистики Міністерства захисту довкілля та 

природних ресурсів України станом на 2020 в Україні нарахову-

валось 8512 об’єктів ПЗФ загальною площею 4085862 м2. Це 

становить близько 6,77% від загальної площі нашої держави. 

Попри хоч і не швидке але поступове збільшення територій при-

родо-заповідного фонду, його частка в Україні не є достатньою. 

Зокрема в країнах Європи цей показник становить 10-25% [4]. 

До складу природоохоронних територій України відносяться 

як природні території та об’єкти (19 природних та 5 біосферних 

заповідників, 53 національні природні парки, заказники, пам’ятки 

природи та урочища), так і штучно створені (ботанічні сади, 

дендрологічні парки, зоологічні парки, парки-пам'ятки садово-

паркового мистецтва). 

Функціями, що виконують об’єкти природно-заповідного 

фонду України в контексті розвитку екологічного туризму є: 

1) Формування у туристів та місцевого населення культури 

відпочинку на природі; 

2) Демонстрація краси і багатства збереженої природи, 

залучення суспільства до безпосередньої природоохоронної 

діяльності; 

3) Створення у заповідниках, національних парках, музеях 

матеріально-технічної бази для проведення еколого-просвітниць-

ких туристичних заходів; 

4) Залучення до екскурсійної та туристичної роботи 

кваліфікованих фахівців в області біології, екології, лісового 

господарства, що працюють в природоохоронній галузі.  
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5) Здійснення природоохоронного контролю за рекреа-

ційною і туристичною діяльністю усіх суб'єктів на території ПЗФ; 

6) Організація та облаштування інформаційно-туристичних 

центрів, еколого-освітніх стежок, туристичних маршрутів, 

оглядових майданчиків, рекреаційних ділянок, кемпінгів, таборів 

для відпочинку; 

7) Популяризація та поширення інформації рекламного та 

інформаційного змісту в засобах масової інформації, друкованих 

виданнях та інтернет-ресурсах;  

8) Дослідження та впровадження позитивного досвіду щодо 

організації екологічного туризму в інших країнах Європи та світу 

[5]. 

До основних форм екологічного туризму в тому числі на 

природоохоронних територіях можна віднести: екостежки, 

походи, веломандри, сплави, кінні прогулянки, орієнтування, 

фотоподорожі, геомандри, кемпінги тощо. 

Серед екостежок України відомими є: 

- Екостежка «Дністровія» (шлях вздовж річки Турунчук та 

Дністер на базі Нижньодністровського національного природного 

парку); 

- Екологічна стежка «Дивосвіт Менича» (Національний 

природний парк «Північне Поділля»); 

- екомаршрути «Лісові скарби Вишгородської землі» і 

«Природна та історична спадщина Обухівщини» в Київській 

області; 

- пішохідні стежки: «Млинкова річка», «Соколині гори», 

«Щербовець», «Стави» та «Губківський замок» на Рівненщині; 

- стежки «Дівочі сльози», «Стежка Довбуша», «На Делятин 

через гору Синячка» (Івано-Франківщина) та багато інших [6]. 

Зацікавленість та зростання популярності певних регіонів 

серед туристів формують і екологічну свідомість місцевого 

населення. Місцеві жителі можуть спланувати свою діяльність на 

отримання доходу від розміщення та обслуговування туристів 

поблизу природоохоронних територій. Такими послугами можуть 

бути: проживання, харчування, трансфер, прокат спорядження, 
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продаж сувенірів, організація майстер-класів, супровід, святку-

вання тощо. Частину доходу від діяльності власники такого 

бізнесу можуть спрямовувати саме на підтримку охоронних 

програм, зокрема, догляд лісів і фауни адже ці ресурси і 

забезпечують отримання сталого доходу для населення. 

Прикладом просування екологічного туризму в Україні може 

слугувати розробка в 2019 р. 10 еко маршрутів в межах 

Черкащини протяжністю від 2 до 15 км. Здебільшого стежки 

мають невисокий рівень складності і розраховані для школярів та 

студенства. Проте пройтися ними можуть всі охочі навіть не 

використовуючи послуги екскурсовода: стежки обладнані доро-

говказами, а на кожній зупинці є інформаційні стенди з 

детальним описом маршруту та вказівками. 2,5 км з 15 км 

загальної протяжності маршруту «Дорога на Пруси» на 

Смілянщині спеціально розроблені як інклюзивно-спортивна 

стежка, що є надзвичайно важливим в сучасній освітньо-

педагогічній роботі. 

Основне призначенн таких екологічних стежок – надати всім 

бажаючим можливість спостерігати природні об’єкти і явища, 

вивчати тваринний та рослинний світ, знайомитися з особливос-

тями довкілля рідного краю, роботою лісівників, технологіями 

вирощування лісових насаджень. Крім того, це об`єкти для 

проведення природничих, лісівничих, історичних досліджень та 

екскурсій. 

Для кожного маршруту розробники постарались знайти свою 

«родзинку», як то «Готель для комах», тризуб із самшиту, міні-

пасіка чи вольєр для розведення диких кабанів. Для відвідувачів 

прогулянки екопросвітницькими стежками є безкоштовним. 

Головною умовою є дотримання правил лісового етикету та 

поводження в лісі [7]. 

Таким чином, екологічний туризм може стати одним з 

найефективніших методів виховання в підростаючого покоління 

активної природозахисної позиції та формування екосвідомості в 

громадян нашої держави. Він надає можливість не лише 

познайомитись з навколишнім середовищем, а й провадити 
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освітню та наукову діяльність в галузях географії, екології, 

ботаніки, зоології, краєзнавства тощо. Це галузь, що потребує 

мінімальних капіталовкладень і навіть невеликі об’єднані терто-

ріальні громади мають можливість при наявності природніх 

ресурсів та вмілого керівництва досягти як економічної вигоди, 

так і покращення екологічної ситуації в регіоні. 
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ВПЛИВ ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА МАЛИЙ І СЕРЕДНІЙ 

БІЗНЕС 
 

Бухтіярова К.Р. 

м. Сєвєродонецьк, Україна 

Мале підприємництво відіграє дуже істотну роль в економіці 

країни. Економічна та соціальна роль малих громад полягає в 

тому, що громада має право святкувати своє здоров’я, головним 

чином покращуючи бізнес. У всіх економічно процвітаючих 

регіонах малий бізнес становить щонайменше 50%. У України все 

ще попереду. 

Метою цієї роботи є пошук можливостей виживання малого і 

середнього бізнесу в умовах пандемії коронавіруса COVID-19. 

Підприємницька діяльність − це практично завжди ризик, тому 

що не існує гарантій належного рівня продажу товару або ж 

реалізації послуг. Підприємець в Україні стикається з багатьма 

проблемами: прогалини в податковому законодавстві, брак еконо-

мічних ресурсів, несумлінність з боку великого бізнесу, неграмот-

ність самих підприємців і висока кредитна ставка. Рішення даних 

проблем найважливіше завдання держави. Положення в Україні 

малого і середнього бізнесу незавидне. З одного боку, в економіці 

і справді не створено якісного фундаменту для розвитку 

підприємництва з історичних причин. З іншого боку, для 

розвитку бізнесу потрібен досить тривалий період економічної 

стабільності, в умовах якого існували б стійкі правила ведення 

бізнесу. А в Україні ще не було жодного десятиліття, в якому не 

відбувалося б якогось кризи або істотних змін законодавства. 

Держава зацікавлена в розвиток малого бізнесу і стимулює 

його шляхом надання податкових пільг, субсидованих кре-

дитів, пріоритетного доступу до державного замовлення та 

інших преференцій. Чинне законодавство передбачає цілий 

ряд пільг для суб'єктів малого та середнього підприємництва 

[1]. 
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Але стан справ і можливості розвитку були зупинені спала-

хом коронавіруса в грудні 2019 року. Кількість хворих зростає з 

кожним днем. ВООЗ оголосила всесвітню пандемію: заражені 

коронавірусів виявлені всюди. Китай зробив безпрецедентні захо-

ди безпеки, ізолювавши ряд населених пунктів - зараз захворю-

вання там пішло на спад. Але в інших країнах - особливо Італії, 

Ірані, Франції, Німеччини, США − ситуація погіршувалась впро-

довж всього 2020 року. Кожен день нові хворі виявлялися і в 

Україні. Ще до того, як українські міста почали йти на режим 

тотальної самоізоляції слідом за Києвом, основний фінансовий 

удар пандемії взяли на себе представники малого і середнього 

бізнесу: перукарні, манікюрні салони, студії квест-ігр та інші 

представники сфери послуг. Незважаючи на те, що уряд України 

придумує компенсаційні схеми для пом'якшення наслідків пан-

демії, бізнесмени не приховують свого пригніченого настрою 

[2]. 

Уряд України передбачив податкові та кредитні канікули для 

малого і середнього бізнесу, який в першу чергу постраждає через 

пандемію COVID-19. Уряд визначив 22 галузі, які в першу чергу 

можуть розраховувати на державну підтримку. У списку очіку-

вано виявилися підприємства сфери туризму − від агентств до 

готелів, авіаперевізники та аеропорти, автоперевізники, а також 

сфери культури, розваг і спорту. Також в переліку тих, хто може 

розраховувати на «першу допомогу», підприємства громадського 

харчування, організації, зайняті додатковою освітою і недержавні 

освітні установи, організатори конференцій і виставок, а також всі 

ті, хто надає побутові послуги населенню. 

Однак, підприємці позначають, що оголошені заходи під-

тримки не можна назвати ні рятівними, ні ключовими для малого 

і середнього бізнесу, який опинився на передовій лінії фронту в 

цій боротьбі з вірусом. Уряд прийняв дуже багато положень і 

заходів для того, щоб показати, що йде робота, але практичної 

користі від них мало. З основних заходів підтримки бізнесу 

можна відзначити пільгові кредити на зарплату співробітникам, 

тимчасова відстрочка по податках та розстрочення податкових 
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платежів, кредитні канікули, тимчасове скасування орендної 

плати за муніципальну власність, зниження страхових внесків з 

30 до 15%. Однак, з них складно виділити хоча б один, який би 

дійсно допоміг бізнесу в ситуації, що склалася. 

Насправді, такі заходи держпідтримки приведуть до того, що 

найчутливіші галузі МСП просто не зможуть відкритися після 

зняття карантину - не буде оборотних коштів. Сюди, в першу 

чергу, треба віднести сферу послуг і розваг, підприємств 

громадського харчування, ресторани, турагентства, торгові точки 

на умовах оренди [3]. Таким чином, поки до підтримки влади 

більше питань, ніж позитивних відгуків. Насправді виходить, що 

системно-значимі підприємства, які і так користувалися претерен-

ціями, будуть на утриманні, а бізнес в загальній масі залишиться з 

труднощами один на один. 

У висновку відзначимо, що малі та середні підприємства 

загальновизнано складають основу міжнародних і національних 

економік і знаходяться в полі зору більшості урядів. Незважаючи 

на зміну зовнішнього середовища, яке обумовлено пандемією і 

загальним економічним кризою, підприємства такого масштабу 

залишаються вразливими перед серйозними економічними зміна-

ми, в тому числі і перед глобальними. Однак сприяння і допомоги 

держави не завжди достатньо: не всі підприємства можуть отри-

мати держпідтримку або не в повній мірі. Основні виклики для 

малого і середнього бізнесу в умовах пандемії − це фінансова 

нестійкість, зниження попиту, ризик зараження персоналу, пору-

шення функціонування підприємства як такого. 
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Проблема захисту металів від корозії здавна знайома 

людству та залишається актуальною на цей час. Витрати на 

захист від корозії обчислюється сотнями мільярдів в рік. 

Ефективний, але часто не маючий альтернативи шлях захисту 

металів – застосування інгібіторів (ІН) [1]. Один з найбільш 

перспективних і технологічних класів ІН – летючі інгібітори 

(ЛІК) [2]. Випаровуючись, ЛІК у вигляді пари досягають 

металу і, адсорбуючись на ньому і насичуючи  конденсовані 

фази, надійно захищають вироби [3]. 

Метою роботи є аналіз закономірностей впливу летких 

амінів та їх сумішей на корозію металів та захист від неї. 

Модельними для проведення дослідів може бути середовище 

розчину NaCl та занурена в неї сталь. Дослідження залежності 

закономірності захисної дії летючих амінів та композитів на їх 

основі на атмосферну корозію металів є доречним. Залежність 
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зміни показників захисту (Сзах) та показників рН при додаванні 

лугу та різних амінів. (при розрахунках використовується метод 

найменших квадратних рівнянь) використовується для вибору 

оптимального параметру. 

Вивчена захисна здатність амінів на локальну депассівацію 

сталі 08 пс у водному електроліті, що містить 0,0055 моль/л NaCl. 

Для кожного досліджуваного зразка визначили його захисну 

концентрацію (Сзах) при природному рН. За відсутністю 

інгібіторів, корозія сталі в електроліті розвивалася доволі 

локально та швидко, за перші декілька годин. Проте додавання в 

осередок лугу, гальмувало ініціювання корозії. Перевищення рН 

значення 12.363, забезпечувало захист металу. (таблиця 1).  

 

Таблиця 1. Залежність lg Cзах амінів в 0,055 М водному розчині 

 NaCl від рН. 
Речовина     lg 

Cзах 

      

рН 

Речовина    lg 

Cзах 

      рН 

Диетаноламін 

рКа 8,91 

-0,451 

 

10,30 Триетиламін 

рКа 10,87 

-1,30 11,70 

-0,902 11,08 Диметилбензинамін 

рКа 9,02 

 

-1,13 10,89 

Моноеталамін 

рКа 9,53 

-0,853 11,30 -1,30 11,72 

-0,904 11,80 Морфолін 

рКа 8,33 

-0,25 10,44 

-0,55 11,710 

Диетиламін 

рКа 10,932 

-1,354 11,80 Трет-Бутиламін 

рКа 10,45 

-1,05 11,615 

Піридин 

рКа 5,251 

1,051 8,62 -1,10 11,80 

0,302 11,80 Дипропіламін 

рКа 10,91 

-1,30 11,70 

Аміак 

рКа 9,212 

-0,853 11,30 Гідроксид натрію 

(NaOH) 

-1,65 12,316 

-1,00 11,80 Аліламін 

рКа 9,69 

-0,90 11,40 

-0,95 11,70 

 

Введення в електроліт амінів інгібувало депассівацію сталі, 

до повного захисту металу. Із сполук лише трибутиламін і анілін 

в межах їх розчинності не забезпечували запобігання корозії. 

Величини Сзах інших амінів залежали від їх природи і змінюва-

лися від 0,0415 М для діетил- та дипропіламінів, до 12 М, у 

випадку піридину. Якісний аналіз показників захисту пояснює 
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зв’язок захисних властивостей амінів з їх рКа. Найнижчі 

показники захисту фіксувалися для діетил- і дипропіламінів. 

Дещо вище Сзах менш основних триетил-, циклогексил-, трет-

бутиламінів. Дані Сзах амінів с рКа ˂ 10 перевищували 0,15 М. 

Зростання захисних властивостей амінів підтверджується і при 

математичних розрахунках; отримане методом найменших 

квадратів рівняння описує експериментальні розрахунки (близь-

кий до одиниці  коефіцієнт кореляції (r) і низьке середньоквадра-

тичне відхилення (s)). lg Cзах=3,19-0,41 рКа (n=13, r=0,99, s=0,09). 

Інгібіторна дія амінів та композитів на їх основі при 

постійних рН обумовлено їх адсорбуючими властивостями та 

залежить від електронної плотності на атомі азоту. Таким чином 

використання леткіх амінів та сумішей на їх основі є досить 

перспективним напрямком для захисту металів від атмосферної 

корозії.  
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«Київський політехнічний інститут  

імені Ігоря Сікорського»  

м. Київ. Україна 

Охорона навколишнього природного середовища є актуаль-

ною проблемою сьогодення. Значний вплив на забруднення 

довкілля мають стічні води машинобудівного комплексу, які 

відносяться до групи найбільш небезпечних виробничих стоків 

внаслідок широкого спектру забруднень [1, 2]. Гальванічні стоки 

цих підприємств містять солі важких металів, кислоти, луги, 

поверхнево-активні речовини [3]. Проблема значних втрат 

кольорових металів та їх вилучення зі стічних вод стає все більш 

актуальною.  

За базову технологію обробки стічних вод гальванічного 

виробництва прийнята електрохімічна технологія очищення і 

знешкодження електрогенерованим гідроксидом заліза у газовій 

фазі. Процес обробки відбувається на електрофлотокоагуляцій-

них установках, розроблених для очищення і знешкодження 

стічних вод від іонів важких металів: хрому (трьох – та шестива-

лентного), залізу, цинку тощо. Електрофлотатори колонного типу 

використовують при організації систем очищення і знешкод-

ження стічних вод гальванічного виробництва. Такі установки 
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прості в експлуатації та мають невеликі енергетичні затрати. 

Очищена вода після електрофлотатора може бути скинута в 

міську каналізаційну систему, а після додаткової стадії знесо-

лення (нанофільтрації) спрямована на вторинне використання для 

водоспоживання підприємства. 
 

Таблиця 1. Залежність сладу від етапів процесу очищення . 

Найменування 

процесу 

Склад 

розчину 

Концентрація  

хімікатів 

Температура 

розчину, ºС 

Обєм  

ванни, 

м3 

Періодичність 

зміни розчину 

Знежирення  NaOH  150 г/л  70 - 80  0,7  1-3 рази у 

місяць  

Перша 

промивка  

гаряча  

вода  

 60 – 70  0,7  вода 

проточна  

Друга 

промивка  

холодна 

вода  

 0 - 15  0,7  вода 

проточна  

Освітлення  HNO3  20 – 30 %  18 – 20  0,7  1-3 рази у 

місяць  

Третя 

промивка  

холодна 

вода  

-  10 - 19  0,7  вода 

проточна  

Четверта 

промивка  

Гаряча 

вода  

-  60 - 70  0,7  вода 

проточна  

 

Технологія очищення і знешкодження стічних вод гальва-

нічного виробництва потребує необхідного розділення 

оброблених стічних вод на: промивні води та кислі відпрацьовані 

електроліти (від ванн пасивації, травлення, цинкування тощо). 

Лужні та кислі розчини обробляються по відповідних 

технологіях, а промивна вода може подаватися на горизонтальний 

апарат, де відбуваються наступні операції: електрофлотокоагу-

ляція; відділення флотошламу; відстоювання тощо. Найбільша 

ефективність очищення досягається при використанні певного 

співвідношення хімічних компонентів у кількості 55…110 мг/дм3. 

Початкова концентрація шестивалентного хрому досягала 

максимального значення до 280 мг/дм3. Вміст компонентів 

кожної хімічної речовини, їх кількісний склад в кожній серії 

досліджень зростав (табл. 2).  
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Таблиця 2. Залежність ефективності очищення 

 від складу реагенту. 

Електричн

ий заряд,  

Кл/дм3 

 Кількість хімічних компонентів,  які 

входять до складу реагенту, г/л 

Ефективні

сть 

очищення, 

% 
NaOН Na2CO3 Na3РО4х12

Н2О 

Na2OхSiO2 

55 35,0 35,0 35,0 3,07 96,40 

110 32,0 30,0 36,0 3,09 97,30 

350 30,0 36,0 33,0 3,05 98,02 

650 31,0 30,0 38,0 3,01 97,01 

700 30,0 35,0 31,0 3,02 96,08 
 

Для отримання високих показників ефективності очищення 

стічної води і зменшення витрати електричного заряду, обробку 

проводили у інтервалі 650…800 Кл/дм3. Ефективність  очищення 

стічних вод сягає 98,5…99,5 %.  

Таким чином, раціональне вирішення проблем очистки стіч-

них вод дозволяє створювати замкнені системи водопостачання 

машинобудівних підприємств, при яких повністю виключається 

скид стічних вод у водойми, що дозволяє запобігти втраті цінних 

компонентів, а споживання свіжої води передбачається лише для 

поповнення невідновних технологічних втрат води. 
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 У багатьох людей такі тварини, як собаки, викликають 

тільки позитивні емоції. Адже собаки посіли своє почесне місце в 

історії спілкування з людством завдяки таким якостям, як : 

вірність, витривалість, активність, віддане служіння завданням 

людини. Ці поведінкові риси собак вплинули на те, щоб 

справедливо вважати цю тварину надійним другом людини. 

Однак, проживання собак в людському соціумі покладає на 

власників собак певні обов’язки та вимоги щодо тримання 

тварин. В цій доповіді ми ставимо за мету вивчити та проаналізу-

вати чинне законодавство стосовно культури поводження з 

собаками. А також ми намагатимемося систематизувати деякі 

питання щодо правових вимог, яких треба дотримуватися 

власникам собак, щоб існування такої домашньої тварини як 

собака, було гармонійним у людському соціумі.  

 Дійсно, тримання собак – це велика відповідальність як 

перед суспільством, так і перед самим собакою. Найпершим 
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правилом щодо відповідального тримання собаки в домашніх 

умовах є таке : ще до того, коли пес у тебе з’явиться, треба чітко 

визначити та усвідомити свої наміри щодо собаки. Тобто, перед 

тим, як людина візьме собі на утримання собаку, треба ретельно 

усе обміркувати та зважити : чи зможеш (та й чи захочеш) ти 

щоденно за різних погодних умов вигулювати свого собаку, чи є в 

тобі завзяття витримувати деякі примхи тварини, на кшталт 

розірваного взуття, погризених меблів чи подряпаних шпалер 

тощо. Ми вважаємо, що саме такі питання, поставлені людиною 

своєму сумлінню, є найголовнішими, щоб не прийшлося потім 

викидати собаку через те, що тварина набридла та догляд за нею 

став доставляти багато клопоту та відбирати багато часу.  

 Отже, кожен майбутній власник собаки повинен обов’язково 

поставити перед собою таке питання : «А чи достатньо серйозно 

та відповідально я ставлюся до взяття додому на тримання цуцика 

(чи кошеня)?» Таке питання здатне прищепити почуття відпові-

дальності за прийняте рішення щодо взятого додому песика чи 

котика. Адже загальновідомо, що бувають такі недобросовісні 

власники домашніх тварин, які беруть собі додому цуценя чи 

кошеня, бавляться цією маленькою тваринкою, а потім, коли 

тваринка виростає, то деякі власники тварини викидають її напри-

зволяще на вулицю, поповнюючи тим самим зграї безпритульних 

собак та котів. У Законі України «Про захист тварин від жорсто-

кого поводження» зазначено, що така дія як залишення домашньої 

тварини напризволяще підпадає під юридичний термін «жорстоке 

поводження з тваринами» [1]. Тож, перед тим, як заводити собі 

додому собаку, треба обміркувати свої бажання та розрахувати 

свої можливості по догляду за собакою.  

 Цікавим та повчальним є досвід європейських країн щодо 

гуманного ставлення до тварин. Наприклад, в Німеччині права 

тварин захищені на державному рівні, вони прописані в 

Конституції. В країні є професія «захисник тварин», галузь знань 

«Права тварини», і центрами екологічної освіти проводяться 

семінари для дітей та дорослих на тему захисту природи і тварин. 

Німецьким законодавством встановлено сувору відповідальність 



 

59 

за жорстоке поводження до тварин. Так, викидання домашньої 

тварини на вулицю може обернутися штрафом до 25000 Євро. 

Безпритульних тварин у Німеччині майже немає [2].  

 Відповідальне ставлення до тварин передбачає також 

необхідність для власника собаки дотримуватися правил вигулу 

собак. Так, в ст. 154 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення визначено, що приведення в громадські місця 

або вигулювання собак без повідків і намордників є правопору-

шенням [2]. Потенційно небезпечними породами собак є такі 

породи, що володіють генетично обумовленими якостями агресії 

та сили. До них відносяться: бультер’єр, доберман, кавказька 

вівчарка, німецька вівчарка, ротвейлер [3]. Цей список не є 

вичерпним. Наприклад, якщо власник приводить в громадські 

місця собаку бійцівської породи без повідка та намордника, то 

тим самим він наражає на небезпеку перехожих громадян, свого 

собаку та інших тварин. Дійсно : собаці можуть не сподобатися 

гучні звуки чи різкі рухи з боку перехожих або інших тварин. Такі 

несподівані звуки чи рухи з оточуючого навколишнього 

середовища стають для тварини тригерами, що здатні занепокоїти 

тварину, налякати чи навіть розлютити. І тому собака в таких 

тривожних емоційних станах може спричинити непередбачувані 

дії, а саме : напасти на перехожих та вкусити їх, або ж через 

власний переляк пес, на якому немає повідка, може вибігти на 

проїжджу частину, чим створити аварійну ситуацію. А якщо на 

дорозі жвавий транспортний рух, то на собаку може наїхати 

автомобіль та травмувати її. Законодавством встановлено, що 

господар собаки повинен забезпечити безпеку своєї тварини, 

оточуючих людей та інших тварин, а також майна від заподіяння 

шкоди, дотримання безпеки дорожнього руху при проходженні з 

твариною біля транспортних шляхів [1]. За неодноразове 

порушення правил утримання чотирилапих на господаря можуть 

накласти штраф, а собаку вилучити у судовому порядку 

(конфіскувати) [2].  

 З урахуванням цінного досвіду європейських країн щодо 

гуманного ставлення до тварин в Україні в останнє десятиліття 
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відбулося немало прогресивних змін в Законі «Про захист тварин 

від жорстокого поводження». Наприклад, у відповідності до 

новітніх змін до Закону України «Про захист тварин від 

жорстокого поводження», які вступають в дію з 08.11.2021 р., 

забороняється залишати тварину в закритому салоні автомобіля 

за відсутності в ньому людини при температурі повітря понад 

+20º С та менш +5º С. А також новими змінами до Закону 

визначено наступне : в тварини, навіть якщо вона прив’язана, має 

бути можливість сховатися у якомусь приміщенні чи споруді при 

температурі більше +20º С або менше 0º С [1]. 

 Тож, тримання собак та вигул їх в громадських місцях 

потребують від власників собак правової культури, людського 

сумління та гуманності, відповідального ставлення як перед 

самим собакою, так і перед суспільством. Маємо впевнену надію, 

що запровадження в Україні прогресивних європейських ідей 

щодо гуманного ставлення до тварин стане для українських 

власників собак взірцем відповідального ставлення до тварин і до 

інших людей.  
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біоресурсів і природокористування України 

Бережанський агротехнічний інститут  

м.Бережани 

Як відомо, викиди – надходження в атмосферне повітря 

забруднювальних речовин або суміші таких речовин.  

В атмосфері постійно відбуваються різні фізичні процеси: 

змінюються температура, вологість, утворюються хмари, тумани, 

сонячне випромінювання нагріває атмосферу, іонізує її.  

Атмосферне повітря забруднюється різними газами, дріб-

ними часточками і рідкими речовинами, які негативно впливають 

на живі істоти, погіршуючи умови їх існування. Джерела його 

забруднення можуть бути природними і штучними (антропоген-

ними) [1, с. 42] 

Природне забруднення атмосфери. У нормі природні джере-

ла забруднення не спричинюють істотних змін повітря. Інтенсив-

не поширення певного природного джерела забруднення на 

певній території (викиди попелу і газів вулканами, лісові і степові 

пожежі) можуть стати серйозною причиною забруднення 

атмосфери. [1, с.42] 

Штучне (антропогенне) забруднення атмосфери  відбуваєть-

ся внаслідок зміни її складу та властивостей під впливом діяль-

ності людини. За будовою та характером впливу на атмосферу 

штучні джерела забруднення умовно поділяють на технічні (пил 

цементних заводів, дим і саджа від згоряння вугілля) та хімічні 

(пило- або газоподібні речовини, які можуть вступати в хімічні 

реакції). [1, с.43] 

Аби знизити викиди в атмосферу та захистити повітряне 
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середовища, в світі використовують певні заходи. А саме: архі-

терно-планувальні, які пов’язані з правильним обопільним 

розміщенням джерел викидів та житлової забудови з урахуванням 

напрямку вітру тощо; інженерно-організаційні, що скеровані на 

скорочення посиленого руху автотранспорту; техно-технологічні 

– щодо очистки викидів. А також екологізація виробництва, а 

точніше впровадження безвідходний та мало відходних 

технологій. 

Для того щоб очистити гази від токсичних газо- і пароподіб-

них компонентів використовують методи абсорбції, адсорбції, 

термічні і каталітичні.  

За допомогою адсорбційного методу активні поверхні 

твердих речовин мають змогу поглинати газоподібні домішки. 

Фізична основа процесу адсорбції – здатність концентрації 

компонентів газової паро повітряної суміші або розчину, що 

здійснюють адсорбенти на своїй поверхні. 

Абсорбційний метод побудований на поглинанні речовин із 

суміші газів рідинами з утворенням розчинів. Адсорбенти – це 

рідини, які використовують для поглинання газоподібних 

домішок. 

Термічний метод знешкодження полягає в нейтралізації 

промислових і вентиляційних газів, що виникають у результаті 

високотемпературного допалювання. 

За допомогою каталітичного методу нейтралізують шкідливі 

речовини, що містяться у виробничих газах.   [2, с.87] 

Також існують критерії оцінки дії малих концентрацій 

забруднень на організм: 

1. Допустимою може бути визнана лише така концентрація 

речовини в повітрі, яка не є шкідливою для людини. 

2. Звикання до шкідливих речовин повинно розглядатися як 

несприятливий фактор. 

3. Концентрації шкідливих речовин, які впливають на 

клімат, біосферу і атмосферу є недопустимі. 

Загалом заходи які спрямовані на охорону атмосферного 

повітря, передбачають впровадження технічних рішень зі 
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знешкодження й уловлювання газоподібних забруднювальних 

речовин, опрацювання та затвердження нормативів, гранично 

допустимих викидів для усіх підприємств, створення сучасних 

приладів постійного контролю й обліку викидів. [3, 8] 
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У сучасній науці під політичним процесом, як правило, 

розуміють динамічний вимір політичного життя, що полягає у 

відтворенні компонентів політичної системи суспільства, а також 

у зміні її стану. Активність політичних суб’єктів пов’язана з 

боротьбою за владу і здійсненням впливу на владні структури. 

Ключові терміни політичних процесів – це динаміка, система й 

активність [1]. 

Як правило, політичний процес співвідносять з чотирма 

рівнями політичного (а водночас і стратегічного) аналізу – 

глобальним, загальносистемним, регіональним і локальним. Ці 

рівні можна визначити відповідно, як: міжнародний, загально-

національний, регіональний і муніципальний [2]. Ознаки 

політичного процесу та його елементи істотно змінюються при 
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переході від одного рівня до іншого, при цьому політична 

специфіка стає менш вираженою, проте продовжує залежати від 

політичної культури суспільства. Стратегічний аналіз передбачає 

розгляд політичних процесів з методологічних позицій системної 

динаміки і робить акцент на дослідженні чинників політичної 

взаємодії на різних рівнях. 

Стратегія в сфері політики визначається якісними характе-

ристиками національної політичної (політико-стратегічної) 

культури. Оскільки в сучасному світі динаміку подій задають нові 

реальності, а саме – існування й розвиток глобальних політичних 

центрів, геополітичні інтереси, політико-економічний вплив 

світових і регіональних акторів тощо, в країнах, яким належить 

ініціатива в світовій політиці та економіці, здійснюється значна 

підтримка науковим розробкам та практичним аспектам 

стратегічного аналізу. 

Загальний інтелектуальний рівень підготовки рішень 

стратегічного характеру і, отже, ефективність прийнятих рішень, 

тісно пов’язані із застосуванням методів імітаційного 

моделювання. Світова практика прийняття управлінських рішень 

стратегічного характеру в різних економічних, соціальних, 

політичних, технічних, військових та інших сферах вийшла на 

принципово новий рівень методологічної та інструментальної 

підтримки, коли ті чи інші варіанти рішень апробуються на 

аналогах (тобто на імітаційних моделях) реальних об’єктів. У 

розвинених країнах цей механізм прийняття рішень розвивається 

дуже швидко, оскільки його підтримують і фінансують спеціальні 

державні відомства через різні фонди та центри, вважаючи це 

завданням національного значення та політичної культури. 

Впровадження імітаційних модельних методів має на меті 

підняття рівня інтелектуальності прийнятих рішень на всіх рівнях 

управління. Можливості методології та методик імітаційного 

моделювання дозволяють набагато ефективніше вирішувати 

питання управління державою, її структурами, організаціями, а 

також відстоювати та реалізовувати національні інтереси країни в 

міжнародних справах.  
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Стратегічний аналіз є одночасно проектуванням політичних 

та економічних дій і оволодінням ключовими факторами 

політичної ситуації з метою досягнення переваги. Стратегія – це 

інструмент для досягнення переваги у певній сфері інтересів, і 

сфера стратегічних досліджень у політиці вимагає постійного 

розвитку. Водночас, зауважимо, що в Україні стратегічним 

аспектам (аналізу, моделюванню, плануванню, прогнозуванню) 

надається набагато менше переваги у порівнянні з відповідними 

дослідженнями у провідних розвинених країнах Заходу.  

На наш погляд, головна причина полягає в тому, що аналіз 

політичних змін стикається з різними формами неприйняття з 

боку тих сил політичної сцени, які бачать у ньому потенційну 

загрозу легітимності своїх владних позицій. Це також питання 

особливостей національної політичної культури. 

Саме тому, одне із завдань і одночасно характеристик 

національної стратегічної культури є формування інститутів для 

розробки стратегій, а також освіта та підготовка фахівців, здатних 

до стратегічного мислення і дій.  

Вища школа в розвинених країнах значно більше орієнтована 

на виконання стратегічних завдань, що розглядається як один із 

важливих критеріїв її ефективності, а якості політологічної освіти 

в даному контексті приділяється безумовна увага. Саме вища 

освіта покликана як розвивати й поглиблювати політичну 

культуру, так і забезпечити функціонування певної ієрархії стра-

тегічного аналізу та планування, вищий рівень якої представляє 

національне стратегічне планування. 

В академічному світі дисципліна стратегічного аналізу 

(strategic studies) може мати власний інституційний сектор, як, 

наприклад, в університетах Великобританії, Франції, або 

знаходить своє місце під покровом політичної науки, що 

характерно, зокрема, для США та Канади. Інституціоналізація 

стратегічного аналізу як академічної дисципліни означає 

формування самостійних кафедр, а отже, підготовку професійних 

політичних аналітиків важко уявити без дисциплін, що вивчають 

принципи та прийоми стратегічного планування у сфері політики. 
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Останнім часом у світовій освітній практиці все більшої ваги 

набувають ціннісно-орієнтаційні складові змісту навчання, які 

неможливо уявити без чіткого спрямування на розвиток усіх 

видів мислення. Першочерговим завданням освіти є розвиток 

такого типу мислення як критичне, який надасть змогу адекватно 

оцінювати нові обставини та формувати стратегію подолання 

проблем, які виникатимуть, пристосування до нових, часом не 

передбачуваних, політичних, економічних або інших обставин. 

 Критичне мислення має стати стрижнем духовного, 

інтелектуального та фізичного здоров’я окремої людини і 

суспільства та своєрідним фундаментом для їх нормального 

розвитку. У цьому контексті важливим фактором формування 

критичного мислення виступає система освіти.  

Поняття «критичне мислення» до 70-х років минулого 

століття ще значною мовою не сформувалося і почало 

застосовуватися завдяки подальшому розвитку і становленню 

неформальної логіки. Після численних дебатів і деяких освітніх 

експериментів критичне мислення отримало належне визнання в 

освіті США. Добре усвідомлюючи важливість критичного 

мислення для економічного процвітання такі країни, як 
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Австралія, США, Канада, Великобританія, Сінгапур почали 

активно інтегрувати методики розвитку критичного мислення в 

навчальний процес. Багато австралійських університетів 

пропонують курси з критичного мислення, метою яких є 

формування навичок ефективного критичного мислення. 

 Роль критичного мислення в сучасній освіті зростає і 

значною мірою визначає якість освіти, а, отже, зростає і конку-

рентоспроможність національного освітнього продукту. Роль 

вищих закладів освіти у майбутньому полягатиме у заохоченні 

суспільства до активного застосування критичного мислення. 

Термін «критичне мислення», який поширюється в практиці 

навчальних закладів різних країн світу з кінця XX століття, прой-

шов непростий шлях свого становлення в системі освіти України. 

У слові  «критичний» до цього часу часто бачили негативний 

аспект – словосполучення  «критичне ставлення» скоріше ото-

тожнювалося із фразою 3 «негативне ставлення», тобто таке, що 

містить зауваження, критику або несприйняття. [1, с.132]  

Але поняття «критичне мислення» використовується в 

методичній літературі вже більше 50 років. В 1956 році 

американський педагог Бенджамін Блум розробив таксономію 

пізнавальних здібностей і вперше ввів поняття «критичне 

мислення» як мислення вищого рівня. Це поняття дуже різно-

бічне і спеціалісти різних галузей освіти сприймають його по-

різному. 

Критичне мислення - процес обмірковування власних думок 

та причин виникнення певної точки зору, що передбачає 

послідовний ланцюжок операцій мислення. 

З точки зору філософів, критичне мислення – це вміння 

логічно мислити та аргументувати. О. В. Тягло назвав його 

«просунутою сучасною логікою».  

З точки зору психології (Л.Терлецька), критичне мислення - 

це таке мислення, яке має характеристики: глибину, послідов-

ність, самостійність, гнучкість, швидкість, стратегічність.  

«Критичне мислення – вміле відповідальне мислення, що 

дозволяє людині формулювати надійні вірогідні судження, 
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оскільки воно засновується на певних критеріях і є таким, що 

самокорегується; випливає з конкретного контексту» (М.Ліпма).  

Канадський вчений – професор Ральф Х. Джонсон визначає 

критичне мислення як «особливий вид розумової діяльності, що 

дозволяє людині винести раціональне судження щодо 

запропонованої їй точці зору або моделі поведінки». 

Роберт Еніс визначає критичне мислення як «прийняття 

обміркованих рішень у тому, як варто діяти та у що вірити». 

Американський філософ і педагог Джон Дьюї вважав, що 

критичне мислення виникає тоді, коли студенти починають 

займатися конкретною проблемою: «Тільки борючись із 

конкретною проблемою, відшукуючи власний вихід зі 

сформованої ситуації, студент дійсно думає». [2, с.13].  

Взагалі над проблемою розвитку критичного мислення 

працювало досить багато зарубіжних і вітчизняних психологів та 

педагогів: Дж. Андерсон, М. Векслер, Н. Поспєлов, Р. Стернберг, 

О. Тягло, Д. Халперн, а також методистів: К. Баханов, В. Мисан, 

О. Пометун, С. Терно та ін. Та на сьогодні важливим і не до кінця 

вирішеним залишається питання добору форм і методів навчання, 

що забезпечували б розвиток критичного мислення студентів. 

Базова техніка формування критичного мислення може 

застосовуватися викладачем щодня. Її ключові етапи:  

1. Актуалізація («виклик»). Ціль – формування особистого 

інтересу для отримання інформації. Студенти мають подумати та 

розповісти іншим (за допомогою індивідуальної, парної, групової 

роботи; бреінстормінгу; спільних прогнозувань; озвучування 

проблемних питань тощо) про те, що вони знають з обраної теми 

для обговорення – так отримані раніше знання усвідомлюються і 

стають базою для засвоєння нових. Задача викладача на цьому 

етапі – узагальнити знання дітей, допомогти кожному визначити 

«своє особисте знання» і основні цілі для отримання нових.  

2. Осмислення. Студенти знайомляться з новою інформаці-

єю. При цьому вони мають відслідкувати своє розуміння і запису-

вати у вигляді питань те, що вони не зрозуміли – для того, щоб 

пізніше заповнити ці «білі плями». Після ознайомлення з інфор-
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мацією кожен студент має сказати про те, які орієнтирри/фрази/ 

слова допомогли йому зрозуміти інформацію, а які, навпаки, 

заплутували. Головний принцип етапу осмислення – викладач має 

давати студентам право/установку на індивідуальні пошуки 

інформації з подальшим груповим обговоренням та аналізом.  

3. Рефлексія (роздуми). Студенти мають обдумати те, що 

вони взнали та як включити нові поняття в свої уявлення; 

обговорити, як це змінило їхні думки, бачення, поведінку.  

На різних етапах навчання критичного мислення науковці 

радять удаватися до різних методів, які спрямовані на розвиток 

мислення студентів, вироблення уміння знаходити рішення у тій 

чи тій проблемній ситуації й однаково ефективно можуть бути 

запроваджені на заняттях з педагогіки та інших навчальних 

заняттях. [1, с.223].  

Наприклад, метод «Знаю — хочу дізнатися — навчаюсь» 

слід застосовувати в роботі зі знайомими темами. Важливість її в 

тому, що вона охоплює всі етапи заняття: актуалізацію, 

усвідомлення, рефлексію. А застосування полягає в тому, що: 

1. Викладач повідомляє студентам тему для вивчення. 

2. Студенти розбиваються на пари і протягом 4—5 хвилин 

обговорюють одне з одним усе, що знають про тему.  

3. В цей час викладач креслить на дошці таблицю.  

4. Викладач надає слово кожній парі і з її слів заповнює 

першу графу таблиці. При цьому він може редагувати 

інформацію. В тих випадках, коли студенти не дуже впевнені в 

своїх знаннях, викладач записує інформацію в другу графу.  

5. Викладач пропонує студентам разом шукати відповіді на 

запитання другої графи. 

6. Коли відповідь знайдено, її записують у третю графу.  

7. Студенти читають текст (підручник, інше джерело) і 

формулюють відповіді на запитання або просто сповіщають нову 

інформацію. Це теж записують у третю графу. 

 8. Викладач звертає увагу студентів на запитання з другої 

графи: в тому разі, якщо відповіді не знайдено, педагог пропонує 

інші джерела. 
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Метод «Письмове есе-роздум» 

Викладач пропонує відповісти письмово на проблемне 

питання за схемою: 

• Висловіть власне ставлення до проблеми.  

• Наведіть аргументи, що підтверджують вашу позицію. 

• Підтвердьте наведені аргументи відомими вам фактами. 

• Чітко сформулюйте висновки, яких ви дійшли.  

Метод «Письмова дискусія» 

На початку заняття викладач вивішує аркуші, на яких зазна-

чені протилежні позиції щодо обговорюваної теми. Студенти, 

рухаючись по аудиторії, залишають на аркушах свої письмові 

відповіді, аргументації, зауваження, питання. Процес безмовного 

обговорення продовжується до того часу, поки учням є що 

написати.  

Метод «Торнадо»  

Викладач оголошує тему, що виноситься на обговорення, й 

об’єднує групу у три групи. Перша група студентів має навести 

аргументи на захист певного твердження, інша група намагати-

меться спростувати твердження. Завдання третьої групи полягає у 

формулюванні запитань з метою уточнення позиції кожної групи.  

Метод «Письмові дебати» 

Студенти стають спиною одне до одного. Викладач зачитує 

твердження, що буде обговорюватися. Після цього студенти 

письмово намагаються аргументувати свою позицію. Закінчивши, 

передають лист студентові, що сидить до них спиною, — він 

намагатиметься спростувати аргументацію свого опонента.  

Метод «Мозковий штурм» із використанням конвертів  

Даний метод забезпечує унікальну форму письмового 

розв'язання проблем. Кожному студентові видається конверт з 

окремим проблемним питанням. За певний час йому потрібно на 

окремій картці письмово відповісти на проблемне питання, 

аргументувавши свою думку. Після цього конверт передається 

наступному студентові, який описує власний варіант бачення 

проблеми. Так в конверті опиняються картки студентів всієї 

групи. Після опрацювання проблемних питань конверт передають 
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тому, хто писав першим. Він знайомиться зі змістом відповіді та 

узагальнює думки всієї групи з цього питання.  

На фазі рефлексії використовують методи: 

Метод «Павутинка дискусії» 

Викладач готує бінарне запитання (передбачає дві відповіді: 

«так» або «ні»). Студенти продумують аргументацію та пишуть по 

три причини на підтримку обох сторін у дискусії. Створюють таб-

лицю «павутинка дискусії»: «так» – аргументи; «ні» – аргументи; 

висновок. Кожна пара об’єднується з іншою парою та розглядають 

відповіді, доповнюють свої таблиці. Студенти обговорюють отри-

мані результати та роблять висновки, які записують у комірку 

«Висновок» таблиці. Якщо студенти груп зайняли різні позиції із 

суперечливого питання, пропонується провести дискусію 

Як показує досвід, використання цієї технології для 

самостійної роботи студентів з теоретичним матеріалом, у тому 

числі і на лекціях, дозволяє значно підвищити ефективність такої 

роботи. Студенти відмічають, що почали краще усвідомлювати 

теоретичний матеріал, перестали нудьгувати на лекціях, краще 

розуміють доцільність тих чи інших теоретичних відомостей, їх 

зв’язок з життям. Висновки і перспективи подальших досліджень.  

Слід відмітити важливість такої технології для реалізації 

принципів інноваційної освіти та підвищення ефективностізанять. 

Така технологія дозволяє не тільки підвищити якість засвоєння 

матеріалу, вона сприяє формуванню критичного мислення 

студентів, прояву їх творчості, розвитку пізнавальних здібностей, 

активності і комунікативності. 
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ДОБРОВІЛЬНЕ МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ  

В ПЕРІОД ПАНДЕМІЇ 

 

Запасна А.В., Кулик І.А., Попович Є.Б. 

студенти  

Черкаський державний – бізнес коледж 

м. Черкаси, Україна 

Медичне страхування на сучасному етапі в широкому 

розумінні ‒ це нові економічні стосунки в умовах ринку. Їх суть в 

створенні системи охорони здоров'я і соціального забезпечення, 

що гарантує усім громадянам вільну доступну кваліфіковану 

медичну допомогу незалежно від соціального положення і рівня 

доходів. Медичне страхування в процесі свого розвитку стало 

невід’ємною частиною життя у багатьох країнах, що дозволяє 

придбати упевненість людини в завтрашньому дні. У багатьох 

країнах медична страховка обов’язкова. У нас же оформлення 

даного поліса суто особиста справа. Попри те, що державна 

медицина в Україні безкоштовна, вона не завжди задовольняє 

потреби по здоров'ю. Іноді доводиться звертатися в приватні 

клініки. До того ж медикаменти з року в рік стають все дорожчим 

задоволенням. Дозволити періодично хворіти може далеко не 

кожен українець. Ось тут то і виручає добровільна медична 

страховка [1]. 

Добровільне медичне страхування — вид страхування, який 

гарантує застрахованому компенсацію витрат, пов’язаних з 

лікуванням.  
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Сьогодні в Україні згідно з чинним законодавством існує два 

види страхування, пов'язані з медициною і здоров’ям, обидва ‒ у 

формі добровільного страхування: безперервне страхування 

здоров'я і страхування здоров'я на випадок хвороби. Страховка 

передбачає й організацію оперативної медичної допомоги. Ринок 

страхування пропонує пакетні варіанти від економ до преміум. 

Різниця в ціні та наборі послуг. Але, як правило, перелік опцій, 

плюс-мінус, наступний [4]: 

1) екстрена стаціонарна допомога або амбулаторне 

лікування;  

2) невідкладна допомога (виклик швидкої);  

3) обслуговування в лікарні;  

4) компенсація вартості ліків, призначені лікарем;  

5) стоматологічна допомога.  

Поліс оформляється на рік.  

На жаль, страхові компанії можуть застрахувати не всіх 

людей. Так, без поліса залишаться: люди з інвалідністю; люди з 

онкозахворюваннями; хворі на алкоголізм, наркоманію, токсикоз-

манію, або мають туберкульоз; СНІД і ВІЛ-інфіковані; люди з 

хронічними хворобами.  

Тож, у страхових компаній є обмеження за віком. Зазвичай, 

гранична лінія починається від 65 років. З страховки виключають-

ся також захворювання, лікування яких фінансується державою. 

Вони входять в систему безкоштовних медичних гарантій.  

Видання «Insurance TOP» оприлюднило показники страхових 

компаній за I півріччя 2021 року.За звітній період страхова компа-

нія «ПРОВІДНА» констатує обсяг страхових зборів за ДМС на 

рівні 476,7 млн грн. Це на 40,7% більше ніж за аналогічний період 

минулого року. Протягом останніх років СК Мегаполіс займає 

лідируючі місця на українському ринку добровільного медичного 

страхування у професійних рейтингах за обсягами як зборів стра-

хових премій, так і виплат страхових відшкодувань своїм клієнтам. 

У цьому році СГ ТАС вже була відзначена у рейтингу «Фінансо-

вий Оскар 2020» у номінації «Лідер за рівнем виплат» серед 

страхових компаній, а також отримав одразу дві почесні відзнаки 
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за підсумками роботи на ринку страхування. СК «ЄВРОІНС стра-

хування» в травні 2020 р. включила покриття по COVID-19 в 

програму корпоративного медичного страхування. Такий поліс 

можна оформити на колектив від 10 чоловік віком від 16 до 60 ро-

ків. Компанія пропонує роботавцям застрахувати сім'ї співробіт-

ників, включаючи їх дітей старше восьми років. Ціна поліса ‒ 7080 

грн на рік. Ця програма покриває до 50 тис. грн витрат на лікуван-

ня ковіда: лабораторну діагностику, в тому числі ПЛРтести та 

експрес-тести, виконання однієї процедури КТ, оплату консульта-

цій і ліків при амбулаторному лікуванні, а при тяжкому перебігу ‒ 

виклик швидкої допомоги, госпіталізацію в стаціонар [3]. 

Сучасна пандемія прискорила серйозні зміни програм 

добровільного медичного страхування, і дуже скоро громадяни 

повинні бути адаптуватися до інших форматів, а саме до [5]: 

1) телемедицини ‒ технології майбутнього, цифровізації і 

віддалених контактів. Потреба в ній в нашій країні ще більше 

зросла в ковідний період з урахуванням обмежень на багатьох 

територіях можливості отримання планової медичної допомоги;  

2) включення в страхові поліси диспансеризацій і чек-апів;  

3) страхування від критичних захворювань, а також 

тестування на серйозні хвороби (в тому числі COVID-19), з 

додатковими програмами реабілітації після коронавіруса і інших 

захворювань, психологічної допомоги;  

4) підключення моніторингу здоров'я через особисті гаджети, 

що дозволить самій людині щодня стежити за ключовими 

параметрами самопочуття [2]. 

Медична страховка економить гроші людині під час 

лікування. А ще це свого роду гарант надійного і сумлінного 

надання послуг в поліклініці. Напевно, кожен стикався з 

халатністю працівників, неефективною терапією або навіть 

хабарництвом. Проблема є, а поскаржитися нема кому. З ДМС 

турбота про пацієнта лежить не тільки на лікарні, а й на 

страховику. Тому сучасні страхові компанії прагнуть докласти 

максимум зусиль для того, щоб у клієнтів залишалося позитивне 

враження від звернення в установи охорони здоров’я. 



 

75 

Література: 

1. Офіційний сайт Міністерства охорони здоров'я URL: 

http://www.moz.gov.ua 

2.Офіційний сайт СК «Metlife-Україна». URL: https://www. 

metlife.ua/  

3.Офісійний сайт СК «ЄВРОІНС страхування». URL: 

https://euroins.com.ua/  

4. Рубцова, Н. М., Рубцова, Н. Н., Рубцов, М. О., & Рубцов, 

Н. А. (2020). Медичне страхування в Україні: реалії та 

перспективи розвитку. 

5. Третяк Д. Д. Сутність та соціально-економічне значення 

медичного страхування / Д. Д. Третяк // Інвестиції: практика та 

досвід. – 2019. – № 12. – С. 43–47. 

______________________________________________________ 

УДК 613.9    Медичні науки 
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 університет імені Данила Галицького 

м. Львів, Україна 

Сучасна молодь − специфічна група населення, для якої 

характерно підвищення рівня розумового навантаження та 

психоемоційного стресу, зміна способу життя та соціальних 

відносин, схильність до ризикової поведінки, інтернет-залежність 

[1,2,3]. Особливо це стосується студентської молоді, адже на їх 

стан здоров’я впливають несприятливі чинники ризику, серед 

яких безпосередньо пов’язані із навчанням (психоемоційне 

напруження, інтенсифікація навчального процесу, високі навчаль-

ні навантаження та ін.) та способом життя [4]. За останні роки 

спостерігається негативна динаміка зростання захворюваності 

серед молоді практично за всіма класами хвороб та загальної 
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захворюваності на 31% [5]. Тому важливим завданням медико-

соціального та гігієнічного виховання є формування у студентст-

ва, насамперед серед майбутніх медиків, усвідомлення цінності 

власного здоров'я та активного його збереження [1,3].  

Мета роботи - вивчити стан здоров’я та рівень психологіч-

ного стресу студентів-медиків 6 року навчання на основі 

анкетного опитування. 

Матеріали і методи. Проводилося анкетування 121 студента 

6 курсу медичного факультету ЛНМУ імені Данила Галицького. 

Розроблена анкета включала 42 питання стосовно самооцінки 

стану здоров’я, піклування про своє здоров'я, діагностованих 

захворювань, кількості ГРВІ протягом останніх 12 місяців, 

щорічного проходження медичного огляду, наявності скарг з боку 

емоційної сфери. В якості метода експрес діагностики рівня 

стресу була використана шкала (тест) на визначення психологіч-

ного стресу Рідера (L. Reeder та співавт., 1969). За результатом 

тесту респонденти були розподілені на три групи: особи з 

низьким, середнім та високим рівнем стресу. Статистичне 

опрацювання результатів здійснювали із застосуванням критерію 

Стьюдента за програмою Microsoft Excel. 

Результати. За результатами анкетування встановлено, що 

практично всі студенти (99%) розуміють поняття «здоровий 

спосіб життя». Свій стан здоров'я оцінили як «дуже добрий» 7% 

анкетованих, «добрий» − 64%, «посередній» − 27%, «поганий» − 

2% молоді. Поряд з цим, вказали, що добре піклуються про своє 

здоров'я 53% студентів, «посередньо» − 42%, «дуже добре», 

«погано» та «дуже погано» − по 2%. Серед студентів практично 

відсутні особи, які часто (4 та більше разів за останні 12 місяців) 

хворіють на ГРВІ (97%). Майже третина опитуваних взагалі не 

хворіла на ГРВІ за останні 12 місяців. Про поодинокі випадки 

захворювань на ГРВІ (1-3 рази за останні 12 місяців) вказали 67% 

студентів. Встановлено, що тільки третина (32%) усіх респон-

дентів проходили щорічний медичний огляд. 

За даними опитування, виявлено що більше половини 

студентів (55%) мають хронічну патологію (ІІІ-ІV група здоров'я), 
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до І-ІІ групи здоров'я належать 45% анкетованих. В структурі 

захворюваності молоді перше місце посідають хвороби органів 

травлення (25%): хронічний гастрит, гастродуоденіт, виразкова 

хвороба шлунка, дискінезія жовчовивідних шляхів; друге місце – 

хвороби ЛОР-органів (21%): хронічний тонзиліт; та третє місце − 

хвороби органа зору (16%) – міопія різного ступеня. Більша 

половина молоді скаржаться на втомлюваність (69%), перепади 

настрою (60%). У третини студентів спостерігається поєднання 

декількох скарг. За результатами виконання тесту Рідера вста-

новлено, що високий рівень психологічного стресу виявлено у 

12% студентів, середній рівень мали 43%, низький – 45%. 

Студенти з високим рівнем стресу частіше скаржилися на емо-

ційну лабільність та оцінили свій стан здоров'я як «посередній» у 

71% випадків, а як «добрий» лише 14% студентів. Натомість 76% 

студентів з низьким рівнем стресу охарактеризували свій стан 

здоров'я як «добрий» та тільки 11% як «посередній». 

Висновки. Отже, за результатами анкетування встановлено, 

що більша половина молоді оцінює свій стан здоров'я як «доб-

рий» та вважає, що «добре» піклується про нього. Серед студентів 

практично відсутні особи, які часто хворіють на ГРВІ, натомість 

більше половини студентів мають хронічну патологію і відно-

сяться до ІІІ-ІV груп здоров'я, часто скаржаться на втомлюва-

ність, проте мають середній або низький рівень стресу. Тільки 

третина усіх опитуваних проходить щорічний медичний огляд. 

Молоді люди з високим рівнем стресу у більшості випадків 

оцінюють свій стан здоров'я як «посередній», а з низьким рівнем 

стресу – як «добрий». В подальшому постає доцільність вивчення 

впливу різних факторів здорового способу життя студентів-меди-

ків на стан здоров'я та розвиток в них психологічного стресу. 
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of Kryvyi Rih National University» 
 Kryvyi Rih, Ukraine 

Modern educational system has been transformed since the 

beginning of the pandemic in Ukraine. Outdated organizational 

approaches of teaching are replaced by new ones. Professional pre-

higher education requires new technologies. 

Education is a flexible system that means the ability of 

teachers and students to use varieties of distance and combined 

learning and organize the educational process using distance 

learning technologies. 
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Teachers and students of Separate structural subdivision 

«Motor Transport Technical College of Kryvyi Rih National 

University» have to cope with a number of tasks due to the 

peculiarities of modern realities. 

Teachers and students of the college created a single 

educational space on the Google Classroom platform, which is 

perfect for free movement of information, quick access for all 

participants in the educational process. Single educational space 

moved the college to a new level of education which creates 

comfortable and harmonious conditions for the teaching staff of the 

college during the preparation and carrying out of lectures and 

practical lessons. 

During the pandemic, a single educational space: 

• provided feed-back between teacher and student in the 

context of a triune combination of actions taking into account the 

specifics of distance education technologies; 

•  gave the opportunity to evaluate learning results during the 

educational process using distance education technologies by 

recording in a way convenient for them; 

•  provided individual accounting of educational, methodical 

and organizational-pedagogical activities (carrying out classes, 

tests, exams, consultations, presentations of course projects, etc.). 

Working on the Google Classroom platform: 

•  improved the quality of teaching of such  disciplines as 

"Foreign language" and "Foreign language (for professional 

direction)" through the effective use of modern information and 

communication technologies;  

• expanded opportunities for individualization and 

differentiation of student teaching; 

•  involved students in working with modern technologies, 

which improved their adaptation to social conditions. 

The implementation of information technologies in the 

educational process was carried out in several directions. The 

professional level of teachers of the subfaculty of foreign philology 

has increased significantly due to the active participation in 
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theoretical and practical seminars on the introduction of 

information and communication technologies in the educational 

process. 

The possibilities of self-education cannot be underestimated. 

Every foreign language teacher uses a media library, methodical 

materials, computer programs and Internet resources for classes, 

extracurricular activities in order to create educational materials and 

programs. 

Both teachers and students successfully cooperate with the 

community of active educators "Vseosvita" and with the 

educational online portal "Na urok". 

The main task of foreign language teachers is to give students 

the opportunity to communicate. 

After graduating from the college, students have to 

communicate in both native and foreign languages. Therefore, 

foreign language teachers pay much attention to the formation of 

information competence. 

Students learn to find the necessary information, analyze it, 

and use it to solve personal problems and create a new product. An 

integral part of the teacher’s work is the development of students’ 

self-education skills, because today, students have to develop their 

functional competence and navigate in information flows. 

The Internet is a huge space for the development of creative 

abilities of students. Its use allows students of our college to 

communicate with native speakers. 

Internet work experience has shown that tasks based on World 

Wide Web resources are the most effective means of achieving the 

abovementioned goals. They promote the development of self-

educational activity and new experience. 

Students are taught to conduct research, systematically and 

clearly express their views in writing, send and receive large amounts 

of textual, digital and graphical information, analyze incoming 

information, and present new ideas. Tasks based on Internet 

resources promote learning in cooperation, the formation of skills of 

mutual assistance, the ability to carry out common activities. 
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Students communicate with native speakers through chats, 

video conferences, forums and email. They obtain information 

about the lives, values and culture of the people whose language 

they are learning. 

Teachers use ready-made Internet resources and also create 

them independently. During distance education, teachers use video 

conferencing in foreign language classes. For each student it is an 

opportunity to express knowledge and skills, and for teachers - to 

present original materials that capture, motivate and focus students 

on successful results. 

Thus, education in Ukraine during the pandemic acquires new 

features: the computerization of the educational process encourages 

the revision of traditional forms and methods of teaching a foreign 

language. 
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Засвоєння суспільних зразків культури в усі часи, в усіх 

народів відбувалося насамперед у родині. Саме батьки, а потім 

вже й інші соціальні інститути суспільства впливали на 

особистість дитини, вказували  яких правил треба дотримуватися 

дитині, підлітку, парубку чи дівчині. З плином часу батьки почали 

передавати первісну ланку виховання та формування особистості 

вихователям, школі, релігійним спільнотам, а в епоху розвитку та 

технологізації суспільства, це місце все частіше почали займати 

засоби масово інформації (ЗМІ). 

Вчені наголошують, що проблема виховання в епоху ЗМІ 

загострюється у зв’язку з особливостями розвитку та дорослішан-

ня сучасних дітей та підлітків у швидкозмінному соціально-куль-

турному світі. На цьому тлі у суспільстві, в освіті і наукових 

колах активно обговорюється вплив ЗМІ на дитячу психіку,  адап-

тацію та соціалізацію дитини у суспільстві, роль ЗМІ у формуван-

ні дитячо-батьківських відносин та розвитку сфери освіти. 

Обсяг інформації, що надається ЗМІ, швидкість її отримання 

і оновлення неухильно збільшується, що не дає можливості у 

дитячому та підлітковому віці вникнути у глибину отриманої 

інформації, критично її осмислити та обробити. 

Розвиток ЗМІ впливає на трансформацію родинних, подруж-

ніх, дитячо-батьківських відносин та сімейної сфери загалом. Як 

приклад дослідники  наводять «цифровий розрив поколінь», який 

не завжди вдається подолати людям старшого віку, що не 
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зростали у цифровому світі. Окрім цього навіть придбання, 

розділення та використання ЗМІ можуть викликати новітні, 

нетипові проблеми виховного характеру [1, С. 402-403]. 

Найбільш схильні до впливу ЗМІ діти старшого дошкільного 

віку. Більша частина дітей даної вікової групи за декілька хвилин 

можуть скопіювати поведінку улюбленого кіногероя чи ведучого 

будь-якої телепередачі, проспівати рекламний слоган та розпо-

вісти, що саме вони дізналися із ЗМІ. При цьому деструктивну 

поведінку улюблених персонажів діти засвоюють значно краще, 

ніж позитивно насичені дії. Негативний вплив ЗМІ на дітей 

першочергово відчувають їх батьки та вихователі ЗДО. Батьки як 

перші вихователі дитини відчувають складнощі у подоланні 

впливу телебачення на особистість дитини, вони потребують 

підтримки і психолого-педагогічних рекомендацій з метою 

попередження та подолання агресії у дітей, що можуть формува-

тися під впливом ЗМІ [2, c. 51]. 

Зауважимо, що О. Ковальова виділяє  засоби масової інфор-

мації серед факторів, що впливають на соціалізацію підростаю-

чого покоління поряд з сім’єю, навчанням у школі, спілкуванням з 

однолітками. Дослідниця вказувала, що у ролі впливових каналів 

соціалізації виступає аудіовізуальний світ, до якого відносить: 

телебачення, рекламу, ігрові технології сучасних ЗМІ [3, с. 6]. 

У дослідженні А. Шарікова зазначається що, головний аспект 

проблеми впливу ЗМІ на дітей полягає у тому, що діти мають 

певну специфіку у якості спостерігачів та слухачів – вони дивлять-

ся та слухають усе, що їм надають. На відміну від дорослих, у 

дітей дошкільного віку та навіть у молодших школярів не достат-

ньо розвинуте критичне мислення, що не дає їм змогу відбирати 

потрібну інформацію з основного потоку. Діти бачать та чують у 

залежності з своїм дитячим сприйняттям та зорієнтовані на дитячі 

передачі. Однак досить рідко дітям забороняють слухати та диви-

тися будь які дорослі телепередачі чи радіо програми [4, 58-82]. 

На думку В. Ільясової, для мінімізації негативного впливу 

ЗМІ на дітей, батьки повинні приділяти дітям достатньо уваги, 

відбирати матеріал який отримує дитина із ЗМІ, слідкувати за 



 

84 

тим, щоб дитина не сиділа за комп’ютером більше одного часу на 

добу. Та найголовніше батьки повинні прививати дитині вміння 

вибірково сприймати інформацію, формувати та розвивати стійку 

мотивацію на отримання нових знань [2, 27-30]. 

Д. Жукова вказує на те, що сучасні ЗМІ носять більш 

розважальний характер, інформація для дітей занадто проста та 

розкладена по полицям, що заважає дитині самостійно 

опрацьовувати матеріал та розвивати мислення. На думку Д. 

Жукової основними, незмінними функціями дитячих ЗМІ мають 

бути: виховна, пізнавальна та соціолізуюча. Стериотипізація, 

спрощення дитячих ЗМІ, що безпосередньо спрямована дитячій 

аудиторії, призводить до стандартизації інформації, дезінформації 

читачів та маніпулюванням дітьми [5, С. 17-22]. 

Р. Реллеке надає рекомендації для безпечного та ефективного 

використання ЗМІ дітьми дошкільного віку. На його думку 

батькам потрібно не забувати, що не можна зловживати ЗМІ як 

засобом переключення дітей від їх основних потреб та від їх 

бажання проводити час з батьками. ЗМІ мають місце у житті 

дитини, але дозовано, та не замінюючи спілкування з членами 

родини. Автор пропонує надавати дитині під час перегляду 

телевізійних програм інші завдання, наприклад малювання, чи 

складання головоломки. Також потрібно встановити чіткі рамки 

та регламент перегляду телевізійних програм,наприклад домови-

тися з дитиною про час та кількість тих передач, які вона може 

переглянути. Однією з рекомендацій батькам також є спільний 

перегляд улюблених дитячих програм, з подальшим їх обгово-

ренням, що допоможе налагодити довірливі відносини у родині. 

Потрібно уникати використання ЗМІ, як засобу похвали чи 

покарання. Телевізор, радіо, комп’ютер та журнали повинні бути 

частиною життя дитини, але ні в якому разі не повинні домінував-

ти. Під час вибору певних засобів масової інформації перевагу 

потрібно віддавати тим, які розвивають творчі здібності дитини 

[6, с. 18]. 

На основі підібраної інформації можна зробити висновок про 

неоднозначність впливу ЗМІ на особистість дитини. Сучасні 
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дослідники вказують як на позитивні так і на негативні моменти 

взаємодії дітей із ЗМІ, але більшість з них сходяться у думці, що 

використання дітьми ЗМІ можливо при контролі з боку дорослих, 

або певних обмежувальних обставинах. 

Виходячи з цього, важливо зазначити, що батьки, вихователі 

та вчителі повинні ставити перед собою завдання навчитися хоча 

б в деякій мірі корегувати вплив ЗМІ на дітей, розвивати в них 

культуру сприйняття, вчити мислити критично, вибірково 

сприймати інформацію, пропускати зайве, та оцінювати матеріал, 

що вони переглянули. Намагатися мінімізувати можливість 

доступу дітей до сцен та інформації, що може негативно 

вплинути на психологічний стан дитини. 
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У підрядних словосполученнях утворюються відповідні 

компоненти прислівної залежності. Словосполучення такого типу 

є основою формування та функціонування прислівних 

компонентів формально-граматичної будови речення. 

Процесуальність – це головна семантична ознака, властива 

дієсловам. Автосемантичні дієслова співвідносяться із 

процесуальним денотатом. Процесуальність синсемантичних 

дієслів реалізується повною мірою у їх сполучуваності із 

залежними словами (експлікаторами синсемантизму): малювати 

(що?) картину, довіряти (кому?) колезі та ін. 

Синсемантичні дієслова поєднуються із залежними словами 

(групами слів чи реченнєвими одиницями) відповідно до законів 

координації сем та обов’язкової сполучуваності. Синсемантичне 

дієслово має властивість семантичної вибірковості певних слів-

компенсаторів. 

Синсемантичним дієсловам властиві загальні семантичні 

ознаки переміщення, перетворення, інтелектуальної діяльності, 

мовлення, буття, розташування та ін. 

Ці класифікаційні ознаки впливають на формування 

компонентів прислівної залежності та розмежування їхніх видів. 
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За певними структурними моделями обов’язкові компоненти 

найчастіше бувають обов’язковими придієслівними компонент-

тами з об’єктним значенням та обов’язковими придієслівними 

компонентами із обставинним значенням. 

Синсемантичні дієслова з обов’язковими придієслівними 

компонентами об’єктного значення визначають граматичні та 

семантичні ознаки залежних слів. Такі компоненти мають певні 

морфологічні засоби вираження. Їм також властивий синкретизм. 

Синкретизм об’єктно-обставинних відношень можна спосте-

рігати у словосполученнях, що являють собою двокомпонентні 

семантичні єдності з синсемантичними дієсловами спрямованого 

зорового сприйняття. 

При синсемантичних дієсловах вживаються іменники в 

родовому відмінку із значенням об’єкта. Семантичний діапазон 

синсемантичних дієслів включає в основному дієслова, що 

сполучаються з об'єктом стану або з об'єктом дії. Такими є:  

1) дієслова модально-вольової семантики (прагнути,  

хотіти, уникати,  жадати, потребувати,  вимагати): Як 

провчили, він хотів утопитись, та люди не допустили… [1, с.349] 

Маючи форму родового відмінка іменника при синсеман-

тичних дієсловах, обов'язковий придієслівний компонент з 

об'єктним значенням часто корелює зі знахідним. Іменники 

(займенники) в родовому і знахідному відмінках як експлікатори 

обов’язкових придієслівних компонентів співвідносяться у 

заперечних конструкціях. 

Залежний компонент семантичної єдності у придієслівному 

функціонуванні у формі родового відмінка іменника виявляється 

як родовий партитивний або як родовий власне-об'єкта. В об'єкт-

ній парадигмі відмінків родовий відмінок репрезентований 

насамперед як партитивний відмінок, який вказує на охоплений 

дією об'єкт або на охоплення  об’єкта дією, але з обмеженням у 

часі. 

2) дієслова міри наявності об’єкта (бракувати, вистачати, 

набратися): Нічого йому не бракувало, а проте був блідий, як 

труп. [2, с. 352] 
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4) дієслова чуттєвого сприйняття душевного стану і почуття 

(ждати, боятися, чекати, бачити, зазнавати, слухати): 

Олександра давно вже зварила вечерю і чекала чоловіка. [3, с.69] 

Синсемантичні дієслова із значенням подяки, допомоги, 

слугування (слугувати, допомагати, прислуговувати, дякувати) 

підпорядковують давальний відмінок об’єкта дії, що поширю-

ється на назви осіб, виражених іменником або особовим 

займенником: Схиливши білу головку, наче дякував [первоцвіт] 

золотому сонечку, що воно першому дало спроможність 

побачити веселе свято весни.... [3, с.69] 

Дієслова сприяння означають дію, яка відбувається на ко-

ристь чи шкоду певній особі, сполучаються з іменником у даваль-

ному відмінку: Пишним же його вусам [Демка Ганжі], що звиса-

ли аж до коміра його червоного жупана, та довгому, аж тричі 

обмотаному навкруг вуха, оселедцю заздрило все козацтво. [4, с.4] 

Орудного відмінка іменників чи займенників вимагають 

синсемантичні дієслова із значенням: 

- керування (управляти, завідувати, правити, відати, керу-

вати, командувати, диригувати та ін.):  І от призначили мене 

завідувати – начальником кафедри української літератури. . [5, 

с.388]; 

- володіння (опанувати, володіти, оперувати): А закон про 

вибори установлює, що всі ті, хто володіють наділеною землею, 

вибирають окремо від власників. [5, с.388]; 

- сприяння переміщенню об’єкта (кліпати, хитати, брика-

ти, водити, махати, ворушити, знизувати, розводити та ін.): 

Сніг так блищав, що Дмитрик не міг на нього дивитись і кліпав 

очима.  [6, с.16]; 

- наповнення (позаростати, захлинатися, харчуватися, 

запивати, частуватися та ін.): Тихович нашвидку їв яйця, запивав 

їх каламутним чаєм. [7, с. 75] 

- Взаємної дії (радитися, зустрічатися, вітатися, дружити, 

прощатися та ін.): Тепер ви, діти, розгадайте: З яким я дивом 

там зустрівсь? [8, с.59] 
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Обов’язковий придієслівний компонент зі значенням об’єкта 

дії у двокомпонентних семантичних єдностях з окремими 

синсемантичними дієсловами виступає іменникова словоформа у 

місцевому відмінку: ґрунтуватися, зосереджуватися, концент-

руватися, знатися на, базуватися та ін. Історична правдивість 

поеми “Гайдамаки” базується насамперед на історичних піснях і 

легендах про Коліївщину.  [7, с. 75] 

Синсемантичні дієслова із значенням дії чи стану, у відповід-

них семантичних єдностях прогнозують появу обов’язкових 

придієслівних компонентів зі значенням обставини: ночувати (у 

готелі), йти (стежкою), розташовуватися (у містечку). Обов’яз-

кової наявності придієслівних компонентів з обставинним 

значенням місця вимагають синсемантичні дієслова із значенням: 

- буття (бути, побувати); 

- розташування (опинитися, знаходитися, перебувати, 

юрбитися, міститися та ін.); 

- позиції (сидіти, лежати, висіти, стояти); 

- проживання (квартирувати, жити, мешкати); 

- руху (прямувати, долітати, вийти, переходити, заплива-

ти). 

Семантика обов’язкових компонентів придієслівної залеж-

ності може мати такі варіанти: 

1) вихідного і кінцевого пункту руху: Леопард із льоху 

вискочив на сцену. [10, с. 162]; 

2) вихідного пункту руху і шляху руху: Влітку риба йде вгору 

на мілини, взимку спускається вниз на більшу глибінь. [11, с.400]; 

3) шляху руху і кінцевого пункту руху:  Стара мати .. шукає 

ліків, з усіма радиться та плаче, біжить оце до лікарки, то знов 

поспішається до знахарки: син в'яне! син нудиться! [12, с.48] 

Отже, комбінації семантичних конкретизаторів у межах 

обов’язкових придієслівних компонентів при синсемантичних 

дієсловах руху є досить різними. Вибірковість реалізації семан-

тичних конкретизаторів як носіїв обставинно-локативної 

семантики при синсемантичних дієсловах руху залежить від 
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комунікативних потреб та наявності префікса в структурі 

дієслова. 
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Економічні науки 

 

ОСОБЛИВОСТІ ПОЗИЦІОНУВАННЯ БРЕНД-

ОРІЄНТОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Карда Алла Ігорівна 

студентка  групи  ФБ-31  

Національний університет «Львівська політехніка» 

Науковий керівник: к.е.н, доц. Лихолат С.М. 

З розвитком суспільства та технологій, постало питання: «Як 

можна створити такий продукт, якому би споживач віддавав 

перевагу?». Справді, щоб досягти такого успіху компанії змушені 

весь час підтримувати свій імідж, вміти відбиватись від 

конкурентів, бути інноваційними. Проте найголовніше завдання, 

яке перед ними стоїть-це вміти створити і підтримувати конку-

рентоспроможність власного бренду, де необхідним чинником 

виступає позиціонування.  

Якщо вектор підприємства напрямлений на розвиток саме 

концепції бренду, то особливу роль буде відігравати розробка 

конкретного образу компанії. До нього може входити логотип 

фірми, унікальна формула, зовнішній вигляд продукту тощо.  

Яскравим прикладом є компанія «Starbucks», особливість 

якої у неповторному дизайні стаканчика з напоєм. У такому 

закладі порція еспресо 

обійдеться клієнту в 

три, а той в чотири рази 

дорожче, чим в будь-

якій іншій кав‘ярні. 

Незважаючи на ціну, 

кожного дня мільйони 

людей по всьому світу 

відвідують “Starbucks” 

не тому, що там най-

смачніша кава, а, тому що вони приходять за неймовірною 

атмосферою, за емоціями, за відчуттями, які можна відчути саме в 

Рис. 1 Напій із “Starbucks” 
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таких місцях, в місцях де фокус стоїть не на продажі товару 

хорошої якості, а чогось набагато більшого-продажу бренду. 

То що ж таке бренд? Бренд може мати вигляд власного імені, 

символу або графічного зображення й однозначно викликати у 

свідомості споживачів певні асоціації. Існують певні принципи 

або ж особливості позиціонування, за допомогою яких фірма 

може стати бренд-орієнтованою: 

1. Цільова аудиторія та практичне значення. Бренд може 

стати життєздатним тільки тоді, коли повністю визначено, кому 

призначений цей товар і які його функції. Цільова аудиторія 

користується вашим товаром, так як він дозволяє отримувати 

певні відчуття. Людина, купляючи кросівки Nike, хоче відпові-

дати іміджу успішного спортсмена. Цей образ компанія Nike 

вдало створила за допомогою успішних спортсменів світу. 

2. Правильність назви бренду. Ніяка реклама чи маркетин-

говий хід не врятують невдало названий продукт. Під час 

створення назви зазвичай використовують ясність, милозвучність, 

асоціативність та звукову активність. До останнього, наприклад, 

можна віднести компанії PayPal і American Airlines. Вони легко 

запам’ятовуються, адже пов’язані за допомогою звукових 

повторів. 

3. Створення логотипу. Перш за все, людина звертає увагу 

на форму, потім на колір і на кінець – на текст. Кожному бренду 

необхідний логотип. Його потрібно зробити впізнаваним і 

відобразити всю сутність бренду. Створюючи логотип, потрібно 

звертати увагу на унікальність назви, легко читаючий текст, мати 

правильні кольори та прості форми. Бренд Coca Cola на ринку з 

1892 року проте користується попитом і в наші дні і не останнім 

чинником такого успіху стало те, що їм вдалося зберегти 

оригінальність дизайну логотипу.  

Отже, позиціонування є важливим компонентом у створенні 

бренду, відповідає за затребуваність марки і розвиток. Проте, 

потрібно розуміти, що не будь-яка людина  може створити бренд, 

це поняття, яке містить не тільки уявлення про хороший продукт, 

а перш за все несе споживачам певну асоціацію, історію, 



 

93 

унікальність. Саме тому успішність зазвичай мають бренди, яким 

вдалося донести у свідомість споживача цінність своєї продукції.  

Література: 

1. Aaker D.A. Strategic Market Management: Global 

Perspectives / D.A. Aaker, Damien Mc. Loughlin. 

2. Аакер Д. Создание сильных брендов / Д.Аакер. – М. : 

Издательский дом Гребенникова, 2003. – 254 с. 
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УДК 336   Економічні науки 
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ  

ОБЛІКУ В УКРАЇНІ  
 

Карпенко О.О.,  

Демченко Н.В.,  Журавель К.О. 

студенти  

Черкаський державний – бізнес коледж 

м. Черкаси, Україна 

Нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку 

відіграє важливу роль в системі управління кожного функціону-

ючого підприємства і має безпосередній вплив на його витрати, 

доходи та фінансові результати. Недооцінка ролі і значення 

нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку в 

економічній діяльності конкретного підприємства може 

призвести до негативних для нього наслідків. 

Основною метою законодавчо-нормативного регулювання 

бухгалтерського обліку в ринкових умовах господарювання є 

забезпечення об’єктивною та достовірною інформацією про 

фінансовий стан і результати діяльності підприємств усіх 

зацікавлених користувачів. Поява економічних категорій та 

понять, притаманних ринковій економіці, зумовила необхідність 

вдосконалення законодавчо-нормативного регулювання бухгал-

терського обліку власного капіталу, фінансових інвестицій, 

лізингових операцій, операцій з іноземною валютою тощо. Проте 

система законодавчо-нормативного регулювання бухгалтерського 
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обліку і звітності зазнала лише поверхових змін і надалі 

переважно задовольняла лише інформаційні потреби державних 

органів [1]. 

Головною проблемою регулювання бухгалтерського обліку в 

Україні на цьому етапі розвитку є інститути регулювання. Згідно 

з чинним законодавством в Україні немає чітко визначеного 

відповідального суб’єкта за стан бухгалтерського обліку. Існує 

багато суб’єктів з певними уповноваженнями, що ускладнює 

встановлення відповідальності за отриманий результат, що, без 

сумніву, є важливим аспектом регулюючої діяльності. 

Розглядаючи існуючу систему правового регулювання, можна 

визначити, що в ній існують чотири основні рівні [2:  

1) документи про порядок ведення бух обліку, про порядок 

надання бухгалтерської звітності;  

2) плани рахунків та П(С)БО;  

3) методичні вказівки та нормативні акти;  

4) внутрішні документи, що визначають облікову політику 

підприємства.  

Основою для загальної системи регулювання бухгалтерсь-

кого обліку в державі є нормативні акти першого рівня, до яких 

належать: Закони; Укази Президента України; Постанови 

Кабінету Міністрів України. Всі ці нормативні акти закріплюють 

положення про обов’язковість ведення бухгалтерського обліку 

всіма суб’єктами господарювання. 

Облікова інформація трансформується в системі бухгал-

терського обліку у вигляді фінансової звітності, яка відповідає 

нормам та вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» та Національному Положенню  

(Стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності» (НП(С)БО 1) [3]. 

Наукові публікації з нормативно-правового забезпечення 

бухгалтерського обліку в Україні за останнє десятиріччя 

стосувалась проблем [4]:  

1) організації бухгалтерського обліку загалом; управлінького 

обліку; малого бізнесу;  
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2) обліку умовних активів підприємства; обліку земель 

сільськогосподарського призначення; обліку готівкових коштів у 

сільськогосподарських підприємствах; обліку виробничих запасів 

у поліграфічних підприємствах; обліку паливно-мастильних 

матеріалів; обліку операцій з відходами;  

3) обліку витрат підприємств; обліку витрат на виробництво 

в молокопереробних підприємствах; обліку витрат на поліпшення 

основних засобів; обліку витрат на навчання; обліку виробничої 

діяльності підприємств переробної промисловості АПК; обліку 

інноваційної діяльності;  

4) обліку природного капіталу; обліку доходів підприємств; 

податкових розрахунків комерційних банків України; обліку 

розрахунків з оплати праці у сільськогосподарських підпри-

ємствах тощо.  

Поза увагою українських науковців залишились проблеми 

нормативно-правового забезпечення бухгалтерського обліку: 

основних засобів, нематеріальних активів, біологічних активів, 

касових та банківських операцій, власного капіталу, дебіторської 

заборгованості, фінансових результатів, довгострокових і 

поточних зобов’язань [4]. 

Тож, регулювання бухгалтерського обліку в Україні 

виконується передусім шляхом видання наказів, постанов, 

рекомендацій та інших легітимних документів, основою яких є 

чинний Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в України», але за яким не визначається головний 

відповідальний орган за регулювання цього процесу. Система 

регулювання в цілому є державною, що означає, що не 

приділяється уваги професійному регулюванню, яке притаманне 

для розвинених держав. Це свідчить про те, що, незважаючи на 

наявні нормативно-правові акти у цьому напрямку, які 

спрямовані відповідність міжнародним стандартам, повинні бути 

модернізовані. Для удосконалення регулювання бухгалтерського 

обліку в Україні необхідно включити до цієї системи професійне 

регулювання; продовжити стимулювання обліку та звітності 

малих і середніх підприємств розширити суб’єкти впливу на 
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бухгалтерську діяльність, посилити правовий статус; визначити 

головний відповідальний орган за регулювання бухгалтерського 

обліку в державі.  
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м. Львів, Україна  

Зростання захворюваності студентської молоді в процесі їх 

професійної підготовки, зниження функціональних можли-

востей організму та працездатності зумовлено високими 
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навчальними і побутовими навантаженнями, труднощами 

психофізіологічної адаптації до умов навчання, наростанням 

обсягу інформації, неадекватного рухового режиму, шкідливими 

звичками,  а також внаслідок невміння раціонально використо-

вувати свої сили, позбавлятися від негативних емоцій, адаптува-

тися до стресових умов життя [1, с.6, 2, с.25, 3, с.93, 4, с.3, 5, 

с.19, 6, с.83]. Кризові явища та нестабільність суспільства 

значною мірою позначаються на здоров’ї молодого покоління, 

як найбільш незахищеної групи населення [5, с.7, 7, с.25, 8, с.44]. 

На сьогодні надзвичайно важливим питанням є визначення 

рівня обізнаності молоді стосовно здорового способу життя та 

вивчення ступеня поширеності серед них поведінкових факторів 

ризику, що характеризують спосіб життя людини, оскільки в 

сучасних реаліях студенти не захищені від ризикових форм 

поведінки, включаючи зловживання наркотикотичними 

засобами [2, с.19, 5, с.8, 9, с.57, 10, с.13]. 

Мета роботи. Вивчити основні тенденції вживання 

наркотичних засобів студентів українських вищих навчальних 

закладів за даними літератури. 

Матеріали та методи. Провести огляд літератури щодо 

поширеності вживання наркотичних засобів серед студентської 

молоді аналітичним методом. 

Аналіз публікацій. В українському суспільстві сьогодні існує 

безліч проблем, серед яких неабияке місце посідає збільшення 

кількості асоціальних проявів у поведінці, в тому числі 

зумовлених поширенням наркоманії в молодіжному середовищі. 

Серед певної частини молодих людей має місце вживання або 

хоча б спроба вживання наркотичних та токсичних речовин. Хоча 

частка прихильників таких “розваг” незначна і практика вживання 

психоактивних речовин в Україні значно поступається за поши-

реністю тютюнопалінню та вживанню алкогольних напоїв, але все 

ж таки існує загрозлива тенденція до зростання нарковживання 

серед підлітків та молоді [3, с.93, 5, с.9, 8, с.54, 10, с.15].  

Згідно досліджень 2019 року [9, с.53] від 0,7 до 2,2% 

опитаних респондентів визнали наявність досвіду вживання 
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різних наркотичних речовин. Водночас виявлено, що серед всіх 

опитаних віком 14-17 років 18% мали досвід вживання будь-

яких наркотичних речовин. Серед хлопців цей показник склав 

17,9%, а серед дівчат – 18,1%. Результати дослідження свідчать, 

що для українських підлітків характерним є раннє знайомство з 

психоактивними речовинами, критичним є вік 14 років, коли 

підлітки набувають статусу неповнолітніх. Дані також свідчать 

про ранній досвід вживання окремих наркотичних речовин у 

віці до 14 років, цьому сприяє легка доступність психоактивних 

речовин (у вигляді курильних сумішей, порошку, пігулок, 

кристалів, а також у вигляді рідин) для малолітніх дітей. Досвід 

спроби вживання наркотичних речовин збільшується з віком та 

більш поширений  серед молоді великих міст.  

Аналіз динаміки вживання будь-яких наркотичних речовин 

за період 1995-2019 роки дозволяє говорити про тенденцію 

зближення показників вживання будь-яких психоактивних 

речовин серед хлопців і дівчат. При цьому рівень вживання серед 

хлопців має сталу тенденцію до зменшення, а серед дівчат – 

навпаки, – суттєве збільшення [9, с.54]. 

Встановлено, що вживання  психоактивних речовин моло-

дими людьми провокують, зокрема, стресові життєві ситуації, 

конфліктні відносини і відсутність взаєморозуміння у сім’ї, 

загострення міжособистісних стосунків, проблеми із здоров'ям, 

позитивне ставлення до наркоспоживання, висока розповсюдже-

ність вживання наркотиків серед представників референтної 

групи однолітків тощо [3, с.93, 6, с.85, 7, с.36]. 

Усі наркотичні засоби за своєю природою можуть 

потенційно завдати шкоди фізичному та психічному здоров'ю, 

якщо вживати їх у великих кількостях, постійно або невід повід-

ним чином. Також реальним є ризик передчасної смерті внаслідок 

отруєнь чи передозування. Тому виробництво, поширення та 

споживання наркотиків контролюється. Через недосвідченість та 

уразливість молоді люди схильні піддаватися ризику та є 

основним об'єктом вживання наркотичних засобів [2, с.27, 3, 

с.93, 6, с.84]. 
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Однією з важливих причин зловживання чинниками ризику 

серед молоді можна вважати недостатній рівень інформування 

про їх шкоду здоров’ю. Разом з тим, юнацький максималізм і 

самовпевненість сприяють формуванню думки про те, що 

шкідливі фактори не завдають значної шкоди для здоров’я: 

чимало молодих людей вірять, що зможуть позбутися цих звичок, 

коли забажають. Можна також припустити, що однією з підвалин 

зневажливого ставлення до наслідків впливу шкідливих звичок є 

впевненість у власному здоров’ї та неможливості його 

погіршення при зловживанні цими речовинами [1, с.2,  10, с.18].  

Серед сучасної молоді поведінкові фактори ризику в 

основному проявляються у відповідь на стресові життєві ситуації. 

З метою формування здорового способу життя у сучасних 

студентів необхідно проводити дослідження, спрямовані на 

виявлення шкідливих звичок, їх негативних наслідків та 

формувати у молоді засади відповідального ставлення до 

власного життя та збереження здоров’я. Актуальним залишається 

розвиток конструктивної взаємодії закладів освіти з батьками, а 

також залучення самих підлітків до профілактичних інтервенцій. 

Таким чином одним із найважливіших напрямів соціального 

виховання молодого покоління країни є формування здорового 

способу життя та профілактика негативних явищ у молодіжному 

середовищі. [3, с. 97, 5, с.74, 8, с.216, 9, с.57]. 
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імені І. І. Мечникова 

м. Одеса, Україна 

Процес комунікації створений для досягнення певних цілей, 

щодо яких адресант вибирає засоби спілкування з адресатом, які 

будуть найбільш оптимальними та доречними для певної 

комунікативної ситуації для забезпечення певного позитивного 

результату від спілкування комунікантів. 

Комунікативні стратегії реалізуються через комунікативні 

тактики. У даній роботі розглянуто мітігативну стратегію, тобто 

комунікативне пом’якшення, як комунікативну тактику пом’як-

шення категоричності висловлювання. Використання стратегій 

мітігації сприяють зміні взаємини між комунікантами, які 

переходять у більш позитивний та неконфліктний контакт. 

Якщо розглядати термін «мітігація» в українській мові, – 

це медичний термін, який означає зм’якшення, зменшення 

(сили), ослаблення [1]. У сучасній науковій парадигмі термін 

«мітігація» може визначатися по-різному. У 1980 році Брюс 

Фрейзер ввів даний термін в прагматику. Б.Файзер розумів 

мітігацію як мовний прийом, за допомогою якого мінімізу-

ються можливі небажані ефекти в спілкуванні [2], які можуть 

зруйнувати комунікативний процес між комунікантами.  

Взагалі, виділяють кілька мотивів, що спонукають адресата 

до використання засобів мітігації в спілкуванні з адресантом [3]: 

– превентивний мотив, суть якого полягає в запобіганні 

конфліктів; 
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– гедоністичний мотив, що скерований на якомога приємніше 

спілкування;  

–  альтруїстичний мотив, який відображає ввічливість адресата; 

– етичний мотив, що зводиться до майстерності спілкування 

адресата тощо. 

На основі даних мотивів визначають наступні функції 

ввічливості [4]: 

– функція стабілізації, орієнтації і зняття навантаження; 

–  функція захисту і збереження комунікативного контакту; 

–  і нарешті, функція соціальної інтеграції та відмежування 

своїх від чужих. 

На наш погляд, мітігація – це одна із найважливіших комуні-

кативних стратегій пом’якшення категоричності висловлювання. 

Адже стратегія мітігації слугує важливим засобом без конфлікт-

ного та ефективного спілкування; допомагає позиціонувати себе 

як вихованого, тактовного, доброзичливого співрозмовника. 

Завдяки вибору стратегії мітігації як засобу пом’якшення  

категоричності висловлювання адресант здатний регулювати 

комунікацію та направляти її в потрібне русло.  

Можна виокремити основні стратегії мітігації [5]: 

– пом’якшення незгоди з думкою співрозмовника; 

– пом’якшення негативної оцінки адресата або його вчинків; 

– пом’якшення відмови;  

– пом’якшення повідомлення поганої новини, 

– пом’якшення прохання, 

– пом’якшення поради; 

– пом’якшення обіцянки виповнити певну дію; 

– пом’якшення перебивання та зміни теми. 

Названі мітігативні стратегії реалізують певні комунікативні 

тактики, а саме тактику вибачення, подяки, схвалення, похвали, 

тактику часткової згоди і зниження категоричності висловлю-

вання [5].  

До найважливіших прийомів зниження категоричності 

висловлювання можна віднести: 

– побудова висловлювання у вигляді запитання; 
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– використання повторів, що підкреслюють необхідність 

виконання певної дії; 

– використання елементів “оправдовування”. Використо-

вуючи такі маркери ввічливості, адресат ніби вибачається та 

пояснює причину свого директивного висловлювання; 

– використання лексичних маркерів ввічливості тощо. 

Отже, мітігація здійснюється в інтерактивному процесі, а не 

співвідноситься тільки з адресатом або адресантом, це комуніка-

тивно-стратегічне пристосування адресата і адресанта один до 

одного. Значний інтерес представляє подальше дослідження 

різних тактик для досягнення стратегії мітігаціі, так само як і 

мовних засобів їх реалізації. 
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Підлітковий вік, що охоплює межі від 10 до 24 років [1, с. 

427], належить до періоду швидких фізіологічних, неврологічних 

і поведінкових змін, що закладають основу для фізичного і 

соціального здоров’я дорослих. Оскільки це період швидкого 

росту, адекватне харчування має вирішальне значення для 

досягнення повного потенціалу розвитку, тоді як порушення 

принципів раціонального харчування у цьому віці може стати 

причиною низки захворювань у майбутньому [2, с. 615; 3, с. 21].  

Поведінка харчування підлітків залежить від багатьох 

взаємопов’язаних факторів, які умовно можна об’єднати у 

декілька груп: персональні - ставлення до їжі, уподобання і вибір 

продуктів харчування, біологічні зміни в організмі тощо; фактори 

оточуючого середовища - правила харчування у сім’ї і особис-

тісний приклад батьків, вплив друзів і однолітків, навчального 

закладу, магазинів швидкого харчування, соціальні та культурні 

норми; макросистемні фактори, такі як доступність і виробництво 

продуктів харчування, системи розповсюдження, засоби масової 

інформації та реклама [4, с. 9; 5, с. 106]. Розуміння цих факторів є 

основою для розроблення адекватних профілактичних заходів 

аліментарно-залежних захворювань у підлітків. 

Згідно з результатами досліджень [6, с. 131, 138; 7, с. 3] у 

дітей до 5-ти років головною проблемою є енергетична 

недостатність харчування, тоді як серед старших дітей і підлітків 

занепокоєння викликає його збитковість. У дитячому віці надмір-

на маса тіла стає тим показником, що визначає виникнення довго-
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строкових ризиків у підлітків і дорослих, включаючи підвищення 

рівня холестерину, тригліцеридів та глюкози в крові, цукровий 

діабет, гіпертонію, ожиріння тощо [8, с. 2043; 9, с. 2629; 10, с. 20]. 

Глобальні тенденції щодо харчування підлітків, представлені 

у [11, с. 1; 12, с. 2], полягають у тому, що кожний третій підліток 

у світі має проблеми з надлишковою масою тіла; поширеність 

гіпотрофії, в основному за рахунок дівчат-підлітків віком 13-17 

років, становить менше 5 %, однак у деяких країнах Африки й 

Азії цей показник сягає 10 %.  

При дослідженні якісного складу раціону українських 

студентів виявлено, що достатню кількість білків споживають 

лише 51,5 % опитаних, вуглеводів – 31,0 %. Нормальне, 

недостатнє і надмірне надходження розподілилось приблизно в 

однаковому співвідношенні: 32,9 %, 32,9 % і 34,2 % відповідно 

[13, с. 175]. За результатами іншого дослідження [14, с. 37] вміст 

білків у раціоні відповідає фізіологічним нормам лише в 11,2 % 

студентів; у третини студентів їх недостатність становить 30-50 

%; дефіцит тваринного білка на 10-30 % спостерігається майже у 

чверті студентів, на 30-50 % – у кожного п’ятого; різний рівень 

дефіциту жирів визначено у раціонах половини студентів, 

надлишок – у кожного третього. Знижена кількість вуглеводів на 

30-50 % виявлена майже у 40 % обстежуваних, на 50-70 % – у 

третини; кожний десятий споживає на 10-30 % понад норми 

легкозасвоюваних вуглеводів; у 84,4 % студентів не вистачає у 

раціоні половини норми харчових волокон. 

Аналіз наукових джерел засвідчує порушення елементів 

режиму харчування студентської молоді, а саме: кратності харчу-

вання, відсутність основних прийомів їжі, порушення інтервалів 

між прийомами їжі, швидкості прийому їжі та розподілу об’єму 

спожитої їжі відповідно до прийомів [13, с. 176; 14, с. 39; 15, с. 21; 

16, с. 129; 17, с. 1889]. 4 рази на день харчується лише 14,56 % 

респондентів чоловічої статі та 15,08 % жіночої статі. У 43,7 % 

чоловіків та 45,8 % жінок відсутній ранковий прийом їжі, у 85,5 

% відсутні оптимальні інтервали між основними прийомами їжі, у 

32 % респондентів чоловічої статі та у 25 % жіночої статі найбіль-
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ший об’єм спожитої їжі припадає на вечерю, лише у 31 % юнаків 

і у 28,6 % дівчат – на обід. Споживають їжу в помірному темпі 

лише 36 % респондентів чоловічої статі та 52,5 % жіночої статі. І 

лише до 15 % опитаних підлітків приймають їжу в один і той 

самий час. 39,8 % респондентів чоловічої статі та 46 % жіночої 

статі надають перевагу їжі в сухом’ятку, 60,2 % чоловіків і 54 % 

жінок включають до свого щоденного раціону гарячі та перші 

страви [15, с. 19]. 

Згідно з результатами іншого дослідження [16, с. 127] прак-

тично така ж частка опитаних студентів не вважають за необхідне 

снідати (майже 41 %), не обідають або обідають не завжди 20 % і 

не вечеряють або вечеряють не завжди 50 %. Третина студентів 

харчується лише двічі на добу, понад 30 % дуже рідко вживають 

гарячі страви і тільки 17 % студентів включають до раціону супи. 

Аналіз режиму харчування обстежуваних, проведений іншою 

групою науковців [14, с. 38], засвідчує переважання двохразового 

харчування і хоча студенти намагаються дотримуватися трьохра-

зового прийому їжі, лише дехто з них може назвати кожен при-

йом їжі повноцінним. Крім того, майже 70 % студентів вживають 

перші страви не частіше трьох разів на тиждень. 

У науковій праці [13, с. 175] показано, що оптимальна 

кратність харчування (4-5 разів на день) виялена у 25,3 % 

респондентів, 27,2 % опитаних вживають їжу 2 рази на день, 47,4 

% харчуються тричі на день.  

Лише 25 % підлітків чоловічої статті і 33 % жіночої статі, які 

взяли участь у дослідженні [17, с. 1883], снідали регулярно. 

Істотно, що підлітки, які щодня вживають сніданок, мають 

нижчий вміст жиру в організмі, більш високий кардіореспіра-

торний потенціал та кращий серцево-судинний профіль, особливо 

ці залежності прослідковуються серед чоловіків [18, с. 1300]. 

Проведений аналіз літературних даних засвідчує необхід-

ність проведення первинної профілактики аліментарно-залежних 

захворювань серед підлітків і їх батьків у вигляді днів здорового 

харчування у загальноосвітніх закладах, належної інформаційної і 

соціальної пропаганди принципів здорового харчування. 
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учитель  правознавства  гімназії №18  

Полтавської міської ради 

 «Жіноча» проблематика сьогодні починає ставати модною 

cтезею історичних досліджень. Причиною цьому є не лише 

стрімке проникнення фемінізму в різні складові суспільного 

життя, а й банальна невивченість всього жіночого в історичному 

контексті.  

Зауважимо, що злочини за участю жінки в Полтаві 

розглядалися на порядок рідше ніж девіації «сильної статі». Це 

вже досить показово свідчить про те, що жінка не мала такої 

самостійності як чоловік, більше перебувала вдома, а отже – і 

менше втягувалася в конфлікти. Відтак перед полтавським судом 

у якості обвинуваченої жінка поставала не кожного року. 

Найбільш «врожайним» у цьому сенсі виявився 1669 рік, яким 

датована третина всіх таких судових колізій. 

В сенсі сутності девіантних дій жіночі проступки є доволі 

різноманітними, хоча зауважимо, що вони дуже важко діляться на 

групи, адже один і той самий злочин може бути віднесений до 

різних груп. Основну їхню масу складали злочини на 

сексуальному ґрунті – проституція та дошлюбний секс, котрі 

разом представляють 27% проступків. Таким чином, кожна 4 

злочинниця ранньомодерної Полтави була винна у тому, що 

розпорядилася своїм тілом всупереч тогочасним суспільним і 

правовим нормам. 

 Відтак в «абсолютному заліку» лідирують крадіжки, що теж 

цілком закономірно, близьким за своєю природою до крадіжок є 

шахрайство, мотивація котрого – заволодіння майном та особисте 

збагачення. Зовсім інакші підстави були в жінок для втеч від свої 

чоловіків, котрі склали 11% девіацій. Такий же відсоток склали 
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бійки, звісно, що це тільки найтяжчі, котрі дійшли до суду через 

доволі істотні завдані побої. Зрештою, поодинокими випадками 

представлено такі злочини як вбивство, чари, побиття, тощо. 

Ще більш поширеним видом жіночих злочинів було 

дітовбивство. Наприклад, за підрахунками польських істориків, у 

Гданську в 1558–1731 рр. близько 13% всіх жіночих злочинів 

були пов’язані з підозрами у вбивстві матір’ю власної дитини.  

Серед злочинів проти особи значне місце займали посягання 

на здоров'я особи – заподіяння тілесних ушкоджень. Останні 

різнилися переважно залежно від тяжкості заподіяння: каліцтво 

(легке каліцтво, тяжке каліцтво); побої, рани; інші види тілесних 

ушкоджень (мордування, «волосы або бороду рвалъ»). Звісно, що 

завдання побоїв є прерогативою чоловіків, як сильної статі, однак 

билися й жінки.  

Ще одним видом злочинів проти особи є чаклунство. 

Специфіка цього злочину, що він опосередковано стосувався 

особи на яку впливав, до того ж він може вважатися традиційно 

жіночим злочином, адже відьмацтво – у першу чергу, жіноча 

професія. Якраз у цей час (в ХVІІ ст.) у Європі процеси проти 

відьом набули найбільшого поширення. Чудовим дослідженням 

цього явища на матеріалах Правобережної України є 

загальновідома «Історія з відьмами» Катерини Диси [3].  

Більш часто жінка виступала фігурантом злочинів проти 

майна, переважно крадіжок, котрі в Литовському Статуті 

називали «злодейством» чи «татьбой». Крали переважно худобу, 

птицю і гроші.  

Примітною є невеличка група справ, у котрих жінка крала 

разом зі своїм чоловіком, що є доволі показово в сенсі виконання 

родинних ролей – якщо красти, то й дружина мусила йти на 

«справу». Так, в листопаді 1665 року Гапка Щмидловна із своїм 

чоловіком Охрімом Ковальчиком розграбували будинок сусіда 

(той нещодавно помер) і позабирали одяг покійного. Пізніше 

знайшлися свідки, які бачили як Охрім ходив у святковій сорочці 

небіжчика. Потім виявилося, Гапка привласнила червоний пояс, 

намисто і три персні. Безпосередньо на суді вся вина була 
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перекладена на Гапку, її чоловіку вдалося уникнути покарання, 

що є доволі звичним явищем в патріархальному суспільстві в 

котрому за одну й ту саму провину жінку карали тяжче [1, с. 173]. 

Місце ще одного злочину було традиційним – шинок. Ще 

одна Гапка – шинкарка разом з чоловіком Семеном напоїли 

москаля, запропонували йому заночувати в шинку та й сонного 

обібрали. На ранок господиня все заперечувала, але справа 

дійшла до суду й Семена з Гапкою визнали винними: «ижбы 

Семен выною каран, а шинкарка карност явъно и поблъчне на 

ринку отримаетъ посторонкам…». Відтак Семен мав виплатити 

грошовий штраф – «вину», а Гапку повинні були публічно бити 

на ринку [1, с. 81].  

Полтавських жінок звинувачували і в шахрайстві, це логічно, 

адже цей злочин теж «пасує» жінці, оскільки матеріальні цінності 

тут не забиралися (що зробити буває важко фізично), а 

видурювалися. Обидві зафіксовані в Актах справи базувалися на 

підробці документів. 30 жовтня 1665 року Демчиха скаржилася на 

Демку за те, що та їй за 16 талярів продала «фалщиву 

змишьленную духовницу», себто фальшивий заповіт. Дуже шкода, 

що ми не знаємо докладних обставин і мотивацій фальшування 

цього заповіту, зрозуміло, що основними були матеріальні 

міркування, однак решта важливих обставин невідомі. При 

розгляді знайшовся свідок, котрий захистив Демку і вказав, що 

винним є якийсь Артюх [1, с. 56]. 

Ще одним видом злочинів проти майна була купівля й 

перепродаж краденого. В грудні 1665 року судили Хвеську, котра 

торгувала краденими вівцями. Тварин вона купила в селі Мачухи 

(там їх і вкрали), потім попросила свою подругу Алениху 

переховати їх у себе доки все не затихне. Пізніше Хвеська почала 

продавати овець в Рибцях де і була впіймана [1, с. 62]. 

Як підсумок, зауважимо, що жінки часто вдавалися до 

крадіжок. Вочевидь це пояснювалося у першу чергу великою 

цінністю кожної речі. У той час суспільство українське 

суспільство ще не знало великого заводського виробництва і речі 

робилися вручну, а отже були дуже значимими. Складається 
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враження, що крали все (у першу чергу одяг та гроші), крали іноді 

спонтанно. Важливим аспектом є те, що крадійки могли мати 

чоловіків, котрі й спонукали їх до дій, а потім розділяли з жінкою 

тягар покарання. Прагнучи покращити своє матеріальне 

становище жінки йшли й на шахрайства.  

Як бачимо, тогочасні жінки ловилися на посяганнях проти 

життя і здоров’я особи. Тут виділяються такі історично жіночі 

злочини як отруєння, або ж чари. Звісно, що нікуди було подітися 

й від бійок. Розгляд одвічної дихотомії злочин / покарання 

підводить до висновків, що «слабка стать» була заручницею 

реалій ранньомодерної доби та суспільних моральних норм 

витворених патріархальним чоловічим суспільством. У таких 

умовах навіть благі наміри боротися з пияцтвом чоловіка могли 

вилізти боком, як це виявилося в справі зі ртуттю. 

Вже той факт, що жінка в Гетьманщині таки вдавалася до 

девіантних дій, свідчить, про те, що вона не була повністю 

ізольованою від суспільних відносин, а отже і від різних 

конфліктних ситуацій.  
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Економічні науки 
 

ДЕСТРУКЦІЇ У ФОРМУВАННІ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ТА ЇХ БЮДЖЕТІВ РОЗВИТКУ 
 

Мазур А.О.,  

Крупельницька О.Л., Демидьонок І.А. 
аспіранти  

ДННУ «Академія фінансового управління» 

Слід сказати, що починаючи з 2015 року згідно Концепції 

реформування місцевого самоврядування та територіальної 

організації влади в Україні [1] розпочались фундаментальні зміни 

в системі місцевого самоврядування, а саме в частині формування 

місцевих бюджетів та створення нових об’єднань серед суб’єктів 

місцевого самоврядування – об’єднаних територіальних громад 

(далі – ОТГ). Проте вже на сьогоднішній день вони зіткнулися із 

проблемами формування власних бюджетів, а також ефективним 

його розподілом з метою виконання покладених на них функцій 

щодо  забезпечення благоустрою на даній території. 

За даними Державної казначейської служби України [2] 

станом на 18 лютого 2020 року в Україні налічувалось 982 ОТГ, 

які об’єднали 4466 рад, з них вибори були проведені протягом 

2015-2019 рр. у 939 радах, без проведення виборів протягом 2015-

2020 рр. були утворені 43 ОТГ. 

Реформа децентралізації дала можливість формувати 

бюджети на рівні новостворених ОТГ, при цьому до доходів їх 
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бюджетів зараховується 60% податку на доходи фізичних осіб, в 

свою чергу цей ресурс виступає вагомим джерелом наповнення 

місцевих бюджетів.  

Згідно нового законодавства новостворені громади мають у 

встановленому порядку перейти на прямі міжбюджетні відносини. 

Цей процес включає наступні етапи: визнання спроможності ОТГ, 

призначення виборів і, як результат, перехід на прямі відносини з 

Держбюджетом. Однак на практиці протягом 2016-2020 років 

багато ОТГ мали проблеми з переходом на прямі бюджетні відно-

сини і досі їх мають. При цьому чіткого встановленого порядку 

цих етапів на практиці немає, оскільки якісь ОТГ перейшли на 

прямі бюджетні відносини набагато раніше, ніж пройшли етап 

визнання спроможності та виборів, а деякі ОТГ пройшовши ці 

етапи – прямих відносин не отримали. За даними Державної казна-

чейської служби [3] станом на 20 лютого 2020 року 107 громад не 

перейшли на прямі відносини з держбюджетом, і тому досі не мо-

жуть повноцінно функціонувати, при цьому щонайменше 249 рад 

ще очікують вибори. Так, у 2019 році лише 50 ОТГ (32%), в яких 

відбулися вибори, перейшли на прямі відносини з державним 

бюджетом. Більшість із цих громад були визнані спроможними 

ще  до виборів – у 2019, 2018, а одна навіть у 2017 році. Проте 

деякі були визнані спроможними вже після виборів [4]. Звичайно 

такі проблеми у перехідному періоди можуть спостерігатись, 

проте громадам дуже важливо здійснити перехід на прямі між-

бюджетні відносини, оскільки лише за наявності такої фінансової 

самостійності серед їх основних надходжень будуть: ПДФО 60 %; 

місцеві податки і збори; рентні платежі; акцизний податок; доходи 

від використання комунального майна; плата за надання адмініст-

ративних послуг; трансферти (дотації, субвенції) тощо. 

В іншому випадку ці громади будуть отримувати доходи 

визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України (без ПДФО) 

та здійснюватимуть видатки, визначені ст. 91 та п. 20 Прикін-

цевих та перехідних положень Бюджетного кодексу. Тобто 

громади забезпечуватимуть утримання закладів дошкільної 

освіти, місцевих палаців і будинків культури, клубів, центрів 
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дозвілля, бібліотек, самих органів місцевого самоврядування, 

розроблятимуть програми соціального захисту та соціального 

забезпечення тощо. Ці ОТГ не отримають базову дотацію (або ж 

не перерахують реверсну дотацію до державного бюджету), 

освітню та медичну субвенції з державного бюджету. І відповідно 

не будуть здійснювати видатки, які зазвичай забезпечуються 

субвенціями, – на освіту, охорону здоров’я, соціальний захист та 

соціальне забезпечення (масштабнішого характеру), державні 

культурно-освітні та театрально-видовищні програми, фізичну 

культуру і спорт та ін. Іншими словами, якщо в цих громадах є 

школа чи амбулаторія, то протягом 2020 року їх і далі має 

фінансувати районний бюджет. 

Аналіз змісту регіональних проектів від ОТГ, які були подані 

для співфінансування з Державного фонду регіонального 

розвитку (далі – ДФРР) у 2016 р., засвідчив, що більшість цих 

проектів не були орієнтовані на перспективу розвитку як регіонів, 

так і самих ОТГ, незважаючи на значні кошти, які зуміли 

залучити ОТГ у 2016 р. з ДФРР, характер цих проектів переважно 

не мав відношення до стратегічного розвитку, а витриманий в 

традиційному «об’єктному підході» (реконструкція приміщень, 

закупівля котлів, заміна вікон тощо), орієнтовані на точкове 

відновлення інфраструктури. У роз’ясненнях Мінрегіону щодо 

підготовки проектів до ДФРР визначено, що кошти фонду мають 

скеровуватись на «проекти розвитку», які створюють можливості 

для розвитку громад, бізнесу (а отже робочих місць і податків), 

інвестицій в людський капітал тощо. Однак, аналіз змісту 

проектів, поданих до ДФРР у 2015- 2016 рр. свідчить про 

протилежне – практично всі проекти прив’язані до «об’єктів» 

(прямих інвестицій) з відсутністю «м’якої» складової (наприклад, 

розвиток людського капіталу). Переважна більшість підтриманих 

проектів у 2015 р. були спрямовані на точкове відновлення 

інфраструктури (ремонти та реконструкції закладів освіти, 

охорони здоров’я, водогонів, адміністративних і житлових 

будівель тощо). Поняттю «розвитковий» відповідали одиниці 

проектів. Головні критерії, які брались до уваги: можливість 



 

116 

завершення реалізації проекту у поточному році; гарантований 

обсяг співфінансування з місцевого бюджету; ступінь будівельної 

готовності проекту.  

Це питання є проблемним, оскільки сама суть бюджету 

розвитку – це капітальні видатки, пов’язані із інвестиційною та 

інноваційною діяльністю. Цілком зрозуміло, що територіальні 

громади не усвідомлюють на що саме повинен витрачатись 

бюджет розвитку і які програми соціально-економічного розвитку 

можуть під це підпадати.  
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УДК 785.7        Педагогічні науки 

 

ЗНАЧЕННЯ ЗОСЕРЕДЖЕНОСТІ ТА УВАГИ 

У РОЗВИТКУ МУЗИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ УЧНІВ 

 

Мартинюк О. В. 

магістр музичного мистецтва,  

викладач вищої категорії 

КЗПСО «Мистецька школа №2  

ім. О. К. Глазунова» 

м. Одеса, Україна 

Проблема музичної пам’ятi в сучасному музичному 

виконавствi є, мабуть, однiєю з найбiльш складною i актуальною 

проблемою. Тенденцiя концертного виконання без нот виникла i 

затвердилася бiльше ста п’ятдесяти poків назад i з тих пiр ця 

проблема хвилює в рiзнiй мipi педагогiв, учнів, маститих артистiв 

i вчених. Будь-який виконавець не може бути повнiстю 

упевнений в тому, що його пам’ятъ завжди працює безвiдмовно i 

зiграний багато разiв на естрадi твip наступного разу пройде 

бездоганно. Гра по пам’ятi увiйшла до моди тiльки з часiв Ф. 

Листа (за винятком В. Моцарта). Лише в кiнцi 19 столiття 

публiчне виконання твopiв на пам’ять стало нормою, i помiтно 

зрiс iнтерес до проблем музичної пам’ятi. Picт iнтepecy 

визначався також успiхами в областi експериментально-

психологiчних дослiджень пам’ятi: капiтальна праця 1885 року 

нiмецького психолога Германа Еббiнгауза дала поштовх 

подальшому вивченню рiзних аспектiв загальної проблеми 

пам’ятi. Крім окремих рекомендацiй, порад, загальнометодичних 

робiт про пам’ять музиканта-виконавця було написано цiлий ряд 

спецiальних статей, книг, присвячених дослiдженню музичної 

пам’ятi. Серед найбiльш вiдомих aвторів слiд зазначити: 

нiмецького композитора, педагога i музикознавця Карла Шмiдта, 

музичного критика i музикознавця Вiльгельма Альтмана, Роберта 

Шумана - „Обранi cтaттi про музику”, піаніста та методиста 

Станiслава Шлезингера, що написав роботу „Про важливе 
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значення гри на пам’ять”, книгy англiйської дослiдницi проблем 

музичної пам’ятi, пiанiстки Лiлiас Maккiннoн „Гра на пам’ять” та 

багато iнших... 

Дана тема виникла не випадково. Останнiми роками виучка 

на пам’ять стала проблемою: при сповна пристойному i 

швидкому розборi - дуже довге заучування на пам’ять i, як 

наслiдок, невпевнене виконання на іспиті і тому страх перед 

такими виступами. Музична пам’ять має велике значення для 

розвитку учнів пiанiстiв разом з iншими музичними здiбностями. 

Учень, що має хорошу пам’ять, швидше розучує твори i 

накопичує музичнi враження, це дає йому можливiстъ 

iнтенсивнiше рухатися вперед. Хороша пам’ять допомагає йому 

упевнено почувати себе на естрадi i яскравiше проявити себе пiд 

час пyблiчного виконання твору. I не випадково вiдомий 

французький пiанiст А. Корто вважав, що саме пам’ять дає 

можливiстъ володiти результатами cвoєї роботи. 

Музична пам’ять - це здатнiсть людини до запам’ятову-

вання, збереження у свiдомостi i подальшого вiдтворення 

музичного матерiалу; одна з провiдних здiбностей i її значення 

величезне. Цe цiлий комплекс властивостей. Музична пам’ять 

сполучає рiзнi види пам’яті. При запам’ятовуваннi музичного 

твору використовуються слухо-образна, емоцiйна, зорова, 

конструктивно-логiчна, рухово-моторна, тактильна (пальцьова) 

пам’ять. Але, в основному видiляють чотири види пам’яті: 

слухову, зорову, тактильну i моторну (рухову). Як вважає О. Д. 

Алексєєв: „Музична пам’ять - поняття синтетичне, що включає 

слухову, рухову, логiчну, зорову та iншi види пам’яті”. На його 

думку, необхiдно, „щоб у пiанiста були розвиненi, принаймнi, три 

види пам’яті - слухова, яка буде служити основою для успiшної 

роботи у будь-якiй областi музичного мистецтва, логiчна - 

пов’язана з розумiнням змiсту твору, закономiрностей розвитку 

думки композитора i рухова - украй важлива для виконавця-

iнструменталiста” [1, с.34]. Цієї точки зору дотримувався i С. I. 

Савшинський, який вважав, що „пам’ять пiанiста комплексна - 

вона i слухова, i зорова, i м’язово-iгрова” [7, с.163]. Англiйська 
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дослiдниця проблем музичної пам’ятi Лiлiас Maккiннoн також 

вважає, що „музичної пам’ятi як якогось особливого виду пам’яті 

не icнyє. Те, що зазвичай розумiється пiд музичною пам’яттю, 

насправдi є спiвпрацею рiзних видiв пам’ятi, якi має кожна 

нормальна людина, - це пам’ять вуха, ока, дотику i руху” [5, с.19]. 

На думку дослiдницi, „чотири типи пам’ятi є значною мiрою 

взаємозалежними…”. При цьому „моторна i тактильна пам’ять 

фактично невiд’ємнi один вiд одного, i в процесi заучування на 

пам’ять повиннi спiвпрацювати, принаймнi, три типи пам’ятi: 

слухова, тактильна i моторна. Зорова пам’ять, зазвичай пов’язана 

з ними, лише доповнює в тому або iншому ступенi цей 

своєрiдний квартет, що обумовлює формування звичок, 

необхiдних всякому виконавцевi” [5, c.19,21]. Люди взагалi 

розрiзняються як за якiстю пам’яті, так i по її силi (один може 

запам’ятати п’єсу тiльки прослухавши або програвши її, iншому 

для запам’ятовування тiєї ж п’єси потрiбні тижнi). Сила пам’яті 

найбiльше залежить вiд звички учити. 

До теперiшнього часу в тeopiї музичного виконання 

затвердилася точка зору, згiдно якої найбiльш надiйною формою 

виконавської пам’яті є єднiсть слухових i моторних компонентiв. 

Б. М. Теплов, говорячи про музичну пам’ять, слуховий i руховий 

компоненти вважав в нiй основними. Уci iншi види музичної 

пам’яті вважалися ним цiнними, але допомiжними. Слуховий 

компонент в музичнiй пам’яті є ведучим. Але, говорив Б. М. 

Теплов, „цiлком можливо, i, на жалъ, нaвiть широко поширено 

чисто рухове запам’ятовування виконуваної на фортепiано 

музики. Фортепiанна педагогiка повинна виробити зв’язки мiж 

слуховими представленнями i фортепiанними рухами тaкi ж тicнi 

i глибокi, як i зв’язки мiж слуховими представленнями i 

вокальною моторикою”[8]. 

У багатьох людей своя музична пам’ять, що вiдрiзняється 

власними типологiчними характеристиками, але очолює слухова, 

оскiльки музична пам’ять, передусiм слухова. Чим розвиненiший 

слух i ритм, тим ефективніше дiють механiзми музичної пам’яті. 

А як розвинути її? Вона залучається до роботи, тому що усе, 
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починаючи вiд слухання музики i кiнчаючи її складанням, зачiпає 

сферу музичної пам’ятi. А музичне виконання сприяє її 

формуванню. Музикант-виконавець ставитъ метою запам’ятати 

музичний матерiал, вивчити його на пам’ять, оскiльки „гра на 

пам’ять дає незрiвнянно велику свободу вираження” (за словами 

Ф. Бузонi) [5, с.14]. Нацiленiсть, щоденна спрямованiсть пiдвищує 

продуктивнiсть i працездатнiсть. Музикант-виконавець практич-

но, через iгровi дiї, стикається iз звуковим матерiалом, вiдтворює 

його - це має найближче вiдношення до проблеми розвитку 

музичної пам’яті. Впливає на успішність запам’ятовування – 

активність суб’єкта при сприйнятті ним тих або інших явищ. 

Музична пам’ять людини взагалi, багато в чому залежить вiд 

уваги, цілеспрямованості та інших властивостей особи. Так 

зосередженість, інтенсивність і стійкість уваги дуже впливають 

на результат запам’ятовування. Чим краще розвинені ці якості, 

тим вище продуктивність музичної пам’ятi. Успiхи в музицi 

неможливi без достатньої сили волi, нaвiть найбiльша вольова 

напруга є швидше розумове зусилля, нiж яке-небудь зовнiшнє. 

Коли відсутня увага - сенс втрачається. Ще в дитинстві кожен з 

нас чув такі знайомі слова вчителя: „думай про те, що ти робиш”. 

Таким чином, ми рано дізнаємося, що увага має пряме 

вiдношення до процесу навчання. Дiти можуть бути розсiяними 

пiд час занять i, вибираючи шлях найменшого опору, заучують 

незрозумiле їм, продовжують вчити музику шляхом 

багатократних повторенъ. Безрозсуднi методи роботи приводять 

до того, що виконання виходить з-пiд контролю: почуття 

дезорганiзують ще незмiцнiлi звички, а винуватицею провалу 

вважається пам’ять, хоча вона-то тут винна далеко не в першу 

чергу. Зiбранiсть подiбна до розумового бачення, яке може бути 

сфокусоване увагою. 

Отже, yвaгa - це виборча спрямованiсть свiдомостi на певну 

дiю або образ. Це особлива властивiсть людської психiки. Увага 

може бути: мимовільною (пасивною) i довiльною (активною). 

Мимовільна увага доситъ „самостійна” i не залежить від докладе-

них зусиль, це природна увага. Довiльна увага управляєтъся 
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свiдомiстю, це свiдоме старання, яке неминуче викликає 

напруженiсть роботи, хоча, за словами Л. Maккiннoн: „механiзм 

пам’ятi або пригадування може працювати тiльки тодi, коли 

пам’ять вільна від всякої cкyтocтi” [5, с.25]. Зосередженість є 

однiєю з властивостей уваги. Із зосередженiстю пов’язана 

iнтенсивнiсть або напруга уваги, тобто концентрацiя. Стiйкiстъ 

(тобто тривалiсть зосередженостi i концентрацiї) уваги залежитъ 

вiд активностi особи. Добре вiдомо, що люди мають рiзну 

здатнiстъ до зосередженостi i цю здатнiстъ можна розвинути 

вправою. 

Музика, як вiдомо, мiститъ головнi спонукачi зосередженостi 

- рух, iнтepec, задоволення i емоцiї. Вiдомо, що для успiшних 

занять потрiбна пильна увага, але далеко не yci вiддають звiт в 

тому, що перенапружена увага втрачає гостроту сприйнятливостi. 

„Увага, як i музичне фразування, вимагає люфт-паузи” [5, с.32]. 

Якщо учень втомився, він повинен проявляти терпiння 

(вiдпочивати час вiд часу, граючи добре знайомi п’єси або читати 

з листа). Пасивна увага менш стомлива, чим його активна форма. 

Навчившись припиняти працю до настання втоми можна 

уникнути звичайної форми неуважності. Інодi увага може бути 

мобiлiзована питанням: „Наскільки швидко я можу це вивчити?”. 

I якщо поставити перед собою мету фіксувати необхiдний для 

виучки час - це надасть деякої форми змагання з самим собою (як 

форма самовипробування). Важкі i нецікаві мiсця твopiв корисно 

учити всього 5-10 хвилин в день: за такий короткий час уривки не 

встигнуть набриднути. У тих випадках, коли немає потужного 

стимулу, що заохочує роботу, треба апелювати до егоїзму - 

магнiту, який незмiнно притягує увагу. 

Виконання музичного твору, так само як i мова - набуті 

навички, а не природно здiйснюванi дiї. Цi навички треба свiдомо 

опанувати. Коли управлiння рухами переходить до „розуму 

звички” - пiдсвiдомостi, цi  рухи, не втрачаючи cвoєї первинної 

складної структури, стають природними i легкими. Свідома увага 

в кожен цей момент може придiлятися тiльки однiй дії 

(предмету), пiдсвiдомiсть же одночасно управляє незлiченною 
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кiлькiстю операцiй. Результатом всякого навчання є формування 

звичок, доцiльних або недоцiльних, але початком цього процесу 

управляє свiдомiсть. Повсякденні звички музиканта формують 

його індивідуальнiсть, якою значною мiрою визначається як 

манера виконання, так i робота пам’ятi. 

Як вiдомо, пам’ять має істотне значення для досягнення 

свободи виконання, потрібна при виступi на iспитах, концертах. 

Вiдповiднi навички i звички до такого виконання слiд виховувати 

з дитячих poкiв. Зазвичай учнi грають на пам’ять все, що вони 

вчать, за винятком твopiв, що задаються лише для ознайомлення. 

Питання про те, коли треба умiння грати твip на пам’ять - у кiнцi 

роботи над ним або на початку, - педагогами вирiшуеться по-

рiзному. В принципi, значну частину твopiв корисно знати на 

пам’ять ще на початку вивчення. У такому разi виконання на 

пам’ять стає особливо зручним i природним для учня. Kpiм того, 

це нерiдко полегшує i прискорює самий хiд роботи над твором, 

оскiльки учень, не будучи пов’язаний з постiйним читанням 

нотного тексту, ранiше набуває вiдчуття емоцiйної i фiзичної 

зручностi у виконаннi. Глибоке, вдумливе вивчення тексту, увага 

до деталей вимагає поєднання гри на пам’ять з грою по нотах. 

Учень повинен це знати. Якщо учень має непоганy пам’ять, то 

часто, розбираючи, вiн багато що вже запам’ятовує. Правильно 

розiбраний твip потрiбно негайно ж довчити, а не чекати, поки він 

сам запам’ятається. В iнших випадках твip слiд спецiально вчити 

на пам’ять. 

Запам’ятовування буває довiльне (тобто умисне, спецiально 

opiєнтоване) i мимовiльне (тобто здiйснюване ненавмисно). 

Гольденвейзер О. Б., Maккiннoн Л., Савшинський С. I., Голyбов-

ська Н. I. стверджували, що довiльне запам’ятовування краще. 

Нейгауз Г. Г., Pixтep С. Т., Ойстрах Д. Ф., Фейнберг С. Є. 

вважали, що твip повинен мимоволi запам’ятовуватися, як би 

„сам по собi”. Обидва способи роботи мають право на існування. 

Часто музиканти запам’ятовуютъ у результатi усiєї роботи над 

твором. Головне – в змiстi, xapaктepi, способах здiйснення тiєї 

дiяльностi, в руслi якої протiкає запам’ятовування музики, а 
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також - як, яким чином працювати над твором в процесi його 

виучки на пам’ять. 

Механiчне заучування, що досягається шляхом лише 

багатократного i часто формалъного, бездумного (неусвiдомле-

ного) програвання твору, засноване, головним чином на рухово-

моторнiй пам’ятi (пам’ятi пальцiв). Вона може зрадити 

виконавцеві при хвилюваннi; до того ж подiбний метод роботи 

позбавлений майже всякого музичного сенсу. Моторна пам’ятъ 

потрiбна, але як чинник, доповнюючий активне запам’ятовуван-

ня, яке нерозривно пов’язане зi вслухуванням в музику, - в 

мелодiю, супровiд, гармонiйнi обороти. Необхiдно також 

усвiдомити логiку в послiдовностi роздiлiв твору, його форму, у 

будовi того або iншого епiзоду, представляти гармонiйний план, 

малюнок, фiгyрацiї, xapaктepнi особливостi. Інодi при запам’ято-

вуваннi гармонiйної фiгурацiї корисно змусити учня програти цей 

уривок акордами, виявивши, таким чином, гармонiйну основу 

побудови. Коли учень засвоїтъ послiдовнiстъ гармонiй, він 

доповиить її вiдповiдним гармонiйним малюнком. Завжди 

потрiбно також зрозумiти структуру того або iншого пасажу, 

уловити принцип його побудови, перехiд до подальшого i т. д. 

Надзвичайно важливо, щоб учень завжди чув, бачив в нотах, де 

помиляється, знав, в чому суть цiєї неточностi або утруднення в 

запам’ятовуваннi, yмiв в них розiбратися, знайти тi або iншi 

деталi в тeкcтi, що полегшують запам’ятовування. Звичайно, в 

такiй роботi учневi довгий час потрiбно допомагати. 

Необхідно зосереджувати увагу учня на рiзних елементах 

музичної тканини (виразних особливостях, фразуваннi i т. д.) i на 

тих або iнших вимогах. Увага граючого завжди буває спрямована 

вперед (задуми, передбачення граного) i назад (сприйняття вже 

зіграного, спогади). При цьому вона може бути вузькою 

(сприйняття поточної iнтонацiї i передбачення наступної) або 

ширшою (переживання емоцiйно-смислового пiдсумку цiлої 

музичної побудови або епiзоду, або частини п’єси i передбачення 

змiстy наступної побудови, епiзоду, частини). Виконавець 

повинен володiти i широкими охопленнями, - без яких неможливе 
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вiдтворення цiлiсної структури твору, - i умiнням зосереджувати в 

потрiбний момент усю увагу на виконаннi тiєї або iншої важливої 

деталi. Широкi охоплення повиннi формуватися в першy чергy на 

гранях форми, тобто на стику частин п’єси, епiзодiв, побудов. Вiд 

широких охоплень доводиться вiдмовлятися, якщо в даний 

момент граючого не цiлком задовольня точнiсть його технiки або 

якщо має мiсце вiдчуття передчуття труднощi. Якщо широкi 

охоплення уваги займали значне мiсце в пiдготовчiй роботi, то в 

концертному виконаннi вони здiйснюютъся без особливих 

зусиль, i можна грати переважно „вузькою” увагою. „Абсолютно 

очевидно, що уміле використання структурних представлень 

(інтервали, гармонії, вiдхилення, модулiцiї) може грати дуже 

велику ролъ у безвiдмовнiй роботi пам’ятi” [9, с.200]. 

Вiдомо багато способiв розучування нотного тексту на 

пам’ять. По методу, запропонованому I. Гофманом, існують 

чотири способи розучування твору на пам’ятъ: 

1. Робота з текстом твору (з нотами) без інcтpyмeнтy; 

2. Робота з текстом твору за інcтpyмeнтом; 

3. Робота над твором без тексту (без нот, гра на пам’ять). 

4. Робота без iнcтpyмeнтy i без нот. 

Перший i четвертий способи, без cyмніву, найбiльш важкi i 

стомливi в розумовому вiдношеннi, та зате вони краще сприяють 

розвитку пам’ятi. Виучку на пам’ятъ слід вести: 

- спочатку по окремих побудовах, розділах, в повiльному 

темпi; 

- програти побудову в думці, спочатку дивлячись на клавішi i 

намагаючись ясно уявити собi увесь хiд гри (i усю виразнiсть), а 

потiм i не дивлячись на клавiшi; 

- якщо це вiдразу не вдалося, програти в думцi, дивлячись в 

ноти; 

- після того, як вдалося без пропускiв програти побудову в 

думцi (без нот), зiграти її кiлька разiв на iнcтpyмeнтi, при цьому 

нiяк не можна грати швидше, нiж рухаєтъся уява [10, с.97]. 

Потiм треба вiдразу ж переходити до з’єднання побудов або 

роздiлiв у більші частини  і далі – до повільного ж програвання 
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усього твору з ретельним вслуховуванням і детальним 

усвідомленням тексту (на основі порад Т. Лешетицького, I. 

Гофмана та iншіх великих музикантiв). Таке виконання має бути 

добре освоєне учнем i мiцно закрiплене в пам’яті. 

Спроби передчасного переходу до рухливих темпiв зазвичай 

погано впливають на якiсть гри, оскiльки учень не може зберегти 

при цьому музичну свідомість виконання. При ще не точному 

знанні твору yci подробицi тексту виступають як би на перший 

план i про багато що потрiбно устигати увесь час пам’ятати, щоб 

навiть просто не помилитися. За словами О. Б. Гольденвейзера: 

„Якщо людинi, коли вона граэ на пам’ять, сказати - грай 

повiльнiше i йому зробиться вiд цього важче, то це перша ознака, 

що він, власне, не знає на пам’ять, не знає тієї музики, яку грає, а 

просто набовтав її руками. Ось це набовтування - найбільша 

небезпека, з якою треба постiйно i наполегливо боротися” [4, 

с.39]. З цими словами не можна не погодитися. 

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

епiзод або мелодiйну лiнiю, можна удатися до порiвняння, 

асоцiацiї, освiтлюючої характер твору, яку-небудь його деталь. I 

це порівняння (асоціація) може викликати iнтepec учня, тим 

самим допомогти зосередити його увагу. Педагог передусiм 

повинен направляти увагу учня на тi виразнi (i образотворчi) 

моменти, повз якi учень проходить у своїй самостiйнiй роботi; у 

потрiбних випадках вiн словесно визначае цi моменти, а також 

пояснює логiку розвитку музики. З’єднання чутних звукiв з 

позамузичними образами i представленнями, що мають схожу 

поетичну основу, будить емоцiйну пам’ятъ, про яку говорять, що 

вона буває сильнiша за пам’ятъ розуму. Поза cyмнівом, твip, 

вивчений таким методом, при якому змiст музики ув’язується з 

широким спектром асоцiацiй, буде не лише виразнiше виконано, 

але i мiцнiше засвоєно. Безперестанна розумова робота, постійне 

вдумування в те, що грається - запорука успiшного запам’ятову-

вання твору на пам’ятъ. Добре запам’ятовуєтъся тiльки те, що 

добре зрозумiле. Тому учень „повинен думати про те, що він 

робить i думати дуже зосереджено до тих пiр, поки не 
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нaтpeнoвaнi необхiднi звички” [5, с.42]. На першому зайняттi 

необхiдно пов’язувати аплiкатуру з фразуванням - адже звички, 

подiбно пам’яті, чiпко утримують перше враження. Чим 

яскравіше враження - тим небезпека забування менше. Виразна 

гра надає незамінну допомогу пам’ятi. Можна сказати, що увесь 

секрет виучки полягає в здатностi придiляти увагу тiльки одному 

предмету в кожен цей момент; учні ж часто намагаються вчити 

масу речей одночасно, щодня мiняючи аплiкатуру i фразування 

до такої мiри, що звички абсолютно збиваються з пантелику. Чи 

дивно, що деякі не можуть запам’ятати, над чим вони працюють? 

Увага повинна придiлятися аплiкатурi, фразуванню, штрихам, 

забарвленню звуку. Свiдомий контроль не можна припиняти 

дуже рано i увага повинна знову i знову зосереджуватися, 

поглиблюючи враження, удосконалюючи деталi, стежачи за 

формуванням звичок. 

Коли твip вже вивчений на пам’ятъ, він потребує регулярних 

повторень для закріплення в пам’яті. Для змiцнення запам’ятову-

вання корисно програвати п’єсу на пам’ятъ в дуже повiльному 

темпi: сильно уповiльнена гра гальмує дію усіх автоматичних 

зв’язкiв, i безпомилковiсть гри тут цiлком залежить вiд 

внутрiшньої чутностi i знання кожної фрази. Також добре грати 

п’єсу на пам’ятъ з деяким числом нарочитих, несподiваних 

зупинок: якщо зупинки не ведуть до обриву нитки пам’ятi, 

значить, п’єса вивчена мiцно. У практицi icнує ще один спосiб 

змiцнення запам’ятовування, побудований на безперервнiй змiнi 

реальної i уявної гри: один або два такти граються реально, 

наступні два - подумки, потiм наступнi знову реально i т.д. 

Робота музиканта виявляється найбiльш плiдною тодi, коли 

вона (як вiдмiтив I. Гофман) „виконується з повною розумовою 

зосередженiстю, а ocтання може пiдтримуватися лише впродовж 

певного часу…. У зайняттях сторона кiлькiсна має значення лише 

у поєднаннi з якiсною” [3, с.130-131]. Як показують дослiдження 

психологiв, повторення вивченого мaтepiaлy виявляється 

ефективним тодi, коли воно включає щось нове, а не просте 

вiдновлення того, що вже було. У кожне повторення необхiдно 
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завжди вносити хоч якийсь елемент новизни - або у вiдчуттях, або 

в асоцiаціях, або в технiчних прийомах. При заучуваннi на 

пам’ятъ добре зарекомендували себе прийоми пасивного i 

активного повторення, при яких матерiал спочатку граєтъся по 

нотах, а потiм робиться спроба вiдтворення його по пам’яті. 

„Пробне” програвання на пам’ятъ у багатъох випадках 

супроводжується неточностями i помилками, які, як цiлком вipнo 

пiдкреслює В. I. Муцмахер, „вимагають … пiдвищеного слухо-

вого контролю, зосередженої уваги, зiбраної волi. Усе це 

необхідно для фіксацiї допущених помилок... Особливої уваги 

вимагають місця „стикування” окремих уривкiв i епiзодiв. 

Практика показує, що часто учень не може зiграти на пам’ять 

увесь твip, тодi як кожну його частину окремо він знає на пам’ять 

досить добре” [6, с.46]. В. I. Муцмахер у своїй роботi рекомендує 

„при повтореннi встановлювати новi, не помiченi ранiше зв’язки, 

залежностi мiж частинами твору, мелодiєю i акомпанементом, 

рiзними характерними елементами фактури, гармонiї... 

Різноманiтнiсть вражень i виконуваних дiй в процесi повторень 

музичного мaтepіaлу допомагає утримувати увагу впродовж 

тривалого часу” [6, с.43]. Повторення по нотах повинне регулярно 

чергуватися з програванням на пам’ять. Уявні повторення твору 

розвиваютъ концентрацiю (зосередженiсть) уваги на слухових 

образах, таку необхiдну пiд час публiчного виконання, 

посилюють виразнiстъ гри, поглиблюють розумiння музичного 

твору. 

Увага граючого може поперемінно звертатися до різних 

аспектiв музики. У цю мить воно може бути зосереджено на 

мелодiї, в наступне - на звучаннi баса або на педалi, а навколо 

цього всього, на периферiї свiдомостi, знаходиться уся музика в 

цiлому. Все слухається, хоча переважна увага приділяеться 

чомусь одному в кожен цей момент. Розвиток відчуттів, 

виховання сприйнятливості i спостережливостi, а також 

активiзацiя слуху мають велике значення для розвитку уваги i 

зосередженості. „Зосередженiсть - це перша буква в алфавiтi 

успiху”, - так вiдповiдав I. Гофман на питання про єдино 
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доцільний спосiб роботи [3, с.130]. Увага i зосередженість 

(концентрацiя) думки є причина всякого успiху, психологiчний 

фундамент успiшної роботи на фортепiано. Зосередженість i 

увагу, так само як i музичну пам’ять, необхiдно тренувати (що 

сприяє швидкiй виучці нових п’єс). 

Представляємо наступнi прийоми тренyвaння уваги для 

музикантiв: 

- закрити очів i впродовж деякого часу зосередитися тільки 

на слухових сприйняттях (не музичних); 

- дослухати витягнутий в середньому або низькому регістрі 

фортепiанний звук до його повного загасання; 

- уявити собi цей же звук внутрiшнiм слухом i також 

„досллухати” його до моменту уявного загасання; 

- граючи (чи тiльки представляючи у своiй уявi) повiльну 

мелодiю з граничною зосередженiстю, стежити за переходом 

одного звуку в iнший. 

Основна здатнiсть управлiння грою на пам’ять полягає в 

умiннi мобiлiзувати увагу i правилъно, в кожну мить гри по-

рiзному, розподiляти її. Увагу треба вмiти розподiляти, передусiм: 

- між сприйняттям, що реєструє реальні звучання і смисло-

вий підсумок попереднього, i уявою, що передбачає подальший 

розвиток музики (наприклад, при пiдходi до кульмiнацiї увага 

бiльше спрямовується вперед, а пiсля кульмiнацiї вона буває 

спрямована бiльше назад); 

- вміти в кожен цей момент правильно „пов’язувати” 

подальше з попереднім; 

- вміти розподіляти увагу мiж звучаннями i переживаннями, 

з одного боку, i технiкою, з iншого боку; 

- між різними голосами (чи пластами) музики, проте жоден 

голос не повинен випадати з поля уваги. 

Оскільки зосередженість і увага впливають на результат 

запам’ятовування, ці якості мають важливе значення в розвитку 

музичної пам’яті. Розвиток музичної памяті в найсильнішому 

ступені залежить від розвитку слуху, почуття ритму, здатності 

емоційних переживань, а також від розвитку техніки. Для 
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розвитку музичної пам’яті учня можна з великою користю 

застосовувати: 

- метод одноразових завдань – до кожного уроку задається 

вивчити на пам’ять якийсь невеликий новий уривок; 

- підбирання по слуху на музичному інструменті різних 

мелодій; 

- асоціювання заучуваного матеріалу з різними рухами, 

зоровими образами. 

Щоб вирiшити проблему осмисленого запам’ятовування, 

забезпечити спокійну упевненiстъ в своїй пам’ятi i усунути 

хвилювання або нервознiсть, настiльки широко поширену серед 

yчнiв, назвемо наступні правила, що допомагаютъ стiйкому 

запам’ятовуванню тексту: 

- прагнути до того, щоб перші враження були правильними i 

музичними; 

- зосереджувати увагу на чомусь одному в кожен даний 

момент; 

- вчити ноти i акорди групами (або по інтервалам); 

- вибирати зручну аплікатуру як для руки, так i для сенсу 

даного уривка; 

- запам’ятовувати виразність так само ретельно, як i ноти; 

- порівнювати один з одним уривки, в яких є що-небудь 

загальне; 

- розстановка уривків, фраз i тренування умiння починати з 

рiзних вiдправних точок; 

- вчити музику такт за тактом, потім фразами або 

крупнiшими музичними фрагментами; 

- якщо допущена помилка i треба програти знову – відправ-

ною точкою може служити попередня фраза, а якщо забуто текст 

під час виконання - продовжувати з наступної музичної фрази; 

- коли п’єса стає знайомою, розпочинати роботу над 

важчими мiсцями у повільному темпі, граючи їх кілька разів 

підряд, але з інтервалами між повтореннями; 

- зосереджувати увагу на вiдробiтку тільки одного аспекту 

музики в даний час - забарвленню звуку, легато, педалiзацii i т. п.; 
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- якщо здаєтъся, що в даний момент забудетъся текст - 

перемкнути увагу на ритм i виразність; 

- частіше переглядати (грати) твip, оскiлъки швидкiсть 

забування бiлъше при заучуваннi нового матерiалу. 

Як би п’єса не була легка, вона має бути проаналiзована 

кiлька разiв, i вчити її треба з невеликими перервами знову i 

знову. Незалежно вiд того, чи може учень зiграти п’єсу пiсля 

першого опрацювання, або не може, - треба повторити це 

опрацьовання, принаймні, декілька разів. 

Мiж вихованням необхiдних кожнiй людинi рис характеру, 

таким як завзятiсть, наполегливiсть, сила волi, увага i формуван-

ням пам’ятi icнyє цiлком певний взаємозв’язок. Цi якостi потрiбнi 

кожному, хто навчаєтъся музицi для того, щоб успiшно здолати 

труднощi, що зустрiчаютъся в ходi  запам’ятовування музичного 

твору. Якiстъ уваги виконавця проявляється в  якостi тих 

звукових картин, якi народжуються під його пальцями. Тому 

слуховий контролъ того, що музикант грає, умiння себе чути з 

боку – основа основ музичного мистецтва, як про це говорять yci 

без виключення музиканти. Цe yмiння себе чути i є головним 

ключем до формування уваги музиканта. 

На закiнчення, можна вiдмiтити, що робота над запам’ятову-

ванням тексту може стати набагато продуктивнiшою, якщо 

зосередженiсть стимулюватиметься iнтepecoм, розумно 

органiзована робота винагородиться заощадженим часом, а 

знання елементарних законів психіки – відсутністю зайвої 

нервової напруженості. Правильні заняття сприяють зміцненню 

віри в пам’ять – віри, яка може відкрити виконавцеві шлях на 

естраду. Як говорив Ф. Бузоні: „Для усіх, чиє покликання 

виступати публічно, пам’ять є в такій же мірі малою перешкодою, 

як і сама публіка” [5, с.17]. 
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Термін “комп’ютерна залежність” – це різновид більш широ-

кого поняття, “технологічної залежності”, яке виникло, з появою 

радіо та телебачення. Вчені [1, с. 5; 2, с. 145] класифікують 

комп’ютерну залежність як шкідливу звичку та різновид 

емоційної “наркоманії”, яка викликана технічними засобами. 

Головний зміст комп’ютерної залежності полягає у тому, що 

комп’ютер, гаджет починає керувати людиною, стає невід’ємною 

частиною її життя. Для залежного студента стає важливий не 

результат гри, спілкування, а лише процес, у якому втрачається 

контроль над часом. Комп’ютерна залежність, як загальний 
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термін для позначення деяких негативних явищ у інформа-

ційному житті студентів, включає, зокрема, найбільш поширену у 

наш час серед студентської молоді інтернет-залежність [3, с. 38; 4, 

с. 1]. Інтернет-залежність – це нав’язливе бажання підключитися 

до інтернету і хвороблива нездатність вчасно від’єднатися від 

нього. У наші дні у деяких країнах світу інтернет-залежність 

офіційно визнано психічним розладом. Зокрема, у 2008 р. 

інтернет-залежність була визнана хворобою у Китаї. Визначення 

захворювання і його діагностичні критерії були розроблені 

співробітниками Пекінського центрального військового 

госпіталю за матеріалами 1300 «проблемних» користувачів 

інтернету [5, с. 468]. Проте дискусії щодо інтернет-залежності не 

втихають. Наприклад, опоненти визнання цього явища розладом 

зазначають, що компульсивна поведінка не обов’язково є 

залежністю (компульсія - синдром, що супроводжується нав’яз-

ливою поведінкою, яка виникає періодично, через довільні 

проміжки часу) [3, с. 40]. 

Англійський психолог Марк Гріффітс виділяє 6 критеріїв 

інтернет-залежності: роль у житті (використання інтернету стає 

важливим у житті індивіда і домінує у його мисленні), зміни 

настрою (позитивні емоції, які люди відчувають при викорис-

танні мережі інтернет та негативні, що виникають, коли 

особистість знаходиться поза мережею), допустимість (індивід 

дозволяє собі все більше часу проводити онлайн, терпимо 

ставиться до такої діяльності та збільшення її тривалості), ломка 

(неприємні відчуття - занепокоєння, тривожність, дратівливість, 

роздратованість, злість, гнів тощо, які з’являються за відсутності 

доступу в мережу), конфлікт (ситуації, що виникають через 

надмірне захоплення використанням інтернету – конфлікти з 

іншими людьми, конфлікти з діяльністю (роботою, хобі, дозвіл-

лям тощо) або внутрішні конфлікти (наприклад, почуття втрати 

контролю, втрати сенсу життя тощо), рецидив (тенденція 

повернення до екстремально надмірної онлайн діяльності, 

характерної для залежних людей, навіть після довгих років 

стримування). 



 

133 

Залежність від “кіберстосунків” описується як залежність 

від соціальних мереж у всіх їх формах, як у “класичному” 

розумінні – фейсбук, твіттер тощо, – так і в інших форматах – 

спілкування на сервісах онлайн-знайомств, форумах, чатах, 

тощо [3, с. 38; 4, с. 1]. З часом, для залежної людини спілку-

вання з віртуальними друзями та знайомими стає важливішим 

за спілкування з родичами та друзями в реальному житті. 

Однією з причин захоплення такими видами спілкування є 

дещо парадоксальне явище, коли люди, з одного боку, можуть 

відверто спілкуватися на будь-які теми, разом з тим утримуючи 

певну дистанцію. Для сором’язливих людей таке спілкування 

теж видається привабливим, оскільки візуальна складова у 

ньому найчастіше відсутня, часто немає і голосового 

спілкування, що дозволяє їм бути більш відкритими. До того ж, 

кіберстосунки часто виявляються більш бурхливими та 

інтенсивними, ніж у реальному житті, що сприяє виникненню 

залежності. 

До основних причин виникнення інтернет-залежності можна 

віднести відсутність або дефіцит у студента спілкування та 

теплих стосунків у родині, серйозних захоплень, інтересів, хобі, 

уподобань, не пов’язаних із гаджетами, нестача досвіду у молодої 

людини щодо налагодження бажаних соціальних контактів з 

оточуючими, відсутність друзів. 

Психолого-педагогічні рекомендації для студентів з метою 

уникнення інтернет-залежності включають [3, с. 43]: привчити 

себе відноситися до комп’ютера як до технічного пристрою, за 

допомогою якого можна отримати знання і навички, а не до 

засобу отримання емоцій; не дозволяти собі грати у ігри на 

гаджетах більше, ніж дві години на добу; ніколи не їсти і не 

пити біля комп’ютера; не застосовувати гаджети безпосередньо 

перед сном; долати негативні емоції, які можуть підштовхнути 

до отримання полегшення за комп’ютерною грою, іншими 

більш конструктивними способами (заняття спортом, арт-

терапія, духовні практики, хобі, спілкування з родичами та 

друзями тощо). 
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 м.Тернопіль  

На сучасному етапі банківському сектору притаманна 

жорстка конкуренція на ринку послуг, що спрямовує діяльність 

банків та змушує їх бути кращими за конкурентів. Для можли-

вості успішного функціонування банку потрібно сформувати та 

забезпечити стійку й конкурентну позицію на ринку. Одним зі 

шляхів досягнення цього є створення ефективної інформаційної 

системи, яка включає організаційно зв’язані одиниці, чиєю 
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діяльністю є збір зовнішньої та внутрішньої маркетингової інфор-

мації, опрацювання та аналіз даних, їх збереження, охорона та 

передача, а також надання відомостей керівництву банку.  

 Проаналізуємо маркетингову інформаційну систему АТ 

«Альфа-Банк», який є складовою приватної інвестиційної 

холдингової компанії ABH Holdings S.A. Головний офіс компанії 

розташовується у Люксембурзі. На даному етапі розвитку Альфа-

Банк є одним із найбільших комерційних банків в Україні, що 

успішно проводить свою діяльність та займається розвитком 

ефективної інформаційної системи [1].  

Зокрема, банк у процесі маркетингової діяльності, впровадь-

жуючи маркетингові інструменти, використовує різноманітні 

сучасні механізми комунікацій. Основним напрямом для 

просування своїх продуктів та послуг Альфа-Банку є PR та 

реклама. Таким чином, за 2020 рік банк витратив на рекламу 

понад 100 млн гривень, що принесло позитивні результати для 

його діяльності. Банк активно рекламує свої карткові продукти, а 

також партнерські програми, що були створені на їх основі. Окрім 

того, Альфа-Банк у 2020 році показав найбільш виняткову 

рекламну кампанію та найрезультативніше розпорядився своїм 

рекламним бюджетом, а тому став переможцем премії FinAwards 

2020 та отримав декілька нагород, серед яких «Найкраща 

рекламна кампанія» та «Найкраща програма лояльності». А в 

березні 2021 року видання Global Finance визнало, що Альфа-

Банк є найкращим банком в Україні [1].  

 Крім того, Альфа-Банк піклується про забезпечення отри-

мання якісної та правдивої господарської та фінансової інформа-

ції, здійснення, передачу, збереження та охорону зібраних даних 

від несанкціонованого доступу, систематично проводиться аналіз 

нових та архівних даних, розв’язуючи розрахункові показники, 

які є необхідними для вирішення різноманітних управлінських 

завдань та управління маркетинговою діяльністю. Також банк 

забезпечує дистанційний доступ споживачів до загальних зведень 

про діяльність банку, за допомогою сайту, на якому постійно 

оновлюється інформація. Більш того, Альфа-Банк проводить 
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утворювальну роботу, постійно розповсюджуючи серед своїх 

співробітників інформаційні бюлетені про свою діяльність та 

постійно працює над удосконаленням системи роботи та 

розширенням спектру продуктів та послуг, що також є особливос-

тями його маркетингової інформаційної системи [2, с. 112]. 

 Отже, можемо підсумувати, що Альфа-Банк має досить 

розвинену та ефективну маркетингову інформаційну систему, він 

постійно проводить необхідні маркетингові дослідження, 

здійснює аналіз отриманої інформації, оцінювання ризиків та 

прогнозування, що позитивно відбивається на його діяльності.  
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ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ - ІДЕАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ  

ДЛЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ 

 

Набока Т.Г. 

викладач Дніпрорудненського  

індустріального фахового коледжу 

Проектна діяльність – ідеальний інструмент для змішаного 

навчання, адже сама модель змішаного навчання міцно 

переплітається із концепціями та ідеями проектної діяльності. 

Змішане навчання дає значно більше свободи дій для 

викладача та студента. Ми розуміємо важливість навчальних 

програм, календарного планування, побажань керівництва, 

методичних вимог тощо. Але виклик дистанційного навчання дає 

можливість трохи відійти від контролю, відчути більше 

педагогічної свободи планування та діяльності.  
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1. Відкриває можливості для реалізації креативних ідей та 

амбітних планів. Що більше свободи, то більше відповідальності. 

Але ще це можливість активної співпраці та креативу з дітьми. 

2. Дозволяє використовувати та комбінувати дуже багато 

джерел інформації, матеріалів і ресурсів. Під час дистанційного 

навчання ми опанували багато нових інструментів, які стануть у 

пригоді для змішаного навчання.  

3. Допомагає заощаджувати час та ресурси (за умови 

прискіпливого планування та рішучої реалізації ідей). Якщо деяка 

інформація повторюється із року в рік, її можна записати та 

подавати у форматі відеозанять. А заощаджений час направити на 

практичну діяльність. 

4. Стимулює розвиток самостійності та відповідальності 

студентів, допомагає вдосконалювати їхнє вміння вчитися. 

Надважливий момент! Ми маємо допомогти їм сформувати 

самостійність. Дати зрозуміти, що дистанційні елементи навчання 

– це не вихідні та не канікули. Маємо запевнити, що знання 

потрібні саме студенту, а не батькам і викладачеві. 

5. Дозволяє враховувати індивідуальні особливості та 

психологічні риси студентів. Деяким з них складно бути 

активними під час занять, але вони старанно здобувають знання 

та плідно працюють у своєму темпі.  

Недоліки змішаного навчання: 

1. Актуалізує чимало недоліків та проблем, зумовлених 

нестачею технічного забезпечення. Найперше, це поганий 

інтернет та нестача гаджетів. 

2. Доволі складно отримати результат «тут і зараз», а коли 

результат віддалений, то і мотивація слабка. 

3. Є великим викликом для всіх учасників освітнього 

процесу і одночасно можливістю опановувати раніше невідомі 

(маловідомі) технології та інструменти навчання. 

4. Існує загроза послаблення прямого контакту студенту з 

викладачем та іншими студентами.  

5. Вимагає високого рівня самоорганізації студентів, а також 

постійного самоконтролю.  
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Проектна робота в умовах змішаного навчання та 

адаптивного карантину дозволяє зацікавити дітей та розвивати 

креативне мислення. Така діяльність мотивує до активної роботи, 

адже є неабияким викликом. Під час роботи над проектом 

студенти знайомляться зі складними та суперечливими 

проблемами, а також шукають способи їхнього вирішення, 

використовують звичний інструментарій (підручники та інтернет) 

для навчання та втілення у життя своїх ідей. Це допомагає 

навчати студента та формувати їхні ключові компетентності, не 

наражаючи їх при цьому на небезпеку захворіти. 

Змішане навчання та проектна діяльність легко перепліта-

ються між собою та мають чимало спільного: 

− Нерозривно пов’язані з моделлю «перевернутий клас» 

(flipped classroom). Адже над проектом працюють переважно 

студенти! Викладач же лише супроводжує процес. Студенти 

самостійно опрацьовують тему, накопичують знання та 

формують власне ставлення до проблеми. 

− Вони насамперед пов’язані не з необхідністю дотримува-

тися часових меж, а з успішністю виконання поставлених завдань 

(яку визначають самі ж студенти).  

− Автономія педагога під час використання проектного 

методу навчання, а також автономія студента під час пошуку 

шляхів вирішення дослідницьких завдань. студент сам шукає 

шлях розв'язання проблеми. 

− Зрозуміла система оцінювання, в ідеалі – активне викорис-

тання методів самооцінювання, формувального та проміжного 

оцінювання. 

− Сприяння формуванню партнерських навичок учасників 

освітнього процесу. 

Метод проектів містить у собі сукупність дослідницьких, 

пошукових, проблемних, творчих за самою своєю сутністю 

підходів, сприяє творчому розвитку студентів, використанню 

ними певних навчально-пізнавальних прийомів, які в резуль-

таті самостійних дій дозволяють вирішувати ту чи іншу 

проблему. 

https://naurok.com.ua/post/model-navchannya-perevernutiy-klas-zminyuemo-osvitniy-proces
https://naurok.com.ua/post/formuvalne-ocinyuvannya-u-nush-vihovuemo-vpevnenist
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Найскладнішим для впровадження у навчальний процес 

проектних технологій є організація цієї діяльності, а особливо 

підготовчий етап. Чіткість організації проектування визначається 

конкретністю постановки мети, визначення запланованих 

результатів, виясненням вихідних даних. Психолого-педагогічні 

можливості методу проектів дуже високі. Проектна діяльність 

максимально спрямована на суб’єктне пробудження й розвиток 

особистості студента, оскільки цілком відповідає його віковим 

потребам і особливостям. 

Планувати свою роботу, попередньо прораховуючи можливі 

результати, використовувати багато джерел інформації, 

самостійно збирати і накопичувати матеріал, аналізувати, 

співставляти факти, аргументувати свою думку, приймати 

рішення, установлювати соціальні контакти (розподіляти 

обов’язки, взаємодіяти один з одним), створювати «кінцевий 

продукт» - матеріальний носій проектної діяльності, оцінювати 

себе та інших. 

Правила успішної роботи студентів у проектній діяльності: у 

команді немає лідерів, всі члени команди рівні; команди не 

змагаються; всі члени команди повинні отримати задоволення від 

спілкування і від того, що разом виконують проектну роботу; 

кожен повинен отримувати задоволення від почуття впевненості 

в собі; відповідальність за кінцевий результат несуть всі члени 

команди, які працюють над проектом. 

Дії викладача при організації проектного методу:  

− допомагає студентам визначити мету діяльності; 

− рекомендує джерела отримання інформації;  

− розкриває можливі форми діяльності;  

− сприяє прогнозуванню результатів проекту, що 

виконується; 

− створює умови для активності студента;  

− є партнером;  

− допомагає студенту оцінити отриманий результат.  

Використання проектної технології передбачає добре 

продумане, обґрунтоване поєднання методів, форм і засобів 
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навчання. Проект (лат. projectus – кинутий вперед) – передбачає 

розробку завдання, попередній, передбачуваний пошук відповіді 

на питання, шлях вирішення проблеми.  

 Тепер викладач - не єдине, основне джерело знань, а 

організатор пізнавальної діяльності. Особливо продуктивним є 

метод проектів, адже студент, працюючи над проектом, 

проходить такі етапи : 

− Підготовчий ; 

− Проектувальний ; 

− Практичний ; 

− Аналітичний ; 

− Контрольно - коригуючий ; 

− Завершальний. 

Це сприяє розвитку таких форм навчання, як пізнавальна 

(пошук, вивчення та опрацювання інформації), тренувальна 

(формування й розвиток різних видів діяльності ); дослід-

ницька (проведення дослідження, зіставлення); діагностична 

(швидке з’ясування рівня засвоєння навчальної теми); допо-

міжна (підготовка, опрацювання, зберігання та роздрукування 

текстів). 

На сучасному етапі викладання біології бути високо-

кваліфікованим спеціалістом неможливо без знання широкого 

арсеналу освітніх технологій. В моїй педагогічній діяльності 

використовую засоби навчання, які підвищують ефективність 

освітнього процесу, створюють психолого – педагогічні умови, 

які сприяють розвитку мислення студентів, навчальних вмінь і 

навичок, формуванню позитивної мотивації до навчання.  

Розвиток навчання на сучасному етапі вимагає від викладача 

творчого підходу до проведення заняття, модернізації навчаль-

ного процесу, використання інновацій, які урізноманітнюють 

навчання цікавими творчими пошуками та несподіваними 

відкриттями.  

Сьогодні виникла необхідність змінити традиційні системи 

навчання і пропонуються альтернативні. В коледж стали стрімко 

вриватися інноваційні технології, які мені дуже подобаються. 
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Слово «інновація» латинського походження «innovatio», що 

означає оновлення, зміна. Інноваційне навчання на відміну від 

традиційного має на меті не подання певної суми знань, а 

забезпечення розвитку особистості студента, тому що головною 

дійовою особою навчального процесу є не викладач, а студенти. 

Викладач стає одним із тих, хто допомагає вчитися і сам 

одночасно учиться у студентів. [3, с.37].  

Завдання сьогоднішнього дня - створення умов, в яких кожен 

студент може проявити свої здібності, реалізувати творчий 

потенціал.  

Використання проектної технології передбачає добре 

продумане, обґрунтоване поєднання методів, форм і засобів 

навчання. Проект – передбачає розробку завдання, попередній, 

передбачуваний пошук відповіді на питання, шлях вирішення 

проблеми. Навчальний проект – це завдання студентам, 

сформульовані у вигляді проблеми, і їх цілеспрямована 

діяльність, форма організації взаємодії студентів з викладачем та 

студентів між собою і як результат діяльності – студентський 

проект, що вирішує дану проблему. [2,с.34]. 

Організуючи роботу студентів над проектом, треба 

враховувати, що лише особиста зацікавленість його в отриманні 

результату, позитивна мотивація на вирішення проблеми проекту 

можуть підтримати його самостійність. Розширення способів 

роботи з джерелами інформації, посилення самостійної ролі 

студентів в проектній діяльності формують базові компетенції: 

пошук, збір, аналіз, представлення, передачу інформації, 

створення ( в тому числі і комп’ютерної) презентації, проекту-

вання спільної діяльності, рефлексію, самонавчання. Проектна 

діяльність дозволяє педагогу організувати роботу з різними 

групами студентів, що в певному ступені визначає шляхи 

просування кожного студенту від більш низького до більш 

високого рівня навчання – від репродуктивного до творчого. 

[1.с.123]. Проектування дозволяє формувати особистісні якості 

студентів, в першу чергу, вміння працювати в колективі, брати на 

себе і розділяти відповідальність за вибір, вирішувати питання, 
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аналізувати результати діяльності. Дослідницька діяльність - це 

діяльність, пов'язана з рішенням творчого, дослідницького 

завдання із заздалегідь невідомим рішенням.  

При використанні проектної технології кожен студент 

вчиться отримувати знання самостійно і використовувати їх для 

вирішення нових пізнавальних і практичних завдань, оволодівши 

практичними вміннями дослідницької діяльності збирає 

необхідну інформацію, вчиться аналізувати факти, робить 

висновки та узагальнення. Зазвичай, кожен проект є результат 

скоординованих спільних дій викладача та студентів, тому що 

викладач допомагає студентам в пошуку джерел інформації і сам 

є джерелом інформації; координує весь процес створення 

проекту; підтримує і заохочує студентів, підтримуючи 

безперервний зворотний зв’язок. 
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На сучасному етапі вокально-хорового виконавства 

проблема звуковисотного інтонування залишається однією з 

найактуальніших. Особливо вона торкається співаків дитячих 

хорових колективів, які знаходяться на стадії зародження та 

розвитку вокально-хорових навичок. Б. Асаф’єв зазначав, що 

«інтонація – джерело музики» [1]. Сутність та природа музики у 

повному сенсі розкривається саме завдяки інтонації, яка виступає 

головною якістю музично-виражальних засобів. Тобто, інтонація 

є основою музики. Це зумовлює важливість точної, чистої 

інтонації у музичному мистецтві, зокрема у хоровому. Чистота 

інтонування допомагає у правильному розумінні смислу, 

покладеного в основі музичного твору. Саме тому звуковисотне 

інтонування – найважливіший момент у хоровому виконавстві. 

Не зважаючи на широке поширення терміну «інтонація», 

семантичної однозначності він не має. Термін «інтонація» 

походить від латинського «intono» («голосно промовляю») і 

визначається як озвучування мови [2, с. 76]. Головним вираз-

ником інтонації постає людський голос, а мовна і музична 

інтонації утворюються внаслідок емоційної реакції людини на 

зовнішній світ. 

Окрім спільних рис, музична та мовна інтонації мають 

головну відмінність -  смислове значення проголошуваних слів, 

без яких перша має самостійну цінність, а друга не існує. 

Перевага мовної інтонації у її змістовній цінності.  
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Завдяки інтонаційній збагаченості музичний твір насичений 

цілісним змістом та художнім образом. Становлення уявлення 

про музичну інтонацію спонукало до пошуку форм її 

синтаксичного запису. Але сучасний нотний запис задовольнив 

лише одну сторону медалі – фіксацію висоти. Інша ж частина 

якостей звуку (гучність, тембр, артикуляція) фіксується умовним 

позначенням. Звуковисотність та ритм стали фундаментом 

музичної інтонації, отримавши особисті системи організації: 

стрій, гармонію, метр і лад. 

Показовим є те що, в музичній педагогіці термін «інтонація» 

пов’язаний із методичними проблемами, що виникають у процесі 

музичного виховання. «Чиста» або «нечиста» інтонація скрипаля 

чи вокаліста, виховання інтонаційного слуху на уроках 

сольфеджіо, зіставлення конкретних інтервальних «інтонацій» в 

аналізованій мелодії – все це приклади музично-технологічного 

використання терміну «інтонація». На даному рівні науковці 

Побережна Г. І. та Щериця Т. В. пропонують два взаємопов’я-

заних семантичних поняття: «інтонація як звуковисотний бік 

мелодії чи голосу; інтонація як найпростіший мелодико-

ритмічний зворот (мотив)» [3, с. 23]. 

Існує ще одне значення поняття «інтонація», яке використо-

вується у галузі хорового виконавства. Музикознавець Л. Мазель 

вважав, що музична інтонація, подібно до слова, у своєму 

виконанні має чітко промовлятися або інтонуватися. Так виникло 

поняття виконавської інтонації – тобто точного або фальшивого, 

виразного або невиразного інтонування. На його думку, точне або 

чисте інтонування – це правильна передача висоти музичних 

звуків [4].  

Українські педагоги-музиканти називають спів «інтона-

цією, пропущеною через живе серце». У даному контексті, слід 

погодитися та зробити акцент на важливості чистоти 

інтонування у музичному мистецтві, зокрема у хоровому 

виконавстві. Так, дослідник вокального мистецтва А. Єгоров 

зазначав, що «під словом інтонація в співі слід розуміти точне 

та впевнене відтворення висоти звуку голосом» [5, с. 101]. У 
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свою чергу, науковець К. Птиця ототожнював поняття 

«хорового строю» та «інтонування», і в одному з розділів своєї 

роботи поряд із поняттям «стрій» поставив поняття «інто-

нування» [6]. Тієї ж думки дотримувався і дослідник Г. 

Дмитревський, акцентуючи у своїх дослідницьких розробках, 

що «стрій хору – це чистота інтонування в співі», на що ми 

опираємося у нашому дослідженні [7].  

Поняття чистоти інтонування як вірного відтворення 

звуковисотності та виконавської інтонації є взаємозалежними. 

Так, науковці «вірним» називають музичну послідовність інтона-

ційних точок (звуків) на певній музичній площині, наприклад, 

тонусі голосу. Процес створення певної звуковисотної інтонації 

відбувається в умовах ладового відношення і є залежним від 

нього. Так, можна визначити чистоту інтонування як співвідно-

шення висоти звуків з їх місцем у ладовій системі виконуваної 

мелодії, за умови чого мелос уявлятиме безперервний рух від 

тона до тону, а не їх чергування. 

Контекст нашого наукового дискурсу змушує зупинитися на 

визначенні терміну «інтонація» як звуковисотного аспекту 

виконання мелодії. А акцентуючи на використанні даного 

поняття у галузі хорового виконавства, зазначимо, що «інтонація» 

в хорі нерозривно пов’язана з поняттям строю.  

Видатними хорознавцями минулого століття термін 

«інтонування» розглядався  як «спосіб досягнення чистого, 

точного строю». Поняття «чистоти інтонування» розглядалося в 

залежності від визначення терміну «стрій» і не мало автономного 

значення. Отже, доречним є визначення чистоти інтонування як 

такої ладової організації інтервалів у відношенні розмірів і 

характерів, за умови якої інтонаційний бік музики досягає повної 

виразности та вражаючої сили. 

Отже, на основі наукових розвідок визначаємо, що чистота 

інтонування в аспекті хорового виконавства – це точне 

відтворення звуковисотної та ладової організації музичної 

тканини хорового твору, що забезпечує досягнення високої якості 

хорового ансамблю. 
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Основною характеристикою ефективності роботи фондової 

біржі є забезпечення високої ліквідності фінансових активів, що 

обертаються на ній. Кількість та обсяг операцій, проведених на 

її торгових майданчиках узагальнюють дієвість роботи біржі. 

Ліквідність біржової торгівлі є однією з умов роботи фондового 

ринку як інвестиційного механізму залучення коштів гло-

бальних інвесторів у вітчизняну економіку [2]. 

Проблема залучення ресурсів, через інструменти та 

механізми фондового ринку для реалізації стратегії сталого 

розвитку, залежить не тільки від традиційних показників, що 
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характеризують якість стратегії (норми рентабельності, терміну 

окупності), але і від зміни середовища. Саме воно визначає 

можливі ризики інвестування і в кінцевому підсумку ефективний 

інвестиційний період. Інвестиційне середовище глобального 

фінансового ринку визначається домінуючими гравцями, серед 

яких економічно розвинені фондові ринки США та Західної 

Європи. 

Показники Української фондової біржі випереджають тільки 

Кіпрську біржу, а серед країн сусідів, такі дані: Московська 

фондова біржа посіла — 22 місце (капіталізація 636 млрд $), 

Стамбульська фондова біржа — 31 місце (165 млрд $), 

Варшавська фондова біржа — 32 місце (165 млрд $). Рівень 

капіталізації Української фондової біржі UX в $ 0,039 трлн на 

1.04.2019 р. у порівнянні з біржами лідерами (біржи першої 

трійки: Нью-Йоркська — $ 232,1 трлн, NASDAQ — у $ 112,1 

трлн, Токійська — $ 56,1 трлн) свідчить про без діяльність. За 

словами практикуючого трейдера Еріка Наймана головною 

причиною є засилля і абсолютна влада олігархів — власників 

українських банків, зацікавлених в депозитах українських 

громадян, а не в їх інвестиціях в акції, фондові індекси та інші 

цінні папери Української біржі [1]. 

Загальний обсяг випусків емісійних цінних паперів, 

зареєстрованих Національною комісією з цінних паперів та 

фондового ринку у січні-липні 2021 року, становив 48,96 млрд 

грн, що менше на 17,48 млрд грн порівняно з відповідним 

періодом 2020 року (66 млрд грн). Протягом січня-липня 2021 

року зареєстровано випуски облігацій підприємств у іноземній 

валюті на суму 8 млн доларів США. Протягом січня-липня 2021 

року не зареєстровано випусків облігацій місцевих позик [3]. 

Протягом січня-липня 2021 року обсяг випусків інвестицій-

них сертифікатів пайових інвестиційних фондів, зареєстрованих 

Комісією, становив 2,81 млрд грн, що більше на 620 млн грн 

порівняно з даними за аналогічний період 2020 року. 

Протягом січня-липня 2021 року обсяг випусків акцій 

корпоративних інвестиційних фондів, зареєстрованих Комісією, 
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становив 26,4 млрд грн, що більше на 2,2 млрд грн порівняно з 

даними за аналогічний період 2020 року. 

Кількість внесених в ЄДРІСІ корпоративних інвестиційних 

фондів та пайових інвестиційних фондів з початку року за станом 

на 31.07.2021 становить 158 інститутів спільного інвестування, 

серед них: 136 корпоративних інвестиційних фондів; 22 пайових 

інвестиційних фондів. 

За липень 2021 року вилучено з ЄДРІСІ 3 пайових та 0 

корпоративних інвестиційних фондів. За результатами торгів на 

організованому ринку протягом січня-липня 2021 року обсяг 

біржових контрактів з цінними паперами склав 237,88 млрд грн. 

Протягом січня-липня 2021 року порівняно з даними 

аналогічного періоду 2020 року обсяг біржових контрактів з 

цінними паперами на операторах організованого ринку 

збільшився на 30% (січень-липень 2020 року – 183  млрд грн) [3]. 

Обсяг біржових контрактів з цінними паперами протягом 

січня-липня 2021 року на операторах організованого ринку на 

вторинному ринку становив 99,87% від загального обсягу 

біржових контрактів. 

Підсумовуючи все вищезазначене щодо покращення стану 

фондового ринку держави, вкрай необхідне відновлення 

інвестиційної функції; підтримка розвитку ринку, шляхом 

забезпечення його симетричної інтеграції з фінансовими 

ринками ЄС; впровадження нових інструментів; надання 

регуляторних стимулів для українських емітентів та інвесторів; 

спрощення процедур заснування бізнесу; обов'язкове залучення 

експертів, представників інвестиційної спільноти та надання їм 

домінуючої ролі у процесах розробки програмних документів 

щодо розвитку ринку капіталу, а також законопроектів з метою 

якісної імплементації європейського законодавства щодо 

фондового ринку [4]. 
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Філологічні науки 
 

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ВИКЛАДАННЯ 

ІНОЗЕМНИХ МОВ 
 

Приймук Наталія Василівна 

Кісіль Любов Романівна 

викладачі англійської мови 

Екологічний коледж Львівського національного 

аграрного університету, м.Львів  

Вступ  

Проникнення інновацій у всі сфери людської діяльності 

спрощує процес міжособистісного та ділового спілкування. Без 

сумніву, що інноваційні технології також зробили революцію в 

освіті. Педагоги кардинально скоригували свої методи навчання у 

відповідь на нові технології. Застосування сучасних технологій у 

навчанні бізнес курсу іноземної мови передбачає зробити 

навчання цікавим, а також більш продуктивним. Крім того, цей 

сучасний технологічний інструмент допомагає учням залучатися 

та навчатися відповідно до своїх інтересів.  

Неоціненну допомогу студентам у вивченні іноземної мови 

може надати Інтернет. Глобальна павутина дає унікальну можли-

вість використовувати автентичні тексти, спілкуватися з носіями 

мови, створює природне мовне середовище та формує міжкульту-
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рну співпрацю. Доступ до Інтернету створює стимули до вільного 

володіння іноземною мовою. Інтернет як засіб передачі інформації 

є особливо актуальною формою самостійної роботи студентів піс-

ля занять. Під час пошуку в Інтернеті студенти набувають вміння 

самостійно здобувати знання, працювати з великими обсягами 

інформації, аналізувати інформацію, щоб побачити та вирішити 

проблеми. 

Нові інформаційні технології, такі як Інтернет, аудіо та відео 

комплекси, мультимедійні комп’ютерні програми широко вико-

ристовуються у вищих навчальних закладах. Всі ці технології 

допомагають створити додаткові можливості для розвитку твор-

чості студентів, сприяють їх допитливості та розвитку інтересу до 

дослідницької роботи. Більш того, це дає можливість ефективно 

вирішити ряд таких дидактичних завдань:  

• вдосконалення навичок читання; 

• розширення словникового запасу сучасними іншомовними 

словами;  

• удосконалення монологічних та діалогічних мовленнєвих 

навичок;  

• обговорення матеріалів Інтернету;  

• формування стійкої мотивації до іншомовної діяльності під 

час обговорення проблем, цікавих для всіх.  

Використання сучасних технологій, таких як комп’ютери, 

Інтернет-ресурси, спеціальні освітні мультимедійні програми, а 

також сучасне технічне обладнання дозволяють оптимізувати 

навчальний процес. Перевагами використання інноваційних 

технологій є: 

• підвищення мотивації та ентузіазму студентів та викладачів 

шляхом активної участі у роботі, процес живого спілкування, 

можливості засвоєння мови збільшуються завдяки співробіт-

ництву, взаємодії та спілкуванню у вивченні мови;  

• великий потенціал для різноманітних методів навчання та 

навчання для потреб кожного студента;   

• задоволеність роботою, де результат видно після кожного 

секції;  
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• самовиховання особистості студента через вміння знаходи-

ти, отримувати, оцінювати та аналізувати відповідну інформацію;  

• інтенсифікація навчального процесу, що дозволяє раціо-

нально організувати навчальний процес, як у класі, так і за умови 

самостійної роботи студентів. 

• професійний розвиток - комунікативні навички студентів та 

викладачів.  

Отже, інноваційні технології значно збагачують та урізнома-

нітнюють процес викладання іноземної мови. Інтелектуальний, 

творчий пошук поступається місцем монотонній роботи. Це допо-

магає творити особистість нового типу, активну, цілеспрямовану, 

орієнтовану на постійне самовиховання та розвиток. Таким чином, 

інформаційні технології сприяють підвищенню ефективності 

навчального процесу, його індивідуалізації, активній педагогічній 

співпраця викладачів та студентів; створюють оптимальні умови 

для творчого використання інформація в самостійній пізнавальній 

діяльності студентів. Комп'ютерний додаток заохочує оптимізацію 

управління навчанням, підвищує ефективність навчального проце-

су, економить час викладачів на роботу з навчальним матеріалом, 

спрощуючи його пошук, аналіз, відбір і дає можливість застосову-

вати нові організаційні форми навчання.[1] 

Методи та підходи у викладанні іноземних мов 

Згідно з науковими твердженнями вітчизняних та зарубіжних 

вчених, термін “метод” має два основні значення:  

1) певний шлях до мети, що означає досягнення результату, 

2) прийом або система прийомів, що застосовуються в будь-

якій галузі діяльності. 

Сучасний етап характеризується ретельним підбором методів 

викладання іноземних мов. Сьогодні особливий акцент робиться 

на сучасних інформаційних технологіях та актуальних тенден-

ціях. Головна мета - формування вторинної мовної особистості. 

Студенти повинні вивчити нову мову на  принципово новому 

рівні. Для цього важливо відокремити її від рідної мови, щоб 

уникати помилок у сприйнятті. При виборі інноваційних методів 

беруться до уваги такі критерії:  
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➢ Створення комфортної та підтримуючої атмосфери для 

студентів, сприяння розвитку природного інтересу та бажання 

вивчити нову іноземну мову.  

➢ Залучення емоцій, почуттів, переживань до навчального 

процесу задля стимулювання вербальних, письмових та творчих 

здібностей.  

➢ Використання когнітивного підходу у навчальному 

процесі.  

➢ Заклик до самостійної роботи з мовою на рівні емоційних 

та фізичних можливостей. 

Різні форми роботи допоможуть досягти цих цілей. Практич-

ний досвід дозволяє зробити висновок, що особистість та інтереси 

студента безпосередньо впливають на якість розуміння іноземної 

мови. Для цього важливо використовувати різноманітні методики 

та засоби навчання. [5] 

Гуманістичний підхід 

У 1960-1970 роках сформувався гуманістичний підхід до 

навчання. Відповідно до нього навчальний процес керується 

безпосередньо індивідуальністю студента. Забезпечення його 

інтересів та потреб сприяє більш швидкому вивченню іноземних 

мов. Створення ігрових ситуацій з урахуванням індивідуальних 

особливостей студента сильніше залучає його до процесу. У 

гуманістичному підході особистість викладача стає менш 

важлива, хоча все ще досить важлива. Гуманістичний підхід 

призвів до формування низки альтернативних методів навчання. 

Їх метою було вивчення іноземної мови,  формування навичок 

говоріння та письма. До цих нетрадиційних методів належать: 

• залежність від фізичних дії,  

• метод «громади»,  

• «тихе навчання»,  

• нейролінгвістичне програмування.  

Деякі техніки довели свою цінність і вижили. [2] 

Комунікативний підхід  

Гуманістичний підхід врешті-решт призвів до формування 

комунікативного підходу, на якому ґрунтується вся процедура. 
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Традиційні методи граматичного перекладу не формують мовних 

знань. Студент вміє читати та перекладати різні тексти на 

високому рівні, але він не здатний застосувати знання іноземної 

мови в реальних життєвих ситуаціях.  Ключове завдання цього 

дпідходу - збагачення словникового запасу. Однак нові слова 

потрібно зберігати не тільки у пасивній, але й в активній формі. 

Іншими словами, студент повинен не тільки знати переклад  

слова, але повинен вміти використовувати його в мовленні або 

написанні власних висловлювань. Як найпростішу вправу для 

розвитку такої навички можна відзначити спонтанні групові 

діалоги. Студенти діляться на пари і намагаються спілкуватися на 

різні теми. Зазвичай викладач стежить за розмовою. Під час 

вивчення нових слів можна використовувати вправи з картками. 

На них прописують нові слова, а потім повертають та змішують. 

Один студент малює картинку і намагається пояснити значення 

іноземного слова, щоб інші могли здогадатися. Ця вправа 

дозволяє «відчути» нові слова та запам’ятати ситуації, в яких 

вони використовуються правильно. На певному етапі розвитку 

можуть бути впроваджені в навчальний процес різні фільми 

іноземною мовою. Студентам ставлять запитання, відповіді на які 

слід визначити безпосередньо з переглянутих відео. У межах 

комунікативного підходу майже немає простого читання та 

перекладу текстів. Найчастіше викладачі організовують якесь 

групове обговорення. [6] 

Культурологічний підхід  

При створенні методичної системи навчання іноземної мови 

часто враховується культурологічний підхід. Його головна мета - 

формування міжкультурної компетентності. На цьому 

ґрунтується конкретна модель навчання та основні принципи. 

Експерти виділяють такі принципи:  

• словесна спрямованість навчання,  

• врахування особливостей мовленнєвої діяльності інозем-

ною мовою,  

• моделювання ситуації міжкультурного спілкування в 

процесі навчання, 
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• врахування свідомості та модульності,  

• раціональне використання рідної та іноземної мови,  

• врахування особистих потреб студентів,  

• прагнення до систематичності у підготовці набору вправ.   

Мовленнєві вправи завжди мають більші пріоритети. Про це 

свідчить принцип мовленнєвої спрямованості процесу навчання в 

культурологічному підході. Завдяки цьому ми можемо сформу-

вати навички міжкультурного спілкування. Однак практична мета 

навчання все ще зводиться без посередньо до здатності підтри-

мувати міжкультурність спілкування. Важливу роль відіграв 

принцип адекватності вправ. Вони призначені для моделювання 

ситуації для міжкультурного навчання. Для цього потрібно 

враховувати культуру, цінності, комунікаційні наміри та 

очікування, а також базові знання. Викладач повинен вибрати 

завдання з урахуванням різних аспектів, тому студенти зможуть 

брати участь у між культурному спілкування на різних рівнях. 

Можлива вправа - діалог між студентами, обговорення різних 

текстів та фільмів, що порівнюють особливості рідної культури та 

культури цільової мови. Моделювання різних ситуацій дозволяє 

розширити мовленнєві навички.[2] 

Проблемний підхід  

З метою підвищення ефективності та результативності 

безперервно проводяться тренінгові дослідження. Одне з ключо-

вих напрямків - проблемне навчання, що впливає на розвиток 

різних аспектів іноземної мови. Експерти шукають засоби для 

вирішення проблемних завдань - розвиток пізнавальної діяль-

ності, включаючи  роботу  розумових сил, стимулюючи творчі 

здібності та незалежність. Педагогіка дійшла висновку, що 

студент повинен бути не просто пасивним об’єктом, що сприймає 

інформацію, а повноправним учасником процесу. Проблемне 

навчання сьогодні відноситься до інноваційних методів викладан-

ня іноземних мов. Він діє як засіб для саморозвитку навичок та 

мислення студентів. Специфіка проблемного підходу до навчання 

- це залучення студентів до процесу, за допомогою якого вони 

визначають свою специфіку відкриття, отримання нових знань. 
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Вони роблять припущення та аргументи на користь певних 

висновків, а не просто вивчають надану інформацію. Таким 

чином, проблемне навчання стимулює самостійність та сприяє 

формуванню навичок викладацької та дослідницької діяльності. 

Викладачам, які використовують проблемний підхід у навчанні, 

слід звернути увагу на систематичний розвиток самостійних 

робота студентів у групі. Основна мета - допомогти їм самостійно 

здобути знання. Розвиток творчої уяви, міркувань та уваги до 

деталей допомагають у подальшому навчанні. Основними 

аспектами цього методу є:  

❖ розвиток логічного, творчого та діалектичного мислення,  

❖ перетворення звичайного навчального матеріалу в більш 

наочний,  

❖ систематична робота  з проблемними ситуаціями.[1] 

Інтерактивні методи  

В даний час широко використовуються інтерактивні навчаль-

ні завдання та вправи. Вони демонструють високу ефективність, в 

залежності від вікової групи. До них зазвичай відносяться:  

• мовні розминки,  

• групова робота команд (круглі столи, дискусії, міні-

конференції тощо),  

• різноманітні ігри,  

• використання аудіо та відеоматеріалів.  

Розминка передбачає деякий діалог між викладачем та 

студентом. Вона також служить для оволодіння мовленнєвими 

навиками та повторення слів. Щодо ігор, то сюди підійдуть 

імпровізації, театральні вистави тощо. Кожен студент може мати 

роль, яку він повинен зіграти. За допомогою цих ігор вирішується 

кілька проблем:  

❖ забезпечується новизна комунікативної ситуації,  

❖ з’являються можливості використання нової та старої 

лексики,  

❖ зникає страх перед іншомовним мовленням. 

Для розвитку мовленнєвих та інших навичок сьогодні 

використовуються аудіо та відеоматеріали. Вони дозволяють 



 

156 

отримувати нову інформацію, слухати тексти та практикувати 

вимову. На заняттях використовуються магнітофони, інтерактив-

ні дошки, проектори та різноманітне мультимедійне обладнання. 

Це забезпечує різноманітність у процесі вивчення іноземної 

мови.[3,7] 

Модернізація процесу навчання іноземної мови  

Мобільне навчання та кваліфіковані люди необхідні для 

соціального, економічного та духовного розвитку суспільства. 

Для вирішення проблеми проводиться модернізація процесу 

навчання відповідно до вимог. Зокрема це стосується викладання 

іноземних мов. Модернізація передбачає зміну цілей, обсягу 

обов'язкового змісту, а також методів та інструментів для розвит-

ку нових знань. Ключовий момент у модернізації навчального 

процесу - це впровадження сучасної інформації та комунікацій-

них технологій. У наш час вони не тільки допомагають у 

навчанні, а й стають засобом комунікації для мільйонів людей по 

всьому світу. Комп'ютер дозволяє легко імітувати ситуації, 

отримати доступ до різноманітних навчальних матеріалів, вправ 

та мультимедійних даних. За допомогою сучасних технологій 

набагато простіше збирати інформацію, аналізувати та упорядко-

вувати її. Багато закладів виходять на новий рівень використання 

мультимедіа. Використання комп’ютерів та інших пристроїв 

визначає успіх усього навчального процесу. Мультимедійні 

підручники та викладені матеріали доступні в цифровому 

форматі. Інтернет відкриває можливості для спілкування носіїв 

мови практично в будь -якій точці світу. Це було майже 

неможливо 10-15 років тому. Більшість викладачів сьогодні 

активно розвивають ці технології, оскільки це стосується питання 

професіоналізму та розвитку кар’єри.[5] 

Висновок  

Таким чином, доведено, що традиційне навчання спрямоване 

лише на передачу та підтримку знань, умінь та навичок. Сучасна 

мовна освіта спрямована на формування багатокультурної 

ідентичності з навичками самоаналізу та систематизації нових 

знань. Інформаційні та комп’ютерні технології можуть підвищити 
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ефективність та створити умови для самоосвіти. Інноваційні 

методи є невід’ємною частиною модернізації всієї системи. 

Викладачі повинні ознайомитись з найбільш прогресивними 

підходами, а пізніше поєднати їх та використовувати у своїй 

роботі.[4] 
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Вступ: Алгоритми комп’ютерного зору вже зарекомендува-

ли себе у більшості сфер застосування, починаючи біометричною 

ідентифікацією та закінчуючи програмами автоматичної 

парковки у сучасних автомобілях. Алгоритми дозволяють з 

великою точністю знаходити об’єкти на зображеннях, виділяти їх 

та потім відправляти на подальшу обробку. Але серед більшості 

цих алгоритмів існує недолік у вигляді швидкості роботи, а 

процес їх оптимізації може погіршити точність.  

У той же час існує генетичний алгоритм,  який за допомогою 

самонавчання і вибірки найкращих результатів здатен за найко-

ротший час знайти найкраще рішення (або найбільш наближене 

значення). Також цей алгоритм має велику кількість налаштувань 

(Розмір популяції, кількість поколінь, шанс випадкової мутації, 

тощо) що дозволяє нам регулювати компроміс між точністю та 

швидкості виконання. 

У рамках цього докладу буде розглянуто оптимізацію 

алгоритма Хафа для знаходження кіл, за допомогою генетичного 

алгоритму. 

Мета роботи: Розглянути застосування генетичного 

алгоритму у задачі сегментації кіл на зображеннях. 

Підготовка зображень 

Перш ніж починати обробку зображень, потрібно застосу-

вати ряд фільтрів, для усунення заважаючих об’єктів (тіней, 
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засвітів, шумів і тд) та зменшення складності виконання 

алгоритмів сегментації. 

Для усунення шумів зображення можна застосувати : 

● Низькочастотні фільтри. В цих фільтрах за основу береться 

згортка зображення із застосуванням константного ядра (зазвичай 

3х3); 

● Фільтр Гаусса, застосовує функцію Гаусса, тим самим 

розмиває зображення, усуваючи шуми. 

Для вирівнювання зображення по яскравості можна 

застосувати наступні операції: 

●  Еквалізація, операція для вирівнювання яскравості 

зображення, на основі вирівнювання гістограми; 

● Функція вікно-рівень,яка за допомогою параметрів вікна 

здатна виділяти об’єкти певної яскравості. 

 Щоб зменшити складність розрахунку усіх подальших 

алгоритмів можна використати комбінацію наступних фільтрів: 

● Бінаризація методом трикутника. Аналізує гістораму 

яскравості для знаходження порогу бінаризації, на основі котрого 

вирішується який піксель візьме найбільше значення яскравості 

(зафарбуєтся у білий колір), а який найменше значення(піксель 

стане чорним); 

● Оператор Собеля. Застосовує спеціальну згортку для 

розрахунку потеціально можливих границь об'єктів. 

 Два останніх фільтри у своїй комбінації залишають лише 

контури, найбільш контрастуючих об’єктів на зображенні.  

Перетворення Хафа для знаходження кіл  

Перетворення Хафа, широко застосовується у задачах 

обробки зображень та комп’ютерного зору. Суть алгоритму 

полягає у знаходженні шляхом голосування прямих ліній, які 

утворюють багатокутник, а також криві лінії, які утворюють кола 

та еліпси[1]. 

 Для знаходження колових об'єктів, і їх центри - існує 

частный випадок перетворення Хаффа для знаходження кіл. Суть 

саме цього алгоритму полягає у побудові кіл із деяким радіусом r 

для кожного пікселя і підрахунку кількості перетинів(кількості 
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голосів). Далі знаходиться точка з найбільшою кількістю перети-

нів, і ця точка буде центром шукомого кола із радіусом r (рис. 1). 

 
Рис.1 Побудова допоміжних кіл для знаходження центра оригіналу[2] 

(Синя точка має найбільшу кількість перетинів, отже центр кола буде 

знаходитись саме у ній). 

 

 Недоліком перетворення полягає у високій розрахункової 

складності, у випадку коли у нас невідомий радіус кола, і тому мі 

повинні повторювати перетворення для усіх потенціальних 

радіусів, поки не знайдемо радіус із найбільшою кількістю 

перетинів. 

Генетичний Алгоритм 

У задачах оптимізації розрахунків іноді застосовують 

Генетичний алгоритм. Його суть полягає у створенні вибірки 

кандидатів на рішення деякого рівняння, потім усім кандидатам 

присвоюється шанс на схрещування в залежності від наближення 

до справжнього рішення, і потім шляхом схрещування параметрів 

кандидатів утворюються нова вибірка, яка буде вже більш 

наближена до рішення рівняння (рис 2).  

Іноді на етапі схрещування відбуваються випадкові 

мутації(деякі параметри зміст наслідування приймають нові 

випадкові значення). Мутації не дають вибірці виродитись. (коли 

усі кандидати мають схожі параметри, які далекі від рішення). Усі 

ці операції повторюються до тих пір поки: 

1. Не буде знайдене рішення. 

2. Не буде досягнутий ліміт по кількості поколінь рішень 

3. Похибка не буде достатньо малою 
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Рис 2. Блок-схема генетичного алгоритму[3]. 

 

Задля оптимізації пошуку кола на зображенні можна створи-

ти вибірку спираючись на координати центру потенційного кола 

тоді кожен претендент буде мати хромосоми вигляду: 

(x, y, r) 

Для функції якості можна вибрати кількість співпавших 

пікселів, можна взяти за основу підрахунку голосів із алгоритму 

Хафа, але рахувати кількість перетинів теоретичних кіл із 

реальним. Тому функція якості це буде мати вигляд: 

𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑟)  =  
𝑛

2𝜋𝑟
 

де n - кількість пікселів потрапивших на коло претендента. 

 Базуючись на результатах попередніх розрахунків, ми 

залишаємо кандидатів із найкращим результатом, і виконуємо 

обмін хромосомами тим самим формуючи, нову вибірку яка вже 

буде більш наближена до реального результату, і відповідно 

повторювати цю процедуру поки нас не задовольнить результат.  
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студенти  

Черкаський державний – бізнес коледж 

м. Черкаси, Україна 

В останні десятиліття у світовій економіці екологія стає но-

вим фактором виробництва, що пов’язано з усвідомленням необ-

хідності раціонального та ефективного використання природних 

ресурсів, а також скорочення обсягів викидів забруднюючих ре-

човин. Одним із основних методів реалізації цієї проблеми є 

державний вплив на економіку природокористування. Найбільш 

поширеним інструментом державного стимулювання екологізації 

виробництва є впровадження системи екологічного оподатку-

вання [2]. 

В Україні основним елементом системи екологічного 

оподаткування є екологічний податок, тобто загальнодержавний 

обов’язковий платіж, який стягується за:  
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– викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами забруднення;  

– скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти;  

– розміщення відходів (за винятком розміщення деяких 

відходів як вторинної сировини);  

– утворення радіоактивних відходів (зокрема, вже накопиче-

них);  

– тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх вироб-

никами понад строк, що встановлений умовами ліцензії [4]. 

«Екоподаток – обов’язковий платіж, що сплачується з 

фактичних обсягів різних викидів, скидів, розміщення відходів у 

довкіллі. Ставка екологічного податку на викиди СО2 в Україні 

одна з найнижчих у світі. Для прикладу, в Польщі, яка 

встановлює мінімальну ставку в Європі, вона дорівнює 1 євро за 

тонну, а в нашій державі – це лише 10 грн за тонну» [3]. 

Загалом з 1 січня по 31 грудня 2020 року сплачено коштів 

екоподатків на суму 5 165 818 000 грн. Загалом з 1 січня по 31 

грудня 2020 року сплачено коштів екоподатків за класом доходів 

бюджету «Екологічний податок за викиди в атмосферне повітря»: 

1 918 977 510 грн.  

Основними платниками були [1]: 

- АТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО» Львівська область; 

- АТ «ДТЕК ДНІПРОЕНЕРГО» Запорізька область; 

- ПАТ «ЦЕНТРЕНЕРГО» Київ; 

- ТОВ «ДТЕК СХІДЕНЕРГО» Донецька область; 

- ПАТ «ДОНБАСЕНЕРГО» Київ; 

- ПАТ «ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТКОМБІНАТ»; 

- ПАТ «ДМК» Дніпропетровська область; 

- ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ». 

Загалом з 1 січня по 31 грудня 2020 року сплачено коштів 

екоподатків за класом доходів бюджету «Надходження від скидів 

забруднюючих речовин у водні об'єкти»: 146 031 140 грн. 

Основними платниками були [1]: 

- ПРАТ «АК "КИЇВВОДОКАНАЛ»; 

- КП «ХАРКІВВОДОКАНАЛ»; 
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- ЛМКП «ЛЬВІВВОДОКАНАЛ»; 

- КП «ДНІПРОВОДОКАНАЛ»; 

- ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»; 

- ТОВ «ЄРИСТІВСЬКИЙ ГЗК» 

- ПРАТ «РІВНЕАЗОТ». 

Оскільки розмір сплаченого екологічного податку є прямим 

відображенням завданої шкоди навколишньому природному сере-

довищу, а впровадження даного податку покликане покращити та 

відновити екологічний складник, то теоретично сума бюджетних 

витрат на таке відновлення не повинна бути меншою за сплачену 

на даній території суму екологічного податку. Світовий досвід 

екологічного регулювання показує, що для захисту інтересів гро-

мадян та національних виробників світова спільнота намагається 

скоординувати свої дії у сфері екологічного оподаткування. Нині в 

країнах – членах ОЕСР та ЄС широко застосовується понад 520 

різновидів екологічних податків, які стимулюють суб’єктів 

господарювання зменшувати викиди забруднюючих речовин [6]. 

Отже, основним призначенням системи екологічного 

оподаткування є стимулювання раціонального природокористу-

вання. В Україні основним елементом цієї системи є екологічний 

податок; природоохоронні функції також опосередковано викону-

ють рентна плата та деякі види акцизного податку. Екологічний 

податок має дві функції, а саме регулюючу (природоохоронну) та 

фіскальну [5]. В Україні ці функції виконуються недостатньо 

через відсутність суттєвої позитивної динаміки еколого економіч-

них показників. У розвинених країнах світу існують три групи 

екологічних податків і зборів, а саме фіскальні, компенсаційні та 

стимулюючі. Характерною особливістю систем екологічного 

оподаткування країн ЄС, на відміну від України, є наявність 

податку на продукцію, що містить екологічно шкідливі речовини. 

Основними напрямами реформування наявної системи екологіч-

ного оподаткування в Україні, крім впровадження цього податку, 

є зміна порядку стягнення екологічного податку (за прогресив-

ною шкалою та надання податкових пільг), введення збору на 

захист навколишнього середовища 
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Анотація: Психологічні та соціально-педагогічні дослідження 

дозволяють стверджувати, що сім’я посідає дуже важливе 

місце серед факторів та соціальних груп, які впливають на 

формування особистості. Сучасний стан дошкільної освіти 

потребує цілісного підходу до особистості дитини. Цим 

пояснюється необхідність ділового педагогічного взаємозв’язку 

сім’ї та дитячого садка на основі об’єднання їх виховних зусиль. 

Вихователь та батьки діють в інтересах дитини, приймають 

рішення стосовно її виховання та навчання, створюють для неї 

належні умови. Від того, наскільки ці взаємовідносини будуть 

узгоджені, настільки залежить успіх формування особистості в 

цілому. 

Ключові слова: оптимізація взаємодії, співробітництво дитя-

чого закладу і сім’ї, вимоги співпраці, завдання співпраці. 

Сім’я є головним соціальним інститутом, де формуються та 

розвиваються соціально значущі цінності і настанови особистості, 

де відбувається соціалізація і виховання покоління, що підростає. 

Модернізація дошкільної освіти не може не торкнутися 

сучасної сім’ї, лишити родину стороннім спостерігачем змін, що 

відбуваються у першій її ланці, не зачепити її інтересів [1, с.325]. 

Ефективне впровадження програми «Я у світі» потребує 

оновлення стратегії й тактики взаємодії педагогів з батьками, 

зміни її векторів та акцентів, осучаснення предмета розмов, 

розширення спектру життєво важливих проблем, надання 
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зустрічам більшої щирості, відвертості, конструктивності, 

звільнення від надмірної формалізованості. Саме цим обумовлена 

актуальність вибраної мною теми «Оптимізація взаємодії 

дошкільного навчального закладу з сім’єю». 

Здавна триває дискусія, що є важливішим у становленні 

особистості: сім’я чи суспільне виховання (дитячий садок, школа, 

інші освітні установи). 

Так видатний педагог Я.А. Коменський схилявся на користь 

сім’ї і називав материнською школою ту послідовність і суму 

знань, яких набуває дитина з рук і вуст матері, уроки матері без 

перерви в розкладі і без вихідних і канікул. Погоджувався з ним 

Г. Песталоцці: «Сім’я є істиним органом виховання». 

Інший погляд на сім’ю мав Р. Оуен. Він розглядав сім’ю як 

перешкоду на шляху формування нової людини. 

На важливість родинного виховання вказували відомі діячі 

Г.С. Сковорода, С.Ф. Русова, Т.Г. Шевченко, І.Я. Франко, 

Л. Українка, Т. Лубенець, Г. Ващенко. 

Сучасна наука також оперує даними про важливість сімей-

ного виховання для повноцінного розвитку особистості дитини, 

оскільки його сила і вплив не порівнюються з жодним, навіть з 

дуже кваліфікованим вихованням у дитячому садку чи школі. 

Психологічні та соціально-педагогічні дослідження дозволяють 

стверджувати, що сім’я посідає дуже важливе місце серед 

факторів та соціальних груп, які впливають на формування 

особистості. 

Саме сім’я з її інтимно-особистими зв’язками, як ніяка сус-

пільна установа, може забезпечити дитині емоційний захист, 

відчуття важливості та суттєвості свого існування, щирої зацікав-

леності в ній. Сім’я – це те середовище, у якому в дитині форму-

ється уявлення, де вона приймає перші рішення щодо себе, і де 

починається розвиток соціальної природи дитини. Немає таких 

якостей особистості, у формуванні яких не брала б участь сім’я. 

Повноцінне здійснення завдань розвитку, навчання і вихо-

вання дошкільників значною мірою визначається налагодженням 

взаємодії дітей і дорослих: «педагоги – діти – батьки». Педагогам 
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і членам родин вихованців слід усвідомити, що і діти, і вони є 

повноправними учасниками педагогічного процесу, та взаємоді-

яти на засадах діалогу, довіри, партнерства з правом ініціативи, 

активної дії, самоконтролю. Позиція дитини потребує поваги, ро-

зумного захисту і підтримки з боку дорослих учасників взаємодії. 

Вихователь та батьки, об’єднанні у своїй діяльності, діють в 

інтересах дитини, створюють для неї належні умови. Від того, 

наскільки такі взаємовідносини будуть узгоджені, залежить успіх 

формування особистості в цілому. Саме взаємодія у педагогічному 

процесі сім’ї та дошкільного закладу здатна здійснювати особис-

тісно-орієнтований підхід, формувати індивідуальність, активізу-

вати творчий потенціал не лише дитини, але і педагогів, і батьків. 

Об’єднання зусиль допоможе створити широкий розви-

вальний простір, сприятливий для повноцінного буття дитини в 

сім’ї та дошкільному закладі, розкриттю нею своїх сутнісних сил, 

становленню як активного суб’єкта індивідуальної та колективної 

діяльності. 

На сучасному етапі складна й відповідальна просвітницька 

робота дошкільного закладу, спрямована на розширення й 

поглиблення уявлень членів родин про сучасні освітні завдання, 

роль вікових та індивідуальних особливостей дитини в її особис-

тісному становленні, сутність компетентності як інтегративну 

якість особистості. Сьогодні вкрай важливо узгодити позиції та 

очікування педагогів і батьків, принаймні по основних напрямах, 

гуманізувати взаємодію, налаштуватися на необхідність про-

фесійного та особистісного самовдосконалення [1, с. 325]. 

В основу взаємодії сучасного дошкільного закладу і сім’ї  

покладається співробітництво. Ініціаторами його встановлення 

має виступати дошкільний навчальний заклад, оскільки педагоги 

професійно підготовлені до освітньої роботи. Педагог усвідом-

лює, що співробітництво потрібне в інтересах дитини. В цьому 

необхідно переконати батьків. 

Взаємодія являє собою спосіб організації спільної діяльності 

з родинами, яка здійснюється на основі соціальної перцепції за 

допомогою спілкування. 
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Завдання взаємодії: забезпечення дитині в сім’ї та дошкіль-

ному закладі оптимальних умов для повноцінного фізичного та 

психічного розвитку, сприяння задоволення її потреби в емоцій-

но-особистісному спілкуванні; розвиток її творчих інтересів та 

здібностей, підвищення рівня сформованості педагогічної 

культури вихователів та батьків. 

Щоб найкраще, найвідповідальніше підійти до виховання 

дитини, батьки разом з вихователями повинні збудувати свої 

стосунки на принципах взаємної поваги, розуміння важливості 

один одного і усвідомлення того, що таке партнерство матиме 

довготривалий вплив, на користь усіх. 

Залучення батьків та інших членів сім’ї до освітньо-вихов-

ного процесу є необхідним, передусім для дітей. І не тільки тому, 

що діти більше дізнаються про своїх батьків. Важливою є та 

любов і вдячність дітей до своїх рідних і близьких, які виявля-

ється так багато знають, вміють, можуть. 

Успіх співробітництва вирішальною мірою залежить від вза-

ємних установок сім’ї і дошкільного закладу. Найсприятливіше 

вони складаються за умов, коли обидві сторони усвідомлюють 

необхідність цілеспрямованого впливу на дитину і довіряють 

одне одному. Батьки повинні бути впевненими, що їх участь у 

житті дитячого садка важлива не тому, що цього хоче вихователь, 

а тому, що це важливо для розвитку їхньої дитини. Вони повинні 

усвідомити конкретні позитивні наслідки для дитини, через їх 

включення у життя дошкільного закладу. Важливо, щоб батьки 

були впевнені в хорошому ставленні педагогів до дитини, відчу-

вали їх компетентність з питань виховання, поціновували його 

особистісні якості (доброзичливість, чуйність, увагу до людей, 

турботливість).  

Для узгодження дій родини та дитячого садка як суб’єктів 

виховання доцільно дотримуватися таких вимог, що допоможуть 

залучити батьків до співпраці: сприятлива атмосфера, коли 

педагогічний колектив дружньо налаштований і допомагає в 

усьому; постійне двостороннє спілкування між родиною дітей та 

дошкільним закладом; сприйняття батьків як колег [3, с.29]. 
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Саме завдяки дошкільному закладу батьки мають змогу 

отримати необхідний досвід і стати менш залежними від фахівців. 

Важливо, щоб у дошкільному закладі були передбачені різні види 

спілкування та взаємодії між родинами та педагогами, фахівцями. 

Щоб принцип взаємодії спільності виявився реально діючим, 

дошкільна установа має відмовитися від монологу, звички лише 

керувати батьками, натомість надати перевагу діалогу. 

Педагогічна допомога батькам повинна спиратися на ретельне і 

всебічне вивчення кожної сім’ї, кожної дитини. Це повинен бути 

союз особливого призначення, що ґрунтується на тонких 

духовно-моральних і емоційно-інтелектуальних переконаннях. 

Отже, насамперед, педагогічний колектив повинен взяти 

собі  за пріоритетні напрямки роботи з батьками: сприяння 

підвищенню психологічної та педагогічної компетентності 

батьків щодо розуміння закономірностей розвитку дитини, а 

також питань навчання і виховання дошкільнят; залучення бать-

ків до співпраці у створенні належних умов для життєдіяльності 

та розвитку дітей; всебічне вивчення становища, статусу родини 

та моделі взаємодії з ними для здійснення диференційованого 

підходу; залучення батьків до активної участі в заходах, що 

проводяться в дошкільному закладі, формування в них відчуття 

приналежності до колективу дитячого садка як однодумців і 

спільників; формування усвідомленого розуміння батьками своєї 

відповідальності за максимальне забезпечення дитині повно цін-

ного життя в майбутньому. 
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Історичні науки 
 

ФОРМУВАННЯ ВОЛИНЕЗНАВСТВА В ІСТОРИЧНІЙ 

БІБЛІОГРАФІЇ 
 

Самчинська О.О.,  

здобувач вищої освіти, I курс  

Науковий керівник Бондаренко Г.В.  

професор, кандидат історичних наук , 

викладач в Волинському  національному  

університеті ім. Лесі Українки 

Сьогодні в сучасному світі, в галузі освіти, науки, культури 

Волинезнавство відіграє важливу роль, адже світовий інформа-

ційний простір постійно розвивається. 

Волинезнавство-це галузь історичного знання, яка доцільно 

вивчає історичний процес, життя та діяльності людей Волинсь-

кого краю. Бондаренко Г.В зазначає що: «просторове і часове 

розуміння історії краю дає можливість учням і студентам 

зрозуміти та застосовувати один із основоположних принципів 

історичної науки – принцип історизму. Саме цей принцип визна-

чає логіку історичного мислення та історичного пізнання» [1, c.2]. 

Для осмислення історії України необхідне дослідження 

розвитку певних окремих  частин, серед яких важливе місце 

посідає Волинь. Історико-етнографічні межі Волині, яка нині не 

складає єдиної адміністративної одиниці, протягом століть 

складались і змінювались залежно від різних політичних умов в 

Україні. Цікаво, що серед сучасних науковців закріпився термін 

«Велика Волинь» який започаткувався у в XIX ст. та продовжу-

ється його ініціативний розвиток і на теперішньому етапі. 

Першою працею з історії краю є книга "Волинські записки, 

складені Степаном Руссовим в Житомирі", яка з'явилась 1809 

року в Санкт-Петербурзі, її автор Степан Васильович Руссов 

(1770-1842) - російський письменник, почесний член Академії 

Наук. На сьогодні, коли волинська історична спадщина нараховує 

значний масив серйозних дослідницьких праць, виконаних на 

ґрунтовній джерельній основі, книга С. Руссова становить лише 
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історіографічний інтерес  для науковців [2,с. 6]. 

Великий внесок у розвитку української історичної науки 

зробив видатний вчений М. О. Максимович, який у своїй 

творчості поєднував глибокі знання з історії України та метод 

критичного дослідження джерел. Серед відомих його праць 

альманах "Київлянин". 

Наприкінці XIX ст. В. Антонович видав ґрунтовну працю 

про Волинські старожитності, яка й сьогодні не втратила актуаль-

ності – «Археологічна карта   Волинської губернії». В підготовці 

цього зводу археологічних пам'яток приймали участь широкі 

маси краєзнавців, сільські священики, старости волостей, які над-

силали автору повідомлення про важливі з їх точки зору об'єкти, 

використані також були і матеріали розкопок, розвідок, здійснені 

на Волині в другій половині XIX ст. О. Ставровським. С. Гамчен-

ком, І. Коперницьким та В. Люба-Радзимінським, праця стала 

підсумком археологічного дослідження Волині в XIX ст [2, с. 24]. 

Важливим осередком краєзнавчого руху на Волині на зламі 

ХІХ-ХХ ст. був Городоцький музей барона Ф. Р. Штейнгеля (по-

близу м.Рівне). Велику роль у створенні  експозиції, започатку-

ванні унікальної, неповторної колекції відіграв відомий історик, 

археолог і літературознавець Микола Федотович Біляшсвський. 

Ним було створено структуру музею та визначено основні нап-

рямки і форми його діяльності. У 1895 р. він розпочав збір матері-

алів для музею краєзнавства Волині[2, с.24]. Важливу статистич-

ну інформацію про найрізноманітніші сторони буденного, госпо-

дарського, культурного, життя Волині можна знайти на сторінках 

«Памгубернії» що видавались у Житомирі з 1887 по 1917 р.р. 

губернським статистичним комітетом. В деяких випадках крає-

знавці зазначали і свої наукові роботи, приміром Я. Яроцький, 

О. Фотинський. Цікавий матеріал, що міститься в цих книгах слід 

систематизовувати і він цілкомпоповнить джерельну базу істо-

ричного краєзнавства регіону. 

Отже, Волинезнавство в історичній бібліографії почало 

формуватися ще на початку XIX століття. Важливу роль на його 

розвиток спричинила школа В. Антовича, учні якої підготували 
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ряд монографічних досліджень про історію Волині. Сформува-

лася і велика кількість дослідників регіону, завдяки яким ми 

український народ маємо творчу спадщину і до сьогодення. 

Література: 

 1.  Бондаренко Г. В.Теоретичні та методологічні проблеми 

історичного краєзнавства / Бондаренко Г.В./ Краєзнавство.- 2011.- 

№3 – с.1-6. 

2. Ярмошик І.І. Становлення історичного краєзнавства Воли-

ні в XIX –  на початку XX столітть.-Житомир: Волинь,1998-24 с.  
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ВЕБ-СЕРВІСІВ ПІД ЧАС КРИТИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ 
 

Свіжак Віктор Вячеславович,  

студент кафедри програмного забезпечнння  

Романюк Оксана Володимирівна,  

к.т.н., доцент кафедри програмного забезпечення  

Вінницький національний технічний університет,  

м.Вінниця, Україна 

Ефективність роботи веб-сервісів напряму впливає на рівень 

задоволеності клієнтів. Так, до формування негативного досвіду 

використання веб-сервісів і, як наслідок, відтоку клієнтів можуть 

призводити такі фактори як:  

- складний інтерфейс; 

- помилки, що виникають під час роботи веб-сервісу; 

- обмежена функціональність; 

- тривала обробка інформації, що вводиться; 

- довге завантаження даних. 

Кожен з цих факторів здатний привести до відмови від 

використовуваного програмного продукту на користь конкурен-

тів. Згідно зі статистикою, 23% мобільних додатків видаляються 

після отримання першого досвіду взаємодії (user experience) [1].  

Щоб зрозуміти причини відтоку користувачів або запобігти 
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цьому, варто звернутися до показників якості програмного 

продукту, які дозволяють поглянути на аспекти і умови 

ефективності роботи веб-сервісу. 

Більшість недоліків веб-сервісів можна виявити на стадії 

тестування додатку. Але на цій стадії дуже важко оцінити продук-

тивність веб-сервісу. В загальному оцінюється швидкість відгуку 

сервісу під час конкретних запитів, але у виробничому середовищі 

навантаження на сервери значно відрізняються від тестового сере-

довища. У таких випадках часто виникає ефект «вузького місця». 

«Вузьке місце» виникає, коли потужність програми або 

комп’ютерної системи обмежена одним компонентом, наприклад, 

горловина пляшки, що уповільнює загальний потік води. «Вузьке 

місце» має найнижчу пропускну здатність з усіх частин шляху 

транзакції. Тому, розробники систем намагаються уникати «вузь-

ких місць» та спрямовувати зусилля на пошук та видалення 

існуючих.  

Найпоширенішими «вузькими місцями» є такі [2]:  

1. Обмеження процесора. Згідно Microsoft, «вузькі місця» 

процесора виникають, коли процесор настільки зайнятий, що не 

може відповідати на запити вчасно [3].  

2. Обмеження пам’яті. Це означає, що система не має 

достатньої кількості або достатньо швидкої оперативної пам’яті. 

У випадках, коли системі не вистачає пам’яті, комп’ютер почне 

вивантажувати пам’ять на значно повільніший жорсткий диск або 

твердотілий накопичувач, щоб продовжувати працювати. Крім 

того, якщо оперативна пам’ять не може достатньо швидко 

подавати дані до процесора, пристрій буде відчувати як уповіль-

нення, так і низькі показники використання процесора. 

3. Обмеження мережі. «Вузькі місця» в мережі виникають, 

коли для зв'язку між двома пристроями не вистачає необхідної 

пропускної здатності або обчислювальної потужності для 

швидкого виконання завдання.  

4. Обмеження диска. Найповільніший компонент всередині 

комп’ютера або сервера – це, як правило, довгострокове сховище, і 

часто є неминучим «вузьким місцем» комп’ютера. До цього 
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пункту слід віднести не лише технічні характеристики сервера, на 

якому розташована база даних, а й запити, що безпосередньо 

виконуються на цьому сервері. Тривале виконання запитів може 

створити досить серйозну проблему, особливо коли доступ до 

бази відбувається асинхронно. В такому випадку один неоптимі-

зований запит може сповільнити роботу всієї системи через 

довготривале блокування таблиць, які використовуються у 

оптимізованих запитах [4, 5].  

5. Обмеження програмного забезпечення. Іноді падіння 

продуктивності, пов'язане з «вузькими місцями», походить від 

самого програмного забезпечення. Найбільше проблем виникає 

під час виконання асинхронного коду. Навіть, якщо виключити 

можливість взаємного блокування, може виникнути ситуація, 

коли багато запитів очікують розблокування певного компоненту, 

для подальшого виконання програми. 

Для пошуку «вузьких місць» у веб-сервісах аналізують такі 

показники: 

- одночасно працюючі користувачі – скільки користувачів 

одночасно може використовувати продукт без наслідків для його 

продуктивності; 

- запити в секунду – кількість запитів, якs успішно оброб-

ляються за 1 секунду; 

- транзакції в секунду – кількість успішно завершених за 1 

секунду транзакцій, послідовних операцій, які згруповані в 

логічний ланцюжок. 

Для того, щоб оцінити продуктивність роботи веб-сервісу в 

умовах тестового середовища проводять стрес тестування.  

Стрес тестування – це тип тестування програмного забезпе-

чення, яке перевіряє стабільність та надійність програмного 

забезпечення. Метою тестування на стрес є вимірювання 

програмного забезпечення щодо його надійності та можливостей 

обробки помилок в умовах надзвичайно важкого навантаження, а 

також забезпечення того, щоб програмне забезпечення не 

виходило з ладу під час кризових ситуацій. Він навіть тестує за 

межами нормальних робочих точок і оцінює, як програмне 
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забезпечення працює в екстремальних умовах [6].  

Протягом дня, сервіси, зазвичай, навантажені по різному, 

тому потрібно спершу оцінити проміжок часу, під час якого на 

сервіс надходить найбільше трафіку. Це допоможе з’ясувати 

приблизні реальні показники по кількості запитів на сервіс у 

періоди високого навантаження. Після чого проводять стрес 

тестування, вимірюючи час затрачений на виконання одного 

запиту. Якщо, за результатами проведеного стрес тестування, 

було виявлено аномальну поведінку, під час високих навантажень 

– потрібно знайти, яка саме компонента спричиняє обмеження. 

Під час стрес тестування веб-сервісів, проводиться симуляція 

HTTP-запитів на сервіс. Для оцінки можливих обмежень в мережі 

потрібно, щоб ініціатор запитів та сервер, на якому розміщений 

веб-сервіс, не знаходились у одній локальній мережі.  

Для оцінки можливих обмежень зі сторони процесора та 

пам’яті можна використовувати вбудований засіб «Монітор 

ресурсів». Також за допомогою різних моніторингових засобів, 

наприклад Prometheus, можна зберігати статистику в окремій базі 

даних. Що надає можливість порівнювати навантаження на 

сервер під час різних запусків стрес тестів. 

Якщо проблема не була виявлена у апаратній частині – отже 

слід її шукати у програмній частині. За допомогою профайлерів, 

наприклад YourKit, можна отримати інформацію про час 

виконання кожного метода у коді. 

Видалення проблемних «вузьких місць» відбувається в залеж-

ності від знайденої причини. Для проблем апаратної частини слід 

розглянути можливість додання нового сервера або покращення 

існуючого. При проблемах зі сторони бази даних слід провести 

оптимізацію запитів [7] та аналіз індексів у ключових таблицях. 

Створювати некластерний індекс потрібно лише за потреби по 

полю, що забезпечить мінімальну щільність розподілу. В іншому 

випадку, після кожної операції, що змінює дані в таблиці буде від-

буватись перебудова всіх індексів пов’язаних з цією таблицею, що 

призведе до значної затримки під час виконання даних операцій. 

У зв’язку з цим доцільною була б розробка програмного 
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додатку для підвищення продуктивності веб-сервісів в умовах 

критичних навантажень, який би забезпечував автоматизований 

збір інформації про навантаження на апаратну частину сервера 

під час стрес тестування, а також збереження та аналіз результатів 

стрес тестування на основі попередніх значень. 

Таким чином, в результаті дослідження було проведено 

аналіз факторів, що впливають на продуктивність веб-сервісів під 

час критичного навантаження та визначено шляхи підвищення 

продуктивності під час критичного навантаження на веб-сервіси. 
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Юридична науки 
 

ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ В 

АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ 
 

Сташейко Р. В.,  

курсант факультету підготовки фахівців 

для органів досудового розслідування, 

Науковий керівник Миронюк Р.В., 

к.ю.н, проф., кафедри  

адміністративного права та процесу 

Дніпропетровський державний  

університет внутрішніх справ 

м. Дніпро, Україна 

В адміністративному судочинстві велику роль відіграє 

виконавче провадження, тобто примусове виконання судових 

рішень. Саме виконавче провадження встановлюється за 

рішенням суду і є обов’язковим до виконання. 

Саме судове рішення, як зазначав А. А. Стародубцев – це 

основа для встановлення законності та демострації верховенства 

права у відносинах, де присутній спір або виникає необхідність 

визнання певного правового явища з боку держави [1, c.52]. 

Ефективність судового рішення полягає в його реалізації, та 

втілення у життя його правових приписів.  

Судове рішення набуває чинності, з моменту, коли закінчив-

ся строк на його оскарження або був відсутній факт його оскар-

ження за цей час. Звісно, після набрання чинності судового 

рішення, воно повинно бути виконано. Покладається виконання 

рішень на органи виконавчої влади, які наділені державою відпо-

відними повноваженнями для забезпечення своєї діяльності 
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відповідно до чинного законодавства, так як органи виконавчої 

влади являються самостійним видом органів державної влади, 

принципи діяльності  яких закріплені в конституції держави, що 

дає змогу виконувати покладені на неї повноваження та функції 

виконавчої гілки влади. 

Для забезпечення прав, свобод та інтересів фізичних та 

юридичних осіб судові рішення в адміністративній справі є 

обов’язковими до виконання на всій території країни з моменту 

набрання законної сили. 

Зауважимо, що в адміністративному судочинстві виконання 

судових рішень має низку особливостей, наприклад те, що 

процедура виконання рішення має початок в судових органах, але 

продовжується в органах виконавчої влади [2]. 

Так як в законодавстві закріплена обов’язковість виконання 

судових рішень, то авжеж існує кримінальна, адміністративна, 

цивільна та дисциплінарна відповідальність. Тобто особа, яка 

умисно ухиляється від виконання ухвали, постанови, вироку суду, 

або перешкоджає виконанню даних рішень буде нести відпові-

дальність згідно з чинним законодавством в межах своєї вини. 

Один із органів на який покладається виконання рішень суду 

є Державна виконавча служба України. Одним із основних 

завдань якого є організація та забезпечення контролю за 

примусовим виконанням рішень суду, а також надає рекомендації 

та роз’яснення державним виконавцям з питань примусового 

виконання рішень. Інакше кажучи, ця служба створена для 

забезпечення функціонування відповідного механізму який надає 

можливість захисту прав громадянина і юридичних осіб, 

використовуючи покладені на неї повноваження. 
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СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ В ОСВІТІ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ В 

УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

 

Чернета В.М., Бабенко В.О., 

 викладачі кафедри медицини  

катастроф та військової медицини, 

Фірсова Н.Ю., 

студентка  

ДЗ «Дніпровський державний  

медичний університет»,  

м.Дніпро, Україна 

Сучасний світ динамічно змінюється, а разом з ним зміню-

ється і сучасна освіта. Карантинні заходи у зв‘язку з пандемією 

коронавірусу акцентували увагу на необхідності застосування 

інтерактивних засобів у навчанні, які дають можливість 

приєднатися до світових лідерів освіти як у навчальному процесі, 

так і у виробничому. Адже великі компанії постійно навчають 

своїх працівників (за власні кошти!) та одночасно шукають для 

себе потенційні кадри, до яких часто висувають додаткові 

вимоги: досконале знання іноземних мов, уміння працювати в 

команді, постійно самовдосконалюватись та працювати на 

упередження вимог часу, а також здатність безпечно виживати в 

різноманітних нештатних ситуаціях тощо. Враховуючи те, що на 

сході України вже не один рік іде збройне протистояння російсь-

кій агресії, питання особистої та колективної безпеки наших 

громадян потребує особливої уваги й постійного удосконалення. 

 Згідно із сучасними вимогами до навчання у закладах вищої 

освіти, активна діяльність викладачів повинна бути спрямована 

на підвищення рівня підготовки студентів не тільки під час 

планових занять, але й у позаурочний час. Навчання сьогодні – 

процес безперервний. Молодь не може бути обмежена у навчанні 

тільки стінами навчального закладу. Це можуть бути гуртки, 

секції, навчальні клуби тощо. Адже завдання вищої школи – 
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підготувати не лише професійного фахівця, а й усебічно 

розвинуту особистість. Саме таку активну систему навчання 

постійно удосконалює та втілює у життя колектив викладачів 

кафедри медицини катастроф та військової медицини Дніпровсь-

кого державного медичного університету (далі – ДДМУ).  

Із перших днів відновлення роботи кафедри (2016 р.) в 

ДДМУ створено та постійно діє науковий медичний гурток. 

Основний напрям його роботи – поглиблена підготовка майбутніх 

лікарів за спеціальністю «медицина невідкладних станів» та «вій-

ськова медицина». Робота гуртка складається з теоретичної та 

практичної складових. Теоретична складова передбачає підготов-

ку студентами доповідей, рефератів та відеоматеріалів, роботу з 

науковим матеріалом. Зокрема, були висвітлені такі теми: «Теорія 

інформаційного метаболізму», «Міжнародний комітет Червоного 

Хреста та його завдання». У жовтні 2020 р. студенти І-ІІ курсів 

ДДМУ та найбільш підготовлені викладачі взяли участь в окс-

фордських дебатах за темами: «ГМО, за і проти», «Профілактика 

щеплення, за і проти». Практична складова включає заняття з 

надання медичної допомоги у випадку невідкладних станів. І, як 

показує статистика, кількість охочих навчатися практичним 

навичкам домедичної допомоги з кожним заняттям зростає.  

Зокрема, щороку у квітні до всесвітнього Дня охорони праці 

в ДДМУ проводиться конкурс малюнків «Охорона праці очима 

молоді!» та пам‘яток цивільного захисту з рекомендаціями щодо 

дій населення під час виникнення можливих надзвичайних 

ситуацій. А в останній тиждень травня, під час проведення «Дня 

цивільної оборони», шефами-працівниками ДСНС та Держгір-

промнагляду відзначені найкращі роботи студентів, що стосу-

ються цієї сфери. Переможці робіт нагороджуються грамотами. У 

результаті такої «наочної агітації» вдається сформувати зв‘язок 

між отриманими теоретичними знаннями і розумною поведінкою 

молоді в позаштатних ситуаціях.  

Уже стало традицією серед першокурсників після вивчення 

курсу «Безпека життєдіяльності» проводити інтелект-шоу під 

девізом «Захисти себе сам!» На таких заходах студенти закріп-
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люють знання з основних положень законодавчих документів зі 

сфери охорони праці та цивільного захисту, навчаються 

адекватній поведінці у випадку можливих критичних ситуацій, 

напрацьовують практичні навички щодо надання само- та 

взаємодопомоги. Обов‘язковою складовою навчально-методич-

них комплексів є відео- і фільмотеки та комп‘ютерні програми. 

До цієї роботи залучаються найбільш підготовлені студенти.  

На наш погляд, на особливу увагу заслуговує досвід: 

-упровадження в навчально-виховний процес новітніх форм 

та методів навчання з візуальним супроводженням навчальних 

дисциплін, а також використання структурних схем, рецензуван-

ня контрольних робіт та науково-дослідницьких завдань; 

-створення банку інформаційних технологій для проведення 

різних видів занять, складання тестів з перевірки засвоєння 

навчального матеріалу студентами, проведення тематичних бесід 

та виховних годин. 

В академії широко використовується тестовий контроль 

знань та індивідуальне відпрацювання практичних занять. Крім 

того, у навчально-виховному процесі активно використовуються 

відеофільми, а також інформаційні матеріали з Інтернету. Деякі із 

них монтували, перекладали та озвучували державною мовою 

самі студенти.  

З 2008 р. в м. Дніпро активно діє волонтерсько-студентський 

клуб БАКС: «Бути Активним Кожної Секунди!». До його складу 

входять студенти різних вишів,але їх об‘єднує одне: не стояти 

осторонь, коли потрібна допомога! Неодноразово члени клубу 

були задіяні в масових флешмобах: «День без транспорту», «Живі 

шахмати», «День міста», «Єдиний велодень», «Улюблена книга», 

«Молодь за мир!» та інших. «Баксівці» – часті гості військового 

шпиталю. Вони провідують поранених бійців, виступають перед 

ними з творчими концертами.  

Традиційно, напередодні Дня студента, перед початком 

зимового періоду найбільш підготовлені студенти-фігуристи 

проводять на ковзанці флешмоб-тренінг «МЕДИКИ СТОЯТЬ 

ТВЕРДО!».  
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Майбутні лікарі показують всім присутнім, як уникнути 

падіння, як правильно групуватися, щоб мінімізувати отримання 

травм, якщо падіння таки неминуче, і, найголовніше, як надавати 

допомогу потерпілим. Крім того, завдяки ініціативі самих 

учасників було знято відеоролик-інструктаж для поширення цієї 

корисної інформації.  

Валерій Чернета, як керівник вищевказаного клубу БАКС, 

маючи понад 29 років викладацького досвіду, впевнений, що 

покращення якості підготовки у навчальних закладах залежить не 

тільки від планової, але й від всебічної підготовки наших 

випускників. І для цього викладачами кафедри медицини 

катастроф та військової медицини Дніпровського державного 

медичного університету робиться все можливе.  

Вміння працювати самостійно стало у нагоді для всіх 

студентів при зупиненні занять у зв‘язку з карантином. Згідно з 

відповідними наказами ректора нашого університету освітній 

процес був продовжений з використанням технологій електрон-

ного навчання. Було розміщено навчальний контент у мережі 

Internet шляхом створення та публікації оголошень (новин) на 

сторінці «Дистанційне навчання» на офіційних сайтах ДДМУ, 

була створена закрита група у Фейсбуці для кожного навчального 

підрозділу. Колективом викладачів кафедри підготовлені і 

доведені тестові та індивідуальні завдання до кожного студента, 

критерії щодо їх оцінювання. За результатами першого тижня 

навчання були виявлені і власні прогалини. Так, студенти 

паралельних груп, спілкуючись між собою в електронній мережі, 

під час виконання одного й того ж варіанта завдання, почали 

активно «допомагати» один одному. У результаті була проведена 

калібровка більшості тестів, щоб питання в однотипних варіантах 

не повторювались. Такими кроками ми долаємо психологічний 

бар‘єр, готуючи студентів-медиків, включно майбутніх офіцерів 

медичної служби, до подальшого складання ЗНО. 

Навіть в умовах карантину більшість майбутніх лікарів 

відгукнулись на проведення волонтерської акції – STUD MED 

HELP. Ідею для її проведення підказали самі активісти-баксівці. 
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Велика вдячність всім тим студентам, хто без ризику для себе 

знайшов час та можливість простягнути руку допомоги 

ближньому, показавши цим самим, що він працює особисто і за 

покликом серця. Студенти-волонтери надіслали коротенькі 

фотозвіти з описом своїх благодійних вчинків, як приклад для 

інших. Впевнений, що наші майбутні випускники зроблять ще 

багато добрих справ після закінчення терміну карантину, адже 

акція благодійності буде тривати. Її гасло: Добро та користь – 

справа честі!  

Ще однією подією стало відкриття на кафедрі медицини 

катастроф та військової медицини музею сучасних бойових дій. 

З‘явились перші експонати, оформлено фотостенд «Тим, хто 

загинув під час виконання професійних обов‘язків, Героям-

медикам АТО (ООС)». Крім того, в поточому році безцінним 

подарунком став гімн нашої кафедри, створений кандидатом 

філологічних наук, членом спілки журналістів України 

Костянтином Семеновичем Дубом. 

У березні 2021 року студенти кафедри медицини катастроф 

та військової медицини Дніпровського державного медичного 

університету мали змогу розширити свої знання та уміння з 

первинної військово-професійної підготовки на базі військової 

кафедри Національного технічного університету. У ході 

проведеного заняття майбутні військові лікарі мали можливість 

долучитися до роботи з сучасним озброєнням та військовою 

технікою, включаючи отримання знань з технічної характеристи-

ки танків, БМП та БТР-ів, що знаходяться на озброєнні українсь-

кої армії і сьогодні. З особливим трепетом кожен зі студентів зміг 

не тільки почути та побачити, але й доторкнутися до частинки 

військової історії, відчувши себе справжнім танкістом, що 

спостерігає за оточуючим середовищем зі сторони екіпажу. 

Звісно ж, особливої уваги заслуговує проведена лекція з 

тактичної медицини, що розширила та поглибила знання 

стосовно поетапного проведення невідкладної допомоги на полі 

бою. Санітарний інструктор військової частини А13-14, маючий 

великий військовий досвід у бойових діях на сході України, 
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детально розібрав можливі варіанти дій в екстремальних умовах, 

що зможуть за необхідності врятувати не одне життя. 

  Отриманий у цей день досвід ще не одноразово знадобиться 

у майбутньому військовим лікарям як для сьогодення, коли 

проходитиме військовий збір, так і у віддаленій перспективі, коли 

кожен зі студентів стане практикуючим спеціалістом. 

Висновки: 

1. Рівень підготовки у навчальних закладах має пряму 

залежить від якості підготовки педагогічного складу й 

самонавчання студента, як майбутнього фахівця, та всебічно 

розвинутої людини. 

2. Настав час розробити та затвердити на державному рівні 

змішану програму навчання MOODLE, що поєднує планове і 

онлайн навчання. 

3. Необхідним є постійне навчання найбільш мотивованих 

викладачів, створення сучасної систему моніторингу освітнього 

процесу. 

Отже, нова сучасна парадигма освіти – це навчання упро-

довж усього життя! У такий нелегкий час, який наразі переживає 

наша держава, вона є одним із пріоритетних завдань сьогодення у 

сфері освіти на благо процвітання всієї української спільноти.[1]. 

Література: 

 1) «Рочник українсько-словацький» збірник наукових праць. 

Словакія. 2020. ISBN 978-80-89926-13-8. С. 127-131. 
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______________________________________________________ 

УДК 23/28   Исторические науки  

 

ИНТЕРЕС К СИРИЙСКОЙ ЦЕРКОВНОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 

В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ КИЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ 

АКАДЕМИИ 

 

Анатолий Чирченко,  

архидиакон  

аспирант Киевской Духовной Академии 

г. Киев, Украина 

Наряду с изучением церковной письменности латинских и 

греческих св. Отцов и церковных писателей в дореволюционных 

духовных академиях уделялось внимание к изучению сирийской 

церковной письменности. Работы по сирийской церковной 

письменности и монашеству привлекали к себе оригиналь-

ностью церковных произведений, однако же, целостное их 

изучение довольно часто претыкалось о языковой восточный 

барьер. 

Студенты Киевской духовной академии (КДА) в дореволю-

ционный период исследовали творения сирийских церковных 

писателей, когда писали свои выпускные курсовые сочинения на 

патрологические темы. В частности, писались работы по аскетике 

и нравственному учению. Среди известных сирийских церковных 

писателей чаще всего фигурируют такие имена, как преп. Ефрем 

Сирин, преп. Исаак Сирин, Феодорит Кирский и Иоанн Ефесс-

кий. Литературные произведения этих церковных писателей 

давно известны и по ним написаны многие исследовательские 

работы, а также существовали отдельные переводы.  

К примеру, в области исследования истории становления и 

развития сирийского монашества более всего выделяется работа, 

написанная иеромонахом Анатолием (Грисюком) в дореволю-

ционное время в КДА. Данная работа явилась результатом 

работы его ученой деятельности во время командировки в 

Константинополь в 1905-1906 гг. 1, с. II-III. Период развития 

сирийского монашества рассмотрен в книге вплоть до VI-го века 
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и, в частности освещаются история появления таких подвигов, 

как воскизм, столпничество и юродство. 

Среди студенческих выпускных курсовых работ в КДА по 

сирийской церковной письменности выделяется сочинение И.С. 

Климюка, которое было посвящено исследованию жизни и 

литературной деятельности сирийского подвижника Иакова 

Афраата 2, с. 1-3. Об Иакове Афраате в отечественной 

богословской литературе о нем известно очень мало. Этот 

сирийский церковный писатель занимал видное место среди 

духовных писателей конца III-го и начала IV вв. В западной 

богословской литературе исследования о нем начали появляться в 

XIX веке. Аскетические творения и гомилии Иакова Афраата 

были изданы на Западе и только частично опубликованы в 

«Христианском чтении» 2, с. 42-44.  

Иаков Афраат, или как его еще называли «персидский 

мудрец» жил в районе городов Ниневия и Мосул, а годы его 

жизни современными учеными датируются в пределах 270-345 гг. 

Обширные литературные познания, основательное знание 

Священного Писания, начитанность в иудейской раввинисти-

ческой литературе дают повод полагать, что Афраат получил 

хорошее образование под руководством живших в Персии 

иудейских раввинов. Кроме того, этот персидский мудрец был 

еще и монахом и руководил монастырем св. Матфея 3, с. 455. 

Этого церковного писателя часто отождествляли с Иаковом 

Низибийским. Иеромонах Анатолий (Грисюк) в своей работе, 

опираясь на такие источники, как Эдесскую хронику, Patrologie 

Syrica, Corpus Scriptorum christianorum orientalium, а также на 

труды западных ученых, сумел доказать, что Иаков Афраат и 

Иаков Низибийский — разные исторические личности. Вместе с 

тем, интерес к творчеству Иакова Афраата объясняется еще и 

ранними аскетическими подвигами персидских христиан, кото-

рых тогда называли «сынами (и дочерьми) завета» 1, с. 15-39. 

Письменные церковные труды Иакова Афраата, в частности, 

его экзегеза и гомилии оказали огромное влияние на последую-

щих сирийских церковных писателей. Афраатом составлены 22 
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проповеди или гомилии, по числу сирийского алфавита, которые 

самим им были названы, как «тахвиты». Слово «тахвита», 

собственно не обозначает жанра сочинений Иакова Афраата, а 

понималось как «демонстрация», «показ», «явление». Этот жанр 

его проповеди близок к ритмитизированной проповеди, навратив-

ному повествованию, который в сирийской литературе принято 

называть «мимра» 4, с. 33-34.  

Тахвиты посвящены вопросам различного христианского 

учения. Они были написаны в разное время: к примеру, первая 

группа тахвит (с 1 по 10) написана в 336-337 гг., как на это 

указывает сам Афраат. В ней освещаются вопросы о вере, о посте, 

о любви, о молитве, о войнах, о сынах завета, о кающихся, о 

воскресении мертвых, о смирении, о пастырях 2, с. 23-24. Вто-

рая группа тахвит (с11 по 22) написаны уже в 343-344 гг. Заглавия 

их следующие: об обрезании, о Пасхе, о субботе, Окружное 

послание, о различении пищи, об избрании народов, о Христе 

Сыне Божием, о девстве, о том что евреи не будут вновь собраны, 

о помощи бедным, о гонении, о смерти и последних днях 2, с. 24-

25. В целом, тахвиты Иакова Афраата существовали на армянс-

ком, грузинском и арабском языках и в нашей богословской 

науке лишь изредка переводились отдельные фрагменты. 

Группа 22 тахвит завершается дополнительной 23-й тахви-

той, которая называется «О виноградной лозе» и также начина-

ется с первой буквы сирийского алфавита. Последняя 23-я 

тахвита была написана в 345 году, во время гонения Шапура II и 

во дни мученичества св. Симеона бар Саббаэ 5, с. 126-127.  

В своих гомилиях Иаков Афраат постоянно ссылается на 

библейские тексты. Однако, приводимые им цитаты не совпадают 

ни с Пешито, ни с еврейской Библией. Евангельские тексты 

Афраат приводит по «Диатессарону» Татина, а новозаветные 

послания по древнему сборнику, происхождение которого 

ученым выяснить не удалось 6, с. 184-185. Историософия 

Иакова Афраата, его мировоззренческие позиции в истолковании 

определенных исторических явлений основываются на книге 

пророка Даниила. К примеру, концепция власти отличается у него 
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стройностью и продуманностью, а понимание происходящих 

исторических событий тесно связывает с эсхатологическими 

процессами. Но и здесь, по мнению Афраата, мир потому не 

гибнет за своих, потому что в нем всегда присутствует опреде-

ленное число праведников, у которых есть некая преемственность 

праведности и благословения 7, с. 176-187. 

Самая оригинальная часть наследия Иакова Афраата состав-

ляет аскетика. Иаков Афраат принадлежал к той части подвижни-

ков, которые именовались «сынами завета», следовательно, к 

аскетической части Церкви. В его гомилиях упоминаются не 

только аскеты «сыны завета», но и отшельники, устав которых 

отличался особенной строгостью. Все эти подвижники жили 

отдельно друг от друга, вне общины. Упоминаемые в гомилиях 

общества аскетов, является одной из ранних форм сирийского 

подвижничества. Афраат уделяет внимание таким добродетелям, 

как вера, любовь, надежда, целомудрие и др. 2, с. 109-116.  

Аскетические воззрения Иакова Афраата, идеал монашеской 

жизни, по мнению И.С. Климюка, заключаются в следовании за 

Христом. Монахи — это ученики Христа. Вся их жизнь должна 

быть подражанием уничиженному служению Иисуса Христа. 

Монах должен стремиться к тому, чтобы сохранить свое тело в 

полной чистоте и в то же самое время непрестанно очищать свое 

сердце от греха и нечистоты, удаляться от басен, насмешек и 

пустых разговоров 2, с. 116-118. 

Кроме рассмотрения вопросов аскетического и нравствен-

ного характера И.С. Климюк уделяет внимание и другим 

аспектам учения Иакова Афраата. Так, он подробно рассматри-

вает следующие вопросы: учение об освящении; об устройстве 

Церкви; учение о таинствах крещения покаяния; миропомазания, 

Евхаристии, елеосвящения, священства; учение о христианских 

добродетелях; борьбе со страстями; об идеалах монашеской 

жизни. Наряду с рассмотрением этих вопросов И.С. Климюк 

также уделили немалое внимание учению Иакова Афраата о 

последних временах, эсхатологии. В частности, он в общих 

чертах охарактеризовал учение Афраата о продолжительности 
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существования мира, кончине мира, смерть человека и его вос-

кресение, Страшный Суд и вечная жизнь 2, с. 121-129. 

Несмотря на ученость и популярность персидского мудреца, 

ценности и достоинств его гомилий, они были мало распростра-

нены в Персидской Сирии. Ко времени окончания земного попри-

ща Иакова Афраата во всей силе начала расцветать Антиохийская 

школа. Кроме того, в конце IV-го века в Сирийской Церкви прои-

зошел поворот в сторону Вселенской Церкви, принятием поста-

новлений Вселенских Соборов, греческих богослужебных 

традиций. Вместе с тем Сирийская Церковь отказалась от «Диа-

тессарона» Татиана и использовала в своей практике раздельное 

чтение четырех Евангелий. Все это препятствовало широкому 

распространению проповедей Иакова Афраата. Поэтому его лите-

ратурное наследие не имело такого распространение, как произве-

дения позднейших сирийских церковных писателей. 
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УДК 94 (477)  Історичні науки 
 

ВІТАЛІЙ ГАВРИЛОВИЧ БОРОВИК – УКРАЇНСЬКИЙ 

ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ ДІЯЧ  

кін. XIX – поч. ХХ ст. 
  

Чмихало Григорій Григорович        

магістр історичних наук 

військова частина А1314 

м. Дніпро. Україна 

 Квятковський Роман Володимирович  

                    магістр соціальної роботи  

військова частина А1277 

м. Львів. Україна  

У процесі вивчення української історії важливе значення має 

дослідження біографій – «малих життєвих світів» в межах своєї 

соціальної групи як вияв неповторного – призму, через яку пере-

ломлюються соціальні макропроцеси та унікальний досвід осо-

бистості. Так, дослідження життєвого шляху Віталія Гавриловича 

Боровика (Боровикова) – українського громадського та культур-

но-освітнього діяча, одного із засновників «Братерства тарасів-

ців» – є актуальним для висвітлення процесів соціального та 

національного самовизначення української інтелігенції кінця XIX. 

Науковий інтерес до біографій українських громадсько-

політичних та культурно-освітніх діячів викликаний недостатнім 

вивченням проблеми у попередній історіографічній традиції. 

Особливо, з цілком зрозумілих причин, така тенденція простежу-

ється в сфері досліджень життєвих шляхів репресованих. Зокре-

ма, про Віталія Гавриловича Боровика – громадського діяча і 

письменника перша коротка згадка з’явилася 1955 р. в «Енцикло-

педії Українознавства» [6,  с. 161]. Окремі розвідки щодо життя та 

громадсько-політичної і громадсько-культурницької діяльності 

В. Г. Боровика належать одеським дослідникам Г. Д. Зленку, 

Т. І. Максим’юку, А. І. Мисечку, В. М. Хмарському [7, с. 221; 8, с. 

324–325; 14; 14, с. 84–88; 16, с. 90–100; 17, с. 132–136; 18, с. 141–

158; 23, с. 273–537], котрі розширили джерельну базу через опри-



 

192 

люднення матеріалів з приватних колекцій та державних архівів 

Києва та Одеси.  

За географічним критерієм життя та діяльність Віталія Гав-

риловича Боровика умовно можна поділити на наступні великі 

етапи: 1. Київський (кінець 1880-х рр. – 1893 р.); 2. перший 

Одеський (1893 – 1899 рр.); 3. Волинський (1890 – 1911 рр.); 

4. Одеський (1911 – 1937 рр.). В статті зосередимо увагу на 

Київському етапі, оскільки саме у цей час формувався світогляд 

В.Г. Боровика як українського громадського та культурно-освіт-

нього діяча. Вивчення становлення, самоусвідомлення та пошуку 

шляху інтелігента в соціумі кінця XIX як представника свого 

стану та нації надає можливість більш повно висвітлити процеси 

соціального та національного самовизначення української 

інтелігенції взагалі.  

Віталій Боровик народився 18 жовтня 1864 р. у м. Ніжині 

Чернігівської губернії в родині відставного офіцера, українського 

дворянина з козацької старшини. Коли Віталій був ще дитиною, 

родина Боровиків переїхала до Луцька Волинської губернії, тому 

своєю батьківщиною вважав Волинь, про що й зазначив у своїй 

автобіографії. У 1876 – 1880 рр. він навчався в Острозькій 

прогімназії, у 1880 – 1884 рр. – в Київській гімназії. У 1889 р. 

Боровик закінчив природниче відділення фізико-математичного 

факультету Київського університету [2, с. 25]. Під час навчання в 

університеті належав до літературного гуртка «Плеяда». У ньому 

Леся Українка залучила Віталія Боровика до створення бібліотеки 

перекладів зі світової літератури. Захопившись літературною 

працею, він підготував і надрукував кілька художніх творів, 

зокрема «Мати-українка», займався перекладами. У Київський 

період В. Г. Боровик спілкувався з родинами Косачів, Лисенків, 

Старицьких, що не могло не вплинути на його світогляд та 

культурно-освітню і громадську діяльність [11; 15, с. 84 – 88]. 

З середини XIX і до початку XX ст. українська інтелігенція 

відігравала визначальну роль у пошуках шляхів українства до 

соціального й національного оновлення в непростих конкретно-

історичних умовах відсутності власної держави, національно-
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державної роз’єднаності українського народу кордонами двох 

імперій, утисків щодо української національної освіти, науки та 

культури з боку імперських режимів [21, с. 85-132]. В інтелі-

гентському середовищі відбувалося формування національних 

вартостей, зокрема таких, як вільний розвиток української мови, 

літератури, освіти, науки, спільна історична пам’ять, економічний 

устрій, культурні, релігійні та юридичні традиції і звичаї, 

символи, розуміння єдності (соборності) певної території та 

певної людської спільноти, яка вирізнялася не тільки етнічною, а 

й національною самобутністю [9]. Неабияку роль в цих процесах 

відігравав В. Г. Боровик. 

Після закінчення університету Віталій Гаврилович деякий 

час працював за фахом, а потім, захопившись літературною 

працею, підготував і надрукував кілька художніх творів, зокрема 

«Мати-українка», займався перекладами. Наприкінці 1890-х рр. 

був близький до старої Київської громади, входив до заснованої 

1897 р. Загальної безпартійної української організації, згодом – до 

Української демократичної партії [23].  

Наприкінці XIX українська інтелігенція вступила в політич-

ну стадію свого світоглядного розвитку. Пошук нових ідей, 

шляхів, організаційних форм призвів до виникнення ряду 

національних об’єднань з виразною політичною спрямованістю, 

котрі стали перехідним містком до утворення українських партій 

[4; 5; 10]. Першим серед них було «Братерство тарасівців», 

засноване в 1891 р.  

В 1890-х рр. В. Г. Боровик працював дрібним урядовцем в 

Полтавській губернії, де, під керівництвом О. Русова, займався 

статистико-економічним описом міст. Іван Липа так згадував про 

ті часи: «Ми вижидали, чогось чекали, щось хотіли зробити таке, 

щоб з одного боку зостатися на ґрунті національному, а з іншого, 

цілою своєю гарячою душею прагнули справи серйозної, політич-

ної, відповідальної. Підходячи з такою міркою до наших знайомих, 

ми не бачили серед них нічого нового: були всі або українофіла-

ми, або й ніще. І тільки єдина фігура – Боровик… Він завжди 

національну справу ставив так різко, що йому не було діла до 
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Росії. Нехай вона живе, як хоче, а ми, Українці, маємо творити 

своє життя, ми не тільки націоналісти, ми сепаратисти, ми – Мазе-

пинці. Се обурювало всіх і нас прозвали мазепинцями. в подаль-

шій подорожі по Полтавщині усі статистики одстали від нас… з 

нами був уже до кінця Боровик» [13, с. 67–71]. Тоді ж, відвідавши 

м. Канів, І. Липа, В. Боровик, М. Байздренко та М. Базькевич на 

могилі Т. Г. Шевченка поклялися на все життя бути вірними його 

заповітам. Так було закладено основи Братерства тарасівців [12].  

Віталій Боровик брав участь у розробці статуту організації, 

що за своїм змістом мав яскраво виражений націоналістичний 

характер, закликав до боротьби за національну незалежність 

України і згодом був опублікований у журналі «Правда» за 1893 

р. та називався «Profesion foi молодих українців» («Визнання 

віри») [22]. Повернувшись восени 1891 до Києва, Боровик 

заснував у Київському університеті гурток тарасівців, до якого, 

крім нього, увійшли Є.Тимченко, М.Кононенко, О.Черняхівський, 

В.Самійленко, М.Міхновський та ін. На той час київській 

жандармерії В. Г. Боровик «известен был как имевший во время 

своего проживания в Киеве отношения с лицами принадлежавши-

ми к малороссийской группе, … имел сношения с такой же груп-

пой в Харькове и через него из Киева передавались последние 

сочинения вредного направления» [2, 37–37 зв.]. 

Братерство тарасівців сповідувало таку систему думок, котра 

передбачала, що «націоналізм має бути космополітичним», бо 

«добро, що зроблено в одній громаді – це здобуток усього світу, 

усього космосу». З другого боку, націоналізм, що «суперечить 

вищим людським гуманним ідеям – не націоналізм, це просто 

варварство, що прикриває свою погану і мерзотну вдачу чистим, 

святим покровом націоналізму» [19]. Відтак космополітизм і 

націоналізм визначався як ціле й частина, розумівся як родове і 

видове – таким чином оформилися перші засади українського 

націоналізму. При цьому вказується, що «самостійність держави – 

найкраща і найпевніша запорука національного життя, але така 

задача виходила б із порядку речей реальних і ніщо інше, як 

дитяча мрія». Тобто вважається, що до  того треба нації «дорос-
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ти», саме тому й вказує на вимушену необхідність: національне 

життя народу можна узгодити з чужою державою, але тільки тоді, 

коли ця держава сприяє збереженню індивідуальності народу і 

коли цей народ може користуватися у чужій державі «з усіх прав 

самостійного народу», однак, для цього держава має мати форму 

федерації. Братерство об’єднало переважно студентів харківських 

та київських вищих навчальних закладів, хоч мало свої філії і в 

інших містах. Тарасівці також були федералістами, але виступали 

за повну національно-культурну автономію українців як окремої 

нації [20]. Основні ідеї товариства: культивування української 

мови, повсякденна культурна робота з українізації народу, що 

мало призвести до консолідації, подолання роз’єднаності між 

простолюддям та інтелігенцією, об’єднання українців, що живуть 

під різними державами. Отже, кожен українець «має відрізняти 

свою націю від інших і підносити національне питання й право 

вкраїнської нації скрізь, де тільки  можливо» [22]. 

У 1893 р. через важке захворювання гнійним плевритом В. 

Боровик переїжджає до Одеси, де отримує посаду помічника 

експерта при Одеському філоксерному комітеті. Так розпочався 

перший Одеський період громадської та культурно-освітньої 

діяльності Віталія Гавриловича, котрий закінчився арештом за 

пропаганду серед молоді соціалістичних ідей, «демократизацію 

навчального процесу» та пропаганду «українських анархо-

соціалістичних ідей» у 1899 р. [23, с. 277–278] Після чого він 

повертається на Волинь, але вже у 1911 р. назавжди переїжджає 

до Одеси. В. Г. Боровик переїхав до Одеси у період післяреволю-

ційної реакції, коли політична активність української інтелігенції 

була зведена до мінімуму й центральне місце в його житті 

посідали культурно-освітні товариства. І в цей час Боровик свої 

ідеали втілював громадсько-політичною та громадсько-

культурницькою діяльністю, силою слова, а не зброї.  

26 грудня 1937 р. В. Г. Боровика було заарештовано «як 

активного діяча контрреволюційної націоналістичної організації» 

а вже 28 грудня «трійка» оголосила «розстрільний» вирок, який 

було виконано наступного дня [1; с. 23, 285]. 
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Отже, бачимо, що доля Віталія Гавриловича Боровика то є 

шлях пройдений і тогочасною українською інтелігенцією, котра 

за період кінця ХІХ – початку ХХ ст. пройшла важливий етап 

світоглядного зростання, ставши духовно-культурним і політич-

ним авангардом української нації в період її формування і 

становлення, запропонувавши народу цілий спектр ідейних 

цінностей у сфері духовно-культурного, національного, 

соціально-економічного та політичного життя.  
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Економічні науки 
 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ФОРМ ТА МЕТОДІВ 

ПРИ ВИВЧЕННІ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 
 

Шило С.Л. 

викладач  

Дніпрорудненського індустріального  

фахового коледжу 

Процес формування умінь і навичок може бути набагато 

результативнішим, якщо навчання організоване у співробітницт-

ві, яке ґрунтується на спільній діяльності викладача і студентів, 

взаєморозумінні й гуманізмі, єдності інтересів та прагнень усіх 

учасників навчального процесу і має на меті особистісний 

розвиток студентів. Саме таке навчання підносить інтелект, 

зміцнює віру у власні здібності, стимулює активність, творчість, 

гідність і самосвідомість. Викладач виступає як організатор, 

старший, більш досвідчений товариш, що знає і розуміє потреби, 

інтереси та можливості кожної людини. 

Ні для кого вже не є таємницею, що інтерес до знань в сту-

дентів падає. З метою успішного розв’язання даної проблеми 

застосовую в навчально-виховному процесі активні та інтерактив-

ні методи роботи, які активізують діяльність студентів, розвива-

ючи їх творче мислення, вміння спілкуватися, розмірковувати і 

приймати рішення.  

Одним із чинників, які підвищують ефективність навчання є 

групова робота з використанням інтерактивних методів. Сутність 

цих методів у тому, що навчання відбувається завдяки взаємодії 

тих, хто навчається. Це співнавчання суб’єктами якого є викладач 

і студенти. Викладач виступає лише як керівник розумової 
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діяльності студентів, спрямовує її, допомагає, послуговуючись 

фактами, дійти певних висновків. Залучаючи студентів до 

діяльності, я скеровую їх на пізнання світу і себе в ньому і, 

дозуючи допомогу, реалізовую важливий принцип виховання: 

“Допоможи мені, щоб я зробив це сам”. 

Дійсно, сьогодні, коли обсяг інформації зріс до неможливості 

осягнення її однією людиною, я вважаю, що дидактична функція 

викладача полягає не в передачі знань, а у формуванні навичок 

здобувати їх. Застосовуючи інтерактивні методи, я моделюю 

реальні життєві ситуації, пропоную економічні проблеми для 

спільного розв’язання, використовую рольові ігри. 

Вони найбільше сприяють формуванню в студентів умінь і 

навичок, виробленню у них власних цінностей створюють 

атмосферу співробітництва, творчої взаємодії в навчанні. 

На заняттях з економічних дисциплін використовую такі 

інтерактивні форми: тренінги, навчальну дискусію, Case-study, 

ділові і рольові ігри.  

Тренінги  

Тренінги – таке навчання, у якому основна увага приділя-

ється практичному відпрацьовуванню досліджуваного матеріалу, 

коли в процесі моделювання спеціально заданих ситуацій 

студенти мають можливість розвити і закріпити необхідні знання 

і навички, змінити своє відношення до власного досвіду і 

підходам, які застосовуються у роботі.  

Тренінг ділового спілкування спрямований на розвиток в 

студентів ефективних навичок не тільки міжособистісної 

взаємодії, але і на підвищення загального рівня їхньої компе-

тентності в цій області.  

У результаті тренінгу керівники не тільки аналізують сам 

процес управлінської діяльності (планування, прийняття рішень, 

оцінка, контроль і ін.), але і засвоюють знання й алгоритми 

рішення управлінських задач і працюють над розвитком свого 

лідерського потенціалу.  

Навчальна дискусія  

Цей метод навчання полягає в проведенні навчальних 
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групових дискусій з конкретних проблем у відносно невеликих 

групах студентів (від 6 до 15 чоловік).  

Дискусія як колективне обговорення може носити різний 

характер у залежності від досліджуваного процесу, рівня його 

проблемності і, як наслідок цього, висловлених суджень.  

Для викладача, що організує навчальну дискусію, результат, 

як правило, уже заздалегідь відомий. Метою тут є процес пошуку, 

що повинний привести до об’єктивно відомих, але суб’єктивно, з 

погляду студентів, нових знань. При чому цей пошук повинний 

закономірно вести до запланованого викладачем завдання. Це 

може бути, на наш погляд, тільки в тому випадку, якщо пошук 

рішення проблеми (групова дискусія) цілком керуємо з боку 

викладача.  

Керування тут носить двоякий характер. По-перше, для 

проведення дискусії викладач створює і підтримує визначений 

рівень взаємовідносин студентів - відносини доброзичливості і 

відвертості, тобто керування дискусією з боку викладача носить 

комунікативний характер. По-друге, викладач керує процесом 

пошуку істини. Загально прийнято, що навчальна дискусія 

припустима "за умови, якщо викладач зуміє забезпечити 

правильність висновків".  

Цей метод дозволяє максимально повно використовувати 

досвід слухачів, сприяючи кращому засвоєнню досліджуваного 

ними матеріалу. Це обумовлено тим, що в груповій дискусії не 

викладач говорить слухачам про те, що є правильним, а самі 

студенти здобувають докази, обґрунтування принципів і підходів, 

запропонованих викладачем, максимально використовуючи свій 

особистий досвід.  

Навчальні групові дискусії дають найбільший ефект при 

вивченні, закріпленні складного матеріалу і формуванні потріб-

них установок. Цей активний метод навчання забезпечує гарні 

можливості для зворотного зв’язку, підкріплення, практики, 

мотивації і переносу знань і навичок з однієї області в іншу.  

Case-study - аналіз конкретних практичних ситуацій (case-

study - англ. м., Fallstudіe - нім. м.).  
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Цей метод припускає перехід від методу нагромадження 

знань до діяльного, практико-орієнтованого щодо реальної 

діяльності керівника підходу. Це один із самих випробуваних у 

німецькій практиці підвищення кваліфікації керівних кадрів 

метод навчання навичкам прийняття рішень і рішення 

проблем.  

Мета цього методу - навчити слухачів аналізувати інформа-

цію, виявляти ключові проблеми, вибирати альтернативні шляхи 

рішення, оцінювати їх, знаходити оптимальний варіант і форму-

лювати програми дій.  

При аналізі конкретних ситуацій особливо важливо те, що 

тут поєднується індивідуальна робота студентів з проблемною 

ситуацією і групове обговорення пропозицій, підготовлених 

кожним членом групи. Це дозволяє студентам розвивати 

навички групової, командної роботи (Teamarbeіt), що розширює 

можливості для рішення типових проблем у рамках досліджу-

ваної навчальної тематики. У результаті проведення індивіду-

ального аналізу, обговорення в групі, визначення проблем, 

знаходження альтернатив, вибору дій і плану їхнього виконання 

студенти одержують можливість розвивати навички аналізу і 

планування.  

Розробка практичних ситуацій може відбуватися двома 

шляхами: на основі опису реальних подій чи дій на базі штучно 

сконструйованих ситуацій.  

В основі методу конкретних ситуацій лежить опис 

конкретної професійної діяльності чи емоційно-поведінкових 

аспектів взаємодії комерсантів. При вивченні конкретної ситуації, 

і аналізі конкретного прикладу студент повинен вжитися в 

конкретні обставини, зрозуміти ситуацію, оцінити обстановку, 

визначити, чи є в ній проблема й у чому її суть. Визначити свою 

роль у рішенні проблеми і виробити доцільну лінію поведінки. 

Метод конкретних ситуацій можна розбити на етапи:  

На першому етапі викладач конкретизує мету, розробляє 

відповідну "конкретну ситуацію" і сценарій заняття. При розробці 

важливо враховувати ряд обов’язкових вимог: 



 

202 

− приклад повинен логічно продовжувати зміст теоретичного 

курсу і відповідати майбутнім професійним потребам сьогоднініх 

студентів;  

− складність описаної ситуації повинна враховувати рівень 

можливостей студентів, тобто з одного боку, бути під силу, а з 

іншого, викликати бажання з нею справитися і відчути успіх;  

− зміст повинен відбивати реальні професійні ситуації, а не 

вигадані події і факти.  

− студентам повинні бути надані чіткі інструкції роботи над 

конкретною ситуацією.  

На другому етапі відбувається залучення учнів у живе 

обговорення реальної професійної ситуації. Викладач позначає 

контекст майбутньої роботи, звертаючись до компетентності 

учнів у визначеній області. Знайомить студентів зі змістом 

конкретної ситуації. У цій методиці велику роль грає група, тому 

що підвищується розвиток пізнавальних здібностей під час 

обговорення ідей і пропонованих рішень, які є наслідком спіль-

них зусиль. З цієї причини, ознайомлення з описом конкретної 

ситуації корисно виконувати в малій групі.  

Результативність цього методу збільшується завдяки 

аналітичній роботі студентів, коли вони можуть довідатися і 

порівняти кілька варіантів рішення однієї проблеми. Такий 

приклад допомагає розширити індивідуальний досвід аналізу і 

рішення проблеми кожним студентом.  

Так як аналіз конкретної ситуації - то групова робота, 

рішення проблеми бажано проводити у формі відкритих дискусій. 

Важливим моментом є розвиток пізнавальної діяльності і 

прийняття чужих варіантів рішення проблеми без упередженості. 

Це дозволяє студентам розвивати уміння аналізувати виробничі 

ситуації і виробляти самостійні рішення, що необхідно кожному 

комерсанту, особливо в сучасній ринковій економіці. Особливіс-

тю мого методу є те, що, переносячи умови проведення уроку на 

виробництво, інтерактивний метод не утрачає своєї актуальності.  

Ділові і рольові ігри  

Ряд активних методів навчання одержав загальну назву 
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"ділові ігри". Цей метод є комплексом рольових ігор з різними, 

найчастіше протилежними інтересами її учасників і необхідністю 

прийняття яке-небудь рішення по закінченні чи в ході гри. 

Рольові ігри допомагають формувати такі важливі ключові 

кваліфікації керівників, як комунікативні здібності, толерантність, 

уміння працювати в малих групах, самостійність мислення і т.д. 

Від викладача потрібна велика попередня методична підготовка 

при проведенні рольових ігор, уміння прогнозувати результати і 

робити відповідні висновки.  

Ділові ігри характеризуються спрямованістю на зняття 

визначених практичних проблем, придбання навичок виконання 

конкретних прийомів діяльності. Необхідність в іграх такого типу 

виникає тоді, коли наявних здібностей учасників управлінської 

діяльності недостатньо для реалізації готових дієвих норм, або 

відбувається неузгодженість у діяльності в результаті зміни 

зовнішніх умов. Тому виникає потреба в розвитку відсутніх 

здібностей у процесі ділової гри на особливій модельній 

площадці.  

Ділові ігри проходять, як правило, у формі погодженого 

групового розумового пошуку, що вимагає залучення в 

комунікацію всіх учасників гри. По своїй суті цей метод навчання 

є особливою формою комунікації.  

 У будь-якому типі комунікації один з учасників є автором, 

що виражає свою точку зору. Другий учасник є реципієнтом, 

який, сприймаючи авторський текст, будує образ того, що 

зрозумів, щоб реконструювати авторську точку зору. Третій 

учасник комунікації в рамках ділової гри може бути критиком, 

який, спираючись на результати прийнятого рішення, виробляє 

свою власну точку зору, більш оформлену і зроблену. Четвертий 

учасник - організатор комунікації - узгоджує всі види робіт і 

перетворює розрізнені зусилля в цілеспрямований рух з 

удосконалювання авторської точки зору.  

Завершується ділова гра підведенням підсумків, де основна 

увага спрямована на аналіз її результатів, найбільш значимих для 

практики. Однак завершальна фаза може бути розширена до 
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рефлексії всього ходу гри. Об’єктами такої рефлексії можуть 

стати: динаміка індивідуальних, групових, міжгрупових тракторій 

руху розумових процесів; динаміка утворення колективної думки 

на основі змін у міжособистих відносинах; позиційність гравців і 

міжпозиційні відносини і т.д.  

Головною визначальною рисою інтерактивних методів 

навчання є ініціативність студентів у навчальному процесі, яку 

стимулює викладач з позиції партнера-помічника. Хід і результат 

навчання здобуває особисту значимість для всіх учасників 

процесу і дозволяє розвити в студентів здатність самостійного 

розв’язання проблеми.  

Інтерактивне навчання – це насамперед діалогове спілку-

вання між викладачем і студентом. Тому викладач організує 

навчальний процес таким чином, що практично всі студенти 

виявляються залученими в процес пізнання.  

Спільна діяльність студентів у процесі засвоєння навчаль-

ного матеріалу означає, що кожний вносить свій внесок, йде 

обмін знаннями, ідеями, способами діяльності. В умовах 

доброзичливості, взаємної підтримки студенти одержують не 

тільки знання, але йде і розвиток пізнавальної діяльності, що 

переводить її на більш високі форми кооперації і співробітництва.  

У ході діалогового навчання студенти вчаться критично 

мислити, вирішувати складні проблеми на основі аналізу 

обставин і відповідної інформації, брати участь у дискусіях, 

спілкуватися з іншими людьми.  

З метою підтримки інтересу до економічних дисциплін 

рекомендується впроваджувати науково - пошукові дослідницькі 

заняття.  

Серед форм і методів, які включає у себе інтерактивне 

навчання на заняттях економічних дисциплін мають переважати 

наступні:  

Форми: традиційні і нетрадиційні творчі, самостійні роботи, 

уроки-семінари, ділові ігри, конференції, екскурсії і т.д.  

Методи: інтерактивні, метод дискусій, метод проектів, метод 

проблемного викладення матеріалу. 
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Поширеність хронічних неінфекційних захворювань серед 

населення багатьох країн світу надалі характеризується 

тенденцією до зростання. Серед факторів, що зумовлюють такий 

стан речей, нераціональне харчування посідає одне з перших 

місць [1, c. 62, 63]. Саме підлітковий вік вважають періодом для 

формування та закріплення здорового харчування та способу 

життя загалом [2, с. 1630]. 

Проведено оцінку забезпеченості раціонів харчування 

студентів мікронутрієнтами – мінеральними речовинами і 

вітамінами, за даними літератури. 

У ході дослідження встановлено, що недостатня увага 
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приділяється забезпеченості організму підлітків мікроелемента-

ми, а саме залізом і йодом [3, с. 1]. Виявлено значну поширеність 

дефіциту заліза і пов’язаної з ним залізо-дефіцитної анемії серед 

10-14-річних дівчат і порівняно меншу серед 15-24-річних [4, с. 

891]. Залізодефіцитна анемія, за даними ВООЗ, очолює список 38 

найбільш поширених хвороб та охоплює біля 20 % населення 

нашої планети, водночас майже 30 % населення Землі живе в 

умовах підвищеного ризику розвитку йододефіцитних захворю-

вань. Однак важливість проблеми визначається не тільки значною 

поширеністю йодо- та залізодефіцитних станів, але насамперед 

тим негативним впливом на фізичний, психічний, інтелектуаль-

ний розвиток та стан здоров’я підлітків, який вони здійснюють [5, 

с. 25; 6, с. 45; 7, с. 28]. До груп ризику щодо розвитку дефіциту 

заліза належать діти, особливо перших двох років життя, дівчата-

підлітки і жінки репродуктивного віку [8, с. 1042; 9, с. 312]. Серед 

груп ризику слід виокремити підлітків з низки причин: 

недостатнє надходження заліза з їжею (незбалансоване харчуван-

ня із зниженним вмістом м’ясних продуктів, дотримання дієт для 

схуднення тощо); підвищена потреба у надходженні заліза з 

огляду на прискорені темпи росту (пубертатний стрибок); для цієї 

вікової групи характерні різні стани, що супроводжуються 

втратою заліза (фізіологічні зміни в організмі дівчат у зв’язку з 

статевим дозріванням, глистні і паразитарні інвазії, ерозивно-

виразкові захворювання тощо) [10, с. 12-14]. 

Дефіцит різних вітамінів спостерігався у 46-83 % студентів 

[11, с. 36-38], найбільш істотний гіповітаміноз виявлено щодо 

вітаміну А - кожний третій студент отримує його з продуктами 

харчування лише 0-30% норми. Ознаки недостатності вітаміну В1 

– 20, В2 – 25, С – у 35 %. Вітамінний дефіцит характерний 

переважно для студентів жіночої статі – 66,7 % проти 45 % 

чоловічої. У дівчат виявлено ознаки мінеральної недостатності, 

%: у кальції – 35, залізі – 36,7, магнії – 31,7, калії – 26,7. Серед 

студентів чоловічої статі встановлено дефіцит заліза у 5 % 

обстежуваних, кальцію – у 25, магнію – 30, калію – 15. У європей-

ських підлітків [12, с. 820-824] виявлено дефіцитну концентрацію 



 

207 

фолатів у плазмі (15 %), вітаміну Д (15 %), піридоксалу 5’-

фосфату (5 %), β-каротину (25 %) та вітаміну Е (5 %). 

Важливим джерелом вітамінів і мінеральних речовин для 

організму людини є продукти рослинного походження. Встанов-

лено, що 70 % студентських раціонів за наповненням їх 

продуктами рослинного походження не відповідають національ-

ним рекомендаціям за частотою їх споживання. Лише третина 

респондентів жіночої статі та 15-25 % респондентів чоловічої 

статі використовують у своєму раціоні овочі щоденно [13, с. 55]. 

Близько третини студентів [14, с. 28] взагалі не вживають свіжі 

овочі та фрукти кожного дня. До 40 % респондентів чоловічої 

статі та до 31 % жіночої щодня споживають фрукти [13, с. 56].  

Порушення харчових рекомендацій щодо добового над-

ходження основих продуктів виявлено також серед європейсь-

ких підлітків, зокрема они споживають половину рекомен-

дованої кількості фруктів і овочів [15, с. 397]. 

Вітчизняними науковцями [16, с. 11-12] розроблений алго-

ритм впровадження здоров’язберігаючих освітних тех.нологій у 

навчальний процес вищих навчальних закладів, який дасть змогу 

значно підвищити усвідомлення студентською молоддю 

небезпеки нераціонального харчування, а також усвідомлення 

необхідності ведення ними оптимального способу життя. 
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Успіх модернізації нашого суспільства багато в чому 

залежить від держави, діяльності її управлінських структур. 

Формування сучасної, добре налагодженої, ефективної і дієвої 

державної служби є одним з пріоритетних напрямків політичних 

реформ. 

Відомо, що держслужба приводиться в рух людьми. На 

жаль, кожен другий український чиновник має лише технічну 

підготовку. Звідси – засилля технократизму. Оцінка ділових, 

професійних і особистісних якостей держслужбовців показує, що 

більшість з них не розуміє суспільство, в якому живе, слабо 

орієнтується в соціальному просторі, губиться у системі відносин, 

що пов&apos;язують їх з різними групами населення. 

Цей дефект покликана виправити система підготовки 

персоналу для державної служби. В даний час функціонує 

Національна академія державного управління при Президентові 

України з розгорнутою мережею регіональних установ. У 

зв&apos;язку з цим актуально визначити роль і місце соціології, 
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її галузевих і прикладних напрямків, а також соціологічних 

досліджень у роботі відповідних навчальних закладів. 

Для цього необхідно з’ясувати, що являє собою 

міжгалузева матриця соціологічного дослідження публічного 

управління. Так, об&apos;єктом соціології політики є галузь 

перетину політичної і соціальної сфер суспільного життя. 

Соціологія права розкриває механізм переведення юридичних 

норм в соціальну поведінку людей. Соціологія управління 

аналізує державну службу як систему управління, діяльність 

персоналу, відносини, що складаються між працівниками апарату 

при виконанні ними службових функцій. Відмітимо, що 

соціологія управлінської діяльності вивчає процеси керівництва. 

Пріоритетні питання – аналіз структури управління: державні, 

громадські, соціальні системи, комплекс підбору, адаптації та 

виховання співробітників в залежності від їх інтересів, 

перепідготовки управлінських кадрів, специфіку інтересів з 

управління організацією, що формуються у них. Соціологія 

організацій вивчає будову адміністративних установ, шляхи 

підвищення їх ефективності. Ряд проблем функціонування 

органів публічного управління і місцевого самоврядування 

досліджується соціологією професій і соціологією праці. 

Варто зазначити, що сьогодні соціологія покликана не 

тільки вивчати державну службу, а й забезпечувати її 

функціонування. Великі її можливості в інформаційному 

обслуговуванні органів публічного управління і місцевого 

самоврядування. За допомогою соціології можна діагностувати 

стан об&apos;єкта управління. Будь-який соціальний об&apos;єкт 

описується певною кількістю показників, що 

відображають життєво важливі фактори його розвитку. В 

результаті їх соціологічного заміру виводиться загальний індекс 

стану об&apos;єкта, що дає підставу для прийняття рішення. 

Соціологія необхідна державній службі при виконанні 

прогностичної функції. Вона реалізується за допомогою 

соціального моделювання, проєктування, конструювання та 

планування. Зростає її роль у виконанні контрольно-аналітичної 

функції: соціологічна експертиза законопроєктів та 

інших управлінських рішень. Соціологія здатна перевірити, як 
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буде «працювати» те або інше рішення, як його, зокрема, 

сприймуть люди. 

Соціологія займає особливе місце в забезпеченні 

організаційно-технологічної функції адміністративних установ. В 

результаті досліджень конкретних ситуацій розробляються не 

тільки соціальні проєкти, а й технології їх реалізації. Одна з 

переваг соціологічного дослідження – прагнення зробити його 

гранично достовірним. 

Можливості соціологічних досліджень, що відбивають 

реальний стан соціальних явищ і процесів, дозволяють разом з 

іншими засобами досить повно, усебічно проаналізувати ту 

ситуацію, що склалася в суспільстві, оцінити ефективність дій і 

тенденції її розвитку. Результати досліджень дозволяють 

констатувати наявні успіхи і недоліки в діяльності. Крім того, 

соціологічні дослідження є одним з універсальних джерел 

інформації для політиків і управлінців, оскільки не лише 

виявляють різного роду проблеми, але і підказують реалістичні, 

ефективні засоби для їх вирішення [2, с. 74]. 

Поряд з цим важливо показати принципи, специфіку 

методів, інструментарію, що використовуються в соціологічному 

дослідженні структур і механізмів публічного управління. 

Потрібно розглянути основні етапи розробки програми 

дослідження, відповідні обговорення ключових моментів процесу 

соціологічного пізнання. Потім продемонструвати зразки 

методичного інструментарію і правила його використання. 

Наприклад, методику обчислення рейтингу популярності, довіри 

і впливу державних установ. Нарешті, уявити 

систему організаційно-технічного забезпечення соціологічного 

дослідження, зокрема, особливості збору, аналізу та узагальнення 

інформації в режимі моніторингу. 

Основними принципами соціологічного дослідження в 

публічному управлінні є: об&apos;єктивність, історизм (розгляд 

явищ і процесів в їх хронологічній послідовності), порівняльний 

та системний (явища розглядаються як ланки однієї системи) 

аналіз. 

У загальному вигляді можна виділити три типи шкал у 

процесі застосування методів соціологічного дослідження в 

публічному управлінні. Номінальна (шкала найменувань, 



 

212 

категоріальна). В рамках цього, найпростішого рівня 

вимірювання моделюються відносини «рівності-нерівності». 

Складнішою є порядкова шкала. Приклад: ставлення до влади 

може бути зафіксовано за п&apos;ятьма вербальними 

інтерпретаціями шкальних позицій (повністю задоволений, 

швидше задоволений, ніж ні, і так, і ні, швидше не задоволений, 

зовсім не задоволений). Метрична шкала (кількісна, абсолютна) 

має місце, наприклад при фіксації віку [1, с. 126]. 

В цілому ж використання методів соціологічного 

дослідження, як і математичних методів в публічному управлінні 

закономірно тільки тоді, коли вони дозволяють отримати нові 

знання про об&apos;єкт дослідження. Переважна більшість 

методів, що застосовуються для аналізу сфери менеджменту, є за 

своєю природою соціологічними. 

Отже, використання результатів соціологічного 

дослідження сприяє підвищенню обґрунтованості управлінських 

рішень у сфері бюджетної політики та наукового рівня діяльності 

органів публічного управління. 
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