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ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ ЯК МЕДИКО-

СОЦІАЛЬНАПРОБЛЕМА 

CHRONICPANCREATITIS AS A MEDICAL AND SOCIAL 

PROBLEM 
 

Барабаш Д.Р. 

Научный руководитель: Азаров А.А 

BarabashD.R. 

Scienceadvisor: Azarov A.A. 

кафедра физиологии и патологической физиологии 

Донецкий национальный медицинский университет 

 г. Краматорск 

Актуальність: Хронічний панкреатит є поширеним 

хірургічним захворюванням, переважно серед осіб працездат-

ного віку, що призводить до інвалідності у 15% випадків. За 

останні 30 років відбувся дворазовий приріст захворюваності. 

Це пов'язано не тільки з покращенням способів діагностики 

хронічного панкреатиту, але й зі збільшенням вживання алко-

голю та куріння. 

Проблема лікування хронічного панкреатиту дотепер 

залишається однією з найбільш складних в хірургії. Відомо, що 

традиційне хірургічне лікування даної категорії хворих є технічно 

важким, часто призводить до важких ускладнень і не завжди 

позбавляє пацієнта від хронічного болю. 

Мета дослідження: Вивчення віддалених результатів 

хірургічного лікування хворих, які страждають на хронічний 

панкреатит. 

Розглянути психологічні особливості хворих на хронічний 

панкреатит. Вивчити соціальну характеристику пацієнтів, які 

страждають на хронічний панкреатит. Провести аналіз психічного 

статусу пацієнтів до та після оперативного втручання. Оцінити 

якість життя у віддаленому періоді. 

Матеріал та методи: Вивчено соціально - психологічні 

особливості та віддалені результати хірургічного лікування 38 

пацієнтів із хронічним панкреатитом терміном від 6 місяців до 3 

років. Зроблено 38 операцій на підшлунковій залозі. За віковою 
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категорією було виявлено, що найчастіше хронічний панкреатит 

зустрічається у чоловіків віком 40 – 49 років, що склало 31,5%, У 

жінок частота захворюваності на хронічний панкреатит однакова 

в останніх трьох вікових категоріях, що склало по 5%. 

Серед досліджуваних щодня алкоголь вживали 22 чоловіки, 

що становить 57,9%. Курцями були 28 (73,7%) пацієнтів, при 

цьому викурювали більше 1 пачки цигарок на день.  

Зробили опитування і оцінили рівень тривоги. Виявлено, що 

до оперативного лікування дуже високий рівень тривоги 

відчували 23,6% хворих, а через 6 та 12 місяців після лікування 

даний показник знизився до 10,5%.  

За методикою Жмурова оцінили рівень депресії. Глибока 

депресія спостерігалася у 7 пацієнтів до оперативного лікування, 

що становило 18,4%. Через 6 місяців після операції рівень 

знизився до 7,8%.  

Усім досліджуваним пацієнтам проводилося оперативне 

втручання (Операція Фрея, Бегера, дистальна резекція підшлун-

кової залози), а в післяопераційному періоді рекомендували 

відмову від куріння, припинення прийому алкоголю, відновлення 

соціальної та фізичної активностей, дієту №5, спостереження у 

гастроентеролога, психолога.  

Результати: Отримані показники свідчить про те, що через 6 

місяців з моменту операції: хворі поверталися до звичних раніше 

фізичних навантажень, біль не заважав їм займатися повсякдень-

ною діяльністю,відчували себе повними сил, мали позитивний 

емоційний фон. 

Пізніше у 28,9% пацієнтів виник рецидив у зв'язку зі 

збільшенням вживання алкоголю, продовженням куріння, 

недотриманням лікарських рекомендацій, веденням асоціального 

способу життя. 

Висновок: покращення якості життя хворих можна досягти 

шляхом оперативних втручань на підшлунковій залозі, 

збільшенням прихильності хворих на лікування, стимулювання 

відмови від шкідливих звичок; проведенням лікування разом із 

психологом чи психотерапевтом; налагодженням наступності у 
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лікуванні між стаціонаром та поліклінікою. 

______________________________________________________ 

Педагогічні науки 

 

СТЕП-АЕРОБІКА ЯК ЗАСІБ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ 

ДОШКІЛЬНИКІВ 

 

Береженна Л.Ю., 

Студентка факультету ДПО ім.В.Волошиної 

Вінницький державний педагогічний  

університет імені Михайла Коцюбинського, 

м.Вінниця, Україна 

Анотація: У статті досліджено оздоровлювальний вплив степ-

аеробіки – сучасного напряму дитячого фітнесу. Розглядається 

вплив занять степ-аеробікою на функціональний стан серцево-

судинної та дихальної систем, опорно-рухового апарату, 

розумового розвитку, рухових здібностей дітей.  

Ключові слова: дитячий фітнес, степ-аеробіка, степ-плат-

форма, функціональні можливості, рухові здібності. 

На сьогоднішній день проблема фізичного виховання дітей 

дошкільного віку посідає центральне місце в суспільстві. Саме в 

цьому віці закладаються основи здоров’я, правильного фізичного 

розвитку, формуються рухові здібності, інтерес до занять тощо. 

Тому в роботі з дітьми доцільно використовувати нетрадиційні 

заняття з фізичного виховання, одним з яких є степ-аеро-

біка.Степ-аеробіка є одним з напрямків фітнесу, що базується на 

виконанні танцювальних вправ на степ-платформі[1]. Можливість 

варіювання висоти платформи дозволяє регулювати аеробне 

навантаження для різних м’язових груп, змінювати характер 

вправ від кроків, підскоків до стрибків у різний спосіб. 

Зокрема, В.Єфімова звертає увагу, що заняття степ-

аеробікою впливають на функціональні можливості серцево-

судинної системи [2]. При регулярних тренуваннях збільшується 

обсяг серцевого м’яза та максимальний серцевий викид, тобто 

кількість крові, що викидається серцем за одне скорочення, 
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підвищується. Відбувається економізація роботи серця в стані 

спокою, підвищуються резервні можливості системи кровообігу 

при м’язовій роботі. В серцевому м’язі під впливом регулярних 

фізичних тренувань зростає капіляризація. Треноване серце має 

більше переплетень кровоносних судин, що забезпечує кращу 

адаптацію до розумових і фізичних навантажень, змін умов 

зовнішнього середовища [3]. 

Також завдяки заняттям степ-аеробікою покращуються 

функції опорно-рухового апарату. Рухи, що застосовуються у 

степ-аеробіці, збільшують рухливість в суглобах [4; 5]. Це 

пов’язано з поліпшенням крово- та лімфообігу в навколо суг-

лобових тканинах та виділенням суглобової рідини за рахунок 

великої кількості згинань та розгинань у процесі виконання вправ. 

Профілактика плоскостопості на заняттях степ-аеробікою 

здійснюється за рахунок зміцнення сили м’язів гомілки та стопи 

при виконанні сходжень на степ та спусків з неї; включення в 

заняття різновидів ходьби, повзання, спеціальних вправ із 

застосуванням степів. Дослідники Т.Волоснікова, Г.Гуторова, 

С.Дайнеко, Є.Капітанова, Н.Пахальчук, Ю.Сафарова, Н.Хлус та 

ін. у своїх роботах визначають ефективний вплив нетрадиційних 

видів спорту та засобів фізкультури на оздоровлення організму. 

На слушну думку Г.Раскова [6], розвиток витривалості 

відбувається за рахунок включення в роботу великих м’язових 

груп та виконання безперервної роботи тривалий час.  

Зокрема, заняття степ-аеробікою сприяють розумовому 

розвитку дитини. Так, Л.Гаращенко вважає, що освоєння базових 

кроків вимагає від дітей зосередженості уваги, запам’ятовування 

рухів та можливості відтворення їх через різні проміжки часу [7]. 

У процесі занять степ-аеробікою засвоюються нові поняття, 

терміни, правила техніки безпеки при виконанні вправ на степ-

платформі, способи варіативного застосування степ-платформи у 

вправах, базові кроки аеробіки на степ-платформі. Отже, 

впровадження степ-аеробіки в освітній процес ЗДО сприятиме 

збільшенню рівня фізичної підготовленості дошкільників до 

навчання у школі, розвитку координаційних здібностей, фізичних 
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якостей – м’язової сили, спритності, витривалості, гнучкості; 

зміцненню кістково-м’язової системи, підвищення функціональ-

ної діяльність органів і систем організму, розвитку рухових 

здібностей дітей. Завдяки степ-аеробіці у дошкільників підвищу-

ється інтерес до занять спортом та здорового способу життя; 

розвиваються психічні процеси такі як увага, пам’ять, уява, 

розумові здібності, відбувається виховання моральних якостей, 

комунікабельності, створюються умови для позитивного 

психоемоційного стану дітей, які сприятливо впливають на 

здоров’я кожної дитини. 
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ного університету. 2019. С. 67-71. 



 

12 

______________________________________________________ 

УДК 51 (091)   

Л 47 
 

ЛЕОНАРД ЕЙЛЕР – МАТЕМАТИЧНИЙ ГЕНІЙ ЕПОХИ 

ПРОСВІТНИЦТВА 
 

Білошкурська С.С., Шимкова Ю.М. 

викладачі комісії природничих дисциплін  

та математики 

КЗ «Уманський гуманітарно- 

педагогічний фаховий коледж 

 ім. Т.Г. Шевченка Черкаської обласної ради» 

м. Умань, Україна 

У статті подано короткі біографічні відомості про видатного 

швейцарського математика та фізика, який провів більшу 

частину свого життя в Росії та Німеччині – Леонарда Ейлера. 

Леонард Ейлер – найпродуктивніший математик в історії. Він 

писав свої наукові праці легко й невимушено, як досвідчений 

літератор пише листи друзям. Навіть повна втрата зору протягом 

останніх 17 років життя не стримувала його творчої активності. 

Більш є того, в Ейлера в цей час загострилось сприйняття 

внутрішнього світу математики. 

За час своєї наукової діяльності вчений написав більше 880 

праць, у тому числі ряд багатотомних монографій. Із своєї плідної 

наукової діяльності (близько 60 років) Ейлер 31 рік віддав 

Петербурзькій академії наук. Він залишив видатні праці в різних 

галузях математики, механіки, фізики, астрономії, у прикладних 

науках. Але в першу чергу він, без сумніву, був математиком[4]. 

Леонард Ейлер (15.04.1707-18.09.1783) – геній, творчість 

якого стала надбанням всього людства. Його справді невтомна 

діяльність і творчий науковий доробок збагатили практично 

кожну галузь математики, в якій є або теорема, або формула, або 

метод Ейлера. 

Учений створив варіаційне числення, надав сучасної форми 

інтегральному численню, а також викладу арифметики й тригоно-

метрії, виділив теорію диференціальних рівнянь в окрему 
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дисципліну, створив основи теорії поверхонь, зробив вагомий 

внесок у розвиток алгебри, диференціальної та аналітичної 

геометрії, сферичної тригонометрії. 

Спеціалістам у галузі математики відомі точки, пряма і коло 

Ейлера у трикутнику; теорема Ейлера для многогранників, один з 

найпростіших методів наближеного розв’язання диференціальних 

рівнянь, названий методом ламаних Ейлера; у багатьох розділах 

математики важливу роль відіграють Ейлерові інтеграли. В 

механіці користуються кутами Ейлера, в гідродинаміці 

розглядається число Ейлера. 

Визначною працею є п’ятитомний трактат Л.Ейлера з 

математичного аналізу, в якому, за загальним визнанням сучасних 

учених, представлено практично весь обсяг змісту освіти, що 

викладається нині в курсі вищої математики. 

Л.Ейлер справедливо вважається засновником теоретичної 

фізики і механіки твердих тіл, а разом з Данилом Бернуллі, – 

гідродинаміки та гідравліки як самостійних наук. 

Л.Ейлер створив науку мореплавства, теорію корабля, теорію 

побудови турбін. Остання настільки випередила свій час, що лише 

в 1943 р. вперше було побудовано модель турбіни за його 

розрахунками. 

У своїх працях учений вніс особливий внесок у розробку 

кінематики фігурних коліс, зовнішньої балістики, біологічної 

фізики, теорії кольорів і музики, теоретичної астрономії, оптики і 

теорії ймовірності. 

В сучасних загальноосвітніх школах усіх країн світу 

вивчають тригонометрію і логарифми в тому вигляді, як 

запропонував Л.Ейлер. 

Особлива роль Л.Ейлера у створенні класичних зразків 

навчальної літератури і в стимулюванні творчості багатьох 

поколінь не лише математиків, але й спеціалістів в інших сферах 

наукового пізнання. 

Праці Л Ейлера з користю для себе читали, точніше, вивчали 

і «король математиків» Карл Фрідріх Гаусс, і практично кожен 

знаменитий учений останніх століть. Творча спадщина Л.Ейлераі 
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сьогодні спонукає вчених усього світу до творчості в різних 

галузях математики і її застосуваннях. 

Леонард Ейлер народився 15 квітня 1707 року у м. Базель 

(Швейцарія). Після закінчення університету в 1727 році був 

запрошений в Росію працювати в Петербурзькій Академії, де 

знайшов широке поле для наукової діяльності. Досить швидко 

опанував російську мову, молодий вчений читав там лекції з 

фізики і математики, часто друкував статті у періодичних 

академічних збірниках, створював фундаментальні праці в різних 

галузях математики. Увагу багатьох вчених привернула праця 

Л.Ейлера «Механіка або наука про рух, викладена аналітично», 

що вийшла у 1736 році [3]. 

У 1738 р. Л.Ейлер отримав премію Паризької Академії наук 

за працю про природу вогню і теплоти, а в 1739 р. опублікував 

трактат з музики, в якому виклав теоретичні основи будови 

музичних інструментів. 

Надруковану через рік працю Л.Ейлера про теорію морських 

припливів і відливів вважали чудом математичного аналізу, 

застосованого для глибокого розкриття причин одного з явищ 

природи. За 14 років роботи у Петербурзькій Академії наук він 

здобув славу світового вченого, опублікувавши за цей час у стінах 

Академії близько 60 наукових праць. 

З 1740 р. для Росії настав важкий період регентства Бірона. 

Академію очолював малоосвічений і малокультурний псевдовче-

ний Шумахер, який не поважав учених, знущався з них, 

затримував зарплату, а з тими, хто чинив опір його безглуздим 

розпорядженням, розправлявся з допомогою поліції [3]. 

Посилаючись на погані кліматичні умови, Л.Ейлер 

клопотався про дозвіл на виїзд до Берліна і 29 червня 1741 р. 

одержав його. Вченому присвоїли звання почесного члена 

Академії і в свідоцтві записали, що в будь-який час він може 

повернутись в Росію і працювати в Академії. 

Працюючи в Берліні на посаді директора математичного 

відділу Берлінської Академії наук, Л.Ейлер став ніби повно-

важним представником Петербурзької Академії наук за кордоном. 
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За 25 років перебування в Берліні він написав чимало ґрунтовних 

праць, зокрема, «Теорія про рух планет і комет» (1744), «Морська 

наука або трактат про будування і водіння кораблів» (1749) та 

інші. 

В цей час Л.Ейлер написав сотні статей як з так званої чистої 

математики, так і з прикладної, зокрема такі ґрунтовні праці як 

«Вступ до аналізу», «Варіаційне числення», «Теорія місяця», 

«Морська наука» «Диференціальне числення». 

Чим часом у Росії почалося царювання Катерини II, яка вва-

жала себе «просвітителькою» і заради слави намагалась оточити 

себе вченими і філософами. Вона наказала будь-що домогтися 

повернення вченого в Росію. Л.Ейлерв той період справедливо 

вважався  найвидатнішим математиком у світі. 9 червня 1766 року 

вчений із сім’єю залишив Берлін і поїхав в Росію назавжди.  

Ще в 1735 р., внаслідок надзвичайно напруженої роботи, 

Л.Ейлер захворів на нервову гарячку і під час хвороби втратив 

праве око. Невдовзі після приїзду до Петербурга у 1766 р. він 

остаточно втратив зір і міг тільки диктувати свої твори, викону-

ючи основні обчислення усно. Та працездатність ученого, якому 

на той час було близько 60 років, не тільки не зменшилась, а ще 

більше інтенсифікувалась. Вже через два роки після повернення в 

Росію вийшла його праця «Елементи алгебри», яка в подальшому 

була перевидана 30 разів шістьма європейськими мовами. 

У 1769-1771 рр. учений видав три томи за загальною назвою 

«Діоптрика», в якій виклав загальну теорію діоптрики – науки, 

якої до того взагалі не існувало. Після цього він продиктував і 

подав до друку три томи «Листів до німецької принцеси», три 

томи твору «Інтегральне числення», книги «Навігація», «Нова 

теорія Місяця», «Обчислення затемнення Сонця і про походження 

Венери» та інші. 

У книзі «Листи до німецької принцеси» вчений популярно 

виклав чимало питань з фізики, астрономії, хімії, математики і 

філософії. Твір видавався близько 40 разів дев’ятьма європ-

ейськими мовами. 

До останніх днів Л.Ейлер не залишав наукової роботи. Помер 
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18 вересня 1783 року. Похований в Петербурзі на Смоленському 

цвинтарі. 

Леонард Ейлер був обраний академіком (і почесним 

академіком) у восьми країнах світу. 

Ейлер був універсальним мислителем, титаном людської 

думки і за рівнем наукових досліджень його ім’я справедливо 

перебуває серед імен Р. Декарта, І. Ньютона, М. Ломоносова, 

Г. Лейбніца. Він був одним з останніх вчених-енциклопедистів, 

оскільки зростаюча диференціація наук та невпинне й безперерв-

не накопичення нових знань роблять подібний енциклопедичний 

розум неможливим [5]. 

Карл Гаусс, один з видатних математиків XIX ст., відзначив, 

що вивчення творчої спадщини Л.Ейлера завжди буде кращим 

засобом для пізнання математики. 

Знаменитий математик, астроном і механік Лаплас писав: 

«Читайте Ейлера – він учитель всіх нас». І дійсно, на працях 

Л.Ейлера виховувалось не одне покоління математиків. Його 

наукова спадщина і сьогодні є актуальною і спонукає нас до 

глибокого й всебічного її вивчення. 
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УДК 378.52.8(Ейлер)  Педагогічні науки 
 

ВКЛАД ЕЙЛЕРА У РОЗВИТОК АСТРОНОМІЇ 
 

Білошкурський В.В. 
викладач комісії природничих  

дисциплін та математики 
КЗ «Уманський гуманітарно-педагогічний  

фаховий коледжім. Т.Г. Шевченка 
Черкаської обласної ради» 

м. Умань, Україна 
Анатоція. У статті розглянуто основні напрямки астрономіч-
ної діяльності Леонарда Ейлера. 

Безприкладні сторінки життя і наукової творчості Леонарда 

Ейлера відтворюють цілу епоху, яка характеризується небувалим 

сплеском досягнень в галузях математики, фізики, філософії, 

астрономії та ін. Ці досягнення пов’язані з іменами таких видат-

них вчених як Ньютон, Лаплас,Лагранж, Ейлер, Кант, Даламбер, 

Клеро, Майєр та ін. Серед названих вчених Ейлер виділяється 

найбільш інтенсивною астрономічною творчістю — з 72 томів 

загальних наукових праць Ейлера, 10 повністю відведено астроно-

мічним роботам. За цим показником до Ейлера зміг наблизитись 

мабуть тільки Лаплас. 

Та не лише величезний обсяг робіт Ейлера по астрономії 

вражає. Не менше вражає їх різноспрямованість та актуальність. 

Важко переоцінити багатство та глибину тих нових ідей, які вніс в 

науку і, зокрема, в астрономію Леонард Ейлер. Важко назвати 

розділ астрономічної науки де б геній Ейлера не залишив свій 

яскравий і вагомий слід. 

Ейлер — насамперед геніальний математик, тому всі його 

роботи з астрономії відзначаються особливими відзнаками, які 

притаманні саме математиці. Найбільш численні роботи Ейлера з 

астрономії присвячені теоретичній астрономії. Відкриті ним нові 

шляхи досліджень у цьому напрямку визначили більш як ціле 

століття наперед хід розвитку астрономічної науки. 

Два напрямки астрономічних досліджень Ейлера є 
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безперечно фундаментальними. Вони стосуються рухів Землі, 

Місяця  та великих планет. 

Як відомо, за численними тривалими вимірюваннями 

географічної широти багатьох пунктів на поверхні Землі було 

помічено, що широти цих пунктів періодично змінюються в 

межах 0,6. Зараз з’ясовано, що це зумовлено періодичним 

зміщенням тіла Землі відносно осі її добового обертання. В 

наслідок цього має місце  і періодичне зміщення географічних 

полюсів. Зокрема, північний полюс Землі описує на її поверхні 

складну криву, не виходячи за межі  квадрату зі стороною близько 

30 м. Існує два періоди коливань географічних широт: 14— 

місячний період Чандлера і 12 місячний (річний) період, пов'яза-

ний із сезонними змінами на Землі. Перший з названих періодів 

теоретично передбачив саме Ейлер. Зроблений ним висновок є 

одним з вирішальних у геофізиці. Коли б Земля була б абсолютно 

твердим тілом, то мав би місце природній період коливань, а саме 

десятимісячний. Та Ейлер з’ясував, що Земля пластична і зазнає 

пружних деформацій, внаслідок чого період коливань збільшу-

ється до 14 місяців. 

Заняття Ейлера астрономією є продовженням його занять 

механікою. Найвидатнішими його здобутками є роботи з небесної 

механіки. Тут він зміг реалізувати свої дивовижні здібності 

обчислювача. За словами французького астронома Драго, «він 

обчислював так, як людина дихає». Йому одному з перших на той 

час стали доступним обчислення, які випереджали результати 

астрономічних спостережень. Це стосується, зокрема, руху 

Місяця і двох найбільших планет Сонячної системи — Юпітера і 

Сатурна. Ейлеру вдалося створити теорію збуреного  руху Місяця 

та пояснити періодичність зміщення перигею його орбіти. 

Пізніше, на основі теорії Ейлера, німецький астроном Т. Майєр 

склав таблиці руху Місяця небувалої на той час точності. Вони 

давали можливість вирішувати нагальне в ті часи практичне 

завдання  визначати з необхідною точністю довготу корабля в 

океані. За ці роботи Ейлеру і Майєру було присуджено премію 

англійського парламенту. 
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Ейлеру не вдалося довести до кінця роботу по створенню 

повної теорії руху планет, та він досить близько підійшов до своєї 

омріяної мети — пояснити, виходячи лише із законів Ньютона, у 

непохитність яких він безгранично вирів, так звані «великі 

нерівності», проявом яких є систематичне прискорення орбіталь-

ного руху Юпітера і сповільнення руху Сатурна. Пізніше це 

вдалося зробити Лапласу. 

Нижче зробимо короткий огляд інших напрямків астроно-

мічної діяльності Ейлера з невеличкими коментарями. 

1. Розв’язок астрономічної задачі про знаходження за 

трьома висотами зірки висоти полюсу та схилення зірки. 

Цю роботу, надруковану в 1975р., слід розглядати як 

початокастрономічної діяльності Ейлера. Задача присвячена 

практичній астрономії. Розв’язок, запропонований Ейлером, с 

найбільш прямим з точки зору сферичної тригонометрії. Він не 

враховує реальні умови одержання первинних величин із 

спостережень.  Пізніше, через 40 років, Ейлер повернувся до цієї 

задачі і запропонував новий метод для розв’язку  відповідної 

системи тригонометричних рівнянь. 

2.  Метод обчислення меридіанної поправки. 

Роботу надруковано в 1741 році і присвячена вона спостере-

жувальній астрономії - обчисленню поправки для одержання 

моменту проходження Сонця через меридіан. Раніше ця поправка 

обчислювалась наближено. У цій роботі Ейлер відзначає 

важливість використання аналізу нескінченно малих і пропонує 

новий метод точного обчислення шуканої поправки. 

3. Метод для знаходження градуса географічного меридіана, 

а також паралелі з астрономічних спостережень. 

Робота є істотним внеском у побудову основних геодезичних 

таблиць, які дають довжину градуса меридіана і паралелі на різних 

широтах. Раніше такі таблиці було створено на основі припущення 

про строго сферичну форму Землі. Ейлер же створив таблиці для 

сфероїда, виведеного ним із астрономічних спостережень. 

4. Дослідження фізичних причин морських припливів і 

відпливів. 
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Робота одержала премію Паризької академії у 1740 році. 

Ейлер не лише розвинув так звану статичну теорію припливів, 

намічену Ньютоном, але і розпочав розробки більш повної 

динамічної теорії, яка враховує інерцію водяних та повітряних 

мас та їх коливання. 

5. Розробки з теорії незбуреного та збуреного рухів небесних 

тіл.  

Робота стосується переважно обчислення орбіт комет та 

великих планет за їх спостереженнями з поверхні Землі. Запро-

понований Ейлером метод обчислення кометних орбіт пізніше 

неодноразово застосовувався до вивчення руху багатьох комет. 

Відкрите тут  «рівняння Ейлера», яке характеризує параболічний 

рух, стало основою всього подальшого прогресу в цьому нап-

рямку астрономічних досліджень. Очевидно, тут розглядається 

незбурений рух небесних тіл у гравітаційному полі Сонця. 

В цій же роботі Ейлер розробляє теорію збуреного руху під 

впливом гравітаційних полів інших тіл. Як відомо, перші кроки 

тут було зроблено Д’аламбером і Клеро, та все ж остаточна 

розробка теорії збуреного руху є заслугою Ейлера. Він 

запропонував метод варіації елементів, який покладено в основу 

теорії руху планет. Одночасно з Д’аламбером Ейлер розпочав 

роботу над теорією добового обертання Землі, збуреного впливом 

Місяця та Сонця. Пізніше Ейлер пішов набагато далі, спираючись 

на створену ним механіку твердого тіла. 

6. Мемуар про вплив миттєвого поширення світла на видимі 

положення небесних тіл. 

Тут подано метод для виправлення спостережень небесних 

тіл від впливу аберації. Пізніше Гаус надав цьому методу форму, у 

якій вона використовується й зараз. 

7. Про рефракцію світла при проходженні крізь атмосферу з 

врахуванням коливань температури та пружності повітря. 

Тут Ейлер одержує диференціальне рівняння проходження 

світлового променя в земній атмосфері. Він наводить вирази для 

рефракції, висловлюючи різні гіпотези відносно будови атмо-

сфери. 
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8. Міркування Ейлера щодо світності Сонця та інших 

небесних тіл. 

Тут подаються точні формули, які виражають освітленість 

поверхні, зумовлену однорідною сферою, яка світиться. Ейлер 

розв’язує задачу про освітлення сферою, що світиться, темної 

сферичної поверхні. Отримані результати застосовує при 

обчисленні відносної яскравості Сонця, Місяця та планет. 

9. Роботи по теорії руху Місяця з врахуванням збурених 

прискорень. 

Це багаторічна робота по теорії руху Місяця, яка 

завершилась публікацією фундаментального трактату та нових 

уточнених таблиць руху Місяця. Ідеї, покладені в основу теорії 

руху Місяця, пізніше було використано при вивчені руху планет. 

10. Загальні питання теорії збуреного руху. 

Питанням збуреного руху Ейлер приділяв особливу увагу. 

Ним розглянута задача трьох тіл, збурений рух та його вивчення 

за допомогою чисельного інтегрування диференціальних рівнянь, 

вплив фігури небесних тіл на їх рух, конкретні питання стосовно 

добового обертання Землі. Він детально розглянув задачу трьох і 

більше тіл і довів, що вона може бути розв’язана лише в окремих 

випадках. Повного ж розв’язку цієї задачі, на думку Ейлера, не 

може існувати. Пізніше  Лагранж показав, що задачу трьох тіл 

можна розв’язати лише у двох випадках: 

1. коли три тіла знаходяться на одній прямій і обертаються, 

залишаючись на ній, навколо спільного центра маси; 

2. якщо три тіла розташовані у вершинах рівностороннього 

трикутника і обертаються навколо загального центра маси так, що 

трикутник весь час залишається рівностороннім. 

Відомо, що у 1912р. фінський математик Зундман одержав 

теоретичний розв’язок задачі трьох тіл при довільних початкових 

умовах вигляді у рядів, що сходяться. Та ці ряди настільки складні 

і сходяться так повільно, що не дозволяють ні обчислити 

положення тіл у просторі, ні обчислити їх маси і, взагалі, не 

дозволяють зробити будь-які висновки щодо характеру та 

властивості руху тіл. Тому формули Зундмана практичного 
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значення так і не набули. 

Як бачимо, Леонарда Ейлера можна без сумніву віднести не 

лише до геніальних математиків, а й до геніальних астрономів, 

ідеї, розробки і висновки якого мають величезне теоретичне і 

практичне значення і для сучасної астрономічної науки. 
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РОЛЬ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ФАКТОРІВ В 

ФОРМУВАННІ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ КП «КП 

ГОРОДНИЦЬКОГО ФАРФОРОВОГО ЗАВОДУ» 

 

Вербельчук О.А. 

  

       Спад виробництва, скорочення зайнятості населення 

загострили не лише проблеми раціонально-організації праці, а й 

проблеми підвищення її продуктивності у всіх галузях народного 

господарства. Серед них особливу роль набувають соціально-

психологічні фактори, пов’язані безпосередньо з людиною, її 

особистісними характеристиками і трудовою поведінкою. 

      До них, перш за все, відносяться мотивація трудової 

діяльності, трудова адаптація, між особистісні відносини, а також 

умови праці, режими праці та відпочинку, підготовка і 

підвищення кваліфікації кадрів, трудова дисципліна. 

      Ефективність діяльності всякого трудового колективу 

визначається не лише наявністю продуктивних машин і 

прогресивних технологій, але і тим на стільки злагодженою 

працею є колектив на досягнення кінцевої мети виробництва, на 

скільки кожен задоволений працею і використанням своїх 

можливостей, наскільки інтерес кожного співпадають інтересами 

всього колективу. 

      На рівень продуктивної праці певним чином впливає 

такий людський фактор, як вікова структура працівників. 

Найбільш продуктивною являться праця в віці від 23 до 45 років. 

В цей життєвий період повністю проявляються психологічні 

можливості людини, що дозволяє досягти найбільш повної і 

гармонічної трудової адаптації. 

       В числі соціально-психологічних факторів підвищення 

продуктивності праці велика роль належить між особистісними 

стосункам, які виникають між працівниками в процесі 

безпосередньо живої праці. Лише в колективі з високомо-
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ральними устоями формуються відповідальность до роботи . 

       Як правило, прагнучи до найвищої продуктивності праці, 

підприємство зацікавлене в стабільному колективі. Вченим і 

практиками доведено, що в мобільного колективі менше 

передумов ефективної праці, ніж у стабільному, оскільки відсутні 

загальні норми поведінки, не організована система  взаємних 

обов’язків і вимог, не сформована корпоративна культура та 

інформаційна структура  організації. 

 Таблиця 1. 

Динаміка чисельності і трудової активності робітників КП «ГФЗ» 

Показники 2005 2006 2007 
2007р. в % 

до 2005 р. 

Середньооблікова 

чисельність робітників, 

всього чол. 

821 756 526 64,1 

Коефіцієнт використання 

річного робочого  часу 

1,05 0,8 0,8 76,20 

Рівень стабільності 

персоналу, % 

88,5 93,4 94,0 +5,5 п.п 

Рівень дисципліни 0,93 0,92 0,92 98,00 

 

    Не зважаючи на зменшення середньо облікової чисель-

ності робітників  

(на 35%), яке обумовлено скороченням виробничої програми 

з одного боку і впровадженнями в окремі технологічні процеси 

модернізованого обладнання, такі показники як рівень стабіль-

ності персоналу (або рівень  «відданості») досить високий і 

збільшується в динаміці, це ж можна сказати і про рівень дисцип-

ліни, тобто практично відсутні неявки працівників на роботу. 

Середній стаж роботи на даному підприємстві складає 15 років. 

      В останній період покращенню соціальних контактів в 

колективі і мотивації до праці є застосування різних форм праці в 

капіталі, управлінні властивістю і розподілом прибутку. 
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Introductions. Master’s level of higher education includes 

gaining both theoretical and practical educational sides, also skills in 

chosen by student specialty [1]. 

Scientific studies are very valuable, because of fundamental 

researches, including achievements of higher education in the UK, 

USA, Poland, Russia and, especially, in educational process of 

Ukraine. 

Aim. In teaching process of theoretical knowledge and practice 

side, the main attention focused on systematical component, synergetic 

work, acquiring cultural, axiological and contextual issues mentioned 

above training.  

According to European educational standards, keeping national 

educational fundamentals and consider the best aspects of foreign 

countries is very important, because it is best for the applicant to 

combine these two key points as much as possible. 

One of the main task of these program, which was particularly 

analyzed in foreign countries mentioned before, is to train young 

students to work towards success in life, but with understanding main 

principles of humanity and cultural base. 

Increasing popularity of philology direction is based on 

interdisciplinary approach of all those specialties, which have scientific 

schools with professor’s staff teaching in it.  

Material sand methods. Ukraine searcher O. Zinovatna sums up 
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that our universities within the philological Master specialty 

“Language and Literature” could exist at least at 3 graduate programs: 

linguistic or literary, psychological and pedagogical, linguistic in 

professional direction [3].  

The educational process of professional training in Russian 

federation and Ukraine are governed by special public documents, in 

the USA - every state have own regulation in it. 

Lectures in Russian universities are based on both theoretical and 

scientific researches of mastering university linguistic methods. 

Ukrainian researchers and scientist spay their attention especially 

to the specifics of lectures on wide spectre of linguistic disciplines.  

Professional and Educational Master’s programs show to us, that 

the lectures must be fill with heuristic and research methods.  

In Masters’ preparation both American and partly Russian higher 

education, case-method is used, the essence of which is based on 

postulate that students should make own decision, optimal choice in 

understanding today’s situation and future challenges and opportunities 

[2].  

In Russian Federation it is proposed to create an independent 

logical studies, Master’s thesis, which associated with the solution of 

scientific and practical issues in several forms. 

Results and discussion. Ukrainian situation shows that some 

fundamental innovation necessarily needs to be understand according 

to lack of concrete methods and conservatism, which must be 

sufficiently aware and elaborate before. 

Teachers, in the analyzed countries, are interested in close 

scientific relations within humanitarian sciences, philology and IT 

sphere, to unite these areas in one channel to achieve the best result. 

In Ukrainian universities it becomes very important to review the 

system of assessment tools, which starts with the current and ends with 

the final state certification.  

Among all of the the tasks of Master training, first of all it should 

be noted about formation of future teachers’ competence, which 

includes both analytical and methodological knowledge and skills of 

experience [2].  
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Conclusions. In conclusion, the Master teaching process should 

be done by professional teachers, who have strong and wideseing 

abilities in education and native culture, those, who have 

understanding the meaning of nature, each person and whole society. 
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Анотація: у тезах обґрунтовано особливості організації 
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Провідні тенденції освіти у світі пов'язані з ідеєю створення 

умов для розвитку особистості. Потреба в самореалізації − одна 

з провідних потреб особистості, що є внутрішнім стимулом 

людської діяльності. Першорядне значення має соціально-
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прогресивний тип самореалізації особистості, що виражається в 

прагненні самореалізації себе як частини соціуму. 

Створення освітнього середовища для розвитку особис-

тості, здатної до такого типу самореалізації − основне завдання 

сучасної школи. Освітнє середовище – це сукупність об’єктив-

них зовнішніх умов, факторів, соціальних об’єктів, необхідних 

для успішного функціонування освіти. Поняття освітнього 

середовища можна розглядати з позиції суб'єкта та об'єкта 

навчальної діяльності, а саме: − освітнє середовище (з позиції 

суб'єкта) − це система впливів і умов формування особистості, а 

також можливостей для її розвитку, які містяться в соціальному 

і просторово-предметному оточенні; − освітнє середовище (з 

позицій об’єкта) – це сукупність об’єктивних зовнішніх умов, 

факторів, соціальних об’єктів, необхідних для успішного 

функціонування освіти. 

Плануючи організацію освітнього середовища в початкових 

класах, не лише важливо, а й необхідно брати до уваги теорію 

розвитку дитини, описану в працях багатьох відомих 

вітчизняних і зарубіжних авторів (Еріксон, Виготський, Піаже та 

ін.) [1].  

Освітнє середовище у початкових класах має бути 

безпечним місцем, де діти відчуватимуть себе захищеними та в 

безпеці, де відбувається більшість навчальних видів діяльності. 

Окрім цього, освітнє середовище має відображати філософію 

концепції Нової української школи та освітню програму. Усі 

діти заслуговують навчатися у такому середовищі, де 

забезпечуються їхні потреби. 

У такому освітньому середовищі є баланс між навчальними 

видами діяльності, ініційованими вчителем, та видами 

діяльності, ініційованими самими дітьми. Таке середовище 

забезпечує можливості дітям робити власний вибір, можливості 

для розвитку нових та удосконалення наявних практичних 

навичок, отримання нових знань, розвитку свого позитивного 

ставлення до інших [1]. Ефективної індивідуалізації освітнього 

процесу можна досягти через організацію простору класної 
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кімнати у вигляді навчальних осередків. Організація таких 

навчальних осередків здійснюється для забезпечення 

дослідницької діяльності дітей, формування самостійності, 

організації роботи дітей у парах, у малих групах, а також 

індивідуально. У навчальних осередках можна проводити різні 

види освітньої діяльності, тому вони мають містити різні 

навчальні матеріали [2]. Саме такі навчальні зони,  повинен мати 

кожен клас:  

Математичний. Цей центр призначений для розвитку 

математичного та логічного мислення молодших школярів. У 

ньому зібрано матеріали для лічби, пазли, доміно, лінійки, 

терези, танграм, математичний планшет та інші засоби для 

вимірювання, ігри.  

Відкриттів. Цей центр для всіх тих речей, які розпалюють 

уяву дитини. Може включати в себе – мистецькі і крафтові 

матеріали, диктофон, фотоапарат, магнітофон, настільні ігри, 

пазли, книги та журнали.  

Новин. Центр Новин допоможе управляти своїм класним 

календарем, запланованими завданнями і проєктами, загально-

шкільними заходами, святами, урочистостями.  

Матеріалів. Центр включає в себе: олівці, ручки, маркери, 

точила, степлери, ножиці, папір, клей, стрічки, скріпки, тканину, 

паперові рушники, дезінфікуючий засіб для рук й інші 

інструменти.  

Центр Учителя. Це професійний простір, де вчитель планує, 

оцінює, аналізує дані та завершує свою працю.  

Центр Тиші. Ділити простір класу з-понад двадцятьма 

дітьми не завжди легко. 

Запасний стіл і стільці, пазловий килимок, пуфи для 

відпочинку, мольберт можуть бути використані для Центру 

Тиші.  

Таким чином, можна зробити висновок, що Нове освітнє 

середовище за концепцією НУШ – це сучасний простір, 

сукупність умов, засобів і технологій для комфортного навчання 

учнів, учителів і самих батьків [2].  
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Анотація: Протягом останніх років спостерігається стабільне 

зростання чисельності сарани перелітної (LocustamigratoriaL.,) 

що в 2021 році набуло загрозливих масштабів. Осередкове збіль-

шення чисельності саранових свідчить, що популяція шкідників 

перебуває у фазі зростання чисельності. Враховуючи сприятливі 

гідротермічні умови, що склалися протягом (2016-2020 рр.) та 

відсутності захисних заходів проти шкідників на сільськогос-

подарських культурах, угіддях, лісосмугах,  які знаходяться  на 

занедбаних територіях окупованих РФ земель Луганської області 

у 2021 році відбувся раптовий спалах сарани. 

Ключові слова: саранові, чисельність, поліфаг, шкідливість, 

популяція 

Сарана(ряд Orthoptera, родина справжні саранові – Acrididae. 

Це найчисленніша група серед прямокрилих. Із 75 видів 12 можна 

вважати надзвичайно небезпечними шкідниками сільськогоспо-

дарських рослин. Сарана - поліфаг, який пошкоджує практично 

всі культурні рослини. При швидкому збільшенні чисельності 

саранча може завдавати великої шкоди посівам, а також повністю 
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їх знищувати[5, с. 8]. 

Шкідливість сарани обумовлена надзвичайно високою 

інтенсивністю живлення та здатністю до масового розмноження і 

перельоту деяких видів на великі відстані. Можливість спалахів 

чисельності обумовлена високою потенціальною плодючістю 

ряду видів, що стримується негативною дією факторів оточую-

чого середовища та внутрішньо популяційних механізмів. 

Внаслідок цього відбувається або зниження плодючості, або 

загибель частини потомства [2, ст. 26]. 

У 2019 році особливе занепокоєння викликали райони, які 

межують з тимчасово окупованими територіями Луганської об-

ласті (Попаснянський, Станично-Луганський та Новоайдарський 

райони), звідки проходить заліт сарани. За даними річних звітів 

Головного управління Держпродспоживслужби в Луганській 

області протягом липня 2019 року спеціалістами управління фіто-

санітарної безпеки та вченими Інституту захисту рослин (Федо-

ренком В.П. і Федоренком А.В.) проводилися термінові обсте-

ження на виявлення сарани та відібрані зразки комах-шкідників, 

які були направлені до Державної установи «Луганська обласна 

фітосанітарна лабораторія» для встановлення видового складу.  

Згідно проведених ентомологічних досліджень, висновку 

фітосанітарної експертизи №ФЛ12/000735-В від 15.07.2019 

Державної установи «Луганської обласної фітосанітарної лабора-

торії» комах було ідентифіковано як вид - сарана перелітна, 

основні резервації популяцій якої широко представлені в Україні. 

Найгірша ситуація склалася на території Валуйської 

сільської ради та Станично-Луганської селищної ради Станично-

Луганського району на яких було виявлено великі зграї сарани. 

Чисельність шкідника до обробок перевищувала 50 екз./м² (при 

ЕПШ для стадних видів сарани 2-5 екз./м²). Точну чисельність 

встановити було не можливо, оскільки шкідник окрилився та при 

наближенні злітав, перелітаючи на лінію розмежування.  

У 2021 році початок відродження личинок нестадних видів 

саранових відмічалося у першій декаді травня. Масове відрод-

ження розпочалося, коли температура ґрунту досягла +23℃. 
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Відродження личинок італійського пруса відмічалося на початку 

червня. Погодні умови весняно - літної вегетації в цілому були 

сприятливими для розвитку саранових. Значна їх частина  

розвивалися на неорних землях, узбіччях доріг, пасовищах, у 

плавнях річок. Заселяли та пошкоджували багаторічні трави, 

частково озимину, просапні культури у допороговій чисельності. 

Наприкінці червня спостерігалося зростання чисельності 

саранових у посівах сільськогосподарських культур, у крайових 

смугах посівів просапних культур чисельність шкідника стано-

вить 0,8 – 8 екз./м², у посівах багаторічних трав - 1,2 – 6 екз./м², на 

неугіддях 3-12 екз./м², максимально 15 екз./м². 

Впливовим фактором щодо динаміки чисельності саранових 

є температура і вологість повітря та ґрунту, розміри весняних 

паводків [4, ст. 76]. Подальшому розвитку і шкідливості сарано-

вих сприятиме температура і низька вологозабезпеченість повітря 

влітку та восени. За умов доброї перезимівлі ворочок та 

вищезазначених гідротермічних умов не виключена можливість 

формування осередків підвищеної чисельності саранових, 

зокрема, італійського пруса та перелітної сарани.Також не слід 

виключати заліт куліги з території РФ та південних районів 

тимчасово непідконтрольних територій Луганської області. 

Враховуючи те, що більшість саранових живе й розмножу-

ється на цілинних занедбаних угіддях, перелогах за високої кіль-

кості ворочок, найефективнішими заходами восени є проведення 

боронування, дискування або оранка всієї площі залежно від 

характеру її використання (перелоги, пасовища тощо) [3, ст. 143 ].  

Література: 

1. Зубець М.В. Наукові основи агропромислового 

виробництва в зоні Степу України / Гол. ред. М. В. Зубець [та ін.]. 

– К.: Аграр. наука, 2004. – 844 с. 

2. Литвинова И.Ф., Гусева В.С. Саранча: Профилактика и 

надзор // Защита растений. - 1994. - № 8. - С. 34-35. 

3. Станкевич С.В. Управління чисельністю комах-фітофагів: 

навч. Посібник / С.В. Станкевич. – Х.:ФОП Бровін О.В., 2015. – 

178 с. 



 

33 

4. Федоренко В.П. Ентомологія: Підручник В.П. Федоренко, 

Й.Т. Покозій, М.В. Круть; за редакцією академіка В.П. Федоренка 

– К: Фенікс, Колобіг, 2013. – 344 с.; іл. 48 с. 

5. Щербиновский Н.С. Основные закономерности массовых 

размножений пустынной саранчи и миграции ее стай. М., 1958. - 

16 с. 

______________________________________________________ 

УДК 337  Педагогічні науки 
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Анатоція: у статті висвітлено завдання, зміст і принципи 

педагогіки партнерства в Новій українській школі. Окреслено 

правила спілкування педагогів із здобувачами освіти. 

Ключові слова: вчитель, діти, взаєморозуміння, партнерство, 

батьки. 

У 2017 році стартувала головна освітня реформа – Нова 

українська школа.  Головна мета – створити школу в якій буде 

приємно навчатись, яка даватиме не тільки знання, а й уміння їх 

застосовувати в житті. Одна з основ нової школи – педагогіка 

партнерства. Педагогіка партнерства ґрунтується на співпраці, 

взаємодопомозі та взаєморозумінні батьків, здобувачів освіти та 

вчителя. 

Педагогіка партнерства орієнтується на виховання цілісної 

особистості. У цьому контексті вважається – залучити до роботи 

внутрішні сили та можливості дитини. У педагогіці партнерства 
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відносини вчителя з учнями базуються на стимулюванні їх до 

навчання, принципах соціальної рівності та розподіленню 

лідерства.У Новій українській школі вчителі, учні та батьки є 

рівноправними учасниками освітнього процесу. Педагог має бути 

другом, а родина – залучена до освітнього шляху дитини. 

Педагогіка партнерства визнає лише демократичний спосіб 

співпраці між усіма учасниками освітнього процесу. Суть полягає 

в гуманному та демократичному ставленні до здобувача освіти, 

взаєморозумінні, забезпеченні права вибору, права на власну 

думку, права бути таким, яким він є тощо. 

Основні принципи: доброзичливість і позитивне ставлення 

до учня, безумовна рівність у праві на повагу, довіру, добро зич-

ливе ставлення і взаємну вимогливість, учні, батьки та вчителі 

об'єднані спільними цілями та прагненнями, є  добровільними й 

зацікавленими спільниками. 

Одним із головних умінь, під час реалізації педагогіки 

партнерства, повинно стати уміння знаходити спільну мову з 

дітьми, та отримувати від цього задоволення. Для активної 

співпраці з школярами, педагог повинен володіти широким 

арсеналом інтелектуальних, моральних і духовних засобів. Лише 

правильний стиль поведінки учителя викликає довіру, свободу, 

відкритість тощо. Роль вчителя полягає не лише в тому, щоб 

надавати знання, а й бути носієм загальнолюдських цінностей. 

Педагогіка партнерства передбачає перехід від педагогіки 

вимог до педагогіки відносин. Це означає, що дещо зміниться 

стиль відносин учнів із учителем: не змушувати, а мотивувати; не 

обмежувати, а давати свободу вибору; не карати, а пояснювати; 

не командувати, а організовувати. За таких умов дитина має 

право на помилку, на власну точку зору, власний вибір; 

оптимістично береться за кожну справу. Такий підхід спрямовує 

школу на особистість дитини, її духовний світ, де знаходяться 

нерозвинені здібності і можливості. 

Батьки теж є повноправними учасниками освітнього 

процесу, адже без співпраці з батьками не вийде плідної роботи зі 

здобувачами освіти. Між учителем, учнями та батьками мають 



 

35 

сформуватися партнерські відносини, що базуються на 

взаєморозумінні та співпраці. 

Отже, основу педагогіки партнерства становить співпраця, 

спілкування та взаємодія учителя, учнів та батьків. Вони є 

рівноправними учасниками освітнього процесу, мають спільні 

цінності та прагнення, є добровільними й зацікавленими 

спільниками. Концепція Нової української школи зосереджена на 

особистості дитини, її внутрішньому світі, спрямована на 

розкриття її можливостей та здібностей, що ґрунтується на 

партнерстві усіх учасників освітнього процесу. Саме педагогіка 

партнерства дозволяє будувати успішні стосунки з оточуючими, 

адже без розуміння інших людей та взаємодії з ними не можна 

досягти спільних цілей та прагнень. 
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КОРЕНЕВА ГУБКА В СОСНОВИХ НАСАДЖЕННЯХ ДП 

«МАЛИНСЬКЕ ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО»: 

РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ТА ШКОДОЧИННІСТЬ 
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 к.с.-г.н., викладач, 

Рубаха В. В.,  

бакалавр, 

Малинський фаховий коледж,   

м. Малин, Україна 

Рід  Pinus L. є найбільшим у родині PinaceaeLindl., він вклю-

чає понад 100 видів, серед яких найбільшу площу займає сосна 

звичайна (Pinussylvestris L.). 

Вперше коренева губка описана в 1821 році Еліасом Фрісом, 

під назвою Polyporusannosum. У 1874 році німецький лісівник 

Теодор Гартіг пов’язав гриб з хворобами хвойних та перейменував 

його в Heterobasidionannosum (Fr.). Ця назва і тепер використо-

вується в лісовій фітопатології для визначення виду [5]. 

Коренева губка (Heterobasidionannosum (Fr.) Каrst.) – одна 

з найбільш небезпечних хвороб соснових лісів України – 

найчастіше поширюється на Поліссі, рідше – в лісостепу. Вона 

спричиняє захворювання коренів, що проявляється в їхньому 

загниванні та відмиранні. Збудник хвороби поширюється пере-

важно в свіжих суборах та судібровах, особливо в штучних 

насадженнях, створених на староорних землях, пасовищах, 

пустирях, де ґрунти втратили лісові властивості. У більшості 

випадків збудник хвороби є першопричиною ослаблення і 

усихання дерев, підвищеної їх вітровальності, а також масо-

вого розмноження в насадження шкідливих комах [1, 4, с.56].  

Особливо небезпечна  коренева губка для 25-35-річних 

насаджень сосни звичайної, проте часто інфікує і 3-5 річні 

рослини, а також старі (перестійні)насадження. Плодові тіла 

утворюються не завжди. Їх найчастіше можна виявити на 

коренях дерев, іноді на мертвих деревах і пнях [2, с.97]. 



 

37 

Проаналізувавши літературні джерела та дослідницьку 

роботу, яка ведеться в багатьох країнах світу та в Україні 

стосовно вивчення біології збудника кореневої губки 

Heterobasidionannosum (Fr.), можна припустити, що 

ефективних методів захисту  насаджень сосни звичайної  

(PinussylvestrisL.) від хвороби до цього часу все ж таки немає. 

Отже, метою досліджень було виявлення особливостей 

ураження кореневою губкою соснових насаджень ДП 

«Малинське ЛГ» та розробка заходів щодо профілактики 

хвороби та біологічного захисту соснових насаджень.  

Дослідження проводили в Іршанському лісництві на 6 

закладених пробних площах. Це були різновікові соснові 

деревостани, які були уражені кореневою губкою. Окомірно 

визначали вік насаджень, їх повноту, склад , бонітет, тип лісу, 

підріст та живий надґрунтовий покрив. Для обліку брали 200 

дерев і розподіляли їх за ступенями товщини та за категоріями 

стану. Санітарний стан дерев визначали згідно із «Санітарними 

правилами»: дерева І категорії – без ознак ослаблення; ІІ – 

ослаблені; ІІІ – сильно ослабленні; ІV – дерева, що всихають;  

V – свіжий сухостій; VI – старий сухостій [3]. 

 

 
Рис. 1. Осередок кореневої губки у сосновому насадженні 

 

Крім ступеня ураження, визначали характер розташування 

уражених дерев: поодиноке – уражені дерева зустрічаються в 
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соснових насадженнях поодиноко; групове – уражені дерева 

зустрічаються групами; куртинне – дерева всихають куртинами 

на площі до 0,25 га; суцільне – відмирання дерев на площі понад 

0,25 га. 

Встановлено, що в Іршанському лісництві переважає 

середній ступінь ураження насаджень кореневою губкою (15%). 

У ході обстеження та за  результатами закладок пробних площ 

виявлено, що коренева губка найбільше вражає насадження в 

свіжих (56,7 %) та вологих суборах (53,5%). 

Оскільки кореневі  гнилі розповсюджуються при контакті 

хворої та здорової рослини, потрібно здійснювати  заходи щодо 

попередження виникнення вогнищ кореневої губки  шляхом 

створення насаджень, стійких до хвороби та покращення 

санітарного стану вже зростаючих соснових насаджень. Боротьба 

з кореневою губкою залежить від ступеня ураження. Потрібно 

вчасно проводити рубки догляду (прочистку і прорідження) до 

повноти 0,7, зберігаючи дерева листяних порід. 

При середньому ступені ураження слід проводити вибіркові 

санітарні рубки, видаляти сухостійні та вітровальні дерева, 

заселені шкідливими комахами до 40-річного віку соснових 

насаджень, коли мине загроза ураження кореневою губкою.  

Площі, які заражені кореневою губкою, перед створенням 

лісових культур необхідно розкорчувати, зібрати та спалити все 

коріння, що зменшить можливість інфекції.  

На ділянках, які були у сільськогосподарському користу-

ванні, треба закладати насадження листяних порід, з домішкою 

хвойних – не більше 30 %. 

У вогнищах кореневої губки  галявини потрібно засаджувати 

стійкими до цього захворювання листяними деревами та кущами, 

серед яких береза, дуб, липа, граб, вільха, осика, рокитник, 

ліщина. 
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Актуальність.  У терапії ЦД важлива роль відводиться під-

тримці цільового рівня глюкози як фактору, що впливає на ризик 

та ступінь ускладнень.  Саме їжа має основний вплив на даний 

фактор.  Тому дуже важливо, щоб хворий на ЦД дотримувався 

призначеної йому дієти.  Однак, так чи інакше, практично всі 

пацієнти відхиляються від цього правила, а варіант відхилення є 

певним типом (або типами) порушення харчової поведінки, 



 

40 

залежно від яких існує диференційований підхід до вирішення 

даної проблеми. 

Мета: визначити тип порушення харчової поведінки у 

хворих на ЦД 2 типу. 

Матеріали та методи: під нашим спостереженням перебувало 

26 хворих, які страждають на ЦД 2 типу, віком від 38 до 66 років, з 

них 17 жінок, 9 чоловіків. Тривалість ЦД склала від 4 до 12 років. 

ІМТ у всіх обстежуваних перевищував норму (18,5 – 24,9 кг/м2). 

Цільового рівня глікемії не було досягнуто у 89% обстежених. Усі 

пацієнти отримували дієтотерапію в комплексі з пероральною 

цукрознижувальною терапією. Для дослідження типів харчової 

поведінки використовували голландський опитувальник харчової 

поведінки (DEBQ). DEBQ складається з 33 тверджень, кожне з 

яких респондент повинен оцінити як «Ніколи» (1 бал), «Рідко» 

(2 бали), «Іноді» (3 бали), «Часто» (4 бали) ) та «Дуже часто» 

(5 балів). 31-е питання аналізується у протилежних значеннях. 

Кількісне значення за шкалою дорівнює середньому 

арифметичному значенню балів за цією шкалою.  Іншими 

словами, необхідно скласти бали за кожною шкалою і розділити 

на кількість питань у шкалі. 

Номери питань 1-10 відповідають обмежувальному типу, 

норма – 2,4;  11-23 – емоціогенний, норма – 1,8;  24-33 – 

екстернальному, норма – 2,7. 

Результати: у респондентів переважає обмежувальний тип 

харчової поведінки – 55%, серед них 18% – жінки, 37% – чоло-

віки.  На другому місці - емоційний тип - 28%, з них 21% - жінки, 

7% - чоловіки.  Найменш часто зустрічається екстернальний тип – 

17%, жінки становили 11%, чоловіки – 6%.  

У анкетованих часто зустрічалися змішані типи.  Екстер-

нальний тип порушення харчової поведінки зустрічався як 

самостійний (17%), так і у вигляді компонента при інших типах 

порушень у переважної більшості анкетованих (61%). 

Висновки: виявлені порушення харчової поведінки у хворих 

на ЦД 2 типу необхідно використовувати для корекції способу 

життя пацієнта, раціоналізації харчування.  У разі емоціогенного 
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переїдання слід сконцентруватися на чуттєвій сфері з метою 

вирішення внутрішнього конфлікту. У разі екстернальної харчо-

вої поведінки йдеться про неправильну звичку, для якої потрібно 

когнітивно - біхевіоральна терапія.  При обмежувальному харчо-

вому поведінці необхідно дієтологічне втручання.  Корекція 

харчової поведінки проводиться спільно лікарем ендокрино-

логом, дієтологом та психологом. 

______________________________________________________ 
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Анотація. Проаналізовано основні показники безпеки банківсь-

кого сегменту кредитного ринку України за 2010-2021рр. Вста-

новлено, що банки працюють в умовах високих кредитних 

ризиків, результатом яких є значні обсяги непрацюючих кредитів 

у банківському сегменті. Проведено оцінку показників та норма-

тивів кредитного  ризику найбільших банків України за розміром 

активів. 

Ключові слова: банківський кредит, кредитний ризик, нормативи 

кредитного ризику. 

Протягом 2021 року для економіки України та фінансової 

системи реалізувалася низка ризиків: ескалація конфлікту з 

Росією, різке зростання цін на енергоресурси, поширення нового 

штаму короновірусу. Ці фактори погіршили очікування розвитку 

економіки та зумовили реалізацію кредитних ризиків і погір-

шення   якості  кредитних  портфелів   вітчизняних   банків.  
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Динаміка показників безпеки банківського сегменту 

кредитного ринку України за 2010-2021рр. представлена в табл.1.  

Показники, наведені в табл.1 в певній мірі відображають 

рівень кредитного ризику. Динаміка кількості банківських уста-

нов на кредитному ринку України ілюструє спадну тенденцію. 

Протягом 2012-2014 років відбулося зростання наданих кредитів з 

815,3 млрд. грн до 1006,4 млрд. грн. В 2015 році порівняно з 

попереднім роком обсяг наданих кредитів зменшився на 4% до 

965,1 млрд. грн Протягом 2019-2020 років відбулося скорочення 

наданих кредитів до 960,6 млрд. грн, на що безсумнівно вплинули 

пандемія COVID-19 та впровадження локдауну. В 2021 році обсяг 

наданих кредитів зріс до 1067,7 млрд. грн. 

 

Таблиця 1 –Динаміка показників безпеки банківського сегменту 

кредитного ринку України за 2010-2021рр. 

Роки 

Показники 

Кіль-

кість 

дію-

чих 

банків 

Обсяги 

наданих 

кредитів 

млрд.грн 

Частка 

простроченої 

заборгова-

ності за 

кредитами, 

% 

Сформовані 
резерви для 

покриття мож-
ливих втрат за 

кредитами, 
млрд.грн 

Регулятив

ний 

капітал, 

млрд.грн 

2010 176 755,0 11,2 148,8 160,9 

2011 176 825,3  9,6 157,9 178,5 

2012 176 815,3  8,9 141,3 178,9 

2013 180 911,4  7,7 131,3 204,9 

2014 163 1006,4  13,5 204,9 188,9 

2015 117 965,1  22,1 321,3 129,8 

2016 96 1005,9  53,9 484,4 109,6 

2017 82 1036,8  54,5 511,1 115,8 

2018 77 1118,9 52,85 556,4 126,1 

2019 75 1033,4 48,4 492,2 150,3 

2020 73 960,6 41,0 388,4 182,2 

 На 1.12.21 71 1067,7 30,67 291,4 213,3 

Складено за даними джерел [1,2] 

Показники, наведені в табл.1 в певній мірі відображають 

рівень кредитного ризику. Динаміка кількості банківських 

установ на кредитному ринку України ілюструє спадну тен-

денцію. Протягом 2012-2014 років відбулося зростання наданих 
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кредитів з 815,3 млрд. грн до 1006,4 млрд. грн. В 2015 році 

порівняно з попереднім роком обсяг наданих кредитів зменшив-

ся на 4% до 965,1 млрд. грн Протягом 2019-2020 років відбулося 

скорочення наданих кредитів до 960,6 млрд. грн, на що безсум-

нівно вплинули пандемія COVID-19 та впровадження локдауну. 

В 2021 році обсяг наданих кредитів зріс до 1067,7 млрд. грн 

Розмір сформованих резервів відображає кредитний ризик, 

який закладений в наданих послугах. Сформовані резерви за 

аналізований період не мали чіткої тенденції до зростання. Так, 

протягом 2013-2018рр. відмічається їх зростання з 131,3 млрд грн. 

до 556,4 млрд грн., а протягом 2019-2021рр. відбувається їх 

скорочення до 291,4 млрд грн. 

Вважають, що якщо обсяги кредитування скорочуються, а 

сформовані резерви під кредити зростають, то це означає, що 

концентрація кредитного ризику збільшується, що негативно 

позначається на стані фінансової безпеки. 

Така ситуація прослідковувалася в 2015 році, коли кредити 

зменшилися порівняно з 2014 роком, а обсяги сформованих 

резервів – збільшилися. 

Одним із найважливіших показників фінансової безпеки кре-

дитного ринку є накопичення проблемної заборгованості у порт-

фелях фінансових установ. Протягом 2013-2017 років проблемна 

заборгованість банків зростала з 7,7% до 54,5%. Протягом 2018-

2021 років проблемна заборгованість скорочується до 30,67%. 

Зовнішні чинники негативно впливають на рівень капіталіза-

ції великої кількості банків, що позначається на їх фінансовому 

результаті діяльності. Так, станом на 01.01.2017 року збитки бан-

ківської системи України досягли рекордного значення 159,4 

млрд грн, а рентабельність активів мала від’ємне значення 

(-12,6%). Характерно, що близько 80% з цієї суми (135,3 млрд 

грн) – це збитки найбільшого вітчизняного банку ПАТ КБ 

«Приватбанк» [1; 2]. Але вже в 2019рр. банківська система 

України отримує доходи в розмірі 58,4 млрд грн. Під негативним 

впливом короновірусної пандемії в 2020 році доходи скорочу-

ються до 39,8 млрд грн., в 2021 році – зростають до 65,8 млрд грн. 
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Проаналізуємо обсяги кредитного портфелю та не працю-

ючих кредитів найбільших банків України станом на 1.12.2021р. 

(табл.2). 

Згідно даних табл.2 найбільший обсяг кредитного портфелю 

у АТ КБ «ПриватБанк» – 252554 млн.грн, в цьому ж банку і 

найбільший обсяг непрацюючих кредитів – 175391 млн.грн., 

частка яких становить 69,4%. Найменший обсяг кредитного 

портфеля у АБ «Укргазбанк» – 63676 млн.грн. У АТ «Райффайзен 

Банк Аваль»  при обсязі кредитного портфелю 77076 млн.грн, 

частка непрацюючих кредитів становить лише 2,2%. 
 

Таблиця 2 – Показники кредитного ризику найбільших банків України 

за розміром активів на 1.12.2021р.  

Банки 

Обсяги 

кредитного 

портфелю банків, 

млн.грн 

Обсяги 

непрацюючи

х кредитів, 

млн.грн 

Частка 

непрацюючи

х кредитів, % 

АТ КБ «ПриватБанк» 252554 175391 69,4 

АТ «Державний 

ощадний банк України» 

117029 40562 34,7 

АТ «Укрексімбанк» 110082 40381 36,7 

АБ «Укргазбанк» 63676 7075 11,1 

АТ «Райффайзен Банк 

Аваль» 

77076 1662 2,2 

Складено за даними джерела [2] 
 

Нормативи кредитного ризику найбільших банків України 

представлено в табл.3. 
 

Таблиця 3 - Нормативи кредитного ризику найбільших банків України за 

розміром активів станом на 01.12.2021 р. 

Банки 
Н7, не більше 

25 % 

Н8, не більше 

800 % 

Н9, не більше 

25 % 

АТ КБ «ПриватБанк» 7,57 0,00 0,09 

АТ «Державний ощадний 

банк України» 

28,25 106,63 0,37 

АТ «Укрексімбанк» 17,51 210,35 0,39 

АБ «Укргазбанк» 11,06 112,38 0,24 

АТ «Райффайзен Банк 

Аваль» 

14,32 38,04 13,56 

Складено за даними джерел [2] 
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Отже, найбільші банки України станом на 1.12.2021р. в 

основному дотримувалися вимог Національного банку України 

щодо нормативів кредитного ризику, таких як: максимальний 

розмір кредитного ризику на одного контрагента – Н7, великі 

кредитні ризики – Н8, максимальний розмір кредитного ризику за 

операціями з пов’язаними з банком особами – Н9. Винятком є 

лише АТ «Державний ощадний банк України» норматив Н7 якого 

становить 28,25% при нормативному значенні не більше 25% 

(табл.3). 

Підсумовуючи результати дослідження, можна стверджу-

вати, що за аналізований період частка негативно класифікованих 

кредитів у загальній сумі наданих банками кредитів коливалася в 

межах від 11,2% (станом на 01.01.2011 р.) до 43,37 % (за станом 

на 01.11.2020 р.) і залишається значною дотепер (згідно з новою 

методологією Національного банку України). Тенденція до 

зменшення показника, що простежувалася протягом періоду 

2010-2013 років (рівень простроченої заборгованості на початок 

2014 року склав 7,7% проти 13,37% станом на 01.11.2015 р.), була 

результатом очищення кредитних портфелів від проблемної 

заборгованості внаслідок її списання, чому сприяло прийняття 

НБУ постанови щодо відшкодування банками безнадійної забор-

гованості за рахунок резерву. Стримуванню зростання проблем-

ної заборгованості сприяло посилення вимог до позичальників, а 

також посилення банками роботи з оцінки ризиків. 

Література:  

1. Дані фінансової звітності банків України / Офіційний сайт 

НБУ. – URL: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?-

art_id=65162&cat_id=36674 

2. Основні показники діяльності банків України / Офіційний 

сайт НБУ. – URL: http://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?-

art_id=36807&cat_id=36798 



 

46 

______________________________________________________ 

УДК373.2.23.11.   Педагогічні науки 

 

РУХЛИВА ГРА ЯК ЗАСІБ ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ВЗАЄМИН 

МІЖ ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Колеснік К.А., 

доктор філософії, старший викладач  

кафедри дошкільної освіти 

Демченко О.П., 

кандидат пед. наук, доцент  

кафедри початкової освіти 

Вінницький державний педагогічний  

університет імені Михайла Коцюбинського 

м. Вінниця, Україна 

Анотація:У статті розглядається проблема взаємин дітей 

дошкільного віку. Зроблений дефінітивний аналіз понять «рухлива 

гра», «міжособистісні стосунки». Проаналізовано особливості 

побудови взаємин під час рухливих ігор. Наведено приклади 

рухливих ігор, які необхідно використовувати в закладах дошкуль-

ної освіти з метою формування міжособистісних стосунків. 

Ключові слова: рухлива гра, міжособистісні стосунки, взаємини, 

діти дошкільного віку. 

Актуальною проблемою сучасної теорії та практики 

виховання підростаючого покоління є питання формування 

взаємин між дітьми дошкільного віку з перших років їхнього 

життя. Такі відносини характеризуються вмінням співпрацювати, 

співпереживати й співчувати,взаємоповагою та взаємодопомо-

гою. Науковці (Т. Піроженко, Т. Завязун, І. Карабаєва, Л. Солов-

йова, О. Сахно) зауважують, що для психічного розвитку  до-

шкільника, важливе значення має ігрова діяльності, яка перед-

бачає переважно групову форму організації[1]. 

У Базовому компоненті дошкільної освіти в освітньому 

напрямі «Дитина в соціумі» зазначено, що діти дошкільного віку 

мають «проявляти особисті якості (самостійність, відповідаль-

ність, працелюбність, лідерство, людяність, справедливість, 

ініціативність, активність, креативність та інші) у взаємодії з 
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іншими людьми; емоційно реагувати на власну участь та участь 

інших у різних видах діяльності; вміти співпереживати та 

співчувати, оптимістично ставитися до труднощів та визначати 

шляхи їх подолання» [2, с.17]. Основи соціально-громадянської 

компетентності є передумовою для формування взаємин у 

дитячому колективі. 

Сучасні педагоги Л. Артемова, А. Богуш, Н. Гавриш, К. Кру-

тій, І. Лапшина, М. Лісіна зауважують, що відносини в колективі, 

в якому кожна особистість є активним учасником цього процесу,є 

підґрунтям педагогічного процесу. Психолог Я. Коломинський [3] 

стверджує, що дошкільний вік є найсприятливішим для 

формування почуття доброти й співчуття до оточуючих. 

Слід зауважити, що діти, контактуючи один з одним, 

виступають у колективі і як об’єкт, і як суб’єкт спілкування, 

оскільки в процесі будь-якої діяльності вони відчувають на собі 

вплив інших членів колективу і здійснюють на них відповідні 

впливи, тобто вступають у внутрішньоколективні відносини. 

Учені Л.Артемова, В. Киричок, В. Котирло, М. Лісіна, 

Ю. Приходько, Т. Поніманська та інші досліджували проблему 

міжособистісного спілкування, становлення моральних взаємин 

між дітьми дошкільного віку. Міжособистісні стосунки – це 

психологічний феномен, що виникає у процесі спілкування і 

стосується всіх сфер людського суспільства (культури, побуту, 

гри, навчання тощо) [4, с.349]. Зв’язок між життєдіяльністю та 

міжособистісними стосунками дітей має взаємозумовлений 

характер. Тобто, дружні стосунки у групі сприяють розкриттю та 

розвитку здібностей дітей, зростанню їх пошукової активності, 

ініціативи, вихованню активної життєвої позиції. 

Міжособистісні стосунки в колективі утворюють багаторів-

неву структуру, ядром якої є спільна діяльність. При спільній 

діяльності всі члени групи, діючи індивідуально, роблять свій 

внесок для досягнення спільної мети, при цьому враховуються 

індивідуальні особливості інших учасників групи, уміння чути та 

підпорядковуватися загальним вимогам. 

На нашу думку, рухливі ігри мають особливий потенціал на 
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формування взаємин дошкільників, адже під час рухливих ігор 

діти засвоюють чіткі правила взаємодії з однолітками, розвива-

ється бажання та звичка гратися в колективі. Рухливі ігри – це 

«усвідомлена, емоційна діяльність дітей, спрямована на досяг-

нення ігрової мети»[5, с. 6]. Вони сприяють виробленню в дітей 

організаційних навичок, формуванню поняття про норми поведін-

ки, вихованню витримки, кмітливості, спільного інтересу, 

об’єднанню дітей у дружній колектив. 

В освітньому напрямі «Гра дитина» зазначено, що діти 

повинні вміти «налагоджувати партнерські стосунки завдяки 

діалогічному спілкуванню на основі ігрового задуму, рольової 

взаємодії або особистих уподобань, проявляти товариськість, 

толерантність, зважати на думку інших, стримувати агресивні 

прояви, конструктивно розв’язувати конфлікти, радіти спільному 

успіху, дотримуватися норм спілкування…» [2, с.16]. 

Досвід свідчить, що при об’єднанні дітей у групи бажано 

передусім врахувати їхні особистісні уподобання. Це є важливою 

передумовою нормальних міжособистісних взаємин і продуктив-

ного розв’язання можливих конфліктних ситуацій. Така робота 

допомагає дітям усвідомити, що для досягнення загального 

успіху необхідно орієнтувати свої слова на співбесідника, 

намагатися бути зрозумілим і переконливим. 

З дітьми молодшого дошкільного віку доцільно проводити 

рухливі ігри типу «Поспішайте всі до мене», «Конячки», 

«Пташка і пташенята», «Веселі колобки», «Діти в лісі», «Веселі 

гуси», «Квочка і курчата», «Бджілки», «Коза та вовк» та ін. 

Тематика рухливих ігор для дітей середнього дошкільного віку: 

«Знайди собі пару», «У ведмедя у бору», «Пташки і кіт», «Пастух 

і стадо», «Птахи і дощ», «Діти і вовк», «Квочка і курчата», «Зайці 

і вовк», «Дідусь і зайчата» та ін. Тематика рухливих ігор для 

старших дошкільників: «Птахи і зозуля», «Ми веселі діти», 

«Мишоловка», «Карасі і щука», «Курочка й горошинки», 

«Мисливці та зайці», «Серсо», «Чижик в клітці», «Снігурі і кіт», 

«Бій півнів» та ін. 

Наведемо приклад рухливої гри «Серсо», яку можна 
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використовувати з дітьми старшого дошкільного віку з метою 

формування умінь взаємодії та їхньої співпраці у виконанні 

навчально-пізнавальних завдань. 

Мета:удосконалювати вміння кидати та ловити кільце; 

розвивати силу, окомір, загальну вправність; поліпшувати рівно-

вагу, координацію рухів, орієнтування в просторі; виховувати 

відповідальність, наполегливість,старанність, моральні якості. 

Матеріал:серсо. 

Хід гри: 

̶ Діти, сьогодні ми з Вами зможемо проявити спритність, 

рівновагу, вправність і вміння взаємодіяти. Пропонує Вам виши-

куватися в дві рівні шеренги, одна проти одної(відстань між яки-

ми 3-4 м). Кожен з Вас тримає в руках серсо. За моїм сигналом 

діти з першої шеренги мають кидати кільця дітям з другої шерен-

ги. Учасники гри, які стоять у другій шерензі,мають ловити кіль-

ця. Проте пам’ятайте, що я буду слідкувати за тим, щоб ви трима-

ли палицю правою або лівою рукою за держальце. А кільце пот-

рібно тримати в лівій руці двома пальцями. На старт! Увага! 

Почали! 

̶ Молодці! Тепер міняємося ролями: друга шеренга кидає, а 

перша – ловить. Переможе та шеренга, яка більше спіймала 

кілець. Підрахуймо спіймані кільця. 

Удосконалення 1. Збільшити відстань між гравцями. 

Отже, рухливі ігри сприяють вихованню в дітей добро зич-

ливих взаємин, згуртовують колектив, розширюють взаємодію 

усіх учасників гри, створюють умови, у яких дошкільники 

отримують можливість діяти самостійно та разом у певній 

ситуації. Під гри діти вчаться гідно вигравати й програвати, 

розвиваються організаторські здібності, набувається досвід 

взаєморозуміння та вміння узгоджувати свої дії з партнером. 

Література: 
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Анотація: у статті розглядається ключова реформа Мініс-

терства освіти та науки. Детально висвітлені зміни Нової 

української школи для здобувачів освіти. 

Ключові слова: закон «Про освіту», Новий Стандарт, НУШ, 

найголовніші зміни. 

Нова українська школа – на сам перед це реформа 

Міністерства освіти та науки. Також це школа в яку діти 

приходять кожен день, не тому що батьки так сказали, а тому що 

вони самі цього хочуть. Тобто місце куди йдуть з великим 

ентузіазмом та заохоченням, там де їхня думка вислуховується і 

враховується, де не просто викладають навчальний матеріал, а й 

вчать ним користуватися протягом життя. Реформа НУШ буде 

здійснюватися на протязі певного часу, адже не так вже й легко 

змінити освітні традиції. 

У вересні 2017 року було ухвалено новий Закон “Про 
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освіту”, який регулює основні процеси нової освітньої системи, а 

у лютому 2018 року Кабінет Міністрів затвердив новий 

Державний стандарт початкової освіти. Наступним планується 

ухвалення нового закону “Про загальну середню освіту”, де буде 

детальніше розкрито зміни закладені реформою. Так з 2017-2018 

навчального року успішно проходив адаптацію у 100 школах 

України Новий Стандарт. А вже з 2018-2019  навчального року 

розпочалося навчання по всій Україні за цим стандартом.  

Нова українська школа ставить головну мету для учнів – за 

період навчання в школі, опанувати та сформувати певний 

перелік компетентностей і вмінь. Основним завданням вчителя є 

діяльнісний підхід для засвоєння потрібного матеріалу.  

Серед великої кількості змін можна виділити декілька 

найголовніших, а саме: 

o  Скасування домашніх завдань для першокласників. А для 

2-4 класів обмежений час на їх виконання, аби не перенаванта-

жувати дитину; 

o  Нова система оцінювання. В першому та другому класах 

оцінки не ставлять взагалі. А от в третьому та четвертому класах 

з’являється Свідоцтво досягнень учня, яке поділено на дві 

частини; 

o  Заборона оголошувати оцінки. Тобто дізнатися свої 

оцінки може лише учень та його батьки; 

o  Відміна співбесід для вступу до школи. Школи не мають 

права влаштовувати, будь-якого виду випробовування; 

o  Новий освітній простір. У класі повинно бути щонаймен-

ше як вісім навчальних осередків. 

Головна зміна, яка відбудеться для здобувачів освіти це зміна 

підходу до навчання та самого змісту заняття. Це можуть бути 

екскурсії, групові проєкти, експерименти, навчальні ігри. У МОН 

переконані, що так діти будуть зацікавлені, і матеріал вони будуть 

засвоювати легко та швидко. Також вони вважають, що саме це 

найголовніше, адже завдяки цим змінам учні замість того, щоб 

запам’ятовувати визначення понять будуть набувати компетент-

ностей. Це – діяльна комбінація знань, цінностей, навичок, умінь, 
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за допомогою яких визначається успішність соціалізуватися та 

обрати певну професію або подальшу навчальну діяльність. 

Тобто, буде утворюватися ядро знань, яке знадобиться випускни-

кам нової української школи у подальшому їхньому житті. 

У новій українській школі школярі замість того, щоб сидіти 

за партами і слухати вчителя будуть брати активну участь у 

різних завданнях, які для них підготував вчитель. Також НУШ 

пропонує застосовувати інтегроване та проектне навчання. Цей 

спосіб допоможе їм розв’язувати реальні проблеми, з якими 

можна зустрітися у житті, тобто учні отримуватимуть цілісне 

уявлення про навколишній світ. А ще реформа – це про освітнє 

середовище. Зміна освітнього середовища - це зміна ставлення до 

дитини: повага, увага до неї і прагнення знайти оптимальний 

спосіб для її ефективного навчання. Саме такою буде Нова 

українська школа. 
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Анотація. Україна на сьогодні пройшла необхідний шлях 
становлення незалежної держави, первинного формування 
демократичних інститутів і ринкової економіки, проте сучасні 
економічно-політичні виклики в умовах економічної кризи вима-
гають проведення активних державно-правових перетворень, 
пошуку нових моделей взаємодії держави і суспільства, оскільки 
побудована в нашій країні політична та економічна система є 
малоефективною. Причиною цього є розпочаті і незакінчені 
інституційні та структурні реформи, які були більш-менш 
успішно реалізовані іншими країнами. Нині в Україні актуалізу-
ється питання удосконалення системи виконавчої влади, 
спрямованої на виявлення корупційних чинників і значне 
звуження дискреції в діяльності органів публічної влади, що 
враховує ідеї і вимоги Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод та ґрунтується на демократичних 
засадах європейського права. Існуюча система управління 
державною митною справою продовжує характеризуватися не 
здоровими для демократичних країн параметрами і саме у 
різноманітних правових відносинах митні органи та їх посадові 
особи реалізують дискреційні повноваження, які надають мож-
ливість застосовувати імперативний метод адміністра-
тивного управління. Реформування митної служби України має 
охоплювати не тільки інституційну організацію, кадрову 
політику, а й нормативно-правові акти, які містять можли-
вість застосування посадовими особами митних органів 
дискреційних повноважень, спричиняє розширення застосування 
сфери розсуду посадовими особами і призводять до конфлікту 
публічних та приватних інтересів. 
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Глобалізація світової економіки, високий рівень інтеграції 

України в світове господарство та, відповідно, залежність 

соціально-економічного розвитку від динаміки і тенденцій 

розвитку господарських процесів вимагає від України цілісної, 

ефективної та системної митної політики як реалізації власних 

національних економічних інтересів в глобальній економіці. 

Ключовим питанням діяльності митної служби є нормативно-

правова база, яка встановлює правовий статус і повноваження 

митних органів (їх посадових осіб). 

Основою митного законодавства в Україні є Митний кодекс, 

в якому встановлені порядок і умови переміщення товарів через 

митний кордон України, їх митний контроль та митне оформ-

лення, застосування механізмів тарифного і нетарифного 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності, справляння 

митних платежів, ведення митної статистики, обмін митною 

інформацією, ведення Української класифікації товарів зовніш-

ньоекономічної діяльності, здійснення відповідно до закону 

державного контролю нехарчової продукції при її ввезенні на 

митну територію України, запобігання та протидія контрабанді, 

боротьба з порушеннями митних правил, організація і забезпе-

чення діяльності митних органів та інші заходи, спрямовані на 

реалізацію державної митної політики [1]. 

На законодавчому рівні поняття «дискреційні повнова-

ження» суб’єкта владних повноважень не визначене, проте в 

діючій Методології проведення антикорупційної експертизи, 

затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 

24.04.2017 №1395/5, унормовано, що  «дискреційні повноваження 

– це сукупність прав та обов'язків органів державної влади та 

місцевого самоврядування, осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, що надають 

можливість на власний розсуд визначити повністю або частково 

вид і зміст управлінського рішення, яке приймається, або 

можливість вибору на власний розсуд одного з декількох 
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варіантів управлінських рішень, передбачених нормативно-

правовим актом, проектом нормативно-правового акту» [2]. 

На сьогодні назріла гостра потреба нових підходів в 

нормотворчої діяльності митних органів (від законів до 

підзаконних актів, що визначають порядок дій і проведення 

митних процедур), а саме проведення діалогу з бізнесом, з метою 

обмеження рамками законодавства дискреційних повноважень 

митних органів та зменшення негативних явищ, включаючи 

корупцію та зловживання владою. 

Послідовності і обґрунтованості митно-правового регулю-

вання зовнішньоекономічної діяльності вимагають національні і 

іноземні суб’єкти. Як приклад можна навести ситуацію щодо 

навколо імпорту автомобілів з Кореї, поставка яких була 

замовлена у листопаді-грудні 2021 року, а перша партія авто 

надійшла в січні 2022, проте складські території порту Чорно-

морська були переповнені через затримки вивезення авто зі 

складу спричинені новими індикативними цінами, встановленими 

митними органами як бази для оподаткування (мито, акциз, 

ПДВ). За повідомленням видання Ukrainian Shipping Magazineта 

інформацією учасників ринку імпорту, цей індикатив переви-

щував реальні ціни з доставкою на $1-3 тис., залежно від моделі 

та року випуску. А це вже істотно впливає на ціну, додаючи від 

$500 до $1500 до вартості автомобілів[3]. 

Введення з 1 січня 2022 року нових індикативних цін без їх 

належного обґрунтування, за словами голови морського порту, та 

припинення цього вантажопотоку у зв’язку із завищеними 

індикативами може призвести до недоотримання портом доходу у 

розмірі понад 25 млн грн, а недоїмка держбюджету з ПДВ може 

становити понад 5 млн грн.[3]. 

Через неправомірні дії митних органів ,збитки автотрейдерів 

та логістичних компаній, які здійснюють доставку цих 

автомобілів згідно укладених зовнішньоекономічних контрактів 

також можуть буть покладені на українську сторону. На сьогодні 

практика Верховного Суду України дає змогу зробити висновки, 

що для встановлення юридичного факту, чи діяв митний орган на 
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підставі та в межах своїх повноважень, доцільно з’ясувати: чи є ці 

повноваження дискреційними; якщо так, то чи їх реалізація може 

бути об’єктом судового розгляду,чи дискреція митного органу 

має виключний характер; чи діяв митний орган прозоро і 

послідовно; чи дотримав митні процедури; чи належно вмоти-

вував рішення; чи не є воно свавільним, нераціональним, не 

підтвердженим доказами або ж помилковим, необ’єктивним або 

явно несправедливим. 

Звернення зацікавлених суб’єктів митно-правових відносин 

на ім’я прем’єр-міністра, голови митниці та корейського 

посольства було розглянуто у встановлені законом строки і 

прийнято спільне рішення, що така ситуація є неправомірною та 

завдає збитків корейським експортерам, українським трейдерам 

та державному бюджету України, а також позбавляє українців 

якісних автомобілів з Кореї. 

Авторитет митної служби суттєво постраждав. Саме тому 

необхідно проаналізувати виявлені недоліки та помилки митно-

правового регулювання в сфері зовнішньоекономічної діяльності, 

дослідити міжнародну практику, зокрема сучасну практику ЄС в 

цьому напрямку та розглянути можливі заходи, які доцільно 

впровадити в Україні з врахуванням національної специфіки. 

Єдині стандарти в зовнішньоекономічній діяльності це 

насамперед правила процесуального та матеріального права, 

обов’язкові для виконання як самими митними органами, так і 

тими, хто підпадає під їх юрисдикцію. Митний орган має нести 

субституційну відповідальність за шкоду заподіяну неправо-

мірними діями своїх посадових осіб. В наведеному вище прикладі 

необґрунтованого втручання державних органів в зовнішньоеко-

номічну діяльність підприємств шляхом прийняття непродума-

ного правового акту, що призводить до матеріальних втрат, є 

необхідність передбачити особисту адміністративну і матеріальну 

відповідальність винних посадових осіб. 

Аналіз чинного законодавства дає підстави стверджувати, що 

митне законодавство України врахувало досвід країн ЄС щодо 

встановлення обмежень і заборон в митній службі, способів 
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запобігання та врегулювання конфліктів інтересів, нормативного 

закріплення правил поведінки посадових осіб, проте викорис-

тання в ручному режимі індикативних цін на товари, що 

переміщуються через митний кордон України, продовжує 

породжувати корупцію та службові зловживання. 

На основі викладеного вище можна зробити висновок, що 

вивчення міжнародного досвіду дає можливість проаналізувати та 

вдосконалити митне законодавство шляхом зменшення дискре-

ційних повноважень та їх реалізації у правозастосовній діяльності 

з метою процесу запобігання корупції. 

Час показав, що без серйозного наукового підходу до 

реформування митної служби України експериментальні проекти 

керівників митної служби (шість керівників на протязі 2019-2021 

років) дорівнювали нулю і жоден проект не був доведений до 

логічного завершення. 

Досягнення основної мети митних послуг (прискорення 

товарообігу, скорочення часу на проведення митного контролю) з 

виключенням суб’єктивних факторів при здійсненні митних 

процедур можливо лише за рахунок активного впровадження 

сучасних інформаційних технологій. 
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Анотація. У роботі досліджувалися адаптаційні можливості 

організму  у дітей середнього та старшого шкільного віку. 

Результати показали відсутність у досліджуваних високого 

рівня  адаптаційних можливостей. У 62% дітей середнього 

шкільного віку та 37% підлітків старшого шкільного віку 

відмічається незадовільна адаптація організму до умов навко-

лишнього середовища,зниження функціональних можливостей. 

Ключові слова:функціональний стан, серцево-судинна система, 

адаптаційний потенціал, навчальне навантаження. 

Робота по  питанням функціонального стану організму дітей, 

моніторингу та вивчення стану здоров’я і залишається першочер-

говою соціальною, медичною, педагогічною та економічною 

проблемою[1, 3, 8-11, 14-16, 18]. 

Головну роль у адаптації організму до факторів навколиш-

нього середовища грає серцево-судинна система. Адаптивні 

можливості організму залежать від рівня функціонування 

серцево-судинної системи.  

Діти - майбутнє України, генофонд нації.  Дитячий організм 

більше піддається впливу негативних факторів, ніж організм  

дорослих. 



 

59 

Період навчання на сучасному етапі є складним процесом. 

Він вимагає перебудови, та призводить до психічного стресу, 

перенапруги.  Розробляються форми, методики, різні способи 

профілактики підвищеної тривожності в умовах участі в 

оздоровчо-розважальних програмах позаміських закладів [17]. 

Відмічаються на даний час ускладнення системи освіти, 

здійснюється її вимушене реформування. Зростає навантаження 

навчальне, зміни та інтенсифікація навчального процесу, 

інтенсивність програм навчання, обумовлене це на сучасному 

етапі обстановкою з розповсюдженням та захворюваністю на 

СOVID19.  Час на виконання домашнього навчання збільшується. 

Для дітей кількість часу, який витрачається на вивчення матері-

алу, підготовку до занять, виконання завдань значно зросла. А це 

означає, зростає кількість часу, проведеного сидячи, не в русі – як 

наслідок маємо - гіподинамія, гіпокінезія.  

Під впливом гіподинамії, сидячого способу життя, стресу, 

перевтоми, підвищеної тривожності, низької стресостійкості, над-

мірного навантаження, неправильно організованого режиму праці 

та відпочинку, сну, неправильного харчування збільшується ризик, 

як захворювань  серцево-судинної системи, дихальної систем та 

негативного впливу на організм дітей в цілому. Вченими реєстру-

ються негативні тенденції щодо показників дихальної, серцево-

судинної систем та адаптаційних можливостей [6,7,8,18]. Дослідни-

ками активно вивчаються рівень функціонування серцево-судинної 

системи, характеристики показників у дітей та молоді. На даний 

час продовжують проводитися дослідження рівня рухової актив-

ності, тривожності та  функціональних показників систем організ-

му, особливо серцево-судинної [1, 2, 3, 7, 8, 11, 12,13, 16, 17, 18]. 

Мета роботи полягає у здійсненні оцінки адаптаційних мож-

ливостей у дітей середнього та старшого шкільного віку у дітей 

міської школи навесні наприкінці шкільного року. У дослідженні 

прийняли участь 134 дітей Харківської загальноосвітньої школи. 

Було сформовано  три вікові групи (молодшого, середнього та 

старшого шкільного віку). Вимірювання проводились у травні 

2021 року. 
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Для визначення адаптаційних можливостей серцево-судин-

ної системи використали розрахунковий метод адаптаційного 

потенціалу за Баєвським. 

Методи, що використовувались для вирішення завдань: 

фізіометрія, метод розрахунків[4,5,6], статистичні методи. Робота 

проводилася з використанням простих вимірювальних приладів: 

тонометр, секундомір за стандартною методикою [4,5,6].Усі 

вимірювання  проводили у першій половині дня натщесерце або 

через 2-3 години після прийняття їжі. Результати досліджень 

приведено в таблиці 1. 
 

Таблиця 1 

Розподіл дітей за показником адаптаційного потенціалу 

 

Задовільна 

адаптація, 

% 

Напруження  

адаптації, % 

Незадовільна  

адаптація , % 

Зрив 

адаптації, % 

Всього 

дітей 

Середній  

шкільний 

вік 

0 38 62 0 24 

Старший 

шкільний 
0 63 37 0 27 

 

Оцінюючи результат показників адаптаційного потенціалу 

відзначаємо стан напруження адаптації та незадовільної адаптації 

у дітей середнього і  в старшого шкільного віку. У обох вікових 

групах не відмічається зрив адаптації. Але при цьому ні у 

середньому, ні у старшому шкільному віці взагалі не відмічено 

дітей із задовільною адаптацією. Напружена адаптація спостеріга-

ється у обох вікових групах, але найбільший показник 

спостерігається у старшому шкільному віці (63%).  Проте у учнів, 

що відносяться до середнього шкільного та старшого шкільного 

віку, наявна незадовільна адаптація,  яка в подальшому може 

призвести до зриву адаптації: середній шкільний вік 62%, 

старший шкільний вік – 37% 

Отже, у всієї кількості досліджуваних дітей нема високого 

рівня  адаптаційних можливостей, а у 62% дітей середнього 

шкільного віку та 37% підлітків старшого шкільного віку 

відмічається незадовільна адаптація організму до умов навко-
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лишнього середовища,зниження функціональних можливостей. 

Вони чутливіше реагують на різні фактори. У цих дітей незадо-

вільний рівень адаптаційних можливостей веде до зниження 

пристосування до навантажень і зниження працездатності. 
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 ЕТНІЧНА САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ БЕССАРАБСЬКИХ 

БОЛГАР  ЗА ЧАСІВ НЕЗАЛЕЖНОСТІ УКРАЇНИ 

 

Кравченко Світлана Павлівна, 

методист   

м. Ізмаї, Україна 

Україна є багатоетнічною країною, національний склад якої 

формувався на протязі багатьох століть в залежності від 

історичних, міграційних і демографічних процесів. Наша держава 

ще в перші роки здобуття незалежності відмінила фіксацію в 

паспорті громадянина його національності, яка часто була досить 

умовною та на протязі десятиліть в радянський період іноді мала 

й дискримінаційний характер. Таким чином елемент самоіденти-

фікації з точки зору походження став внутрішньою справою 

кожного, а відповідна інформація фактично втратила актуальність 

для сторонніх та державних структур.  

Мета статті. Відродження національного духу серед 

етнічних болгар дає можливість об’єднання за мовою та 

культурою. Тому ця тема дуже важлива для  громадян, які мають 

болгарське коріння. 

Висновки. В якості лаконічного висновку можна зазначити, 

що протягом 30 років незалежності України її громадяни, що 

відносять себе до болгарського етносу, завжди підтверджували 

свою миролюбність і працьовитість, мали змогу вільно, послідов-

но і спрямовано реалізовувати свої національно-культурні інтере-

си, відчували відповідальність перед державою, залишались 

відкритими і доброзичливими до представників всіх інших націо-
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нальностей, та проявляли вдячність за можливість самовдоскона-

люватись і розвиватись.  
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 УДК 377  Педагогічні науки 
 

САМОВИХОВАННЯ ТА САМООСВІТА У СИСТЕМІ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА 
 

Лазун В. В., 

студентка Коростишівського педагогічного 

фахового коледжу імені І. Я. Франка 

м. Коростишів, Україна 

Анотація: у статті зазначається актуальність самоосвіти 

педагога. Обґрунтовано поняття "самоосвіта", "самовихо-

вання", розкрито сутність самовиховання майбутнього вчителя. 

Ключові слова: самоосвіта, самовиховання, педагоги, індивіду-

альність. 

Ефективна професійна підготовка майбутнього вчителя 

неможлива без самоосвіти, самовиховання та саморозвитку. А це 

потребує не лише знання форм і методів аудиторної роботи, 

роботи з книгою та іншими сучасними джерелами інформації, а й 

застосування вольових зусиль, розвитку певних особистісних і 

професійних якостей, володіння технологією професійного 

самовиховання. Досвід загального самовиховання є необхідною 

передумовою професійного самовиховання, яке передбачає 

свідому роботу з розвитку професійно значущих якостей, 

формування педагогічних умінь і здібностей.  

Самовиховання - систематична і цілеспрямована діяльність 

особистості, орієнтована на формування і вдосконалення пози-

тивних якостей та подолання негативних. У класичній педагогіці 

ідеї самовиховання активно розроблялись такими відомими 

науковцями, як П.П.Блонський, П.Ф.Каптерєв, М.Монтессорі, 

В.О.Сухомлинський, Л.М.Толстой, К.Д.Ушинський.  

Самоосвіта – це безперервний процес саморозвитку та 

самовдосконалення педагогів. Сучасні вимоги до педагога на 
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перше місце ставлять систематичну самостійну роботу з розвитку 

професійної компетентності, поглиблення його теоретичних 

знань та практичних умінь. Завданням методичних служб на 

даному етапі є максимальне використання творчого потенціалу 

педагогів, яких, за твердженням В. Пікельної, сьогодні треба 

повернути від виконавчої дисципліни до дисципліни 

самостійного творчого мислення. Відмітною ознакою самоосвіти 

педагога є те, що результатом його роботи виступає розвиток 

учнів, як наслідок особистісного самовдосконалення й професіо-

нального.  Тому вчитель має постійно оновлюватися, розвиватися 

індивідуально. Самоосвіта є об’єктивною потребою, яка мотиву-

ється такими чинниками:  щоденна робота з інформацією; творча 

атмосфера; конкуренція;- зміни в суспільстві;  громадська, сус-

пільна думка. 

 Процес самоосвіти містить такі мотивуючі аспекти: вона є 

продовженням логічного ланцюга професійної освіти (школа, 

ВНЗ, післядипломна освіта), а також  наслідком «незадоволення» 

професійною освітою. Тому актуальність самоосвіти педагога зу-

мовлена  психологічними аспектами та специфікою вчительської 

праці: по-перше, самоосвіта повідомляє істину, яка інтерпрету-

ється відповідно до власних, часто застарілих поглядів; по-друге, 

педагоги обмежені у часі для отримання інформації в порівнянні з 

учнями. 

Самовиховання може бути спрямоване на виховання розуму 

(інтелектуальна сфера), почуттів (емоційна сфера), волі (вольова 

сфера). Однак провідною в самовиховному процесі є вольова 

сфера, яка забезпечує саморегулювання внутрішнього світу 

людини відповідно до дійсності. Успішність педагогічної діяль-

ності значною мірою залежить від уміння і здатності педагога 

мобілізовувати свої зусилля на систематичну розумову працю, 

раціонально вибудовувати свою діяльність, переборювати труд-

нощі під час самостійної підготовки до занять, знімати емоційні 

та психічні перевантаження, керувати своїм емоційним станом. 

Умовою самовиховання є самопізнання, усвідомлення, само-

оцінка своїх індивідуальних особливостей. Критичне ставлення 
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до себе, адекватна самооцінка позитивних якостей і недоліків 

власної особи допомагають конкретизувати завдання самовихо-

вання. Вчителеві  потрібно оволодіти прийомами самовиховання і 

наполегливо формувати в себе специфічні риси особистості: 

врівноваженість, такт, психологічну проникливість, уміння 

переконувати, розподіляти увагу, організаторські здібності. 

Основою самовиховання має стати самоосвіта. Тому дуже 

важливо для учня вже на першому курсі сформувати усвідомлену 

потребу в знаннях, у самоосвіті, в розвитку професійного 

спілкування та в професійному самовдосконаленні, тобто 

прийомами самостійної роботи. Щоб пробудити інтерес до 

самовиховання і сформувати потребу в пізнанні і самоосвіті,  

пропонується використовувати різні форми впливу на учнів: 

бесіда про самоусвідомлення своєї особистості як основи 

самовиховання, диспути про самовиховання волі й характеру. 

Основними принципами самовиховання є: природовідповідність 

та народність самовиховання;  демократичність самовиховання, 

виховання стійкої громадської позиції та гуманістичної моралі; 

системність, цілеспрямованість, ціннісна орієнтація виховання та 

самовиховання; послідовність, неперервність та систематичність; 

єдність самовиховання та наукового світосприйняття;  форму-

вання активної життєвої позиції та позитивного спрямування 

самовиховання;  взаємозв'язок виховання та самовиховання і 

професійної діяльності. 

Психолого-педагогічний аналіз самовиховання майбутнього 

вчителя дає підстави розглядати його як систему, що 

характеризується цілісністю, взаємозв'язками всіх частин. Щоб 

отримати бажаний результат і наблизити свій реальний образ до 

ідеалу, слід уміти керувати власним розвитком. 

 Отже, самовиховання виявляється у свідомому 

наслідуванні зразка, прикладу, а також сприяє формуванню 

психологічної проникливості, здатністю відчувати й правильно 

оцінювати характер стосунків між людьми. Все це спрямовано 

на вдосконалення його професійної підготовки. Одне з головних 

завдань підготовки вчителя через самовиховання — розвиток 
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творчої індивідуальності педагога. Під індивідуальністю ми 

розуміємо неповторну своєрідність людини, сукупність тільки їй 

властивих особливостей. Індивідуальність людини може 

проявитися в рисах темпераменту, характеру, в специфіці 

інтересів. Ефективність процесу самоосвіти багато в чому 

залежить від диференційований підходу до роботи з різними 

категоріями вчителів на основі створення нової модульної 

системи в організації науково-методичних об’єднань, яка б 

знизила розрив між рівнями методичної майстерності вчи-

телів. 
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Анотація: В роботі проаналізована база національного законо-

давства України з питання можливості визнання штучного 

інтелекту суб’єктом авторського права. Це питання з кожним 

роком стає все більш актуальним, в силу технічного розвитку 
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людства. Наведений приклад регулювання вищезгаданої проблеми 

іншою державою.  

Ключові слова: штучний інтелект, авторське право, право 

інтелектуальної власності. 

По-перше, варто встановити, чи можна штучний інтелект 

взагалі вважати суб’єктом авторського права. Як зазначено в ст. 7 

Закону України «Про авторське право і суміжні права» суб’єктом 

авторського права є автори творів та інші фізичні та юридичні 

особи, що набули авторське право відповідно до закону або 

правочину[2, стаття 7]. У ст. 1 цього закону вказується, що автор 

– це фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір[2, 

стаття 1]. Знаходимо тлумачення поняття «фізична особа» в ст. 24 

Цивільного Кодексу України, де вказано, що фізичною особою 

можна вважати саме людину, що є учасником цивільних 

правовідносин[1, стаття 24].  Робимо висновок, що поки штучний 

інтелект не буде визнаний таким, що може бути фізичною особою 

або людиною, його не можна вважати автором твору відповідно 

до українського законодавства.  

 По-друге, постає питання: «Якщо б штучний інтелект все ж 

можна було визнати автором, чи міг би він створити твір, що 

відповідав би всім вимогам до об'єктів авторського права?». Для 

відповіді потрібно пригадати 3 вимоги до об'єктів АП – 

унікальність, творчий характер та його вираження в об'єктивній 

формі. На мою думку, таке можливо, якщо база даних штучного 

інтелекту досить велика. Наприклад, якщо помістити в пам'ять 

штучного інтелекту багато картин, то він зможе скомпілювати всі 

ці дані так, що ми зможемо отримати нову картину, що буде 

компіляцією тих даних, які є в базі даних штучного інтелекту. Чи 

буде в неї об'єктивна форма? Так, безперечно, це картина. Чи буде 

вона унікальною? Так, вона буде відрізнятися від усіх інших 

картин. Чи буде тут наявний аспект творчості? Питання спірне, 

але, як на мене, то так. Творча діяльність сучасної людини – це 

також майже завжди підсвідома переробка та інтерпритація того, 

що вона вже колись сприймала. Тож, як на мене, теоретично 

штучний інтелект все ж може створити твір. 
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Тим не менш питання щодо того, як штучний інтелект зміг 

би розпоряджатися авторським правом, залишається. Наприклад, 

ч. 1 статті 5 Всесвітньої конвенції про авторське право 1952 р. 

говорить, що авторське    право    включає виняткове право автора 

перекладати,  випускати в світ переклади і  дозволяти  переклад  і 

випуск у світ перекладів творів[3, ч.1 статті 5].Чи може штучний 

інтелект, наприклад, дозволити переклад свого твору, або відпо-

відно до ст. 440 ЦК дозволяти використовувати свій твір, або 

навпаки – перешкоджати його використанню? [1, стаття 440] Як 

на мене, то на сучасному етапі розвитку людства – це неможливо.  

Існує також протилежна думка, що об'єкт, який буде 

створений штучним інтелектом, жодним чином не може вража-

тися об'єктом авторського права, оскільки  він не може відпові-

дати об'єктивному критерію творчості, оскільки «творчість» з 

точки зору штучного інтелекту поки може виглядати лише як 

компіляція вже існуючих об'єктів авторського права, в той час як 

людина може створити абсолютно новий твір. Тим не менш, в 

епоху постмодернізму, який в цілому збудований на переробці 

того, що вже було створено раніше, я не вважаю цю проблему 

такою, що має сенс.  

Хоч питання права авторства штучного інтелекту поки 

належно не врегульоване на національному рівні в Україні, але 

деякі кроки вперед вже роблять інші держави. Зокрема, в 

Великобританії, в законі «Про авторське право, дизайн та 

патенти», в розділі 9 вказано, що якщо літературний, драматич-

ний, музичний чи художній твір був згенерований комп'ютером, 

то автором слід вважати особу, що провела необхідну діяльність 

для створення цієї роботи [5, розділ 9, пункт 3]. 

Виходячи з положень, зазначених вище, можу сказати, що, 

мабуть, в силу ще недостатнього розвитку технологій, питання 

права авторства штучного інтелекту поки не дістало належного 

врегулювання на міжнародному та національному рівні. Тим не 

менш воно є досить контроверсійним та потребує більшого 

пояснення термінів та понять в законодавстві, оскільки поки 

думки науковців та законодавців значно різняться.  
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Анотація: у тезах обґрунтована необхідність підготовки 

майбутніх фахівців із соціальної роботи  в умовах глобалізаційних 

змін. Доведено, що соціальна робота як вид професійної 

діяльності у сучасному суспільстві затребувана як з боку 

держави, так і громади. Соціальні фахівці спроможні вирішува-

ти коло соціальних проблем, обумовлених викликами сьогодення. 

Ключові слова: майбутні фахівці соціальної роботи, соціальна 

робота, інноваційні технології. 

Соціальна робота як професія спрямована на соціальну 

підтримку людини в суспільстві. Оскільки в центрі соціальної 

роботи знаходиться людина, то, відповідно, в центрі уваги 

фахівців із соціальної роботи – проблеми людства. 

Соціальна робота спрямована на допомогу людині в період 

соціального неблагополуччя та передбачає захист людини в 

цілому, забезпечення її базових потреб та інтересів, підтримку 
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людської гідності та прав на достойне життя. 

Кваліфікаційні вимоги до фахівців із соціальної роботи 

передбачають, щоб цю професію мають обирати люди зі 

сформованими моральними якостями, такою системою ідей, 

принципів, законів, норм і правил поведінки та діяльності, яка 

спрямована на забезпечення гуманних стосунків між людьми за 

будь-якої ситуації. 

Концепція соціальної роботи є новаторською для України, 

так само як і професія соціального працівника. Тому проблема 

підготовки фахівців цього профілю потребує інноваційного 

підходу до організації навчання студентів у фахових передвищих 

навчальних закладах. На думку Н. Кривоконь, головним у 

технології підготовки соціальних працівників є принцип 

діяльнісного підходу до розуміння професії, суть якого полягає в 

першочерговій орієнтації навчання на оволодіння вміннями і 

навичками практичної діяльності в соціальних службах [1, с. 52]. 

Тому перед викладачами фахового передвищого навчального 

закладу поставлені завдання: формувати у здобувачів освіти 

цього профілю соціологічне мислення, забезпечувати їх фунда-

ментальною теоретичною і широкою методичною підготовкою з 

різних напрямків соціальної допомоги, проводити спеціальну 

підготовку майбутніх фахівців до виконання ними професійних 

функцій. А це стимулює процес переходу від репродуктивного 

засвоєння студентом комплексу знань до підготовки фахівця 

шляхом використання інноваційних педагогічних технологій, які 

забезпечать підготовку компетентних фахівців. Тому особливого 

значення набуває вдосконалення підготовки фахівців на основі 

впровадження інноваційних технологій навчання, щоб майбутній 

фахівець умів адаптуватися до мінливих умов діяльності, само-

стійно засвоювати нові знання, самостійно приймати рішення і 

відповідати за його результати в непередбачуваних ситуаціях. 

Аналіз практики підготовки майбутніх фахівців соціальної 

сфери у фахових передвищих навчальних закладах  України 

показав, що ефективність навчального процесу можна забезпе-

чити шляхом упровадження інновацій, які передбачають нові 
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педагогічні технології з використанням тренінгів, інтерактивні 

методів, інформаційно-комунікаційних технологій, технічних 

засобів навчання. Використання інновацій у навчальному процесі 

сприяє підвищенню якості підготовки майбутніх фахівців, які 

мають достатній рівень професійної компетентності, що 

відповідає вимогам сьогодення. Саме інновації забезпечують 

активність студента в набутті професіоналізму, здатність самос-

тійно одержувати знання, вміння готувати себе до майбутньої 

професійної діяльності.  

Робота з підготовки майбутніх фахівців соціальної роботи  

відбувалась би краще при наявності системи підготовки 

працівників соціальної сфери. Адже студентів потрібно готувати 

до практичної взаємодії на рівні «соціальний працівник – клієнт». 

А така підготовка проходить практично за однаковими напрям-

ками: у соціальних службах, де майбутні фахівці набувають 

професійного досвіду шляхом спостереження за діяльністю 

соціальних працівників; методом спроб і помилок у процесі 

спеціальних навчальних тренінгів та ділових ігор, де моделю-

ються професійні ситуації, і в умовах інтерактивної взаємодії 

віднаходиться й апробується оптимальний варіант професійних 

дій та поведінки соціального працівника [2, с.236 ].  
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Анотація. у статі розкриваються особливості застосування 

ігор  на уроках фізичної культури у новій українській школі. 

Правильно підібрана і правильно проведена спортивна гра 

приносять очікуваний результат не тільки у розв’язанні 

поставлених завдань уроку, але й сприяють розвиту фізичного і 

духовного в людині, це спосіб життя і спосіб формування цілісної 

особистості. 

Ключові слова.Нова Українська Школа, фізичне виховання,ігри 

У планах нової української школи передбачають серйозне 

оновлення методики викладання фізичної культури. «Нова 

українська школа – нова спортивна культура» – це зміна підходу 

до фізичного виховання [1]. Зокрема, цьому сприятиме 

демонстраційний проект: хокей, черлідінг, петанк, флорбол, регбі 

5, бадмінтон, ультимативний фрісбі. 

Нові спортивні активності об’єднує: 

- гендерна рівність (хлопці й дівчата можуть грати разом); 

- безпечність; 

- безконтактність; 

- інклюзивність. 

Корфбол. Його придумали на початку ХХ століття, щоб 

об’єднати дівчат і хлопців на одному ігровому полі. Повністю 

безконтактний рух. Щоб грати в корф (корф по-голландськи 

означає кошик), потрібно поставити кошик на спеціальну палицю 

з опорою і м’ячем. Кошик регулюється відповідно до зросту учня. 
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Баскетбол трохи легший за баскетбол. Футбол також корисний 

для гри! Ігрове поле поділяється на дві зони. Крім тренажерного 

залу, ви можете грати на газоні, піску і навіть у воді! У команді 

повинно бути 2 хлопчики та 2 дівчинки. Суть гри, як і баскетболу, 

полягає в тому, щоб кинути м'яч у обруч. Щоб отримати 1 очко, 

потрібно кинути м’яч у кошик команди суперника. Вболіваль-

ники. Естетична і видовищна фізична активність. Він народився в 

Америці в 1870 році. Цей напрямок поєднує в собі характерні 

риси художньої гімнастики та фізичної гімнастики, акробатичних 

і танцювальних напрямків, фанку, хіп-хопу, джазу. 

Захоплення черлідингу полягає в тому, щоб шокувати 

публіку на різноманітних конкурсах. Хлопчики можуть і повинні 

бути в команді підтримки, тому що вони будуть дуже підтриму-

вати, вони будуть підтримкою деяких складних елементів. Щоб 

освоїти черлідінг на початковому рівні, достатньо знати 8 рухів. 

Одна з головних переваг черлідингу – діти можуть знаходити та 

надавати веселі елементи та рухи для навчання. Також – 

підбирайте музику та заохочуйте вчителів вводити все нові й нові 

програми. Вчителям не потрібна танцювальна освіта, щоб вести 

урокичерлідингу. Ви можете займатися черлідингом в аудиторіях, 

на вулицях і в коридорах. 

Петанк. Петанк придумав француз із проблемою рухового 

апарату. Спортивна активність є максимально інклюзивною. 

Фізична сила в цій спокійній грі значення не має. Дитина може 

виграти в петанк у титулованого спортсмена. Головне — 

координація та розробка власної стратегії.  

У петанк грають дві команди. Склад команди: 2-6 гравців. 

Учасники грають кулями. У дорослому петанку кулі важать 

близько 0,5 кг. Але для ігор у школі, починаючи з 5 класу, ми 

пропонуємо «м’який петанк» та розробили спеціальні стограмові 

кульки — різнокольорові «петанкомонстри» з принтами 

фантастичних створінь. 

У петанк круто грати на свіжому повітрі. Підійде навіть 

пісочна та гравійна поверхня. Можна грати в спортзалі, аудиторії, 

в коридорі та навіть… на сходах! Цікаво, що в Європі чемпіонати 
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з петанку проводять прямісінько в торгових центрах. 

Гра ведеться на полі розміром 12х3 метри.  

Гравець має закинути кульку на відстань 6-12 метрів, але не 

ближче, ніж 50 сантиметрів від перешкоди. При цьому, ноги 

гравця повинні бути усередині накресленого кола. 

Гра триває, поки одна з команд не набере 13 очок. 

Флорбол. У флорбол можуть грати хлопчики та дівчатка 

будь-якого шкільного віку та фізичної активності. 

Вам потрібно сформувати дві команди по 5 осіб. Якщо 

розмір поля невеликий, кількість гравців зменшиться. Гравців 

можна і потрібно міняти кожні 3-5 хвилин, тому що темп гри 

дуже швидкий. 

Тренажерний зал та дитячий майданчик з рівним майдан-

чиком для ігор. Грати можна за будь-якої погоди. Розмір ділянки 

40 х 20 метрів (згідно з вулицями). Якщо місця не так багато і ви 

граєте в спортзалі – просто зменште кількість гравців. 

Гравцям потрібні підлогові бити - пластикові гачки довжи-

ною 30 см. Довжина палиці - 105 см, вага - 350 грам. Вам знадо-

биться перфорована пластикова кулька діаметром 72 мм і вагою 

не більше 25 г. Також у вас повинні бути двері будь-якого 

розміру. 

Гравцям необхідно забивати голи. Заборонено: помістіть 

палицю між ніжками, торкніться палиці по ключу та підніміть 

палицю над коліном. 

 Якщо ці правила порушуються, після свистка м’яч 

переходить до іншої команди. 

Регбі-5. Регбі-5 — це різновид гри для дітей з легендарним 

овальним м’ячем, який можна кидати і руками, і ногами. Діти 

люблять цю гру — вона проста й зрозуміла. У регбі, адаптова-

ному до школи, використовують ремені та стрічки. Це зробило 

гру безконтактним видом спорту, а значить — безпечним. 

Грають дві команди. Безконтакний регбі чудово підходить як 

для хлопців, так і для дівчат. Можна проводити змагання 5 на 5 

учасників, 7 на 7 чи навіть 15 на 15. 

Правила гри у регбі-5 такі ж, як у класичному регбі. Мета 
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команди – приземлити м’яч у зоні суперника. Або забити його 

ногою над перекладиною воріт у тих межах, що позначають дві 

стійки. 

Фізично забирати м’яч у суперника не можна. Бити, штовха-

ти і торкатися гравців теж заборонено. Зал і вулиця однаково 

добре підходять для гри в шкільний регбі. Можна грати і на траві, 

і на піску. 

Бадмінтон. Цей вид спорту має офіційно підтверджені ліка-

рями лікувальні властивості, — покращує зір та є профілактикою 

захворювань зору. Адже під час гри око дивиться периферичним 

зором, — гравцю потрібно спостерігати за майданчиком та 

іншими гравцями. Водночас око слідкує за воланом. Це маленька 

ціль, яка рухається дуже швидко. Саме так під час змагань дуже 

добре тренуються очні м’язи. 

У бадмінтон грають космонавти, тому що цей вид спорту 

тренує навички стрибків, правильного падіння, координації та 

покращує роботу серцево-судинної системи. Ця гра підходить для 

учнів середніх і старших класів. Ви можете грати удвох або «два 

на два». 

Ігрові майданчики з плоскими поверхнями однаково 

підходять як для спортивних залів, так і для вулиць. В основному 

тому, що погода не надто вітряна. Учасники повинні використо-

вувати ракетку, щоб перекинути кермо через сітку в сторону 

суперника. Перемагає той, хто «висадив» волан на поле 

атлетичного суперника. 

Ці вправи відрізняються високою рухливістю і малотравма-

тичністю. Використовуйте їх на уроках фізкультури, і діти будуть 

рухатися та отримувати емоційну насолоду, не турбуючись про 

здачу стандарту. 

Тому фізична активність має бути першою у школі. З цією 

метою нехай діти цікавляться фізкультурою [3]. 
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Педагогіка партнерства – це простір дитинства,який буду-

ється на засадах рівності, діалогу, співпраці. Вона є складником 

концепції Нової української школи, спрямованої на те, щоб 

побудувати довіру між школою, дітьми, батьками та суспільств-

вом. Для педагогіки партнерства гуманне ставлення до дитини 

лежить в основі діяльності педагога, оскільки це не можна 

замінити жодними технологіями чи освітніми трендами. Це те, 

що має бути в центрі спілкування не лише між вчителем та 

учнями, а й у стосунках із колегами, батьками. Між учителем, 

колегами, учнями й батьками мають встановитися партнерські 
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відносини на засадах співпраці та співтворчості. Тільки за таких 

умов можливе навчання без примусу, яке характеризує вимогли-

вість, заснована на довірі; захопленість, народжена цікавим 

викладанням; заміна примусу бажанням, яке породжує успіх; 

ставка на самостійність і самодіяльність дітей; застосування 

непрямих вимог через колектив.  

Для педагогіки партнерства гуманне ставлення до дитини 

лежить в основі діяльності педагога, оскільки це не можна 

замінити жодними технологіями чи освітніми трендами. Це те, 

що має бути в центрі спілкування не лише між вчителем та 

учнями, а й у стосунках із батьками, колегами. Освітнє 

середовище – це та модель, яка формує у дитині певну поведінку. 

Якщо педагогічний колектив працює на засадах гуманної 

педагогіки, в таких школах немає проблем з поведінкою дітей, 

агресією. Освітній процес за педагогікою партнерства не може 

бути однобоким, тобто лише навчальним, тут має застосуватись 

комплексний підхід до навчання і виховання. Партнерська 

педагогіка орієнтує школу на розвиток цілісної особистості. В 

цьому контексті проголошується – розбудити, включити до дії 

внутрішні сили та можливості дитини для досягнення її макси-

мального й повного розвитку. Головним завданням педагогіки 

партнерства, в центрі якої особистість дитини, її самобутність, 

самоцінність, є розвиток індивідуальних пізнавальних здібностей 

дитини, максимальний їх вияв, ініціювання, використання 

індивідуального (суб'єктивного) досвіду кожної дитини; допомога 

батьків у самовизначенні та самореалізації, уникнення формуван-

ня попередньо заданих якостей, формування в особистості 

культури життєдіяльності. Розвиваючий комплекс педагогіки 

партнерства (співробітництва) - це набір дидактичного забезпе-

чення, який дозволяє ефективно навчати дітей за умов, коли 

вчитель і учень володіють однаковими правами, учень отримує 

право на вільний вибір, має право на помилкові дії, вільно 

висловлює власне судження з того або іншого питання. Відносин 

між учнем та вчителем мають бути такими, щоб не заперечувати, 

а направляти; не керувати, а управляти разом; не примушувати, а 
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спонукати до добровільної дії; не командувати, а організовувати; 

не обмежувати, а надавати право на власний пошук. По-друге, 

дорога розподілу функцій вчителя та учня й організації їхньої 

співпраці. До функцій вчителя входить ретельно підготувати 

дитині навчальне завдання, продумати в деталях хід його 

вирішення різними групами учнів тощо. Функція учня — на 

добровільних засадах прийняти запропоновану вчителем задачу 

як свою і самостійно її вирішувати. У такому випадку обидва 

учасники навчання і виховання — вчитель і учень — рівноправні, 

вони — суб'єкти діяльності. Ніхто ні над ким не вивершується і 

не застосовує владу. Так реалізується ідея рівності. Не кожен 

учитель має достатній запас любові до дітей, але кожен може 

побудувати навчання так, щоби дитина почувала себе вільною і 

час від часу забувала, що в класі є наглядач. Цей тип взаємин для 

навчально-виховного процесу є оптимальним, оскільки з одного 

боку, він 6 зберігає за вчителем функцію управління, а з іншого 

— надає учневі можливість діяти самостійно. Нова українська 

школа через технології партнерської педагогіки допомагають в 

реалізації розвитку особистості, створюють умови для її 8 

самовираження і саморозвитку, використовуючи такі форми 

роботи з батьками: родинні свята, сімейні виставки, вечори 

запитань і відповідей, день добрих справ, відкриті заняття для 

батьків тощо. Технології й методи партнерства, що заохочують 

висловлювати власні думки учнів: інтерактивні технології, 

особистісно орієнтовані технології, науково-дослідні методи, 

створення проблемних ситуацій, методи самооцінки і взаємо-

перевірки, метод проектів, діалогічні методи. 
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Сучасний освітній простір характеризується новою 

парадигмою освіти. Вона орієнтована на індивідуалізації і 

диференціації освіти, варіативності та альтернативності освітніх 

систем, прогностичності та адаптованості, інтересах і здібностях. 

Розвиток освіти багато в чому визначає стан майбутнього 

суспільства, культури та особистості. «Освіта формує людину, 

озброює її знаннями, виховує громадянські якості, вміння думати 

й працювати, спілкуватись і відпочивати, жити суспільним чином 

і водночас бути індивідуально неповторною особистістю». Такий 

метод навчання не є новаторством для нової української школи.  

Педагогічна технологія − це системний метод створення і 

визначення всього процесу викладання і засвоєння знань з 

технічними і людськими ресурсами та їх взаємодію, що ставить 

своїм завданням оптимізацію форм освіти. 
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Слово «інтерактив» прийшло до нас з англійської мови від 

слова «interact», де «inter» - взаємний і «act» - діяти. Таким чином 

інтерактивний – здатний до взаємодії, діалогу. Інтерактивне 

навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної 

діяльності учнів, яка має конкретну, передбачувану мету – 

створити комфортні умови навчання, за яких кожен здобувач 

освіти відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність. 

А ціллю і головною метою інтерактивного навчання 

передбачає розширення пізнавальних можливостей учнів, 

переважно у здобуванні, аналізі та застосуванні інформації з 

різних джерел; можливість  використання отриманих умінь, 

навичок та способів діяльності на різні предмети та позашкільне 

життя учнів; формування глибокої внутрішньої мотивації. 

Правила організації інтерактивного навчання вимагають 

залучати до роботи всіх здобувачів освіти. Мотивація у роботі , 

закликати учнів завжди брати у всьому участь. Повинні самос-

тійно розробляти і виконувати правила роботи групах. Здобувачі 

освіти повинні бути підготовлені до роботи у  групах. 

Інтерактивні методи передбачають глибшу взаємодію як педагога 

з учнями, так і тих, хто навчається між собою. Іноді роль педагога 

зводиться тільки до постановки задачі, а до досягнення 

результату учні приходять самі в режимі активного діалогу. 

Інтерактивне навчання поєднує в собі таку класифікацію: 

групове навчання, фронтальне навчання, навчання у грі, навчання 

у дискусії. 

 Групова (кооперативна) навчальна діяльність– форма 

організації навчання здобувачів освіти у групах, об’єднаних 

спільною навчальною метою. За такої діяльності педагог має 

змогу керувати роботою кожного здобувача освіти опосеред-

ковано, через завдання, якими він спрямовує діяльність групи. 

Таке навчання відкриває для учнів можливості співпраці зі своїми 

ровесниками, дає змогу реалізувати  прагнення кожної людини до 

спілкування, сприяє досягненню учнями вищих результатів 

засвоєння знань . До групового навчання можна віднести роботу в 

парах, ротаційні трійки, «Два – чотири – всі разом» та інше. 
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 Фронтальні інтерактивні методи передбачають одночасну 

спільну роботу всього класу, а саме обговорення проблеми у 

загальному колі «Мікрофон», «Незакінчене речення», «Мозковий 

штурм», «Навчаючи – вчуся», «Дерево рішень» та багато цікавих 

методів. 

До методів навчання у грі належать імітації, рольові ігри, 

драматизація. Здобувачам освіти надають максимальну свободу 

інтелектуальної діяльності, що обмежується, лише конкретними 

правилами гри. Здобувачі освіти самі обирають свою роль у грі, 

висуваючи припущення про ймовірний розвиток подій, створю-

ють проблемну ситуацію, шукають шляхи її вирішення, покла-

даючи на себе за обране рішення. Вчитель в ігровій моделі – 

інструктор, суддя-рефері, тренер, головуючий, ведучий. 

Метод навчання у дискусії – важливий прийом пізнавальної 

діяльності учнів у процесі навчання так,  як  дискусія – це широке 

публічне обговорення спірного питання. Дискусія сприяє розвит-

ку критичного мислення, дає змогу визначати власну позицію, 

формує навички відстоювання своєї особистої думки, поглиблює 

знання з даної проблеми. До таких методів відносять: метод 

«ПРЕС», «Обери позицію», «Зміни позицію», «Ток-шоу», «Дебати». 

Для ефективного навчання педагог надає завдання, матеріал 

школярам для попереднього опрацювання,відібрати до уроку або 

заняття такі інтерактивні вправи,які б дали «ключ» до освоєння 

теми під час інтерактивних вправ, дати учням час подумати над 

завданням, щоб вони сприйняли його серйозно а не механічно,  на 

занятті можна використовувати одну чи дві інтерактивні вправи, 

досить важливим у інтерактивному  ефективному навчанні є 

проведення спокійного глибокого обговорення за підсумками 

інтерактивної вправи,  проводити швидкі опитування з різних 

матеріалів. 

Багато сучасних підручників супроводжуються дисками з 

набором програм для самостійної роботи вдома або на уроках. 

Існують (або при необхідності можуть бути створені самим 

педагогом) програмні засоби, що імітують некомп’ютерні 

інтерактивні методи – кейс-технології, рольові та ділові ігри. 
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Віртуальні лабораторії, віртуальні тури, віртуальні екскурсії теж 

можуть успішно використовуватися (вже використовуються) в 

освітньому процесі завдяки їх доступності та наочност 

Застосування інтерактивних методик висуває певні вимоги 

до структури уроку. Як правило, пропонується така структура : 

мотивація -  має завдання сфокусувати увагу дітей на проблемі та 

викликати інтерес до обговорюваної теми. Оголошення теми та 

очікуваних навчальних результатів – її мета передбачає 

забезпечити розуміння учнями змісту їхньої діяльності, тобто 

того, чого вони повинні досягти під час занять, чого від них чекає 

вчитель. Надання необхідної інформації - дати учням достатньо 

інформації для того, щоб на її основі вони могли виконати 

практичні завдання за мінімально короткий час. Інтерактивна 

вправа - засвоєння навчального матеріалу, досягнення результатів 

уроку. Рефлексія результатів - усвідомлення отриманих 

результатів. Підсумки - прояснити зміст проробленого, підбити 

підсумок засвоєння знань і встановити зв’язок між тим, що відомо 

і тим, що повинно вдосконалюватися в майбутньому. 

Отже, інтерактивні технології відіграють важливу роль у 

сучасній освіті. Їхня перевага в тому, що учні засвоюють всі рівні 

пізнання ( знання, розуміння, застосування, оцінка), в класах 

збільшується кількість учнів, які свідомо засвоюють навчальний 

матеріал. Учні займають активну позицію у засвоєнні знань, 

зростає їхній інтерес в отриманні знань. Значно підвищується 

особистісна роль вчителя – він виступає як лідер, організатор. І як 

показали результати, після запровадження цих технологій відбу-

лися зміни в якості знань учнів щодо оволодіння практикними 

уміннями і навичками не тільки під час уроків, а й в результа-

тивності роботи з обдарованими учнями.  У будь-якому виді 

навчальних занять викладачі мусять застосовувати кілька методів 

навчання в різних комбінаціях. Застосування певних методів 

навчання залежить від завдання та умов кожного виду занять. 
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Загартування – це пристосування організму до дії метеоро-

логічних факторів: холоду, тепла, зміни вологості та руху повітря, 

атмосферного тиску, розрідженого повітря. Найчастіше із 

загартовувальних факторів використовують холод [1]. Е. Аркін 

вважав, що під гартуванням слід розуміти систему заходів, 

спрямованих на підвищення стійкості організму, його опірності 

шкідливим впливам, вдосконалення його вміння швидко і 

цілеспрямовано пристосовуватися до різних проявів (змін) в 

умовах життя [2]. 

Загартовування у закладі дошкільної освіти – це система 

процедур у режимі дня. Система гартувальних дій спрямована на 

підвищення витривалості організму дитини, її опору на негативні 

фактори зовнішнього середовища, а також покращення пристосу-
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вання до швидких та різких змін у навколишньому середовищі [3]. 

Загартування займає важливе місце в системі фізичного 

виховання дітей старшого дошкільного віку та розглядається як 

підвищення опірності організму, розвиток здатності швидко і без 

шкоди здоров’ю пристосовуватися до різних впливів зовнішнього 

середовища (підвищення або зниження температури повітря, 

вологості, руху повітря). В поняття «загартування» входить не 

усунення цих зовнішніх впливів, а, навпаки, штучне їх створення 

(з дотриманням певного дозування) з метою привчання організму 

дитини реагувати на них певним чином і нейтралізувати їхню 

шкоду [4]. 

Визначимо форми освітньої діяльності з дошкільниками, які 

сприяють загартовуванню організму. Так, природотерапія – один 

із видів оздоровчого підходу, що дозволяє кожній дитині 

оздоровитися, пізнати навколишній світ. У роботі з дітьми стар-

шого дошкільного віку природотерапія використовується для 

позитивної емоційної дії, досягнення ефекту активізації психіч-

них процесів, а також покращення стану здоров’я дітей [4]. 

Самомасаж, зокрема зі стимулюванням біологічно активних 

точок, відомий як лікувальна процедура. Самомасаж активно 

застосовують у профілактичних цілях, адже він виконує такі 

функції, як: сприяння швидкому відновленню після стресу; зни-

ження нервової напруги, зменшення занепокоєння та тривож-

ності; знеболювання; розслаблення м’язів; покращення імунітету. 

У роботі з дітьми старшого дошкільного віку використо-

вують прийоми ігрового самомасажу як для профілактики 

захворюваності, так і для формування усвідомленого ставлення 

дітей до здоров’я та розвитку навичок власного оздоровлення. 

Саме ігровий самомасаж у найбільш спрощеній формі допомагає 

дітям зрозуміти фізіологічні основи роботи органів та частин тіла. 

Аромотерапія – це один із ефективних методів профілактики 

грипу та застудних захворювань за допомогою ефірних олій 

різних рослин. Наступним перспективним підходом до 

профілактики вірусних захворювань та покращення стану нерво-

вої системи дитини є використання фітотерапії. Фітотерапія 
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застосовується при захворюванні всіх органів та систем людини, 

може застосовуватися як профілактичний засіб підвищення фізи-

чної активності людини. Є трави, рослини, які мають вітамінний 

комплекс, що, звичайно, позитивно впливає на самопочуття [5]. 

Одним з основних інноваційних підходів у загартовуванні 

дітей є Тайцзи-цигун-терапія, в основі якої закладена  лаоська 

дихальна гімнастика. Дихання є важливою ланкою дихальної 

гімнастики та використовується для лікування та підтримки 

психічного та фізичного здоров’я. Гартувальні механізми 

лаоської дихальної гімнастики полягають у тому, що вони 

позитивно впливають на імунну, дихальну, серцево-судинну, 

травну, сечостатеву системи організму людини. 

Шоугун-терапія – це ефективний засіб розвитку та 

підвищення імунного стану людини, зокрема дитини дошкільного 

віку. Шоугун-терапія – це робота із внутрішньою енергією за 

допомогою рук. Відомі зони на тілі людини, де сконцентровано 

практично повну інформацію про внутрішні органи. Ці зони: 

долоні рук, вушні мушлі, обличчя, ступні ніг. Основу підходу 

шоугун-терапії становить спосіб концентрації енергії. 

Підсумовуючи, слід зазначити, що використання різномуніт-

них інноваційних підходів допомагає забезпечити багаторівне-

вість освітньої системи в рамках здоров’язбережувального прос-

тору [6]. Інноваційні підходи мають низку переваг серед усіх 

видів загартування: вони не вимагають великих приміщень та 

обладнання для занять, можуть проводитися з дітьми як молод-

шого, так і старшого дошкільного віку. Впровадження інновацій-

них здоров’язбережувальних технологій дає позитивні результати 

для фізичного розвитку, формування рухових умінь та навичок, 

оздоровлення дітей старшого дошкільного віку та зниження 

захворюваності.  
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Створення умов для кожної особистості в розвитку та 

повноцінного розкриття потенційних можливостей, як найвищої 

соціальної цінності – одні з головних теоретичних положень усіх 

ступенів освіти в нашій країні. Варто переосмислити і загально-

відомі завдання фізичного виховання. Вони, в першу чергу, 

повинні орієнтуватися на фізичний розвиток людини, починаючи 

із дошкільного віку. Одним із таких завдань є розвиток фізичних 

якостей підростаючого покоління [1, с. 88]. 

Аналіз літературних джерел [1; 2; 3; 4 та ін.] виявив 

доцільність використання йоги в роботі з дітьми дошкільного та 
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молодшого шкільного віку з метою формування рухових якостей. 

Визначимо переваги використання йоги: 

– Зменшує гнів, депресію та втому, що дає змогу краще 

керувати життєвими показниками. 

– Полегшує тривогу, стрес і напругу, сприяє зосередженню на 

позитивних сторонах життя, допомагає вести щасливіше життя. 

– Покращує управління стресом і вчить продуктивним 

способам вирішення складних завдань. 

– Посилює фокус, увагу, концентрацію, розуміння та пам’ять. 

– Надає можливості для терпіння, роздумів та саморозуміння, 

тим самим зменшуючи афективну поведінку. 

– Підвищує стійкість та частоту подолання проблем. 

– Збільшує гнучкість, силу та рівновагу, підвищуючи 

впевненість у собі, тим самим сприяючи формуванню здорового 

іміджу тіла та формуванню здорових звичок за допомогою 

фізичних навантажень [5].  

Йога для дітей – спосіб відзначити різні сезони протягом 

року. Сезонна його змушує дітей вчитися, рухатися та отримувати 

задоволення. Заняття йоги можна проводити з дітьми від трьох 

років. Кожне заняття триває від 15 до 45 хвилин, залежно від 

потреб та вимог дітей. Метою сезонних планів занять йоги для 

дітей є вивчення різних сезонів за допомогою руху. Визначимо 

поради щодо використання «сезонної йоги»: 

– Зосередьтеся на задоволенні рухом, а не на тренуванні 

ідеальних поз. 

– Залучайте дітей до розповідей про улюблену пору року. 

– Підтримуйте їхню зацікавленість. 

– Створюйте справжні, змістовні враження. 

– Враховуйте енергетичний рівень дітей та різні стилі 

навчання. 

– Будьте креативні та насолоджуйтесь, але пам’ятайте про 

техніку безпеки. 

– Носіть зручний одяг і займайтеся босоніж. 

– Запропонуйте дітям поділитися своїм сезонним досвідом 

йоги зі своїми сім’ями та друзями. 
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Для йоги можна використовувати овальні килимки різного 

кольору для кожної групи. Доцільно написати ім’я кожної 

дитини. За такої умови педагог може спроєктувати найкраще 

розташування для дітей. Так, інструктор з фізкультури може 

вирішити, яким дітям найкраще поруч один з одним, а кому 

потрібно бути далі один від одного.  

Також можна використовувати казкову йогу. Для цього 

необхідно створити казкову ситуації прогулянки по лісі. Доцільно 

створити в спортивній залі казковий світ, щоб активізувати 

дитячу уяву. Можна дотримуватися запропонованої послідов-

ності казкової йоги нижче або скласти свою власну послідовність 

йоги. Необхідно активізувати уяву дітей, приєднатись до їхнього 

казкового досвіду йоги та задати запитання: Як рухаються феї? Де 

живуть феї? Що робить фею особливою? Що роблять феї для 

розваги? Складіть список речей, які ви можете побачити в 

казковому світі. Можна дотримуватись послідовності кроків йоги 

нижче або скласти власну послідовність поз на тему принцеси [5]. 

1. Жирафа –  розширена поза гір. Як практикувати 

розширену позу гір: стійте високо в Позі гір, подивіться вгору і 

підніміть руки до неба; торкніться долонь і прикиньтесь, що ваші 

руки –  це довга шия жирафа з помаранчевою плямою. 

2. Жаба – поза присідання. Як тренуватися в позі присідання: 

спустіться до присіду, опустивши руки на землю між ногами, а 

потім стрибніть, як зелена жаба. 

3. Собака –  поза собаки, спрямована вниз. Послідовність 

виконання: нахиліться й покладіть долоні рівно на землю; 

відступіть ногами назад, щоб створити перевернуту V-форму з 

сідницями високо в повітрі; випряміть ноги, розслабте голову і 

шию, подивіться вниз між ногами; прикиньтесь коричнево-білою 

строкатою собакою. 

4. Крокодил –  поза дошки. Послідовність виконання: 

зсуньтеся вперед, щоб збалансувати долоні та зігнуті пальці, 

тримаючи руки прямо, а спину довгою та рівною; прикинься 

зеленим крокодилом. 

5. Кішка –  поза кота. Послідовність виконання: опустіться на 
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коліна в положенні на четвереньках, вигніть дугою спину і 

притуліть підборіддя до грудей; прикиньтесь білим котом тощо.  

6. Черепаха –  розширена поза дитини. Послідовність 

виконання: повільно опустіть лоб, щоб відпочити перед колінами, 

покладіть кисті рук рівно на підлогу перед собою і зробіть кілька 

глибоких вдихів. Прикинься зеленою черепахою. 

Оптимальна фізична активність відіграє важливу роль у 

способі життя кожної людини. Період дошкільного та шкільного 

віку потрібно розглядати як період життя, коли відношення 

людини до фізичних навантажень створюється і формується як 

частина її самореалізації протягом усього життя. Предмет 

фізичного виховання вважається важливим фактором формуван-

ня способу життя дітей дошкільного та молодшого шкільного 

віку, особливо в галузі їхнього індивідуального здоров’я. 

Таким чином, заняття йогою вдосконалюють рухові вміння 

та навички дітей, зміцнюють м’язи тіла, формують правильну 

поставу, зберігають і розвивають гнучкість та еластичність 

хребта, рухливість суглобів, рівновагу, координацію рухів. На 

основі окремих поз йоги створюються спеціальні комплекси, які 

надають цілеспрямований оздоровчий ефект на організм дитини з 

урахуванням особливостей фізичної підготовки кожної дитини. 
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Анотація:Беззаперечно, права людини є комплексом свобод, що 

становлять найвищу соціальну цінність у будь-якій 

демократичній державі, а в Україні слугують фундаментом 

конституційного ладу. Протепід час пандемії COVID-19 у ряді 

країн та в Україні зокрема урядами було впроваджено певні 

карантинні обмеження та інші заходи, запроваджені з метою 

охорони здоров’я громадян держави. Ці обмеження вплинули на 

такі права: свободу пересування, право на освіту, право на 

свободу проведення масових заходів та свободу мирних зібрань, 

свободу вільної думки, право на приватність, право на 

дотримання медичної таємниці тощо.  

Виникає ряд запитань: чи були ці обмеження необхідними у 

ситуації, що склалась, чи відповідають вказані вище обмеження 

чинному законодавству України, чи можна вважати вжиті 

заходи пропорційною реакцією на ситуацію, яка склалась? На 

нашу думку, важливо детально проаналізувати такі дії держави 

на предмет їх правомірності. 

Ключові слова: COVID-19, Конституція України, Конвенція про 

захист прав людини і основоположних свобод, Європейський суд з 

прав людини. 

Згідно зі статтею 64 Конституції України конституційні 
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права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, 

крім випадків, передбачених Конституцією України; в умовах 

воєнного або надзвичайного стану можуть встановлюватися 

окремі обмеження прав і свобод із зазначенням строку дії цих 

обмежень; не можуть бути обмежені права і свободи, передбачені 

статтями 24, 25, 27–29, 40, 47, 51, 52, 55–63 Конституції 

України[1].Отже, такі обмеження суперечать нормам Основного 

Закону України, оскільки в державі не введено ні воєнного, ні 

надзвичайного стану. 

Рішення Конституційного Суду України щодо відповідності 

Конституції України певних положень постанови Кабінету 

Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 392 про встановлення 

карантину, в якому розглядалися карантинні заборони на: 

проведення масових заходів з кількістю учасників більше 10 осіб; 

роботу закладів громадського харчування, торгово-розважальних 

центрів; діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, 

закладів розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів культу-

ри; здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів 

автомобільним транспортом у міському, приміському, міжмісь-

кому, внутрішньообласному та міжобласному сполученні [2]. 

Конституційний Суд України наголошує на тому, що обмеження 

конституційних прав і свобод людини і громадянина є можливим 

у випадках, визначених Конституцією України. Таке обмеження 

може встановлюватися виключно законом – актом, ухваленим 

Верховною Радою України як єдиним органом законодавчої 

влади в Україні. Встановлення такого обмеження підзаконним 

актом суперечить статтям 1, 3, 6, 8, 19, 64 Конституції України[1]. 

Важливим висновком Конституційного Суду України в 

частині порядку тимчасового обмеження прав людини є те, що 

вони можливі на рівні закону,для дотримання принципів 

пріоритетності прав людини та верховенства права. Неможли-

вість досконалого аналізу обмежень у прийнятих постановахна 

предмет конституційностізумовлена насамперед діями Кабінету 

Міністрів України, оскільки обмеження просто переносяться в 

нові постанови, скасовуючи попередні або вносячи зміни до вже 
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існуючих(Конституційний Суд України відповідно до Закону 

України «Про Конституційний Суд України» розглядає питання 

йухвалює рішення щодо чинних нормативно-правових актів та 

окремих їх положень, а не тих, що втратили чинність). 

На нашу думку, реакція держави під час надзвичайної 

ситуації повинна бути заснована на фактичних даних, а не 

зумовлюватися політичним тиском чи нагальною потребою; 

необхідні наукове й медичне обґрунтування заходів, які вводяться 

по всій державі або на окремих її територіях. Важливим є також 

вчасне внесення змін до законодавчих актів.  

Відповідно до статті 15 Конвенції про захист прав людини і 

основоположних свобод допускається відступ від деяких прав 

людини, а саме: «Будь-яка Висока Договірна Сторона може вжи-

вати заходів, що відступають від її зобов’язань за цією Конвенці-

єю, виключно в тих межах, яких вимагає гострота становища, і за 

умови, що такі заходи не суперечать іншим її зобов’язанням 

згідно з міжнародним правом»[3].Та все ж, враховуючи практику 

Європейського суду з прав людини щодо втручання держави в 

права особи, Суд зазначає, що для того, аби втручання було ви-

правданим, необхідна наявність 3-х чинників: якісний закон, 

законно виправдана мета, суспільна необхідність[4]. 

Варто зазначити, що при зверненні до Європейського суду з 

прав людини Cуд насамперед звертає увагу саме на наявність 

якісного закону, оскільки його відсутність автоматично свідчить 

про недотримання виправданої мети та суспільної необхідності. 

«Той висновок, що даний захід не був “згідно із законом”, є 

достатнім, аби Суд вирішив, що було порушення. Тому немає 

потреби перевіряти, чи згадане втручання переслідувало “законну 

мету” або було “необхідним у демократичному суспільстві”» 

(M.M. проти Нідерландів, § 46)[4]. 

Дедалі частішими стають звернення громадян України до 

Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. 

Так,Людмила Денісова поінформувала: «Протягом 11 місяців 

2021 року до служби Омбудсмена звернулися майже 61 тисяча 

громадян про порушення своїх конституційних прав, що на 38 % 
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більше, ніж за аналогічний період 2020 року». 

Омбудсмен наголосила, що 76 % звернень надійшли від осіб 

працездатного віку, які не належать до жодної пільгової категорії, 

«тобто здатні самостійно захищати свої права, однак не можуть 

цього зробити у законний спосіб і змушені звертатися до 

Уповноваженого». У 35 % звернень йдеться про порушення права 

на звернення і проблеми із доступом до публічної інформації. І 

кількість таких звернень постійно зростає. Основними 

порушниками у цій сфері є органи державної влади [5]. 

У Федеративній Республіці Німеччина, де правова 

державність цінується понад усе, також лунають сумніви щодо 

протиепідеміологічних заходів, яких вживає влада. Побоювання 

висловлюють не лише правозахисники, а й, наприклад, колишній 

голова Федерального конституційного суду ФРН Ганс-Юрген 

Папір. Він застерігає від негативних наслідків пандемії для 

дотримання прав людини та вбачає небезпеку «ерозії правової 

держави», якщо «екстремальні обмеження громадянської 

свободи» надто довго залишатимуться в силі[2]. 

Отже, проблема порушення прав людини в умовах пандемії 

COVID-19, очевидно, знайома не лише українцям.  

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що COVID-19 поставив 

серйозні виклики перед урядами всіх держав світу. Вітчизняна 

нормативно-правова база у сфері протиепідеміологічних обме-

жень має суттєві недоліки, унаслідок яких кожного дня відбува-

ються масові порушення прав і свобод людини і громадянина. 

Слід пам’ятати, що нагальність прийняття нормативно-

правових актів, не може бути виправданням їх неякісності, тому 

на сьогодні законотворці на рівні з медиками повинні цілодобово 

працювати відразу в усіх напрямах. 
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територій у Донецькій, Луганській областях та АР Крим, міста 

Севастополя, національних меншин і міжнаціональних відносин. 

URL:https://www.rada.gov.ua/news/news_kom/217567.html. 

https://yur-gazeta.com/publications/practice/konstytutsiine-pravo/derzhavniy-imunitet-abo-prava-lyudini-v-umovah-covid19.html
https://yur-gazeta.com/publications/practice/konstytutsiine-pravo/derzhavniy-imunitet-abo-prava-lyudini-v-umovah-covid19.html
https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/vtruchannya-v-prava-lyudini-pid-chas-pandemiyi.html
https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/vtruchannya-v-prava-lyudini-pid-chas-pandemiyi.html
https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/vtruchannya-v-prava-lyudini-pid-chas-pandemiyi.html
https://www.rada.gov.ua/news/news_kom/217567.html
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УДК 341.3  Юридичні науки 

 

СУЧАСНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ 

БЕЗПЕКИ У ВІЙСЬКОВІЙ ГАЛУЗІ 

 

Рибальченко Анастасія Андріївна 

Студентка за ОР «Бакалавр» 

Навчально-наукового інституту права 

Київського національного університету 

 імені Тараса Шевченка 

м. Київ, Україна 

Анотація:метою написання тез було вивчити регламентацію 

законодавством обігу та використання найбільш небезпечних 

видів озброєння. Було зроблено аналіз як джерел міжнародного 

права, так і національних нормативно-правових актів різних 

країн світу. У роботі окреслено способи вирішення існуючих 

проблем, пов’язаних зі зростанням військової активності та 

слабкого урегулювання питань виростання зброї масового 

ураження. 

Ключові слова: зброя масового ураження, екологічне право, 

довкілля, летальна зброя, військові дії. 

Сучасні реалії активного розвитку оборонного потенціалу 

держав світу спричинили появу нагального питання норма-

тивного регламентування випробовувань військової техніки. Ця 

проблема існувала у всі часи розвитку людства, але не була 

критичною внаслідок примітивного розвитку летальної зброї та її 

слабкого впливу на оточуюче середовище. XX століття ознамену-

валося появою хімічної, біологічної, бактеріальної та ядерної 

зброї. Слід зазначити, що обіг та використання різного виду 

озброєння є предметом не лише військового права, а й 

екологічного, бо при його використанні здійснюється негативний 

вплив на довкілля.  

Найбільш поглибленої та жорсткої регламентації вимагає 

ядерна зброя. У 1961 році були прийнято Декларацію про 

заборону застосування ядерної і термоядерної зброї. Документ 

був створений на піці Холодної війни між державами-світовими 
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лідерами США й СРСР. Нормативно-правовий акт напряму не 

піднімає питання фатального впливу ядерної зброї на довкілля, 

але у своїх цілях оперує такими поняттями як захист людства та 

цивілізації від загрози ядерної та термоядерної катастрофи та що 

застосування зброї масового знищення, яка завдає людям непот-

рібних страждань суперечить законам людяності та принципам 

міжнародного права. На жаль, у Декларації згадано негативні 

аспекти впливу цього виду озброєння на людину та оточуючий її 

матеріальний світ, але немає жодного слово про шкоду екосис-

темі. Така сама проблема наявна і в Договорі про нерозповсюд-

ження ядерної зброї від 1968 року. 

Вперше суто екологічні питання впливу ядерної зброї на 

навколишнє середовище було порушено в Договорі про заборону 

випробувань ядерної зброї в атмосфері, у космічному просторі та 

під водою, який був прийнятий у 1963 році. У документі  оформ-

лено зобов’язання сторін не проводити жодні випробування 

ядерної зброї в атмосфері, водах та космосі. На жаль, на цьому і 

закінчуються норми матеріального права, а починається проце-

дурне право (питання щодо виходу з договору, ратифікація, 

депозитарії). 

Проблематику використання ядерної зброї та її впливу на 

довкілля було переглянуто у 1993 році в докладі Генерального 

директора ВООЗ «Вплив ядерної зброї на здоров’я та оточуюче 

середовище». Екологічним питанням було присвячено розділ V 

під назвою «Пов’язані зі здоров’ям екологічні наслідки ядерної 

зброї». Пункт 32 документу присвячено впливу радіонуклідів на 

зелені насадження, 33 – на кліматичні зміни, 42 – на риб та кора-

лові рифи. Далі в докладі наводяться конкретні практичні прикла-

ди аварій на військових об’єктах, які нанесли шкоду довкіллю 

(ядерні взриви, аварії морських суден-носіїв ядерної зброї). 

В кінці XX сторіччя світове співтовариство звернуло увагу 

на ігнорування екологічних питань у сфері використання ядерної 

зброї. У 1996 році було прийнято Договір про всеосяжну забо-

рону ядерних випробувань. У його Преамбулі прямо зазначено, 

що ця домовленість може сприяти захисту довколишнього 
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середовища, з чого можна зробити висновок, що даний документ 

є одним з міжнародних джерел екологічного права. У статті 1 

цього нормативно-правового акту передбачено, що кожна 

держава-учасник зобов’язується не проводити ядерні взриви у 

місцях, які належать до їх юрисдикції. Дане положення фактично 

спрямоване на підтримання режиму екологічної безпеки ґрунту, 

вод та атмосферного повітря від радіоактивних нуклідів. 

Щоправда, з цим договором є декілька проблем: по-перше, він не 

є ратифікованим як усіма державами-носіями ядерної зброї, такі 

як США й КНР, так і іншими державами світу, які були або 

потенційно можуть бути носіями ядерної зброї (Ізраїль, Сирія, 

Індія, Ірак). По-друге, даний документ акцентує увагу виключно 

на забороні ядерних випробувань на своїй території, що є 

абсолютно нелогічним, бо ядерна зброя є знаряддям ведення 

військових дій і має на меті швидке знищення інфраструктури та 

людського потенціалу противника, що вже виключає її 

використання на своїй території. Питання ж відповідальності 

держави, яка застосувала такий вид агресії, не конкретизовано. 

Слід констатувати, що на міжнародному рівні вплив ядерної 

зброї на довкілля є надзвичайно слабко врегульований та мало 

конкретизований. Внаслідок цього деякі держави самостійно 

почали намагатися регламентувати дане питання. Влучним 

прикладом такого є Наказ Міністерства оборони Сполученого 

Королівства Великої Британії та Північної Ірландії «Правила 

оборонної ядерної безпеки оборонного ядерного підприємства», 

прийнятий 1 травня 2021 року. Потрібно зазначити, що це не 

перший документ такого типу в цій країні, бо він замінив більш 

стару редакцію, яка, на думку законодавців, стала неактуальною. 

В наказі не тільки чітко прописано саме визначення поняття 

довкілля, а згадано високу важливість його захисту [4, с.75]. У 

документі вказано про обов’язкове безпечне знищення радіоак-

тивних відходів та дії уповноваженого державного органу у разі 

аварій на військових об’єктах-власниках такого виду озброєння.  

Набагато більш чітко регламентованим є використання 

бактеріологічної та біологічної зброї. Це питання врегульовано 
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Конвенцією про заборону розробки, виробництва та накопичення 

запасів бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та про їх 

знищення. Даний документ має велику кількість переваг перед 

актами в сфері заборони використання ядерної та термоядерної 

зброї. По-перше, чітко конкретизовано які біологічні сполуки 

можна вважати бактеріологічною зброєю, що виключає помилку 

тлумачень сторонами. По-друге, забороняється співпраця держав 

у потенційному виготовленні таких токсичних речовин для цілі 

масового знищення військ противника. По-третє, чітко регламен-

товано процедуру дій учасника, який виявив порушення норм 

Конвенції в іншого учасника. Фактично, Конвенція виключає 

використання сторонами бактеріологічної зброї внаслідок зобо-

в’язань знищити її, встановлених у статті 2 цього акту. 

Українське законодавство слідує міжнародній практиці щодо 

заборони використання зброї масового ураження. Відповідаль-

ність за це встановлено положеннями Кримінального кодексу. 

Стаття 439 стосується застосування зброї масового знищення, а 

стаття 440 – розроблення, виробництво, придбання, зберігання, 

збут, транспортування зброї масового знищення. Таку саму 

практику можна зустріти і в світі. Прикладом є криміналізація 

використання такого виду озброєння, встановлена в статті 11418 

Кримінального кодексу штату Каліфорнія. Слід зазначити, що 

Україні слід звернути увагу на редакцію цієї статті в 

американських колег, бо в їх версії звертається увага на питання 

повторності та потенційних негативних наслідків для здоров’я 

особи. Крім того, декілька пунктів статті присвячено відпові-

дальності за застосування такої зброї проти тварин, рослин та за 

забруднення вод. 

У 1993 році міжнародна спільнота звернулася до питання 

заборони хімічної зброї, прийнявши Конвенцію про заборону 

розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї 

та про її знищення. Як на мене, то цей документ є найбільш 

вдалим прикладом регламентування серед всіх інших документів, 

що стосуються озброєння. У Конвенції чітко встановлено перелік 

дій, які заборонені щодо хімічної зброї. Стаття 2 цього договору 
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дає перелік усіх термінів, не даючи таким чином учасникам права 

самостійно трактувати положення документу та встановлювати, 

що є чи не є хімічною зброєю.  

Отже, можна зробити висновок, що нормами міжнародного 

права слабко врегульовані питання, що стосуються ядерної та 

термоядерної зброї, та потребує покращення регламентування 

заборони біологічної зброї. Внаслідок цього вважаю за потрібне 

прийняти міжнародною спільнотою новий міжнародний договір, 

який міститиме подібні положення на Конвенцію про заборону 

розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї 

та про її знищення. Дана Конвенція є взірцем відповідального 

ставлення до проблем екології, жорсткого регулювання та 

нормотворчої майстерності. Також вважаю за доцільне 

покращення локального регламентування цього питання. 

Особливо це стосується України, парламентові якої слід звернути 

увагу на найкращі приклади регламентування ідентичних питань 

західними державами. 
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Однією з загальнотеоретичних проблем сфери вищої освіти 

виступає проблема адаптації студентів до умов навчання у ЗВО, 

особливо під час першого року навчання. Адаптація в даному 

контексті визначається як багатогранний процес активізації 

соціальних резервів молодих людей, що знаходяться в стадії 

розвитку і становлення, і в цьому зв'язку потребує підвищеної 

уваги викладача-педагога до першокурсників, необхідність їх 

психолого-педагогічного супроводу в умовах вищої школи. 

Для виявлення особливостей адаптації студентів-першокурс-

ників доцільно прояснити розуміння терміну в психолого-

педагогічній науці. 

Адаптація – це сукупність психологічних і фізіологічних 

реакцій організму, що лежать в основі пристосування його до 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_054#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_054#Text
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=11418.&lawCode=PEN
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/codes_displaySection.xhtml?sectionNum=11418.&lawCode=PEN
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_182#Text
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оточуючих умов, спрямованих на збереження відносної постій-

ності його внутрішнього середовища, при яких відбувається 

взаємодія особистості, соціальної групи і соціального 

середовища. 

Гришанов А. К., Цуркан Ст. Д. вважають, що адаптація 

студентів – процес приведення основних параметрів їх соціальних 

й особистісних характеристик у відповідність, у стан динамічної 

рівноваги з новими умовами середовища ЗВО як зовнішнього 

фактору по відношенню до студентів [1, с. 29]. 

Адаптація для студента-першокурсника є продуктивним 

виходом з адаптивної ситуації, коли особистість співвідносить 

власні можливості і виниклі труднощі. У психолого-педагогічній 

літературі визначено зовнішні та внутрішні чинники, що 

сприяють успішній психолого-педагогічній адаптації студентів-

першокурсників у освітньому процесі вищої школи [2], [3]. 

Зовнішні включають в себе пристосування особистості до 

об'єктивних проблемних ситуацій, а внутрішні спрямовані на 

вирішення внутрішніх конфліктів, проблем особистості. 

Ці фактори умовно поділяються на три блоки: 

– соціологічний (вік, соціальне походження, тип освіти 

студента до ЗВО), 

– педагогічний (організація середовища, матеріально-техніч-

на база закладу, рівень педагогічної майстерності викладацького 

складу), 

– психологічний блок, який містить індивідуально-психоло-

гічні та соціально-психологічні фактори (інтелект, мотивація, 

особистісний адатапційний потенціал). 

Саме надходження у ЗВО, включення в нову систему 

відносин і специфічний процес освіти обумовлюють особливий 

різновид труднощів у першокурсників. Відбувається різкий злом 

багаторічного звичного шкільного стереотипу, змінюється харак-

тер взаємодії  з педагогом, студент включається в нову соціальну 

спільність, намагається зайняти місце в цій системі 

взаємовідносин і як результат на поверхні можуть проявитися – 

порівняно низька успішність, труднощі в спілкуванні, зниження 
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рівня навчальної мотивації, зміна поглядів і переконань 

особистості, що знаходиться в стадії становлення. 

Ефективність процесу адаптації і побудови сприятливого 

адаптаційного періоду є першочерговим завданням всього 

освітнього процесу ЗВО і всього педагогічного складу, залуче-

ного в роботу з першокурсниками [1], [4]. 

Вивчення процесу адаптації та управління їм у ЗВО 

детермінується такими аспектами. 

Перш за все, це виявляє рівень психологічної готовності 

молодих людей, що включаються в навчальний процес, і дозволяє 

прогнозувати подальший розвиток особистості. 

Також швидке проходження студентом адаптаційного періо-

ду впливає на систему соціальних взаємодій і взаємин, 

визначаючи тим самим емоційний стан першокурсника, його 

стресостійкість та особистісний розвиток в цілому. 

Вступивши до ЗВО, включившись в навчальну діяльність і 

нову соціальну систему міжособистісної комунікації, студент 

мимоволі порівнює їх зі школою. Нова ситуація вимагає від 

першокурсника перебудови всієї його учбової діяльності. Тут він 

стикається з новими вимогами, з багатоплановістю всього 

студентського життя, коли паралельно треба відвідувати лекції, 

самостійно працювати над літературою, опановувати дисципліни, 

та при цьому активно брати участь в студентському житті. 

Однак сам по собі тільки процес навчання навіть на самому 

високому рівні його організації не забезпечує в належній мірі 

адаптацію студентів до специфічних умов вищої школи. У зв'язку 

з цим доречно говорити про сукупності чинників, що 

забезпечують адаптаційний процес студентів-першокурсників: 

– якісна і чітко продумана організація навчальної діяльності 

першокурсників; 

– ефективність діяльності виховного відділу та кураторського 

корпусу ЗВО; 

– участь у процесі адаптації першокурсників органів 

студентського самоврядування; 

– наявність психологічного супроводу студентів у період 
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адаптації (психологічна служба, науково-проблемна лабораторія 

психолого-педагогічних досліджень); 

– залучення студентів-першокурсників у позанавчальну 

діяльність (наукова і спортивна робота, художня творчість, 

волонтерський рух і т. д.) 

Нові виклики перед організацією адаптації першокурсників 

ставлять умови дистанційної форми організації навчання, 

продиктовані пандемією Covid-19. В таких умовах, принаймні на 

даному етапі розвитку подій, подібна робота вбачається 

ускладненою, якщо не неможливою. 

В дійсності, якщо ми хочемо допомогти студенту влитися в 

новий навчальний колектив, то ця допомога повинна здійсню-

ватися всіма підрозділами ЗВО комплексно: навчальними, 

науковими, методичними. Саме завдяки комплексному впливу 

реально досягти позитивних змін у професійній (навчальній), 

громадській, міжособистісній та особистісній адаптації. 
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Анотація: Одним із важливих напрямів соціального виховання 

молодого покоління країни є формування здорового способу 

життя та профілактика негативних явищ у молодіжному 

середовищі. Така робота має бути науково обґрунтованою і 

спрямованою на усвідомлення молоддю цінності власного і 

громадського здоров’я як ресурсу життя окремої людини, так і 

країни в цілому. А також – створення умов щодо запобігання 

небезпечної поведінки, вироблення умінь та навичок здорового 

способу життя тощо, впровадження ефективних методик 

роботи в молодіжному середовищі та відповідної підготовки 

спеціалістів, які працюють з молоддю. Необхідно активно 

використовувати різноманітні форм фізичної активності як 

невід’ємної складової формування здорового способу життя 

сучасної молоді. 

Ключові слова: здоровий спосіб життя, фактори ризику, рухова 

діяльність, фізична активність, фізичні вправи, оздоровча 

фізична культура. 

На сьогодні загальновизнаним є факт, що здоров’я та 

благополуччя населення є ключовими факторами економічного та 

соціального розвитку будь-якої країни. Перспективи розвитку і 

самого існування держави значною мірою залежать від того, як 

відбувається процес відтворення основи продуктивних сил – 

людських ресурсів. Молодь є запорукою, резервом і рушієм 

розвитку країн, їх сьогодення та майбутнього. Сучасний стан 

здоров’я української молоді та загальна демографічна ситуація в 
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суспільстві свідчать, що існує реальна потреба в розвитку 

культури здорового способу життя різних груп населення нашої 

країни, в першу чергу – підростаючого покоління. 

Питання збереження здоров'я та забезпечення здорового 

способу життя стали предметом досліджень багатьох учених, а 

саме В. Іванової, В. Кириленко, М. Копи, А. Лєпіхової, М. Тита-

ренко, А. Шуляк. Проблемі формування здорового способу життя 

в студентському середовищі присвятили свої праці Г. Іванова, 

В. Лесик, В. Мартиненко та ін.. 

Наукові дослідження стверджують, що сучасні соціальні 

негаразди, економічна криза негативно позначилися на здоров’ї 

української нації взагалі, а найбільше занепокоєння викликає стан 

соціального, фізичного й емоційного самопочуття дітей та молоді 

– майбутнього покоління України. Молоді люди, які поки що не 

мають проблем із здоров’ям, вважають що немає потреби у його 

збереженні та зміцненні. Тому важливим завданням соціального 

виховання є формування у молоді активного ставлення до 

особистого здоров’я та усвідомлення того, що здоров’я є 

найбільшою цінністю, дарованою людині природою. 

Спосіб життя – це уявлення про певний тип життєдіяльності 

людини, яке характеризується особливостями її трудової 

діяльності, побуту, форми задоволення матеріальних і духовних 

потреб, правилами індивідуальної та громадської поведінки. 

Говорячи про спосіб життя, варто пам`ятати, що, хоча він 

значною мірою обумовлений соціально-економічними умовами, 

водночас багато в чому залежить від мотивів діяльності конкрет-

ної людини, від особливостей її стану здоров`я, психіки та 

функціональних можливостей організму. Цим зокрема поясня-

ється реальна різноманітність варіантів способу життя різних 

людей. 

Спосіб життя людини визначають три категорії: рівень 

життя, якість життя та стиль життя. Рівень життя – це, в першу 

чергу, економічна категорія, що відбиває рівень забезпечення 

матеріальних, духовних та культурних потреб людини. Якість 

життя розуміється як ступінь комфорту при задоволенні 
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людських потреб. Стиль життя визначає особливості поведінки 

людини, тобто певний стандарт, до якого пристосовуються 

психологія та психофізіологія особистості. Якщо спробувати 

оцінити роль кожної з категорій способу життя у формуванні 

індивідуального здоров’я, можна дійти висновку, що рівень та 

якість життя мають суспільний характер. Отже, здоров’я людини 

передовсім залежить від стилю життя, який в основному має 

індивідуальний характер і визначається історичними, національ-

ними традиціями (менталітетом) та особистісними нахилами. 

Для кращої оптимізації життєдіяльності людини використо-

вується поняття здоровий спосіб життя – це взірець систематич-

ної поведінки особистості, спрямований на формування, 

збереження та зміцнення власного здоров’я шляхом закріплення в 

повсякденному житті правильних звичок, які не завдають шкоди 

людині в фізичній та духовній сферах її функціонування. Іншими 

словами, це – спосіб життя з метою профілактики хвороб і зміц-

нення здоров’я та передбачає виконання рекомендацій ВООЗ 

щодо харчування, необхідних фізичних навантажень, гігієни, 

тренування холодом, позбавлення від шкідливих звичок та 

залежностей, запобігання захворювань, що передаються статевим 

шляхом, гармонію з оточуючим середовищем. 

Вивчаючи спосіб життя молоді, дослідники визначають, як 

правило, сім факторів ризику, що притаманні молодіжному 

середовищу і які характеризують спосіб життя як здоровий чи 

ризикований: 1) надмірна вага; 2) небезпечний секс; 3) знижена 

фізична активність; 4) психологічний дискомфорт; 5) паління; 6) 

вживання алкогольних напоїв; 7) вживання наркотиків [1]. 

Молодь загалом розуміє що потрібно робити, щоб бути 

здоровим. Для підтримки власного здоров’я молоді люди часто 

ходять пішки (46%), не мають шкідливих звичок (44%), намага-

ються правильно харчуватися (42%), займаються спортом, 

фітнесом, йогою тощо (24%), регулярно роблять зарядку, фізичні 

вправи (19%), бігають (15%). 11% для того, щоб бути здоровими 

проходять профілактичні обстеження у лікарні/поліклініці [3]. 

Для нормального функціонування людського організму і 
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збереження здоров’я необхідна певна «доза» фізичної активності. 

За даними американської асоціації кардіологів, для здоров’я 

дорослим і дітям з 5 років необхідно щодня 30 хвилин помірного 

фізичного навантаження і 3-4 рази в тиждень по 30 хвилині 

інтенсивного фізичного навантаження. 

Прикладом помірної фізичної активності є: ходьба швидким 

кроком 3 км за 30 хвилин; їзда на велосипеді 8 км за 30 хвилин; 

танці в швидкому темпі 30 хвилин; гра в баскетбол, волейбол 30 

хвилин. 

Наслідками недостатньої фізичної активності є гіподинамія – 

це недостатнє фізичне (силове) навантаження. Вона стала 

характерною особливістю сучасної молоді. Зменшення активного 

руху є причиною багатьох захворювань, зумовлює сповільнення 

розвитку у дитячому і підлітковому віці, прискорює передчасне 

старіння та зменшення тривалості життя. Внаслідок недостатньої 

рухової активності понижується імунітет молодого організму, 

створюються передумови до формування слабкого, нетребо-

ваного серця і розвитку серцево-судинної недостатності. Людина, 

яка протягом багатьох років веде малоактивний спосіб життя, 

втрачає не просто красиву ходу, гарний колір обличчя, а своє 

здоров’я і довголіття. Одним із проявів «атрофії бездіяльності» 

стає зменшення ємкості всієї судинної системи, зниження числа 

капілярів в м’язах серця, в скелетних м’язах. Все це призводить 

до того, що людина не в змозі справитися навіть з невеликим 

навантаженням,при якому потрібно збільшити постачання м’язам 

крові і кисню. В умовах обмеження фізичної активності процес 

розпаду тканин посилюється, а процес їх відновлення 

послаблюється. 

Щоденна ранкова гімнастика – обов’язковий мінімум 

фізичного тренування. Механізм захисної дії інтенсивних 

фізичних вправ закладений в генетичному коді людського 

організму. Чим інтенсивніше рухова діяльність у межах 

оптимальної зони, тим повніше реалізується генетична програма, 

і збільшуються енергетичний потенціал, функціональні ресурси 

організму і тривалість життя. Вправи посилюють функціональну 
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перебудову всіх ланок опорно-рухового апарату, серцево-

судинної та інших систем , покращують процеси тканинного 

обміну. 

Під впливом помірних фізичних навантажень збільшуються 

працездатність серця, вміст гемоглобіну та кількість еритроцитів, 

підвищується фагоцитарна функція крові. Удосконалюються 

функція і будова самих внутрішніх органів, поліпшується хімічна 

обробка і просування їжі по кишечнику. У будь-якому віці за 

допомогою тренування можна підвищити аеробні можливості і 

рівень витривалості – показники біологічного віку організму і 

його життєздатності. Підвищення фізичної працездатності 

супроводжується профілактичним ефектом відносно чинників 

ризику серцево-судинних захворювань: зниженням ваги тіла і 

жирової маси, вмісту холестерину і тригліцеридів у крові, 

зниженням артеріального тиску і частоти серцевих скорочень. 

Крім того, регулярне фізичне тренування дозволяє в значній 

мірі загальмувати розвиток вікових інволюційних змін 

фізіологічних функцій, а також дегенеративних змін різних 

органів і систем (включаючи затримку і зворотний розвиток 

атеросклерозу). У цьому відношенні не є виключенням і кістково-

м’язова система. 

Виконання фізичних вправ позитивно впливає на всі ланки 

рухового апарату, перешкоджаючи розвитку дегенеративних 

змін, пов’язаних з віком і гіподинамією. Підвищується 

мінералізація кісткової тканини і зміст кальцію в організмі, що 

перешкоджає розвитку остеопорозу. Збільшується приплив лімфи  

до суглобових хрящів і між хребцевих дисків, що є кращим 

засобом профілактики артрозу і остеохондрозу. Всі ці дані 

свідчать про неоціненний позитивний вплив занять оздоровчою 

фізичною культурою на організм людини. 

Отже, спосіб життя має найбільший вплив на стан здоров’я, а 

здоровий спосіб життя, в свою чергу, закладає фундамент гарного 

самопочуття, зміцнює захисні сили організму та розкриває його 

потенційні можливості. Важливою умовою нормального 

розвитку, а також однією з найважливіших форм життєдіяльності 
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організму є рухова діяльність та регулярні фізичні навантаження, 

спрямовані на підвищення рівня фізичного розвитку та його 

підтримку. Правильно організована фізична активність – 

найважливіший чинник формування здорового способу життя і 

зміцнення здоров’я людини незалежно від її віку. Недостатність 

фізичної активності у сучасної молоді призводить до зниження 

працездатності, швидкої стомлюваності, порушення сну, підви-

щення нервово-емоційного збудження, зниження ініціативності, 

концентрації уваги, швидкості перебігу розумових процесів та 

зниження інтелектуальної працездатності. Важливе значення у 

формуванні здорового способу життя відведене й раціональному 

харчуванню, що передбачає насичення організму необхідною 

кількістю вітамінів, мікроелементів, білків, жирів, вуглеводів, 

водою, що мають поліпшувати стан здоров’я та підтримувати 

масу тіла на оптимальному рівні. Окрім цього, необхідною 

умовою гарного самопочуття та здоров’я людини є відсутність 

шкідливих звичок. 
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Анотація: Соціальний розвиток дитини є багатогранним проце-

сом, який передбачає засвоєння культурних і моральних 

цінностей суспільства, формування особистісних якостей, що 

визначають взаємовідносини з іншими дітьми та дорослими, 

розвиток самосвідомості, усвідомлення власного місця в 

суспільстві. Наявність такого відхилення, як порушення слуху, 

значно ускладнює соціальний розвиток дитини, що досить 

переконливо показано в спеціальних дослідженнях і підкріплю-

ється інформацією про численні труднощі, з якими стикаються 

люди з вадами слуху в ході соціальної адаптації.  

Ключові слова: інклюзивне навчання, сурдопедагог, соціалізації 

дітей з вадами слуху. 

В умовах сучасної соціально – економічної ситуації в країні 

все більшої гостроти набуває питання про роль соціалізації дітей з 

обмеженими можливостями. На сьогодні в Україні створену 

систему спеціально навчально-виховних закладів,яка пройшла 

складний і тривалий шлях до свого розвитку. У сучасних 

соціально – економічних умовах першочергового значення 



 

113 

набуває підвищення якості підготовки дітей з вадами слуху до 

самостійного життя. 

Положення Л. Виготського про те, що виховання глухої 

дитини, навчання її вимові в загальній системі соціального 

виховання і спеціального навчання відкривають небувалі в історії 

перспективи розвитку і повноцінного залучення до суспільного 

життя. Вони отримали подальший розвиток у дослідження 

відомих сурдопедагогів: Р. Боскис, О. Дячкова, С. Зикова, 

Ж. Шиф, М. Ярмаченка, Ф. Рау. Проблема соціального виховання 

глухих дітей привертала увагу і таких учених – сурдопедагогів, як 

Д. Букін, А. Басова, А. Доброва, І. Лобурець, І. Данюшевський, 

І. Колесник, Г. Пенін. 

Але держава не приділяє питанню соціалізації дітей з вадами 

слуху належної уваги. Не у кожному місті України є такі 

спеціально навчально-виховні заклади, батьки змушені везти 

дитину до найближчого міста у спеціалізований садок,чи в 

школу. Але така можливість є не у кожних батьків. В цьому 

випадку держава пропонує інклюзивне навчання . 

Інклюзивне навчання – це система освітніх послуг, що базу-

ється на принципі забезпечення основного права дітей на освіту 

та права навчатися за місцем проживання, яка передбачає навчан-

ня в умовах загальноосвітнього закладу. З метою забезпечення 

рівного доступу до якісної освіти інклюзивні освітні заклади 

повинні адаптувати навчальні програми та плани, методи та 

форми навчання, використання існуючих ресурсів, партнерство з 

громадою до індивідуальних потреб дітей з особливими освітніми 

потребами. Але далеко не всі освітні заклади відповідають цим 

вимогам інклюзивної освіти. Тому, постає таке питання: як дити-

на, з вадами слуху, може навчатися у закладі,який не підбаштова-

ний під її особливі потрібності у навчально-виховному процесі? 

Чому вона там зможе навчитися, як буде спілкуватися з іншими 

дітьми, які не такі, як вона? За допомогою яких засобів на неї буде 

впливати педагог,який не знає відповідних методів і прийомів 

навчання таких особливих дітей? Як вона буде розвиватися, набу-

вати відповідних знань? Подібних питань безліч. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Головною метою навчання і виховання осіб з порушенням 

слуху є повноцінна інтеграція в суспільство,їхня можливість 

нарівні з тими,хто несе соціальні навантаження,сприймати 

інтелектуально – естетичні цінності суспільства, опановувати 

морально-етичні норми людських взаємин. Але досягнення цієї 

мети можливе лише за наявності відповідних умов для розвитку і 

виховання осіб цієї категорії, спеціалізованих закладів для дітей з 

вадами слуху, які поки що є основними навчально-виховними 

центрами для цієї категорії дітей, і мають певні успіхи у 

вирішенні цих питань. 

Наявність такого відхилення, як порушення слуху, 

ускладнює її повноцінний розвиток у соціумі. Процес виховання і 

навчання такої дитини значно складніший, адже їй потрібно 

спочатку зрозуміти свою особливість і адаптуватись до неї. Для 

дітей дошкільного віку з порушенням слуху характерні труднощі 

у в розумінні дій оточуючих,значення та  мотивації поведінки 

дітей і дорослих, їхніх почуттів, оволодінні нормами поведінки та 

формуванні моральних почуттів та уявлень. Ці проблеми 

зумовлені обмеженими можливостями в оволодінні  психологіч-

ними засобами пізнання соціальної  дійсності. 

Дефект глухоти в суспільстві – проблема соціальна. 

Л.С. Виготський назвав дефект – «соціальним вивихом». Це 

основна причина дитячої неповноцінності: «Фізичний дефект 

викликає як би соціальний вивих, абсолютно аналогічно 

тілесному вивиху, коли пошкоджений орган – рука або нога – 

виходять із суглоба, коли грубо розриваються звичайні зв'язки і 

функціонування органу супроводжується болем і запальними 

процесами. Якщо психологічно тілесний недолік означає 

соціальний вивих, то педагогічно виховати таку дитину – це 

означає вправити його в життя, як вправляють вивихнутий і 

хворий орган. У наших руках зробити так, щоб глуха дитина не 

була неповноцінною. Людство зможе перемогти і сліпоту, і 

глухоту в соціальному і педагогічному плані перш, ніж в плані 

медичному і біологічному. Сліпий залишиться сліпим, глухий – 

таким, але вони припинять бути дефективними, тому що 
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дефективність є поняття соціальне. Соціальне виховання 

переможе дефективність. Тоді про сліпу дитину не скажуть, що 

вона дефективна, але скажуть що вона сліпа і про глуху – глуха, і 

нічого більше …»[3, с.233]. 

Під соціалізацією розуміють процес засвоєння індивідом 

суспільного життя і норм соціальних відносин у результаті 

спільної діяльності, спілкування з іншими людьми,навчання і 

виховання [7, с.332]. У процесі соціалізації особистість набуває 

якості, необхідні для життя в суспільстві, засвоює певні цінності і 

форми поведінки. При цьому людина сама бере активну участь в 

освоєнні норм соціальної поведінки та міжособистісних відносин, 

у придбанні умінь і навичок, необхідних для успішної реалізації 

відповідних соціальних ролей та функцій. У процесах соціалізації 

визначальне значення мають досвід ранніх етапів онтогенезу, 

пов'язаний з формуванням психічних функцій і початкових форм 

соціальної поведінки; передача соціального досвіду через систему 

навчання і виховання, і нарешті, взаємний вплив людей у процесі 

спілкування і спільної діяльності. У процесі соціалізації людина 

формується як член суспільства, до якого вона належить. 

В даний час в проектуванні соціальної політики різних країн, 

незалежно від їх державного устрою, виділяються дві тенденції 

по відношенню до людей з порушенням слуху. Прихильники 

першої тенденції вважають, що суспільство має практично прий-

мати проблеми глухих та слабочуючих і створювати їм комфортні 

умови в середовищі чуючих. Наприклад, всьому населенню 

країни рекомендується вивчати жестову мову (Швеція), або 

кожен учень з порушеннями слуху, який навчається в масовій 

школі, повинен мати персонального асистента –перекладача 

жестової мови (США та ін.), пропонуються певні вимоги до 

артикуляції всіх тих людей (фахівців,родичів, друзів, обслугову-

ючого персоналу тощо), які мають постійне спілкування з 

глухими і слабочуючими: їх мова повинна бути уповільненою, 

артикуляція перебільшеною (Швейцарія, Німеччина та ін.) Існу-

ють навіть моделі «країни глухих» – наприклад, університетське 

містечко, населений нечуючих молодих людей (США). 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8
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Друга тенденція пропонує розглядати осіб з порушеннями 

слуху як особливу соціальну групу, яка має свою систему 

соціальних потреб у плані подолання обмежень і труднощів 

комунікації, але є однією з рівноправних складових частин 

суспільства, що існує з ним в єдиній соціокультурному 

середовищі. Беручи ту чи іншу тенденцію формування соціальної 

політики по відношенню до осіб з порушеннями слуху, держава і 

суспільство по-різному конструюють організаційні форми їх 

навчання та соціалізації.  

Зокрема, в нашій країні глухі і слабочуючі протягом багатьох 

років розглядаються як автономна соціальна група, що має свої 

особливі соціокультурні відмінності і що вимагає особливих умов 

організації життєдіяльності. Більшість дітей з порушеннями 

слуху, незалежно від віку, виховуються в основному в закритих 

спеціалізованих освітніх установах (ясла, дитячі садки, школи – 

інтернати). У цих установах як обов'язковий засіб навчання 

застосовуються пальцева абетка (дактиль), а в останні роки – 

жестова мова. Але далеко не кожний вихователь, вчитель, навіть 

який працює в спеціальному закладі для дітей з вадами 

слуху,володіє жестовою мовою на достатньому рівні, щоб дати 

дитині необхідні знання. Тому,щоб покращити навчально-

виховний  процес та рівень одержаних знань таких дітей, 

необхідно перш за все підвищити класифікацію педагогічних 

працівників: навчити педагогів  спілкуватися з такими дітьми на 

їхній мові, і щоб вони вміли  самі навчити дітей і їх батьків 

мові,за допомогою дитина зможе виражати свої потреби,думки; 

надати їм відповідні знання про психологічні особливості, методи 

і прийоми навчання дітей з порушенням слуху. Якщо ж у дитини 

не буде взаємодії з вихователем і з ровесниками, розвиток і 

соціалізація дитини припиниться. Причиною цієї проблеми може 

стати інклюзивна освіта без дотримання її справних вимог.  

Отже,успішність соціального виховання дітей з вадами слуху 

та їх соціалізації може бути успішною за наявності об’єктивних 

обставин і за умови  спеціально організованого і цілеспрямо-

ваного освітнього процесу.  

http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F


 

117 

Література: 

1. Богданова Т.Г. Сурдопсихология. Москва: Академия. 

2002. 85с. 

2. Боскіс Р.М. Вчителю про дітей з порушеннями слуху. 

Москва: 1988.  

3. Выготский Л. С. Детская психология // Собр. соч.: В 6 т. 

Москва: Педагогика, 1984. Т. 4. 432 с. 

4. Зайцева, Г.Л.Зачем учить глухих жестовому языку. 

Дефектология. 1995. №2. 3-7 с. 

5. Миронова Е.В., Шматко Н.Д. Інтеграція дітей з 

порушеним слухом в дошкільні заклади загального типу. 

Дефектологія. 1995. № 4 

6. Супрун Г. Дитина з особливими потребами. Психолог 

дошкілля.  2012.  №3 (32). С. 17-19. 

7. Психологічна  енциклопедія / Автор-упорядник 

О.М Степанов. Київ: «Академвидав», 2006. 422 с. (Енциклопедія 

ерудита). 

______________________________________________________ 

 УДК 159.922.7  Педагогічні науки 
 

ПСИХОЛОГІЧНИЙ СУПРОВІД АДАПТАЦІЇДИТИНИ  

ДО ШКІЛЬНОГО НАВЧАННЯ 
 

Савченко Людмила Леонідівна, 

к. п. н., доцент 

Сініченкова Ангеліна Сергіївна, 

викладач  

Отич Ганна Олександрівна, 

студентка  

Комунальний заклад «Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія» 

м. Харків, Україна 
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умови життєдіяльності – це нові контакти, нові відносини, нові 
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обов’язки. Змінюється все життя дитини: все підпорядко-

вується навчанню, школі, шкільним справам і турботам. Це 

дуже напружений період, бо з перших днів школа висуває перед 

учнем цілий ряд задач, що не пов’язані безпосередньо з його 

досвідом, вимагає максимальної мобілізації інтелектуальних і 

фізичних можливостей. 

Ключові слова: адаптація, шкільна дезадаптація, готовність 

дитини до школи, соціальна ситуація розвитку, криза 6-7-ми 

років, психічне життя. 

Початок навчання у школі – один з найважливіших періодів 

у житті дитини. Це пов'язано не тільки зі зміною соціальної 

ситуації розвитку дитини, її статусу й зайняттям нової, 

«внутрішньої позиції школяра», але й з сукупністю різноманітних 

аспектів психічного розвитку й формування дитини як 

особистості.  

У період кризи 6-7-ми років дитина переживає стан 

підвищеного психологічного напруження. Крім того, на момент 

вступу до школи та початковому періоді навчання зростає 

кількість невротичних реакцій, нервово-психічних і соматичних 

розладів порівняно із дошкільним віком. 

За даними Н. Самоукіної, «з початком навчання у школі у 67-

69% непідготовлених дітей виникають специфічні реакції: страх, 

зриви, істеричні реакції, підвищена сльозливість, загальмованість 

тощо. Діти бояться вчитися, відчувають страх перед виходом до 

дошки, бояться низьких балів, приниження; бояться виявитися 

неспроможними, спізнитися на урок. 15-20% дітей молодшого 

шкільного віку мають потребу в короткочасній або довготривалій 

допомозі з боку психолога, учителя, батьків». Тому проблема 

адаптації дітей до школи в першому класі актуальна і потребує 

особливої уваги з боку психологів, вчителів і батьків. 

Проблема адаптації дитини до шкільного навчання була 

предметом вивчення багатьох психологів, педагогів, медиків. 

З’ясуванню її певних аспектів сприяють, зокрема, результати 

наукових досліджень сутності адаптованості/дезадаптованості, їх 

причин та особливостей прояву (І. Дубровіна, В. Каган, 

Р. Овчарова, Н. Самоукіна, А. Фурман та ін.); взаємозв’язку 
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психологічної готовності дитини до школи та особливостей її 

адаптації до навчання (Л. Божович, Л. Венгер, Н. Гуткіна, 

В. Давидов, О. Проскура та ін.); емоційного розвитку дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку (О. Кононко, 

О. Кульчицька, В. Мухіна, П. Якобсон), а також результати 

вивчення психологічних особливостей навчальної діяльності 

молодших школярів (В. Давидов, Д. Ельконін, Л. Занков, 

Г. Люблінська, О. Скрипченко та ін.).  

Констатуючи суттєвий внесок названих вчених у розробку 

проблеми, слід зазначити, що їх творчий доробок зорієнтований 

на окремі теоретичні аспекти аналізованої проблеми, однак на 

практичному рівні залишається ще до кінця не розв’язаним 

питання про психолого-педагогічні умови забезпечення адаптації 

дітей до шкільного навчання з урахуванням їх вікових та 

індивідуальних особливостей.  

Аналіз педагогічного досвіду свідчить про те, що в сучасних 

умовах різко збільшується кількість учнів початкових класів, які 

відчувають стан дезадаптації (М. Бітянова, Г. Бурменська, 

І. Дубровіна, О. Захаров, В. Оржеховська та ін). Цей стан 

науковці, вчителі й батьки пов'язують не стільки з проблемою 

здоров'я дитини або її успішністю навчання, скільки із соціально-

психологічним входженням дитини в шкільне життя, в колектив 

класу, в систему «вчитель-учень».  

Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми 

дослідження дозволяє стверджувати, що поняття «адаптація» 

вивчається в руслі багатьох наук: біології, психології, педагогіки 

та ін. Вчені розглядають адаптацію як активне пристосування 

індивіда до умов соціального середовища і як результат цього 

процесу.  

Враховуючи критерії ступеня адекватності між цілями і 

результатами діяльності особистості, А. Фурман зазначає, що є 

підстави чітко розмежувати три різновиди адаптаційних процесів:  

а) адаптованість як справжня чи відносна гармонійність між 

суб’єктивними цілями і кінцевими результатами, що супроводжу-

ється позитивним ставленням-оцінкою, розумінням, прийняттям 
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особистості до навколишнього світу і самої себе;  

б) неадаптованість як більшою чи меншою мірою усвідом-

лена невідповідність між цілями і результатами діяльності, що 

породжує амбівалентні почуття й оцінки, але яка не справляє 

психотравмуючого впливу на особистість;  

в) дезадаптованість як певна дисгармонія між цілями і 

результатами, що є джерелом психічної напруги (стрес, психічний 

зрив,паніка та ін.), внутрішнього дискомфорту і нестабільності 

перебігу психічних процесів (страх, депресія, фрустрація тощо).  

Поняття «шкільна дезадаптація» стало використовуватися 

для опису різних проблем і труднощів, що виникають у дітей у 

зв’язку з вступом до школи. Початок навчання у школі породжує 

істотні зміни в емоційному житті дитини, пов’язані з її новим 

соціальним становищем. У першокласника виникають нові 

стосунки: з учителем, з колективом класу, зі школою як 

навчальним закладом, з’являються нові обов’язки (систематично 

готувати уроки, виконувати доручення вчителя та ін.). Все це 

викликає відповідні емоційні переживання.  

Психологи стверджують, що період адаптації до школи 

триває в середньому від 10-18 днів до 1-3 місяців і супроводжу-

ється зростанням внутрішньої напруженості дитини, підвищен-

ням рівня тривожності і зниженням самооцінки. У сприятливих 

умовах емоційне самопочуття і самооцінка дитини стабілізу-

ються, але якщо процес адаптації дитини ускладнюється, то 

особистісний розвиток дитини може деформуватися.  

Показником успішної адаптації є продуктивність у навчаль-

ній діяльності, позитивне емоційне самопочуття, відсутність 

внутрішньої напруженості, пригніченості. Ефективність процесу 

шкільної адаптації значною мірою визначає успішність нав-

чальної діяльності, збереження фізичного і психічного здоров’я 

дитини.  

Аналіз наукового фонду з проблеми дослідження свідчить 

про те, що шкільна дезадаптація – це утворення неадекватних 

механізмів пристосування дитини до школи у формі порушення в 

навчанні й поведінці, конфліктних відносин, психогенних 
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захворювань і реакцій, підвищеного рівня тривожності.  

Основними критеріями, що виявляють дезадаптованість, є: 

емоційне самопочуття, нервово-психічне напруження, стан 

підвищеної тривоги і фрустрації, негативне ставлення до себе, 

вчителя і школи в цілому.  

Аналіз вікових та індивідуальних особливостей дітей молод-

шого шкільного віку, дає змогу виділити основні фактори, що 

можуть викликати шкільну дезадаптацію: недоліки у підготовці 

дитини до школи;соціально-педагогічна занедбаність; тривала 

психічна депривація; соматична ослабленість дитини; порушення 

у формуванні довільності пізнавальних процесів та окремих 

психічних функцій;порушення у формуванні так званих шкільних 

навичок – дидактогеній (психогенний вплив чинить сам процес 

навчання) та дидаскалогеній (некоректне ставлення вчителя до 

учня);емоційні розлади, недостатній розвиток вольової сфери. 

Отже, шкільна дезадаптація, яка може виникати у дитини на 

етапі початкового навчання, пов’язана із впливом як зовнішніх, 

соціальних чинників, так і індивідуально-психологічних чин-

ників. Правильно організована соціально-психологічна підготовка 

дитини до навчання у школі, а також своєчасне виявлення 

основних причин та чинників виникнення шкільної дезадаптації, 

здійснення цілеспрямованої психопрофілактичної і психокорек-

ційної роботи сприятиме зниженню кількості дезадаптованих 

дітей, збереженню фізичного та психічного здоров’я дитини.  
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Анотація: З початку пандемії COVID-19 у соціальних мережах 
та блогах накопичуються дискусії, які вказують на те, що у 
жінок спостерігалися зміни менструального циклу, включаючи 
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зміну тривалості, частоти, регулярності та об’єму менструації, 
посилення дисменореї та погіршення передменструального 
синдрому (ПМС) [3]. А останні повідомлення про зміни 
менструального циклу після вакцинації від COVID-19 викликали 
відмову від вакцинації [1,5].  
Сильне почуття страху, невпевненості чи тривоги, пов’язане з 
пандемією COVID-19, у поєднанні з порушенням повсякденного 
розпорядку та поведінки спричинили глобальну вторинну кризу 
психічного здоров’я.  
А оскільки, жіноча репродуктивна система піддається модулю-
ючим впливам стресу через взаємопов’язану природу гіпоталамо-
гіпофізарно-гонадної (ГГГ) та гіпоталамо-надниркової системи, 
враховуючи вплив стресу на точки ГГГ, ймовірно, що високий 
рівень стресу під час пандемії COVID-19 може змінити 
характер менструального циклу та його симптоматику [2,7].  
На жаль, питання про менструацію були виключені з більшості 
широкомасштабних досліджень по COVID-19, тому наразі 
невідомо достовірно, скільки жінок зазнали змін менструального 
циклу, чи довго ці зміни зберігаються, чи відображають поши-
рені та очікувані зміни коливання менструальних функцій. Навіть 
поза контекстом COVID-19 вивчення особивостей монструаль-
ного циклу є складним завданням. Тому терміново необхідні 
клінічні дані, щоб підтвердити, чи викликає вірусна інфекція 
COVID-19 безпосередньо ендокринні розлади та пошкодження 
яєчників у жінок дітородного віку.  
Ключові слова: зміна менструального циклу, пандемія, 
COVID-19, репродуктивна система. 

Метою нашого дослідження було визначити, чи вплинула 

пандемія COVID-19 та пов’язані з нею фактори стресу на цикліч-

ність, тривалість, об’єм менструації у жінок репродуктивного 

віку.  

Впродовж 2021 року нами було розроблено онлайн-опиту-

вальник для збору інформації про зміни менструального циклу та 

рівню стресу, який отримали жінки під час пандемії в 2021 р., 

який включав шкалу оцінки отриманого стресу (The 10-item 

perceived stress scale (PSS)). Загалом 284 жінок у віці від 18 до 35 

років відповідали суворим критеріям включення та виключення 

та завершили опитування, були включені в дослідження лише ті 
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жінки, які використовують мобільні додатки, для відстеження 

критеріїв оцінки менструального циклу впродовж більше як 

одного року, із точним визначенням дат, коли вони хворіли на 

COVID-19. 

Слід зазначити, всього 15.9% (n = 45) результатів згідно 

опитувальника PSS були відхилені у бік категорії високого 

стресу, всі інші учасники анкетування - перебували в межах 

помірного стресу. 

Більше половини опитаних у нашому дослідженні вказали, 

що під час пандемії у них відбулася одна або кілька змін у своєму 

менструальному циклі (56%, n  = 159). Це включало зміни в 

графіку їх менструального циклу (48%, n  = 136), тривалості 

менструацій (31%, n  = 88) та зміни передменструальних 

симптомів (52%, n  = 147) в більшості це було підвищення маси 

тіла, загальна слабкість та масталгії.  

І слід зазначити, що всі жінки з високим рівнем стресу 

отриманого від пандемії відмічали зміни як тривалості 

менструального циклу та і його перебігу. Також, більшість змін 

менструального циклу 59% (n = 167) жінок зазначили, що 

відбулися безпосередньо в 2 перші цикли після того, як вони 

перехворіли COVID-19. Про тяжку альгоменорею повідомило 

49,5% досліджуваної популяції після COVID-19 порівняно з 

35,9% до COVID-19 ( p= 0,000). 

Загалом у 12% (n=34) жінок спостерігалася зміна тривалості 

менструального циклу більше 9 днів. Учасниці з тривалою 

менструацією становили 15,8% ( n = 45) вибірки дослідження. 

Близько 20,4 % (n = 58) пацієнток зазначали про появу 

міжменструальних кровотеч. Жінки, які займаються високостре-

совою роботою, повідомили як про більш тривалу, так і про 

меншу тривалість місячних, тоді як жінки, які страждають на 

депресію, окремо повідомили тільки про більш тривалу 

менструацію. У постковідному періоді 14% (n =41) опитаних 

відмічали незвичне згортання менструальної крові, а 22,8% (n=65) 

зміну інтенсивності менструації. 

Також, аналіз отриманих даних показав, що жінки, які 
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перехворіли  на COVID-19 відмічали частіші напади головного 

болю та порушення шлунково-кишкового тракту (діарея, 

метеоризм) під час менструації.  

Під час пандемії COVID-19 показники безсоння та поганої 

якості сну були стабільно вищими. Хочемо звернути увагу на те, 

що 74%(n=210) опитаних жінок пов’язують зміни менструального 

циклу не з стресом, а саме з вірусним ураженням їх організму. 

Висновки: Незважаючи на ці обмежувальні фактори, дані, 

представлені в цьому дослідженні, свідчать про те, що пандемія 

COVID-19, здатна безпосередньо спричинити порушення 

менструального циклу у жінок. А зв'язок високих рівнів стресу та 

порушення менструального циклу є важливим, оскільки він 

здатен підтвердити висновки про те, що стрес впливає на 

репродуктивну функцію. А стрес через пандемію потенційно 

може підвищити ризик ендокринної дисрегуляції у жінок. 

Наше дослідження визначає та підкреслює критичну потребу в 

оцінці довгострокових репродуктивних наслідків пандемії 

COVID-19. 
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Тема якості питної води була актуальна завжди, оскільки 

навіть наші предки намагалися дослідити це питання. Вчені й 

донині аналізують воду з річок, морів та океанів.  

Більшість річок і водойм, з яких беруть воду та завдяки яким 

забезпечують потреби населення, не можна вважати екологічно 

безпечними. У деяких містах відхилення в якості води від норми 

сягає 70-80%. Вимоги до якості питної води встановлено 

Державними санітарними нормами та правилами, прикладом 

яких є «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 

споживання людиною». 

Воду з підземних джерел, якість якої за всіма показниками 
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відповідає вимогам, можна подавати безпосередньо в систему 

господарсько-питного водопостачання без очищення та 

знезараження, але таких водоймищ з кожним століттям стає 

менше і менше. Тому можна вважати це не тільки проблемою 

українців, а проблемою глобальних масштабів, яку потрібну 

вирішувати вже зараз. 

Згідно з державним стандартом питна вода має відповідати 

таким гігієнічним вимогам: 

• бути безпечною в епідемічному відношенні (не містити 

патогенних збудників); 

• мати нешкідливий хімічний склад (не містити токсичних, 

радіоактивних речовин та залишків солей, здатних негативно 

впливати на здоров'я людей); 

• мати цілющі властивості, комфортну температуру, бути 

прозорою, не мати кольору, запаху та стороннього присмаку. 

[https://oleshynska-gromada.gov.ua/news/1524138772/] 

Дуже часто люди є причинами забруднення води. Вода 

зaбруднюється через:стічні води (продукти життєдіяльності, бруд, 

миючі засоби); тверді відходи (пластикові пляшки, пакети, гравій, 

щебінь, грунт); атмосферні забруднення  (зола, попіл, сажа і всякі 

гази);теплове забруднення (злив теплої води з атомних і теплових 

електростанцій підвищує загальну  температуру водойми). [1,с.36] 

Наслідки зaбруднення можна назвати небезпечними і 

всеосяжними для всіх жителів нашої планети та наших нащадків. 

Ось деякі з них:  

• зменшення видової різноманітності морської і річкової 

флори і фауни; заростання і зникнення водойм;  

• погіршення смаку, кольору і запаху води;  

• руйнування емалі наших зубів через надлишок фтору; 

• погіршення стану волосся і шкіри,органів;  

• спaлaхи гепатитів, спровоковані бактеріями і кишковою 

паличкою та різних небезпечних хвороб.[2,с.83] 

Потрібно лише замислитись, які проблеми можуть 

виникнути у наших нащадків, через наше нераціональне,  

необережне ставлення до води. «Я хочу, щоб мої діти та мої 

https://oleshynska-gromada.gov.ua/news/1524138772/%5d


 

128 

онуки жили у світі з чистим повітрям, чистою питною водою та 

великою кількістю живої природи, тому я вирішив присвятити 

своє життя охороні дикої природи, щоб я міг зробити світ трохи 

трохи краще ». – Бінді Ірвін. Цитата людини з правильними 

переконанями та бажаннями.  

Через нерозуміння та байдужого ставлення до води, у людей 

виникають проблеми з навколишнім середовищем, водою та 

здоров’ям, але більше на собі відчують наслідки через 

неправильне користування водоймами – нащадки . Ступінь 

тяжкості забрудненої природи залежить як швидко ми, люди 21 

століття, почнемо раціонально ставитись до навколишнього 

середовища та виправимо ситуацію ( почнемо прибирати та 

охороняти природу ). 

Користуючись Таблицею 1, ми можемо помітити динаміку 

скидів забруднених вод та кількості зарeєстрованих випадків 

виникнення злоякісних новоутворень в Україні . 

 
 

Отже, нам зараз вже потрібно вирішувати як «рятувати» різні 

водойми. Адже забруднені водоймища несуть величезну кількість 

проблем, які прогресують в гіршу сторону. 
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Вода – цежиття, а чиста вода – цеякісне, здорове та 

довгежиття!  
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Ефективна організація інформації в текстовій, ілюстративній 

і графічній формі. Організація контексту – представлення фоно-

вого матеріалу загально-культурного історичного, етимологіч-

ного і прикладного характеру. Можливості багаторівневого  

зв'язку контексту шляхом створення багато-вимірних гіперпов’я-

заних інформаційних середовищ дозволять хоча б частково 

позбутися одвічної проблеми навчання математики: "а навіщо 

мені це треба?" 

При цьому з’являється можливість представлення інформації 

різного характеру: 

1) Математична інформація для обов'язкового засвоєння – 

знання, які повинні бути зрозуміли, наповнені особистим 

значенням, повинні стати надбанням студента.  

2) Математична інформація для розширення уявлень про 

предмет –елементи логіки, комбінаторики, теорії ймовірностей. 

Загальнокультурна фонова інформація (грає важливу роль в 

засвоєнні основної, в усвідомленні його цінності, в створенні 

інтересу і потреби вивчати математику) – знання, які дають 

загальні уявлення: 

a) довідковий матеріал історичного змісту: про великі ідеї і 

великих математиків, про старовинні способи обчислень та 

вимірювань, про історію створення системи вимірювань, 

старовинні одиниці та способи вимірювання, про старовинні 

підручники з математики; 

b) довідковий матеріал з етимології математичних термінів; 

c) довідковий числовий матеріал з різних галузей знань; 

d) матеріал, що розкриває красу математики; 

e) матеріал, який показує практичне застосування 

математики.[1, c. 25-27] 

Організація теоретичного матеріалу у вигляді індивідуально 

підібраних наочних прикладів з елементами ігрової презентації та 

ігрової участі. 



 

131 

Організація практичного матеріалу не тільки з викорис-

танням можливостей розміщення в значущому контексті і 

елементами індивідуалізації і сильним ігровим компонентом, але і 

підстроювання пропонованого практичного матеріалу в умовах 

реального часу залежно від схильностей, рівня підготовки, 

психологічного настрою і емоційних особливостей того, хто 

навчається. [2, c. 137-140] 

Інтерактивні можливості Інтернету з програмно-ігровими 

компонентами. 

В ході різноманітної діяльності студент оволодіває діями 

різного характеру: 

1) основними способами математичної діяльності, передба-

ченими програмами – рахункової, обчислювальної, вимірюваль-

ної діяльності у процесі розв’язування задач, створення та 

оперування геометричними образами; 

2) діями, що мають загальнокультурне значення: діями 

моделювання, перекодування інформації, дослідження та ін., а 

також додатковими способами розв’язку задач (логічних, 

комбінаторних, ймовірнісних та ін.). 

Студент отримує можливість просуватися в індивідуальному 

темпі та підвищувати свій рівень оволодіння діяльністю. 

Можливість виконувати активні дії в ігровій формі викликає 

інтерес, позитивні емоції, стимулює подолання труднощів, які 

виникають під час опанування достатньо складного математик-

ного матеріалу. Тут йдеться про залучення індивідуальних і 

групових ігрових можливостей Інтернету для поглиблення 

засвоєння матеріалу і вироблення практичних умінь. [3, c. 34-38] 

Підключення довідково-програмних можливостей з елемен-

тами групової участі (створення віртуальних груп за інтересами). 

В даному випадку особливо приваблює можливість створення 

віртуальних ігрових співтовариств, стихійно або направлено 

створюваних системою з підбором сумісності учасників по рівню 

володіння матеріалом і загальним інтерактивним здібностям. [4, 

c. 72-74] 

З погляду втілення ця задача виглядає дещо складнішою, 
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оскільки створення навчальних комп'ютерних ігор – сфера, 

недостатньо розроблена зважаючи на низьку комерційну 

привабливість для розробників. В умовах Інтернету, проте, 

можливе залучення більшого числа розробників, не зв'язаних 

рамками однієї організації, сфери або навіть країни, за типом 

розробки програмного забезпечення в режимі вільної участі. 

Інтернет представляє справді невичерпні можливості. 

Йдеться про використання вільно доступних в мережі матеріалів 

на додаток до підготовленої і розміщеної на сайті інформації. 

Насправді тут представляється можливим з часом створити 

дитячий математичний портал з гібридними інформаційно-пошу-

ковими, інтерактивними (ігровими і прикладними) можливостями 

і можливостями спілкування по інтересах. [5, c.141-143]. 

У віртуальних групах може проходити обговорення способів 

розв’язку запропонованих задач, їх дослідження, поставлених 

дітьми додаткових запитань і завдань до запропонованих задач, 

зібрання цікавих даних з різних галузей науки, які можна 

використовувати для створення математичного довідника і 

математичного задачника, обговорення придуманих дітьми задач. 
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Abstract. This thesis presents that education is one of the long 

established social systems. It is noted that information technologies 
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It should be noted that in the last two years in higher education 

institutions the educational process is carried out in a distance or mixed 

format, which also requires a fundamentally new approach to the 

choice of teaching methods. The role of teachers in the organization of 

the learning process has changed quite significantly. Domestic and 

foreign authors argue that the perfect mastery of new learning 

technologies requires all participants in the educational process to be 

ready for major changes that meet the conditions of a rapidly changing 

information and digital society. 

Education is one of the long established social systems. However, 

at present the pedagogical process is undergoing significant 

transformations. The modern digital society requires the introduction 

of innovative information and communication (ICT) technologies in 

the education system. Effective mastery of technologies and 

information develops a new style of thinking, a fundamentally new 

approach to assessing a problem that has arisen, to organizing 

activities. Information technologies adapt the educational process to 

the needs of an individual student, allow you to quickly respond to the 

necessary changes, promote the implementation of a diversity of 
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cultures in education, as well as the development of a system of 

flexible individual training programs. 

IC technologies make it possible to optimize the processes of 

understanding, memorizing and assimilation of educational material. 

One of the most important tasks of modern education is also the 

improvement of pedagogical skills through the introduction of modern 

learning technologies into the learning process. The use of IR 

technologies gives the teacher the opportunity to model alternative 

learning strategies that take into account the psychological 

characteristics of students, effectively combine auditory, visual and 

kinesthetic learning styles [1]. 

New technologies are developing together with the growing use 

of the English language and are changing the nature of intercultural 

communication. Today, knowledge of foreign languages opens a door 

to many opportunities in the world. In recent years, the question of the 

application of innovative technologies in English learning has become 

important. Since the main goal of teaching foreign languages is the 

formation and development of the communicative culture of students, 

teaching the practical mastery of a foreign language, the use of 

computer technology and Internet resources is the best approach to 

learning [2, p. 55-56]. 

To optimize the educational process, emphasis should be placed 

on the independent work of students. It provides an opportunity to 

master a foreign language with the necessary professional component, 

helps to form the skills of continuous learning and self-improvement, 

the skills of acquiring knowledge and developing an information 

culture. To help develop independent work skills, compiling a list of 

literature for classes can serve; work with English-Ukrainian, 

Ukrainian-English, English-English dictionary; mandatory training of 

students to work with electronic dictionaries; regular monitoring of 

literary and Internet resources by the teacher. 

The transfer of the educational process to the online plane 

allowed rethinking the traditional didactic tools, and its practical 

application revealed a number of advantages: enhanced 

communicative interaction of participants in the educational process, 

interactivity that stimulates learning motivation, autonomy and 



 

135 

actualization of self-education. A comparison of online learning 

opportunities and traditional high school classroom learning revealed a 

number of benefits of distance learning. We believe that improving the 

tools of online platforms, taking into account the needs of foreign 

language training is an urgent need at the present stage. 
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Актуальність : За останній час патологія серця викликає 

найбільшу кількість смертей, ніж церебро-васкулярні порушення, 

рак легені, рак молочної залози та СНІД разом узяті. Гострий 

коронарний синдром включає цілий спектр серцевих нападів – від 

нестабільної стенокардії до інфаркту міокарда. У зв'язку з 
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розвитком високотехнологічної допомоги у клінічній практиці 

стали зустрічатися випадки Q – інфаркту міокарда при «чистих» 

ангіографічно-коронарних артеріях. Цей вид інфаркту міокарда 

не настільки поширений і менш часто викликає смерть у лікарні, 

зате він частіше викликає нестабільність міокарда, що веде до 

підвищення частоти повторних інфарктів і рекурентної 

стенокардії. 

Ціль дослідження: оцінити актуальність проблеми доведе-

ного Q – інфаркту міокарда у пацієнтів з відсутністю змін у 

коронарних артеріях за даними проведеної коронароангіографії. 

Матеріал та методи : вивчивши аналізи пацієнтів інфарктного 

відділення було виявлено, що приблизно у 50% зустрічається Q - 

інфаркт міокарда з чистими коронарними артеріями. Майже усім 

було проведено коронароангіографію(КАГ). Розглянемо історію 

хвороби двох пацієнтів. Обидва ці пацієнти  - чоловіки, у віці 53 

та 59 років, які раніше страждали через артеріальну гіпертензію, 

мають спадковість за серцево-судинною патологією, тривалий 

стаж куріння та надмірну масу тіла. В обох пацієнтів інтенсивний 

напад ангінозного болю розвинувся вперше. На ранніх фазах 

інфаркту в них спостерігався  підйом хвиль Т або підняття 

сегмента ST, який переходить у виражені зубці Q протягом 

кількох годин – кількох днів. На ЕКГ в обох пацієнтів типова 

картина нижнього з переходом на бічну стінку лівого шлуночка 

інфаркту міокарда при діагностично значущому підвищенні 

маркерів некрозу в їх типовій тимчасової динаміки. Інфаркт  

міокарда підтверджено і за ЕХО – КГ. В обох виявлено виражену 

атерогеннудисліпідемію. Пацієнтам було призначено стандартне 

лікування інфаркту міокарда відповідно до клінічних рекомен-

дацій. Тобто наявність інфаркту міокарда не піддавалася сумніву. 

Але результати КАГ в обох випадках виявилися несподіваними: 

правий тип коронарного кровопостачання серця, всі епікардіальні 

артерії з рівними чіткими контурами, без ознак ураження, даних 

за атеросклеротичну поразку коронарного русла немає. 

Результати : Виявлену невідповідність можна пояснити 

різними причинами: спонтанним тромболізисом, наявністю 
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міокардіальних містків, звивистістю коронарних артерій або їх 

спазмом. Але кожен із цих варіантів може бути підданим 

спростування у двох поданих клінічних випадках.  

Висновки :  пацієнти з Q-інфарктом міокарда при «чистому» 

коронарному руслі зустрічаються досить часто в клінічній 

практиці навіть у «невеликих» обласних клініках. Можна 

припустити, що з неминучою інтенсифікацією проведення КАГ, 

кількість таких пацієнтів збільшиться. Тому ця проблема 

потребує подальшого вивчення. 

______________________________________________________ 

УДК 37.613-051 Природничі науки 
 

ВПЛИВ НЕГАТИВНИХ ЯВИЩ (КУРІННЯ , ВЖИВАННЯ 
АЛКОГОЛЮ, НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН ) НА 

СТУДЕНТСЬКУ МОЛОДЬ. 
 

Шабаш С.П., 

викладач природничих дисциплін 
Комунальний заклад  

«Уманський гуманітарно- 
педагогічний фаховий коледж 

 ім. Т.Г. Шевченка  Черкаської обласної ради» 
м.Умань, Україна 

Проблема вживання алкоголю, тютюну і наркотиків дуже 

актуальна в наші дні. Зараз їх споживання характеризується 

величезними цифрами. Від цього страждає все суспільство, але в 

першу чергу під загрозу ставиться підростаюче покоління: діти, 

підлітки, молодь, а також здоров'я майбутніх матерів. 

Адже алкоголь, тютюн і наркотики особливо активно впли-

ває на несформований організм, поступово руйнуючи його [1]. 

Треба сказати, що механізм дії у наркотиків, алкоголю чи 

тютюну на організм людини однаковий – він однаково згубний. І 

чим молодший цей організм, тим шкідливіший і незворотний 

вплив, тим гірше на ньому позначаються отрути і токсини, що 

містяться в алкоголі або наркотику. 

У людини немає захисту від цих речовин, його організм 

просто їх не виробляє, він не може пристосуватися до того, що 

http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
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завдає безумовної шкоди. Наркотики вражають абсолютно все в 

людині, всі органи страждають, всі системи виходять зі стану 

свого нормального функціонування. Важливо зрозуміти, що одне 

єдине вживання алкоголю чи наркотику може стати початком 

процесу, який розтягнеться на довгі роки, але в будь-якому разі 

кінець буде неминучим і завжди трагічним та сумним. З кожним 

уколом, кожною краплею спиртного, кожним затягуванням – 

життя скорочується, а його якість погіршується невблаганно, 

наркотики забирають молодість й ілюзії, красу і сили [2]. 

Наслідки шкідливих звичок очевидні. Доведено, що при їх 

попаданні в середину організму, він розноситься по крові до всі 

хорганів і несприятливо діє на них аж до руйнування. Особливо 

це впливає на м'язові тканини і розумову діяльність. 

Зокрема: при систематичному вживанні алкоголю розвива-

ється небезпечна хвороба - алкоголізм; при тривалому палінні - 

рак легенів і хвороби ясен; при навіть короткочасному вживанні 

наркотичних речовин - руйнування мозку, і, отже – ОСОБИС-

ТОСТІ [1]. 

На закінчення потрібно сказати, що куріння, алкоголізм і 

наркоманія викликають надзвичайну тривогу не тільки медиків, 

але у всіх людей, що турбуються про своє здоров’я, а також про 

здоров’я і благополуччя власних дітей. Все більше людей 

замислюються про майбутнє покоління, тому вони намагаються 

застерегти дітей, підлітків і тих, хтоще не піддався шкідливим 

спокусам і звичкам. Необхідно проводити величезну роботу по 

профілактиці розвитку цих трьох пристрастей, вбивають людину 

всередині і зовні. 

Якщо не будуть вжиті адекватні заходи щодо запобігання 

розповсюдження спиртних напоїв і тютюну, наркотиків серед 

молоді, якщо не буде пропагуватися здоровий спосіб життя, 

людство може і зовсім залишитися без майбутнього [3]. 
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of citizens and the processing of personal data in European countries. 

However, due to the fact that the regulation of such relations is still in 
the initial stage of development, the most significant role can be played 

by the activity of public organizations, international structures 
specializing in the protection of human rights in general. 

Keywords:digital rights, privacy, human rights, right to personal data, 
government rights protection. 

Different countries use a selection of strategies to leveraging 

digital technologies for population monitoring. Among them – tracking 

infected or violating quarantine people, face recognition, unmanned 

gadgets, tracking mobile site and geolocation of users, and many other 

ways of intruding on people's privacy. With regard to the pandemic 

and the measures taken to control the population, incidents of 

restriction of the rights and freedoms of citizens were observed in 

Russia, China, Israel, Austria, Germany, Great Britain, Italy, Iran, 

Singapore, Great Britain, South Korea and other countries. Many 

governments use mass supervision of people using city surveillance 

photo and video recording devices located in homes, transport and 

other spots. Tracking the citizens' displacement by using mobile 

networks, GPS in cars, fixing the localization of transactions on cards 

and accounts, etc. is often allowed. This leads not only to a violation of 

human rights, but also to transformations in peoples' consciousness, to 

the formation of a new civic identity. To a greater extent, this applies 

to young people, but the older generation also experiences substantial 

challenges in recognizing the problems that arise[1, p. 20]. 

Public bodies in such state obtain almost unlimited access to the 

entire capacity of personal data of people. Simultaneously, mostly 

private companies, both huge and midsize, are involved in the 

evolution of appropriate technologies. And these corporations also 

have access to citizens' databases of private data. 

Countries such as China, South Korea and Taiwan gather abroad 

variety of personal information to secure the effectiveness of public 

health system. While metadata by itself doesn't expose a person's 

individuality, reviewing it can disclose extremely susceptible personal 

details. Subsequently, the treatment of metadata must be subject to the 

similar rules as the processing of any other personal data, therefore, 
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data processors must suggest the types of data accepted, the aim of 

processing, ascertain the safety of input, as well as their omission upon 

hitting the goal of processing [2,p. 420]. 

To date, main modifications in the legal order of the listed 

countries, regulating admission to private information, have not yet 

inflicted, but they should be predicted in the coming months. 

Particularly, the legislative framework in European countries will 

continue to be intended by the requirements and concepts of the GSPR. 

The General Data Protection Regulation (GSPR) provides a 

European Union Regulation through which the European Parliament, 

the Council of the European Union and the European Commission 

bolster and consolidate the safety of confidential nature of all 

individuals in the European Union. The document also rules the output 

of data from the EU area. The GSPR focuses fundamentally at 

providing citizens supervision over their own identifiable information, 

and at simplifying the policy for international economic interactions by 

uniting regulation within the EU [3, p. 3]. 

It is norms that define the key approach to understanding the 

essence of personal data. For example, a person can be identified using 

a last name, identification number, location data, as well as with the 

help of specific physical, physiological, genetic, spiritual, economic, 

cultural factors, etc. 

GSPR today strengthens the current and establishes new rights of 

EU citizens, and also gives citizens more control over their personal 

data: 

- simpler connect to their data, including supplying extra 

information on how this data is processed and making this information 

accessible in a obvious and comprehensible mode; 

- the right to data mobility– changing the rules for the transfer of 

biographical data between service providers; 

- the right to be forgotten («the right to delete personal data») – 

when a person furthermore wants his personal details to be treated and 

there is no legal basis for their preserving, the data will be removed; 

- the right to be aware if data user has been endangered– 

companies and organizations will have to report people about data 
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security violations. It is also necessary to notify the appropriate data 

protection supervisory authority. 

GSPR is also establishing an enhanced line of tools for EU 

citizens to exercise their rights, simplifying mechanisms for filing with 

inspection bodies, for example, electronic complaints. 

The GSPR law covers the fully or partially automated processing 

of personal data of citizens in the European Union and outside of it by 

individuals or legal entities, government bodies, other institutions and 

organizations. To date, in connection with the pandemic, the 

enlargement of the list of specially protected individual data has begun, 

which encompasses race and nationality, political views, religion, 

sexual orientation, biometric data – physical, physiological or 

behavioral characteristics of an individual, with which it is possible to 

exceptionally identify a person (image human face, fingerprints, retina, 

voice recording, etc.), health data, genetic data – inherited or acquired 

genetic features of an individual that provide unique information about 

physiology or health, as well as analogous biological samples. 

It is also necessary to concentrate on data protection standards 

such as Convention for the Protection of Individuals with regard to 

Automatic Processing of Personal Data, ETS No.108 [4, p. 1]. The use 

of emergency measures should be based on full consultation with data 

protection authorities and respecting the dignity and privacy of users. 

Various biases should be taken into account in the conduct of different 

types of surveillance operations, as they can lead to serious 

discrimination. 

Currently, there are several formats for identifying public 

assessments of infringements of digital rights of citizens: 

1) Conducting cross-cultural surveys of the population on the 

conception of tracking systems and violations of human rights. This 

format is not yet in sufficient demand due to the fact that the pandemic 

situation is still ongoing, the exclusive groups most affected by it are 

not yet available, and there have been no serious requests for such 

research. However, such goals have already been set in Sweden and 

the UK. 

2) Online projects to register violations of human rights in a 
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situation of population monitoring[5]. 

To date, such international organizations as European Digital 

Rights, Privacy International, European Agency for Fundamental 

Rights, Freedom House and others have designated their positions. 

Research by these organizations has demonstrated that 80% of 

Europeans are averse to share their data with the authorities. Facial 

recognition technologies can be used not only to observe, monitor or 

analyze citizens (and assess their Chinese-style «social credit»), but 

also to unlock a cell phone or wire transfer. EDRi exhorted member 

states and the European Commission to ban the use of facial 

recognition and biometric technologies in public places – both in 

legislation and in actual fact. 

Other respectable human rights organizations also point out that it 

is mandatory now to identify the advantages and challenges that have 

evolved from the use of electronic tools and artificial intelligence to 

control citizens. In particular, temporal measures for the control and 

mass monitoring of the population using this technology should not 

become permanent[6, p. 290]. 

Opposite to the United States, in European countries the right to 

protection of personal data as a fundamental right and a separate legal 

rightthe institute was formed much later. Particularly, the right to 

preservation of personal data was included in the European «catalog of 

fundamental rights» at the EU Council meeting in Cologne 

(Germany)July 4, 1999, when the decision was made on the 

preparation of the draft Charter of Fundamental Rights Of the 

European Union [7, p. 278]. 

Since then, he has been active in Europe adopt specific rules on 

the protection of privacy or make amendments to previously adopted 

laws in order to associating them with the new EU concept. 

For example, in Germany on the basis of the law Land of Hesse 

in 1970 was developed and accepted the basic normative act of 

Germany «On further development of data processing and data protec-

tion» from 2012, which regulates social relations that emanate in the 

process accretion, processing and use personalized information [8, p. 

96]. 
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Much attention is paid in Germany to technical safety of 

information, which draws the attention of some scientists. In particular 

in the interests of information in 1993, the German government 

established a federal security agency in the area of information 

technology. To the competences of this department belong, except 

technical safety of information, as well as consultations of citizens on 

technical issues information protection, as well as certification and 

standardization of security measures. In addition, this agency 

encourages the need to protect information on enterprises [9, p. 8]. 

It is also worth noting that in labor the legislation of France and 

Italy defines the concept of personal data of the employeeas 

information needed by the employer in due to the employment 

relationship that concerns a particular employee and is related with his 

professional qualifications, business and professional qualities. This 

information also applies to requirements that maybe nominated to the 

employee in connection with nature of work [10, p. 8]. 

In modern law it is customary to share the notion of 

confidentiality as protection of inviolability privacy from intrusions 

and the concept of control over personal data and their prevention use. 

This means moving away from the foundations on which the 

institution of privacy has been based since the end XIX century, first of 

all – from the doctrine of «the right to be left alone», the provisions of 

which are enshrined in basic human rights instruments, including the 

Universal Declaration of Human Rights. If violations are detected in 

the process of processing and storing personal data, EU citizens can 

apply to national regulatory authorities for investigation. Permission to 

the processing of personal data has be expressed in the form of 

affirmations and active actions of the user, and not by default or with 

already delivered tick. The GDPR introduces a new right to data 

portability: at the request of the subject, the company is obliged to 

provide a free electronic copy of personal data for another user-

selected company, although in practice this is often difficult to take 

advantage of technical differences between information systems and 

the lack of functionality for this. As for the European regulation of the 

use of cookies, which according to the GDPR are acquired status of 
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personal data, as they can be used to create an information profile user 

and his identification, in 2019 a new bill on electronic Privacy Policy – 

ePrivacy Regulation, which has tightened the rules for handling and 

receiving cookies consent to their processing, and fines for non-

compliance range from two to four percent yearly income of the guilty 

company or ten million euros [11, p. 312]. 

Thus, the following threats and risks in the field of digital rights 

of citizens can be distinguished: threats associated with the procedures 

for collecting, conserving and providing limited access to data;threats 

to privacy, risks of mass data leakage and fraud;threats to change 

human behavior under supervision; the risk of illegal actions of state 

bodies in relation to personal data;the risk of illegal use of biometric 

data (legislation does not provide for the storage or processing of 

biometric information as a possible solution to combat a pandemic, the 

processing of biometric data is legal only with the written consent of a 

person or for an amount of other cases, for example, for operational 

search activities); non-transparency and loss of control of the available 

data collection systems for the public;non-compliance of video 

surveillance equipment with legal and certification requirements;risks 

of technical failures from government services and applications. 

The problems considered should be addressed in a comprehensive 

manner in the framework of three directions:informing the public 

about changes in digital rights;interaction with specialized public 

organizations;bringing the problem into the political and legal field. 
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Анотація:у статті висвітлюється поняття дитиноцентризму. 

Що використовують в Новій Українській Школі для навчання 

дітей початкових класів. Як забезпечити здобувачам освіти 

перспективне майбутнє. 

Ключові слова: діти, вчителі, майбутнє, особистість. 

НУШ розуміє дитиноцентризм як максимальне наближення 

навчання і виховання конкретної дитини до її сутності, здібностей 

і життєвих планів. Якщо дитині приділити належну увагу та 

допомогти розпізнати в собі сміливість розкрити себе як із 

сильної так і зі слабкої сторони, то це допоможе як і в навчанні, 

так і в подальшому житті. Саме вчитель може побачити в дитині 

те, що можуть не замітити самі батьки.«Якщо вчитель став 

другом дитини, якщо ця дружба осяяна благородним захоплен-

ням, поривом до чогось світлого, розумного, у серці дитини 

ніколи не з’явиться зло», – писав Василь Сухомлинський. Щоб у 

майбутньому в дитини не виникло проблем зі своїм призванням 

Нова Українська Школа створює відповідне середовище та 

умови, які будуть заохочувати дітей до навчання, пізнання себе та 

світу. Сенс дитиноцентризму полягає в тому, що дитина 

знаходиться в центрі педагогічного та навчального процесу, 

враховуються її індивідуальні здібності та особливості 

допомагаючи дитині розкрити свій талант. З одного боку потреби 

дитини чують і враховують, а з іншого вчитель на уроці не може 
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“підлаштуватися” під цілий клас учнів. Тому нереалізовані 

очікування залишаються у всіх учасників навчального процесу, а  

самі вчителі можуть зустрітися з виснаженням та емоційним 

вигоранням через високі вимоги до себе, також можуть 

виникнути конфлікти з учнями та батьками щодо їхніх очікувань 

від навчання. Крім того, існує небезпека нерозуміння дитини у 

стосунках з однолітками та дорослими. Як наслідок, виникає 

неповага до батьків та педагогів, відсутність авторитетів, що, 

безперечно, шкодить успішному навчанню. У Новій Українській 

Школі є ідеї які позитивно впливають на дітей, а саме відсутність 

адміністративного контролю, тепер в учителя є більше 

можливостей щодо проведення уроку, здобувачі освіти активні в 

навчальному процесі, адже заняття стали цікавими, забезпечення 

свободи і права дитини в усіх проявах її діяльності впливають на 

формування людини. Педагогіка партнерства буде влучна в темі 

дитиноцентризму тому, що без взаємопорозуміння батьків, дітей 

та вчителів складно буде виховати вільну незалежну особистість. 

У концепції НУШ є обов’язковим забезпечення  морально-

психологічного комфорту дитини. Свобода та самостійність 

передбачає виховання гуманістичних та демократичних ідей і 

світогляду, що в сучасному суспільстві вкрай необхідне. У 

структурі освітнього процесу виділено два цикли навчання: 

перший – адаптаційно-ігровий (1-2 класи), другий – основний (3-4 

класи).Метою першого циклу навчання: здобувачі освіти 

навчаються граючись, вчитель має змогу підготувати матеріал 

самостійно, запроваджено описово формувальне оцінювання, 

також обсяг домашніх завдань обмежено. Метою другого циклу є 

концентрація самостійності, підготовка до успішного навчання в 

основній школі.Саме учитель вносить великий вклад у майбутнє 

кожного учня, своїм прикладом він надихає та зацікавлює дитину. 
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Анотація. Будучи фізіологічно активними речовинами, гербіциди 

та регулятори росту рослин здатні впливати на обмінні  

процесыв рослинах і як наслідок на якість сформованого урожаю. 

У роботі наведено результати досліджень з вивчення  впливу 

біологічно активних речовин  на якісні показники насіння  рослин 

соризу. Схема дослідження передбачала застосування різних 

норм гербіциду Пік 75 WG (10; 15; 20; 25г/га) за різних способів 

використання  регулятора росту рослин  Регоплант (обробка 

посівного матеріалу (250мл/т) й посівів (50мл/га)) на формування 

якісних показників рослин соризу. Об’єктами дослідження 

виступали   рослини соризу  (Sorghumorysoidum) сорту Титан, 

гербіцид Пік 75 W.G. та регулятор росту рослин  Регоплант. 

Рослини соризу вирощували в умовах дослідного поля Уманського 

НУС протягом 2016-2018рр.Якість зерна оцінювали за вимогами 

ДСТУ 3769-98, використовуючи для визначення окремих 

показників ДСТУ, зокрема, за ГОСТ 10842-76 (масу 1000 зерен) ; 

за ГОСТ 10846-74 (вміст білка). 

Ключові слова: сориз, гербіцид, білок, натура. 

Забур’яненість посівів сільськогосподарських культур явля-

ється ключовим фактором зниження їх урожайності, тому при 

вивченні дії гербіциду та РРР на фізіолого-біохімічні показники 

рослин соризу важливо було дослідити ефективність дії компози-

цій препаратів на формування якості зерна даної культури. 
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Літературні дані свідчать, що за дії біологічних препаратів 

якість зерна сільськогосподарських культур може значно 

підвищуватись [1-3].  

Разом з тим у літературі є багато повідомлень і про 

негативний вплив гербіцидних препаратів на якість зерна [4-6]. 

Тому, зважаючи на це, важливого значення набуває питання 

формування якості зерна з високими фізичними та хімічними 

показниками, яке було б безпечне до використання. 

У результаті проведених досліджень встановлено, що 

досліджувані препарати в значній мірі впливали на формування 

фізичних показників якості зерна соризу. Зокрема маса 1000 зерен 

під дією гербіциду Пік 75 WG у нормах 10; 15; 20 і 25 г/га 

збільшувалась в середньому за три роки досліджень  на 9,8; 14,0; 

15,4 і 4,9%, а натура зерна – на 1,2; 1,6; 2,1 і 1,4% відносно 

показників контролю І. 

Разом з тим, слід відмітити, що за дії РРР Регоплант маса 

1000 зерен та натура зерна соризу зростала у більшій мірі. Так, за 

використання Регопланту у посівах без гербіциду спостерігалось 

збільшення показників натури зерна в середньому на 6,0 г/л, маси 

1000 зерен – на 1,4 г. Застосування Пік 75 WG у досліджуваних 

нормах сумісно з Регоплантом супроводжувалось подальшим 

збільшенням якісних показників зерна. Так, маса 1000 зерен 

соризу відповідно до норм гербіциду становила 32,5; 33,4; 33,7 і 

32,5 г при 28,5 г у контролі І, натура  –  828,7; 832,4; 834,3 і 829,5 

г/л проти контролю І – 813,2 г/л. За внесення  Пік 75 WG у тих же 

нормах на фоні обробки насіння РРР Регоплант маса 1000 зерен 

перевищувала контроль І на 10,9; 14,7; 16,8 і 11,2%,  а натура 

зерна – 1,3; 1,9; 2,4 і 1,6% відповідно.  

Найвищі фізичні показники якості зерна соризу формува-

лись за внесення  Пік 75 WG у нормі 20 г/га сумісно з Рего-

плантом, що проводили на фоні обробки насіння регулятором 

росту рослин, де натура зерна складала 839,6 г/л, що на 26,4 г 

більше контролю І, а маса 1000 зерен становила 34,1 г, що 

перевищувало контроль І на 5,6 г. Досліджувані композиції 

препаратів накладали істотний відбиток на формування такого 
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важливого показника якості зерна як вміст білка. Зокрема за 

самостійного застосування Пік 75 WG у нормах 10–25 г/га вміст 

білка в зерні соризу зростав на 0,2–0,7% у порівнянні до вмісту 

його в контролі І. За сумісного застосування в посівах Пік 75 

WG 10–25 г/га з Регоплантом вміст білка в порівнянні з 

контролем І зростав відповідно на 0,4–1,0%, водночас за 

внесення цих же норм гербіциду з РРР на фоні обробки РРР 

насіння вміст білка зростав на 0,4–1,1%. 

Найвищі показники вмісту білка були відмічені в зерні 

соризу, який вирощували з обробкою насіння РРР Регоплант за 

наступного обприскування посівів сумішами Пік 75 WG 75 10; 

15; 20 і 25 г/га + Регоплант. 

Таким чином, застосування в посівах соризу гербіциду Пік 

75 WG у бакових сумішах із Регоплантом на фоні обробки 

насіння цим же регулятором росту рослин створює найбільш 

сприятливі умови для отримання  високої врожайності і якості 

зерна. Зокрема, найвища врожайність соризу  формується за 

обробки посівів гербіцидом Пік 75 WG у нормі 20 г/га, внесеним 

разом із регулятором росту рослин Регоплант у нормі 50 мл/га на 

фоні обробки цим же регулятором росту насіння у нормі 250 мл/т, 

що в середньому за три роки досліджень забезпечило прибавку 

зерна на рівні 1,0 т/га за збільшеного на 20% показника маси 1000 

зерен, 3% – натури зерна і 1,1% – вмісту білка. 
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Вінницький державний педагогічний 

 університет імені Михайла Коцюбинського 

м. Вінниця, Україна 

Анотація: У статті досліджено особливості використання 

дидактичних ігор для дітей 5-го року життя. Розкрито роль 

дидактичних ігор у розвитку елементарних математичних 

уявлень дітей.  

Ключові слова: дидактичні ігри, елементарні математичні 

уявлення, розвиток, дошкільний вік.  

У дошкільному віці дидактична гра має велике значення. 

Потреба у грі супроводжує дитину протягом усього дитинства. 

Гра дошкільників є засобом пізнання навколишнього світу. У 

процесі гри у дітей з᾿являється звичка зосереджуватись, акценту-

вати увагу та думати самостійно. З допомогою дидактичних ігор 

та дидактичного матеріалу, що використовується на заняттях, 

процес навчання стає більш продуктивним та цікавим. 

В. Сухомлинський писав: «Без гри неможливий повноцінний 

розвиток особистості. Гра є віконцем, крізь яке у духовний світ 

дитини потрапляє потік понять та уявлень. Гра – це іскорка, що 

пробуджує вогник допитливості та жаги до знань». 
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Суть дидактичної гри полягає у вирішенні дидактичного 

завдання, що побудоване у цікавій формі, та спонукає дітей до 

подолання труднощів й відповідно формує звичку до розумової 

праці.  

Дидактичні ігри мають певну структуру: 

- ігрове завдання; 

- ігрова дія; 

- правила гри; 

- висновок або результат гри [3]. 

Психолог Д. Ельконін виділяє основні функції дидактич-

ної гри: розвиваюча, стимулююча, адаптаційна, дидактично-

виховна, здоров᾿язберігаюча тощо [4]. У звичайних іграх 

переважає вольова діяльність дітей. Щодо дидактичних, то 

вони є запланованими та створені педагогом, й зокрема мають 

ігрові та навчальні цілі. Уперше дидактичні ігри для дітей 

дошкільного віку були розроблені Ф. Фребелем та М. 

Монтессорі. Ф. Фребель розробив систему ігор для дітей. Нап-

риклад, «Дари Фребеля» – ігри, що широко використовуються 

у освітньому процесі ЗДО[1]. За твердженням, М. Монтессорі 

ігрова діяльність найбільше впливає на дітей від 3 до 6 років, 

до кінця дошкільного віку гра перестає бути провідною діяль-

ністю. 

Завдяки дидактичним іграм створюються сприятливі умови 

для розвитку усіх психічних процесів, відбуваються зміни у 

психіці дошкільника, діти легше пристосовуються до навколиш-

нього середовища, відбувається розвиток логіко-математичного 

мислення [2]. 

Таким чином, дидактична гра сприяє розвитку елементарних 

математичних уявлень, закріплює та поглиблює знання дошкіль-

ників, розширює математичні уявлення, розширює математичний 

кругозір. 
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