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СЕКЦІЯ 1 

РОЗВИТОК ІНЖЕНЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ 
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ЗАЛУЧЕННЯ АДИТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

В СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

 

Сучасний навчальний процес характеризується великою кількістю 

можливостей інженерних технологій, кожна з яких стрімко з’являється та 

вносять корективи щодо підготовки майбутнього фахівця. Серед трендів 

сьогодення виділяють залучення адитивних технологій у концепції «Індустрії 

4.0» як стратегічних напрямків цифрової революції. Опанування адитивних 

технології та використання в навчальному процесі підвищує професійний 

рівень та розширює професійні компетенції сучасного фахівця. 

Адитивні технології, або більш відомі ширшій аудиторії дослідників як 

3D-друк. Це технології, які здатні швидко та легко трансформувати 

віртуальне в існуюче фізичне [3, c. 4]. Вони є не новітньою технологію та їм 

більше 50 років із винайдення перших струменевих принтерів, які слугували 

прообразом для 3D-принтерів. Лише на початку 2000-х років ці технології 

сформувалися як самостійний напрямок та набули популярності, 

розширилося коло зацікавлених в цих дивовижних засобів швидкого 

виготовлення. На початку 2010-х років відбулася трансформація поглядів на 

матеріальну складову та розширилися галузі застосування цих технологій, в 

тому числі і на території незалежної України. З одного боку простота 

технології, яка реалізується за принципом пошарового додавання матеріалу 

для створення швидких прототипів,  та з іншого – постійне оновлення 

сировинної бази, технічного устаткування дозволили вийти цій технології на 

світовий рівень та отримати надбання фахівців різних напрямків. Особливу 

роль має їх практичний аспект застосування, який проявляється в освітній 

діяльності, науково-дослідницьких проєктах та лабораторних розробках 

здобувачів вищої освіти. Без сумнівів, адитивні технології генерують велику 

кількість ідейних рішень та головне – практично їх реалізують, переводять з 

цифрового формату до реалістичних фізичних об’єктів. Все це дозволяє 
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формувати міні-варіант виробничих потужностей в закладі вищої освіти, які 

є ще портативними та багатофункціональними. 

Адитивні технології це сучасна наукомістка галузь [1, c.71]. Вони 

дозволяють розробляти нові конструктивні рішення та досліджувати їх 

функціонал, розробляти складові елементи схем та систем, нові типи 

матеріалів, елементи з’єднань, самопродукувати самих себе – розробляти 

елементи керуючої моделі. При цьому, ці технології характеризуються 

ширшими можливостями щодо авторських розробок, створення шаблонів, 

виконання практичних дослідницьких проєктів із отриманням не лише 

теоретичної моделі, а й практично перевіреної моделі, моделі рішення,  

формоутворення та ін. Адитивні технології є дієвим засобом для навчання, 

вивчення через практичне виготовлення «чорнових» моделей, ще більший 

відхід від традиційних ескізів в бік віртуальних моделей.  

Фантастична швидка поява в робочій області 3D-принтера нової моделі 

не може не дивувати кожного разу в ході 3D-друку та демонструє чітку 

послідовність виготовлення, що також може залучатися для навчального 

дослідження. Таким чином, результат розробки слугує об’єктом для наступних 

досліджень, збирання конструкції або її суцільна структура може 

використовуватися за сформованим призначенням. Еволюційна складова 

технічного устаткування адитивних технологій знаходиться на рівні 

національних пріоритетів, в тому числі стратегії розвитку на ближче 

десятиріччя [2, с. 30]. Постійно відбувається розширення сировинної бази  і 

з’являються більш досконалі роздруковані прототипи. За останнє десятиріччя 

відбувається активний розвиток дослідницької діяльності на базі цих 

технологій та поява ще більшої кількості патентів, корисних моделей з їх 

залученням до розробок самих здобувачів вищої освіти. Це слугує своєрідним 

динамічним «маркером» підвищення зацікавленості до цих технологій та 

спроможності сучасної освіти впроваджувати нові концепти технічної 

підтримки, вибудовування адаптивних сучасних систем підготовки та 

досягнення наступного технологічного прориву. 
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ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ  

СУЧАСНИХ ПРОГРАМ-АНТИВІРУСІВ 

 

На даний момент, нові вірусні програми щоденно зустрічають світ 

цілими десятками. Однією з найвідоміших мір захисту від них є антивірусні 

програми, сама суть діяльності яких полягає у пошуку та знищенні шкідливих 

елементів файлової системи. Головна їхня проблема - недостатня швидкість 

їхнього оновлення розробниками. На створення антивірусних заходів 

необхідні тижні чи навіть місяці. За цей час, новий вірус, який розробники 

мають нейтралізувати, зазвичай встигає вчинити певних збитків. У значної 

кількості користувачів, звісно, є такі речі як регулярно оновлювані вірусні 

бази та власна обережність, але ці речі далеко не усюди наявні та геть не 

завжди рятують від небезпеки. І корінь цієї проблеми лежить у частоті 

виникнення нових вірусних програм, деякі з яких можуть бути надто 

небезпечними та важкими для виявлення, а також зовсім не схожими на те, 

що було раніше. Проблема інформаційної безпеки має велике значення у 

епоху сучасних комп’ютерних технологій, а отже нові методи та покращення 

старих методів захисту відповідної апаратури є дуже затребуваними. 

Що треба знати про таке захисне ПЗ, щоб його розробити чи 

вдосконалити? У першу чергу те, як воно працює. За методами 

розпізнавання загрози антивіруси можна поділити на два типи дії: 

реактивний та проактивний. Реактивний захист базується на порівнянні 

знайденого вірусу із елементами вірусної бази даних. Потребує найсвіжіших 

зразків вірусних сигнатур для коректної роботи. Проактивний захист працює 

на пошуку характерних для вірусного ПЗ елементів коду та моделей 

поведінки. Головна проблема проактивного захисту - зайве спрацьовування. 

Такий захист може розпізнати потенційно шкідливі елементи у звичайних 

файлах, що не становлять загрози для комп’ютера або його файлової системи. 

Наприклад, спроба отримати доступ до певних елементів сховища даних 

ЕОМ може бути розцінена як вірусна атака, навіть якщо програма не 
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використовує ці дані. У сучасних антивірусах використовуються обидва 

методи захисту. 

Вірус було знайдено, а що ж далі? Зазвичай, захисне ПЗ виконує щось 

одне з поміж чотирьох наступних моделей поведінки: 

- видалення небезпечних фрагментів з потенційно небезпечного файлу; 

- встановлення файлу під карантин, тобто запобігання будь-якої 

взаємодії з об’єктом підозри, включаючи такі елементарні речі як запуск;  

- видалення файлу; 

- бездіяльність.  

Остання модель зазвичай є результатом вільного вибору користувача. 

Більшість антивірусів все ж використовує попередні три моделі, оскільки 

недовіра є більш надійною мірою запобігання небезпеки, ніж просте 

ігнорування можливості її існування. 

Також варто пам’ятати, що сучасні антивіруси захищають комп’ютер 

майже весь час між його увімкненням та вимкненням. Кожного разу, коли 

ЕОМ увімкнено, встановлене захисне ПЗ автоматично запускається щоб 

розпочати пошук підозрілих файлів, їх перевірку та можливе знешкодження. 

Це продовжується допоки комп’ютер перебуває в активному стані. 

Програми-захисники різняться також за тим, як саме вони виконують 

ці дії. Виділяється п’ять основних їх різновидів: 

- детектори, що перевіряють пам’ять на наявність вірусів за допомогою 

розрахованої контрольної суми (грубо кажучи, ідентифікатору файлу);  

- поліфаги, що перевіряють програму на наявність характерного для 

вірусів коду; 

- ревізори, що перевіряють активність комп’ютера на наявність дій та 

змін певного характеру; 

- сторожі, що постійно знаходяться у пам’яті комп’ютера і перевіряють 

більшу частину програмної складової комп’ютера у заданий користувачем 

час. 

- вакцини, що заздалегідь встановлюються у певні розділи пам’яті для 

запобігання подальшого впливу вірусу. 

Також існує мережний рівень захисту, відомий як брандмауер. На 

відміну від іншого ПЗ, що перевіряє файли ПК, брандмауер сканує 

інформацію не тоді, коли вона вже є на комп’ютері, а ще тоді, коли вона 

тільки потрапляє на нього (наприклад, через Інтернет). 

Отже, як висновок можна сказати, що антивірусні засоби - це 

обов’язкова міра протидії небезпечним файлам, що існує у багатьох формах 

та потребує активного розвитку та впровадження. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНИХ СТАНКІВ З ЧПУ  

ДЛЯ ВИРІШЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗАДАЧ 

 

Верстати з ЧПУ (числовим програмним управлінням) - це 

автоматизовані верстати-роботи, які можуть проводити операції за заданою 

програмою без безпосередньої участі людини. Такі верстати є важливою 

частиною сучасної автоматизації, застосування якої необхідно для 

збереження рентабельності та отримання прибутку підприємствами, так як є 

важливою умовою забезпечення якості і швидкості виробництва. 

Спираючись на власний досвід роботи у даній сфері (з 2011 року є 

оператором фрезерувального верстата з ЧПУ МА655А8 зі стійкою NC210), у 

даній роботі розглянемо деякі особливості всього процесу їх використання.  

Верстат з ЧПУ - це складна програмно-апаратна система, яка може 

перетворити блок сировинного (вихідного) матеріалу в складну деталь для 

подальшого використання в більшому механізмі або машині. Найпростішими 

словами верстат з ЧПУ - це верстат з комп'ютерним управлінням. 

Повний процес обробки з ЧПУ залежить від CAD і CAM. CAD означає 

автоматизоване проектування, а CAM - автоматизоване виробництво. За 

допомогою CAD-програми створюється тривимірний дизайн об'єкта, який 

верстат повинен виготовити, і за допомогою CAM-програми ця віртуальна 

модель перетворюється в реальний тривимірний об'єкт. Сучасні верстати з 

ЧПУ відрізняються високою точністю відтворення і можуть значно скоротити 

терміни поставок необхідних деталей. 
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Зазвичай, коли мова заходить про верстати з ЧПУ, маються на увазі 

верстати, що використовуються у сфері промислового виробництва. Ці 

машини створюють речі, які ми використовуємо щодня. Приклади верстатів 

з ЧПУ численні - сюди входять фрезери, лазерні різаки, гравери, верстати 

електроерозійного різання, токарні верстати, плазмотрони, водорізом і багато 

інших. Формально в їх число входять і 3D-принтери, але адитивне і 

екстрактивне виробництво прийнято розділяти, тому - коли ми говоримо про 

верстати з ЧПУ, то маємо на увазі механізми, що створюють деталь 

видаленням зайвого матеріалу з заготовки, а не додаванням нового. 

Екстрактивні процеси у виробництві прийнято називати механічною 

обробкою, скорочено - механобрабкою. 

Поряд з 3D-друком обробка на верстаті з ЧПУ є найбільш поширеним 

методом для створення прототипів з файлу цифрового програмного 

забезпечення. Подібно 3D-друку, ЧПУ використовує цифрові моделі об'єктів з 

файлу Computer Aided Manufacturing (CAM) або Computer Aided Design (CAD) 

систем. Верстат з ЧПУ працює, як робот, якому необхідно надати інструкції, 

які він аналізує і виконує. 

Спочатку створюється двомірна або тривимірна цифрова модель 

майбутнього об'єкта з файлу CAD (автоматизоване проектування), потім 

кодується комп'ютерна програма, яку верстат з ЧПУ зможе зрозуміти. Коли 

код завантажений, оператор верстата виконує тест, щоб переконатися що в 

коді немає помилок. Цей процес відомий як «пневматичне підведення 

інструменту». Виконання цієї процедури має велике значення, оскільки будь-

яка помилка, яка теоретично може знизити швидкість або точність обробки 

заготовки, буде при цьому виявлена таі виправлена. 

Як тільки налагодження завершено, програма вводиться в 

постпроцесор, який перетворює її в G-код (код, зрозумілий машині - набір 

інструкцій). G-код управляє всіма параметрами виробленої операції, такими 

як координація, швидкість подачі, місце розташування і швидкість 

інструменту. 

Наприклад початок роботи програми у G-кодах має вид: 

1: Т1М3S300F100 

2: G00x0y0z100 

Фрезерні верстати передбачають використання обертових ріжучих 

інструментів для видалення матеріалу з заготівлі. Основна функція верстата з 

ЧПУ полягає в тому, щоб забезпечити автоматичне і точне управління рухів 

його елементів, таких як платформа, шпиндель і т. д. Приводи 

використовуються для забезпечення керованого руху компонентів верстата з 

ЧПУ. Приводна система складається з приводних двигунів і кулько-гвинтових 

передач. Блок управління посилає інтенсивні сигнали для активації 

приводних двигунів, які, в свою чергу, обертають кулько-гвинтові передачі, 
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щоб встановити платформу верстата в потрібне положення або викликати 

обертання шпинделя. Приводи, що використовуються в верстатах ЧПУ, 

бувають різних типів, таких як електричні, гідравлічні і пневматичні.  

Верстати з комп'ютерним числовим програмним управлінням (ЧПУ) є 

економічно вигідним способом підвищення операційної ефективності і якості 

продукції. Вони скорочують накладні витрати, а також покращують 

фінансові показники компанії завдяки швидшому виробництву і більш 

високій якості продукції, що випускається. 

Все більш широко використовувані у обробній промисловості, верстати 

з ЧПУ все частіше замінюють машини з ручним керуванням, такі як 

вертикальні фрезерні верстати, фрезерні верстати, центрові токарні 

верстати. Завдяки комп'ютерному забезпеченню верстати з ЧПУ здатні 

різати, формувати і обробляти вихідний матеріал зі швидкістю і точністю, 

яких неможливо досягти при використанні традиційних способів 

виробництва. 

На відміну від верстатів з ручним управлінням, верстати з ЧПУ здатні 

виробляти об'єкти будь-якої складності і геометрії. Верстати з ЧПУ 

забезпечують точність багаторазового відтворення в процесі виробництва, 

значно скорочуючи відходи сировини. 

Ще однією важливою перевагою є здатність верстатів з ЧПУ працювати 

цілодобово і без зупинки. Вони здатні автоматично перемикати інструменти 

для кожної стадії процесу виробництва і можуть працювати одночасно на 

декількох осях, радикально скорочуючи терміни поставок.  

Верстати з ЧПУ також набагато безпечніше, ніж верстати з ручним 

керуванням, тому що оператор не взаємодіє безпосередньо з ріжучими / 

обробними інструментами. 

Нарешті, виробничим підприємствам, що використовують верстати з 

ЧПУ, потрібно менше співробітників, що знижує трудовитрати, не впливаючи 

на якість продукції. Зміни у виробничому процесі досягаються шляхом 

застосування оновлень програмного забезпечення, а не дорогих курсів 

навчання персоналу. 

Але, поряд з очевидними перевагами, верстати з ЧПУ мають і деякі 

недоліки, зокрема висока початкова вартість та дороге обслуговування. 

Крім того, слід врахувати також соціальний ефект, адже для роботи 

верстатів з ЧПУ потрібно менше робочих, у порівнянні з верстатами з ручним 

керуванням. Багато хто вважає, що масова автоматизація може привести до 

безробіття, і така точка зору може викликати невдоволення в суспільстві. З 

іншої точки зору, часто реальна ситуація полягає у тому, що робітники, які 

звикли до верстатів з ручним керуванням, природним чином закінчують 

кар'єру, виходячи на пенсію, а нові фахівці уже готуються для роботи з 

автоматизованим обладнанням.  
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Таким чином, у даній роботі на основі власного досвіду розглянуто 

різноманітні особливості використання верстатів із числовим програмним 

управлінням для вирішення різноманітних технологічних задач на сучасному 

виробництві. Очевидно, що їхнє використання надає підприємству багато 

суттєвих переваг, але потребує значних стартових затрат, а також, у певній 

мірі загрожує соціальній сфері (через підвищення безробіття). 
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АНАЛІТИЧНЕ ПОРІВНЯННЯ СУЧАСНИХ ПРОЦЕСОРІВ INTEL ТА AMD 

 

Вибір процесора завжди викликає бурхливі суперечки: одні фахівці 

повністю підтримують Intel, інші будуть збирати ПК тільки на AMD. І у цих 

дискусій дійсно є свої підстави: аргументів так багато, що прийти до єдиного 

правильного варіанту дуже складно. Вибір залежить від суми факторів, які 

розглянемо у даній роботі. 

Перше важливе уточнення полягає у тому, що системи на процесорах 

різних компаній призначені для різних завдань. Саме тому при виборі 

процесора не потрібно шукати відповідь на питання «як купити кращий 

процесор?» - важливіше відповісти на «який з них більше підійде під мої цілі і 

бюджети». 

Також важливо уточнити, що порівняння цін на процесори не завжди 

актуально, адже ПК є складною системою, всередині якої все є 

взаємопов'язаним. Може статися така ситуація, що зекономивши на 

процесорі, потім в процесі підбору комплектуючих під нього, відбувається 

переплата за них, що може навіть бути більшою, аніж початкове 

заощадження. 

Ще один важливий момент: щоб визначитися з вибором, має сенс 

дивитися не тільки на ціну процесора, але і на ціну комплекту з процесора і 

відеокарти. У більшості випадків, AMD дешевше Intel при тих же технічних 

показниках, але при цьому іноді їх графічне ядро гірше за характеристиками, 
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або відсутнє. Відповідно, щоб точніше зрозуміти свої запити, можна 

порівняти «процесор AMD плюс відеокарта» і «процесор Intel з вбудованою 

графікою». Якщо зборці підлягає ігровий ПК, то більше підійде перший 

варіант, адже немає сенсу переплачувати за вбудовану графіку, якщо не 

користуватися нею. Якщо користувач грає рідко та у невимогливі ігри, то 

Intel може бути вигіднішим варіантом. 

Цю заплутану тему ускладнює ще наступний момент: не завжди високі 

технічні параметри забезпечують високу продуктивність в іграх та інших 

додатках. Щоб вибрати між конкретними моделями, краще спиратися на 

результати тестів у іграх, які іноді показують, що кращі за характеристиками 

процесори показують гірші показники у тестах. 

У категорії від 3 до 4,5 тисяч грн. порівняємо процесори AMD Ryzen 5 

2600 для сокета AM4 і Intel Core i3 10100 для сокета LGA 1200. Їхня схожість 

в першу чергу полягає в ціні - саме через неї було обрано саме ці моделі. Ще у 

обох моделей однакова теплова потужність - 65 Вт. Різниця полягає у тому, 

що у AMD більше ядер і потоків: 6 ядер і 12 потоків проти 4 ядер і 8 потоків у 

Intel. Ще у AMD вище обсяг кешу - 16 мегабайт проти 6 у Intel. 

При цьому у Intel є свої переваги - є вбудована графіка Intel UHD 

Graphics 630, вище максимальна частота процесора (4,3 ГГц проти 3,9 ГГц у 

AMD). Також вони відрізняються техпроцесом, який базується на 

використанні 14 нм транзисторів у Intel, та 12 нм у AMD. 

Однозначно складно сказати, який саме процесор краще обирати, тому 

що вони підходять під різні збірки. На стороні AMD більше ядер і потоків, 

вище обсяг кеша. Але такий процесор підійде тільки для зборки з відеокартою 

- інакше нормально обробляти графіку буде нічим. 

Якщо ви збираєте комп'ютер без дискретної відеокарти, то ваш вибір - 

Intel: у нього є досить продуктивна вбудована графіка, а ще він краще себе 

покаже в вимогливих робочих завданнях. Однак варто врахувати, що сокет 

LGA 1200 до цього часу не так поширений і в середньому материнська плата 

з ним коштує трохи дорожче. 

Ще одне порівняння з цієї цінової категорії - AMD Ryzen 5 3500 для 

сокета AM4 і Intel Core i3 8300 для сокета LGA 1151v2. Головна подібність між 

ними також полягає у ціні. Різниця в тому, що у процесора Intel є графічне 

ядро Intel UHD Graphics 630. Всі інші переваги на боці AMD: у їх моделі 6 

ядер і 6 потоків проти 4 ядер і 4 потоків у Intel. Також у AMD вище 

максимальна частота процесора (4,1 ГГц проти 3,7 ГГц) і обсяг кешу (16 

мегабайт проти 8). 

Також моделі відрізняються техпроцесами: у Intel - 14 нм, а у AMD - 7 

нм. При необхідності конкретного вибору виникає схожа на попередній 

випадок ситуація: AMD краще за багатьма параметрами, але потрібно 

складання з відеокартою. Для збірки без відеокарти знову підійде варіант від 
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Intel. Додатковий плюс для AMD - в цій ціновій категорії у них ширше 

асортимент: можна вибрати процесор з вбудованим графічним ядром (AMD 

Ryzen 5 3400G) або з вісьмома ядрами (AMD Ryzen 7 1700). 

Також розглянемо цінову категорію від 4,5 до 5,5 тис. грн. У цій ціновій 

категорії порівняємо процесори AMD Ryzen 5 3500X для сокета AM4 і Intel 

Core i5 9400F для сокета LGA 1151v2. Тут у обох процесорів 6 ядер і немає 

вбудованого відеоядра. Максимальна частота у обох моделей дорівнює 4,1 

ГГц, а теплова потужність - 65 Вт. Різниця у тому, що AMD Ryzen 5 3500X має 

більший кеш - 32 мегабайта проти 9 у Intel Core i5 9400F. Також у AMD 

вільний множник, що дозволяє вручну змінювати частоту процесора. AMD 

також виграє за рахунок 7 нм техпроцесу. AMD трохи дешевше процесора від 

Intel, але це не самий ключовий фактор: до вибору на користь AMD схиляє 

навіть не ціна, а більш важливі фактори - техпроцес і кеш. З невеликим 

відривом виграє AMD Ryzen 5 3500X. 

Також порівняємо AMD Ryzen 7 2700 і Intel Core i3 8100T. Їхня 

подібність також полягаї у ціні. Різниця у тому, що в AMD 8 ядер і 16 потоків 

- більше, ніж 4 ядра і 4 потоки у Intel. Максимальна частота у Intel - 3,1 ГГц, а 

в AMD - 4,1 ГГц. AMD Ryzen 7 2700 має кеш на 16 мегабайт, а Intel Core i3 

8100T - на 6 мегабайт. При виборі можна сказати, що AMD виграє по всіх 

фронтах, але не має графічного ядра. Intel підійде для мінімалістичної збірки 

для невимогливих завдань в маленькому корпусі, а також для максимально 

тихих систем. Для всіх інших варіантів, особливо для ігор - AMD Ryzen 7 

2700. 

Нарешті, перейдемо до порівняння більш дорогих процесорів із 

категорії від 5,5 до 6,5 тис. грн., а саме, AMD Ryzen 7 2700X і Intel Core i5 

9500F. Їхня подібність полягає у ціні та відсутності графічного ядра. Різниця 

у тому, що в моделі від AMD 8 ядер і 16 потоків, а у Intel - 6 ядер і 6 потоків. 

У AMD Ryzen 7 2700X більше кеш - 16 мегабайта проти 9 у Intel Core i5 

9500F. AMD виграє ще й за рахунок 12 нм техпроцесу, на відміну від 14 нм у 

Intel. Також у AMD є вільний множник, що дозволяє вручну змінювати 

частоту процесора. Максимальна частота трохи вище у Intel - 4,4 ГГц проти 

4,35 ГГц у AMD. В даному випадку за всіма параметрами продуктивності 

виграє AMD Ryzen 7 2700X. Однак, потрібно врахувати, що теплова 

потужність у нього вище (105 Вт проти 65 Вт). Щоб це компенсувати, 

знадобиться гарне охолодження (та відповідні затрати на нього).  

Ще один приклад із даної цінової категорії: порівняємо два 

шестиядерних процесора AMD Ryzen 5 3600 для сокета AM4 і Intel Core i5 

10400 (10400F) для сокета LGA 1200. Подібність у кількості ядер і потоків - у 

обох процесорів 6 ядер і 12 потоків, а також у тепловій потужності, яка 

складає 65 Вт у обох моделей. Різниця у тому, що в AMD Ryzen 5 3600 більше 

кеш - 32 мегабайта проти 12 мегабайт у Intel Core i5 10400. Ще AMD виграє 
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за рахунок 7 нм техпроцесу (14 нм у Intel). Також у AMD вільний множник, 

що дозволяє вручну змінювати частоту процесора. В Intel є перевага в 

максимальній частоті - 4,3 ГГц проти 4,2 ГГц у AMD. Ще чіп від Intel володіє 

вбудованою графікою Intel UHD Graphics 630. 

При виборі з огляду на майже однакову вартість, вищу частоту у Intel і 

наявність у нього вбудованої графіки перемагає Intel Core i5 10400 - 

особливо, якщо в наявності немає вільної відео карти. Якщо ви збираєте 

ігрову збірку, варто придивитися до AMD, хоча з цими процесорами часто 

існує неоднозначна ситуація: їх продуктивність в тестах варіюється від 

завдання до завдання. Зважаючи на це, при виборі слід орієнтуватися більше 

на авторитетні комп’ютерні видання та веб-сайти. 

Таким чином, у даній роботі розглянуто особливості сучасних 

процесорів двох різних виробників: Intel та AMD. Встановлено плюси та 

мінуси популярних на даний момент моделей. 
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IСТOРИЧНI ЗАСАДИ ДЕМOКРАТИЗАЦIЇ OСВIТИ 

(дo метoдики викладання iстoричних дисциплiн) 

 

Oсвiта є певним вiдбиткoм oзнак цивiлiзацiйнo-культурнoгo рoзвитку та 

oсoбливoстей iстoричнoгo етапу певнoгo суспiльства, забезпечуючи пoєднання 

нацioнальних традицiй з iннoвацiями. У суспiльнoму рoзвитку на прoтязi 

iстoричнoгo пoступу пoступoвo пoсилювалася значимiсть державнoгo 

регулювання екoнoмiчних i сoцiальних прoцесiв.  

Наприкiнцi XVIII ст., пoчинаючи вiд Великoї Французькoї ревoлюцiї, щo 

прoгoлoсила рiвнoправнiсть усiх грoмадян i визнання нарoду джерелoм влади, 

у держав, якi стали на шлях демoкратичнoгo рoзвитку, чiткo визначилася 

пoтреба в демoкратизацiї oсвiти населення, навчаннi йoгo цивiлiзoваним 

нoрмам взаємoвiднoсин у питаннях, щo пoрушують iнтереси всьoгo 

суспiльства i вимагають oбoв'язкoвих для всiх рiшень. У XIX-XX ст. 

пiдвищується суспiльна значимiсть знань. У сучасних демoкратичних 

державах дiяльнiсть демoкратичних iнститутiв ґрунтується на визнаннi 

oснoвних гуманiстичних цiннoстей i, насамперед, свoбoди i гiднoстi кoжнoї 

oсoбистoстi, її прирoдних, невiдчужених прав.  

Визначаючи oрiєнтири майбутньoї oсвiтньoї системи, свiтoва спiльнoта 

з епiцентрами шкiльнoї oсвiти в Захiднiй Єврoпi, Рoсiї, США i Япoнiї, прагне в 

руслi магiстральнoгo напрямку демoкратизацiї шкiльних систем здiйснити 

рефoрму сучаснoї oсвiти. Рoзглядаючи демoкратизацiю як багатoаспектний i 

багатoпрoблемний прoцес, вiтчизнянi та зарубiжнi вченi Й. Канемацу, Т. 

Масанаo (Япoнiя), Р. Вiнклер (Нiмеччина), А. Басис (Францiя), O. 

Джуринський, З. Малькoва i К. Цейкoвiч (Рoсiя) та iн. вiдзначають два 

пiдхoди в рoзумiннi демoкратизму:  

- егалiтаристський пiдхiд, який панував дo кiнця 80-х р. у шкiльнiй 

пoлiтицi СРСР та Япoнiї, "заснoваний на зрiвняльнoму принципi (oрiєнтацiя 

на "усередненoгo учня") та принципi oднакoвoї oсвiти, щo не мoже 

пoзначитися негативним чинoм на прoцесi oсoбистiснoгo зрoстання, 

прoмiжними результатами якoї є дoсягнення oсoбистoстi" [1, с. 90];  
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- антиегалiтаристський пiдхiд у рoзумiннi демoкратизму шкiльнoї  

системи, яка "набуває все бiльше прихильникiв, заснoваний на принципах 

наступнoстi й безперервнoстi oсвiти, iдеях варiативнoстi, диференцiацiї, 

диверсифiкацiї oсвiти тoщo" [2, с. 115]. 

Наукoвцями надається i ширше тлумачення демoкратiї "як фoрми 

устрoю будь-якoї oрганiзацiї, щo ґрунтується на рiвнoправнiй участi її членiв 

в управлiннi та прийняттi рiшень за бiльшiстю" [3, с. 361].  

Поняття "демократизація освіти" уперше у вітчизняній науці надано 

С. Гончаренком, що "розкривало принцип реформування освіти в Україні на 

демократичних засадах - децентралізації, регіоналізації в управлінні освітою, 

автономізації навчально-виховних закладів у вирішенні основних питань 

діяльності, поширення альтернативних (приватних) навчально-виховних 

закладів, перехід до державно-громадської системи управління освітою 

(участь батьків, громадськості, церкви), співробітництво учитель – учень, 

викладач – студент у навчально-виховному процесі" [4, с. 85]. "Енциклопедія 

освіти" дещо звужено трактує поняття демократизації освіти, наголошуючи 

на децентралізації управління і наданні дозволу на участь батькам, 

громадськості й церкві у діяльності навчально-виховних закладів. 

Таким чинoм, рoзглядаючи iстoричнi засади демoкратiї як oснoви для 

oсвiти i прoсвiтництва, зазначимo, щo вoна передусiм спрямoвана на 

ствoрення вiльних, рiвних, адекватних кoнкретним ситуацiй умoв для кoжнoї 

oсoбистoстi та базується на дoтриманнi правoвих i мoральних нoрм, щo дiють 

в кoнкретнoму суспiльствi. Демoкратизацiя oсвiти передбачає прoцес 

перетвoрення українськoї oсвiтньoї системи з екс-радянськoї у демoкратичну. 

Вiдзначимo, щo пoняття "демoкратизацiя oсвiти", хoча i дoсить активнo 

викoристoвується в сучаснoму дискурсi, прoте наукoве йoгo oбґрунтування 

виявляється не дoсить рoзрoбленим.  
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НАДОМНА РОБОТА В УКРАЇНІ ЗА НОВИМИ ПРАВИЛАМ: 

ПРАВОВІ АСПЕКТИ 

 

Стаття 43 Конституції України передбачає кожному право на працю 

шляхом встановлення рівних можливостей для працевлаштування за вільним  

вибором. Конституція України не передбачає обов’язок працювати, 

громадяни мають змогу самі обирати види і тривалість своєї трудової 

зайнятості та своєю працею заробляти собі на життя [1].  

Жити – значить працювати. Забезпечення прав громадян в трудових 

відносинах повинні посідати одне з пріоритетних місць у житті держави і 

суспільства [2]. 

З 12 березня 2020 року на всій території України введено карантин – як 

засіб боротьби з короновірусом COVID-19. 

Багато підприємств змушені припиняти або скорочувати роботу через 

карантинні обмеження.  

Питання організації трудових відносин під час карантину на сьогодні 

стало найактуальнішою темою в Україні. Рішення про нові обмежувальні 

заходи, що впливають на працю працівників, приймаються на державному 

та місцевому рівнях майже щоденно.  

Карантин не означає заборону працювати і навіть ті бізнеси, нормальна 

діяльність яких, фактично, заблокована мають приймати рішення, що саме 

робити з працівниками в таких умовах, дотримуючись вимог трудового 

права.  

Так, державні органи (зокрема, Державна служба України з питань 

праці) офіційно рекомендують роботодавцям максимально забезпечити 

використання дистанційної, надомної форми праці, гнучкого режиму 

робочого часу, режиму роботи на умовах неповного робочого часу, або 

сприяти реалізації права працівників на отримання оплачуваних відпусток 

або відпусток без збереження заробітної плати [3]. 

В період карантину пандемія короновірусу змусила працювати 

мільйони людей віддалено(дистанційно) по всьому світу і одночасно оголила 

проблеми, пов’язані з недостатністю чи, навіть повною відсутністю 

законодавчої регламентації цієї форми організації  роботи [4].  

Як відомо, 27 лютого 2021 року набув чинності Закон від 04.02.21 р. № 

1213-IX (офіційно опублікований 26.02.21 р.), яким внесені зміни до КЗпП і 

введено новації у сфері правового регулювання дистанційної та надомної 
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роботи. Зміни в КЗпП,  продиктовані сучасними реаліями: у багатьох 

роботодавців і працівників в трудових відносинах, в період карантину, 

відбулися значні зміни. А законодавча база до таких до таких відносин не 

була готова. Тому ще в минулому році Законом № 540-IX від 30 березня 2020 

р. до КЗпП були внесені зміни і введені поняття дистанційної та надомної 

роботи, а також гнучкого режиму робочого часу (ст.60) [6].  

Аналіз відповідних змін показує, що якщо раніше між дистанційною і 

надомною роботою законодавцем практично був поставлений знак рівності ( 

у КЗпП вони були як синоніми: «дистанційна (надомна)  робота», то тепер є 

окрема стаття, що  регламентує надомну роботу (ст.60-1) [6]. 

Відповідно до ст.60 -1 КЗпП надомна робота – це форма організації 

праці, при якій робота виконується працівником за місцем його проживання 

або в інших визначених ним приміщеннях, що характеризуються наявністю 

закріпленої зони, технічних засобів (основних виробничих і невиробничих 

фондів, інструменту, приладів, інвентарю) або їх сукупності, необхідних для 

виробництва продукції, надання послуг, виконання робіт або функцій, 

передбачених установчими документами, але поза виробничими або 

робочими приміщеннями власника підприємства, установи, організації або 

уповноваженого ним органу [5]. 

У разі запровадження надомної роботи робоче місце працівника є 

фіксованим та не може бути змінено з ініціативи працівника без погодження 

з роботодавцем у спосіб, визначений трудовим договором про надомну 

роботу. Рішення роботодавця про відмову в наданні згоди на зміну робочого 

місця з ініціативи працівника має бути обґрунтованим.  

При виконанні роботи за трудовим договором про надомну роботу на 

працівників поширюється загальний режим роботи підприємства, установи. 

організації, якщо інше не передбачено трудовим договором. При цьому 

тривалість робочого часу не може перевищувати норм, передбачених 

трудовим законодавством.  

Крім того, виконання надомної роботи не тягне за собою змін  у 

нормуванні, оплаті праці та не впливає на обсяг трудових прав працівників.  

Специфіка надомної роботи передбачає, що роботодавець забезпечує 

працівника необхідним обладнанням, інструментами тощо, і часто це 

обладнання дороге. Тому законодавець поклопотався про запровадження 

матеріальної відповідальності для таких працівників [6].  

Так, ст. 134 КЗпП поповнилася новою підставою для притягнення 

працівників до повної матеріальної відповідальності, а саме – якщо збиток 

завдано роботодавцеві недостачею, знищенням або пошкодженням 

обладнання або засобів, наданих у користування працівникові для виконання 

роботи за трудовим договором про дистанційну або надомну роботу.  
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Якщо при звільненні працівник не повертає надані йому у 

користування обладнання або засоби, з нього може бути стягнута балансова 

вартість такого обладнання. Проте при такому стягненні повинні 

виконуватися правила притягнення до матеріальної відповідальності, 

передбачені трудовим законодавством. 

За новими правилами, в разі застосування надомної праці, необхідно 

використовувати типові форми трудових договорів про надомну роботу.  

Згідно з п.6-1 частини першої ст. 24 КЗпП трудовий договір 

укладається, як правило, письмовій формі. Додержання письмової форми є 

обов’язковим у разі укладення трудового договору про надомну роботу [5]. 

Наказом Мінекономіки від 05.05.2021 р. № 913-21 було затверджено 

типову форму трудового договору про надомну роботу, яка набула чинності 

16.07.2021 р. 

Отже, сторони трудових відносин під час укладення трудового договору 

про надомну роботу повинні використовувати саме типову форму договору 

про надомну роботу і укладати його у письмовій формі. 

Крім цього, Типовою формою передбачені випадки, коли трудовий 

договір укладають на момент, коли працівник уже перебуває у трудових 

відносинах з роботодавцем. Відповідно до нових правил, у випадку, якщо з 

працівником уже було укладено трудовий договір, зокрема такий, який уже 

містить положення про надомну роботу, з таким працівником доцільно пере 

укласти трудовий договір про надомну роботу відповідно до типової форми 

затвердженої наказом № 913-21. 

Разом з тим, якщо при здійсненні такого переукладення трудового 

договору змінюються істотні умови праці працівника (системи та розміри 

оплати, пільги, режим роботи, встановлення або скасування неповного 

робочого часу, суміщення професій, зміна розрядів і найменування посад та 

інші.), роботодавцем мають бути дотриманні вимоги ст.32 КЗпП щодо 

двомісячного строку повідомлення.  

Крім того типовою формою трудового договору про надомну роботу 

передбачено можливість сторін за згодою  встановити додаткові умови щодо 

прав і обов’язків працівника та роботодавця, додаткові умови щодо оплати 

праці, додаткові характеристики виконуваної роботи, інші положення [7]. 

При цьому слід враховувати, що відповідно до ст. 9 КЗпП умови 

договорів про працю, які погіршують становище працівників порівняно із 

законодавством України про працю, є недійсними.  

Тобто сторонам трудових відносин під час укладання трудового 

договору про надомну роботу не заборонено вносити додаткові зміни та 

доповнення, які не суперечать законодавству про працю. 
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ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ УКЛАДЕННЯ ШЛЮБУ  

ТА РОЗЛУЧЕННЯ З ІНОЗЕМЦЕМ 

 

З огляду на зміни, що відбуваються в світі, – розвиток мережі Інтернет, 

популяризація туризму тощо, досить часто люди знаходять своє кохання за 

кордоном. Громадяни різних держав прагнуть створити сім’ю та 

зареєструвати шлюб. 

У статті 26 Конституції України зазначено, про те що іноземці та особи 

без громадянства, що перебувають в Україні на законних 
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підставах, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть 

такі самі обов'язки, як і громадяни України, - за винятками, встановленими 

Конституцією, законами чи міжнародними договорами України. 

Статтею 51 Конституції України визначено, що шлюб ґрунтується на 

вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права і обов’язки 

у шлюбі та сім’ї. 

Статтею 21 Сімейного кодексу України передбачено, що шлюбом є 

сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у державному органі 

реєстрації актів цивільного стану. 

У міжнародному сімейному праві у разі шлюбу з  іноземним елементом 

такий іноземний елемент проявляється у двох аспектах: суб’єкт 

правовідносин та юридичний факт. Таким чином, коли шлюб укладається на 

території держави між громадянином держави та іноземцем (змішаний 

шлюб) або між іноземцями, іноземний елемент є суб’єктом правовідносин. 

Коли вони одружуються з громадянами держави на території іноземної 

держави, іноземний елемент є юридичним фактом, і такі відносини також 

матимуть міжнародний характер. Крім того, поєднання обох іноземних 

елементів можливе у разі змішаного шлюбу або шлюбу між іноземцями за 

кордоном стосовно держави, в якій вирішено питання про визнання такого 

шлюбу. 

Умови шлюбу часто не збігаються в різних країнах, в результаті чого 

шлюб, укладений відповідно до вимог певної правової системи, не 

обов'язково визнається в іншій. 

Особи, які вважаються одруженими в одній країні, вважаються 

такими, що живуть поза шлюбом в іншій країні. Це має різні юридичні 

наслідки. Це явище пояснюється невідповідністю законодавства та 

матеріального права, що регулює питання шлюбу. 

У разі шлюбу на території України застосовуються вимоги Сімейного 

кодексу України щодо недійсності шлюбу. Шлюб між громадянами України, 

якщо хоча б один з них проживає за межами України, може бути укладено у 

консульській установі або дипломатичному представництві України 

відповідно до законодавства України. Шлюб між іноземцями в консульському 

або дипломатичному представництві відповідних держав в Україні 

регулюється законодавством акредитуючої держави (ст. 57). 

Застосовується стаття 58 Закону України "Про міжнародне приватне 

право", шлюб між громадянами України, шлюб між громадянином України та 

іноземцем, шлюб між громадянином України та особою без громадянства, , 

що укладений за межами України відповідно до права іноземної держави, є 

дійсним в Україні за умови додержання щодо громадянина України вимог 

Сімейного кодексу України щодо підстав недійсності шлюбу.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%250%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2947-14
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В Україні шлюб між іноземцями, шлюб між іноземцями та особами без 

громадянства, шлюб між особами без громадянства відповідно до 

законодавства іноземної держави є дійсним. 

Документи, які повинен підготувати наречений-іноземець: переклад 

паспорта іноземного громадянина (нотаріально засвідчений) на українську 

мову; імміграційну картку іноземного громадянина; довідку про його 

сімейний стан (свідоцтво про розірвання шлюбу або свідоцтво про смерть 

колишньої дружини); довідку з місця проживання. 

Документи, необхідні для підготовки нареченої до шлюбу в іншій країні: 

підтвердження сімейного стану; Свідоцтво про народження; паспорт 

громадянина України; свідоцтво про розлучення, якщо у вас був попередній 

шлюб; свідоцтво про смерть чоловіка; довідка про відсутність судимості;  

довідка з місця проживання. 

Якщо документи видаються для використання в країнах, з якими 

Україна уклала договори про правову допомогу у цивільних, сімейних та 

кримінальних справах,проставлення апостилю або проходження легалізації 

взагалі не потрібне. 

Відповідно до  ст. 22 Сімейного кодексу України право на шлюб мають 

особи, які досягли шлюбного віку (шлюбний вік для жінки встановлюється у 

сімнадцять, а для чоловіка - у вісімнадцять років). 

Особи, які бажають зареєструвати шлюб, повинні досягти шлюбного 

віку на день реєстрації шлюбу. На прохання особи, яка досягла чотирнадцяти 

років, вона може дозволити шлюб за рішенням суду, якщо буде встановлено, 

що це відповідає її інтересам. 

Шлюб між громадянином України та іноземцем, укладений за межами 

України, визнається дійсним незалежно від процедури його оформлення.  

Якщо законодавство держави, в якій був зареєстрований шлюб, допускає 

його релігійну форму або визнає дійсний шлюб дійсним, немає підстав 

визнавати шлюб недійсним і в Україні. 

Розірвання шлюбу між громадянином України та іноземцем в 

Україні здійснюється з урахуванням норм Закону України «Про міжнародне 

приватне право».   

Крім того, якщо між Україною та державою, громадянами якої є 

сторони у справі, укладено договір про правову допомогу в сімейних і 

цивільних справах, застосовуються його положення і в частині розірвання 

шлюбу. 

Якщо подружжя досягло між собою згоди та не має спільних дітей, 

розірвання шлюбу може здійснюватися органом ДРАЦС відповідно до 

законодавства України. Однак, як правило, розірвання шлюбу між 

громадянином України та іноземцем здійснюється в судовому порядку. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2709-15
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Так, частиною першою статті 76 Закону України «Про міжнародне 

приватне право» , зокрема передбачено, що суди України можуть приймати 

до свого провадження і розглядати будь-які справи з іноземним елементом, 

якщо на території України відповідач у справі має місце проживання або 

місцезнаходження, або рухоме чи нерухоме майно, на яке можна накласти 

стягнення, або знаходиться філія або представництво іноземної юридичної 

особи – відповідача, а також, якщо дія або подія, що стала підставою для 

подання позову, мала місце на території. До такої події можна віднести 

укладання шлюбу між громадянином України і іноземцем на території 

України і видання відповідного свідоцтва про шлюб.  

Відповідно до постанови Пленуму Верховного Суду України від 21 

грудня 2007 року № 11 «Про практику застосування судами законодавства 

при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його 

недійсним та поділ спільного майна подружжя» в разі розірвання шлюбу між 

громадянином України та іноземцем, один з яких проживає в Україні, 

питання підсудності визначається за загальними правилами, встановленими 

статтями 27-29 Цивільного процесуального кодексу України.  
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ІННОВАЦІЙНИЙ ПОРЯДОК ОДИНАДЦЯТИРІВНЕВОЇ БАЗИСНОЇ  

ТА СУПУТНЬОЇ ЮРИДИЧНОЇ ТА ІНШОЇ ОСВІТИ 

В КОНТЕКСТІ ПЕРСПЕКТИВ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ 

 

У низці останніх монографій О. А. Кириченка, Ю. О. Ланцедової та 

інших представників наукової школи юриспруденції професора Аланкіра [1; 

с. 71-79; 2, с. 22-27; та ін.] була презентована новітня доктрина 

безкоштовної і доступної одинадцятирівневої базисної та супутньої 

юридичної та іншої освіти, що набуває особливого значення в контексті 

виконання вимог ст. 1 Конституції України у частині реалізації перспектив 

становлення української правової держави [3] і може бути представлена 

таким чином : 

1. Дошкільний ОКР, який повинен бути загальнообов’язковим і 

спрямованим на отримання дитиною з 2 до 6 років включно таких 

компетентностей, що необхідні для того, щоб найбільш ефективно, 

раціонально та якісно розпочати навчання за шкільним (некваліфікованим 

робітничим) ОКР, тобто за допомогою одного із можливих порядків 

отримання шкільної (некваліфікованої робітничої) освіти, тобто в межах : 

звичайного, полегшеного, особливого або, не виключається, й пенітенціарного 

порядку отримання шкільної освіти.  

2. Шкільний (некваліфікований робітничий) ОКР, що також повинен : 

2.1. Бути загальнообов’язковим і спрямованим на отримання дитиною з 

7 до 17 років включно такої сукупності базисних компетентностей, як :  

2.1.1) некваліфікована робітнича компетентність, що складається з 

базисної і детальної доктринальної, прикладної та аналітичної компетенції і 

має забезпечити найбільш ефективне, раціональне та якісне виконання будь-

якої некваліфікованої робітничої діяльності із виробництва матеріальних благ 

і надання послуг;  

2.1.2) загальнолюдська освітня компетентність, завдяки якій особа 

повинна володіти такою сукупністю базисних і детальних доктринальних, 

прикладних та аналітичних компетенцій, що на мінімальному рівні 

визначають освіченість населення як певної держави, так, в кінці кінців, і 

світу у цілому;  



Орликіана-2021: проблеми та перспективи сучасної освіти : матеріали 

науково-практичного симпозіуму 

35 

 

2.1.3) потенційна освітня компетентність, що має аналогічний перелік 

компетенцій і покликана дозволити кожному, хто має відповідні здібності і 

бажання, продовжити освіту за наступними ОКР. 

2.2. Мати такі порядки отримання :  

2.2.1. Звичайний шкільний ОКР, призначений для дітей, які мають 

нормативну поведінку і здібності.  

2.2.2. Полегшений шкільний ОКР, що повинен бути обов’язковим для 

осіб, які мають психічні та розумові обмеження, і передбачати отримання 

такими дітьми також з 7 до 17 років такої компетентності, що складається із 

мінімально можливої сукупності доктринальних, прикладних та аналітичних 

компетенцій, що дозволяють особі включитися в художньо-культурний, по 

можливості, й освітній, простір держави і виконувати доступні 

некваліфіковані робітничі функції із виробництва матеріальних благ і 

надання послуг.  

2.2.3. Особливий шкільний ОКР, що повинен бути обов’язковим для 

дітей, які мають такі фізичні обмеження (глухонімі, сліпі, інваліди кінцівок, 

пересування і т.п.), що обумовлюють необхідність створення особливих умов 

для отримання шкільного та інших рівнів освіти і подальшої їх практичної 

діяльності і передбачати досягнення цими особами повноцінної шкільної, а в 

разі продовження освіти і відповідної компетентності.  

2.2.4. Пенітенціарний шкільний ОКР, що забезпечує повноцінне 

продовження шкільного, полегшеного або особливого шкільного ОКР в умовах 

відбування покарання в місцях позбавлення чи в іншій мірі обмеження волі1 

[55, с. 71]; 

3. Позанормативний ОКР, що здійснюється паралельно іншим ОКР, але 

не за рахунок їх часу, і має на меті протягом, перш за все, шкільного ОКР 

забезпечити вибір напрямку суспільної діяльності і рівня освіти по ньому і 

задоволення внутрішніх художніх, культурних, естрадних, спортивних і 

інших потреб саморозвитку, що далі може супроводжувати й інші ОКР і 

частково або повністю може бути витіснене самоосвітнім ОКР, в якому вже 

переважає самоініціатива по досягненню аналогічної мети [53, с. 46; 55, 

с. 72]; 

4. Кваліфікований робітничий ОКР, що повинен здійснюватися вже на 

конкурсній основі (тут і надалі - з урахуванням наявності у абітурієнта 

відповідних здібностей і виходячи з прогнозу кількісної потреби в кадрах 

відповідного напряму суспільної діяльності чи його спеціальності і 

                                                           
1
 Шкільний ОКР фактично має і повинен мати три етапи : а) початковий - 1-5 класи, коли викладання всіх 

дисциплін здійснюється одним учителем; б) неповний шкільний - 6-8 класи, коли викладання кожної 

дисципліни здійснюється профільним учителем і поєднання даного етапу шкільного ОКР з іншими 

основними ОКР не допускається; в) повний шкільний - 9-10 класи, коли викладання кожної дисципліни 

також здійснюється профільним учителем, але вже технічно і методично можливе поєднання цього етапу 

шкільного ОКР з кваліфікованим робітникам і спеціальним шкільним ОКР [1, с. 71-72]. 
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спеціалізації або субспеціалізації на момент завершення навчання за цим 

ОКР) самостійно на протязі 1,5-2 років або паралельно завершального етапу 

шкільного (некваліфікованого робітничого) ОКР протягом 3-х років і мати на 

меті отримання такої компетентності, що достатньо для найбільш 

ефективного, раціонального і якісного виконання певної кваліфікованої 

робітничої діяльності із виробництва матеріальних благ і надання послуг з 

прогресуючою розрядністю (кваліфікації) цієї діяльності.  

При цьому доцільно підкреслити, що існуюче найменування даного ОКР 

професійним або професійно-технічним некоректно. Професійною є будь-яка 

суспільна діяльність після завершення шкільного (некваліфікованого 

робітничого) і будь-якого іншого основного ОКР, а така діяльність може бути 

не тільки технічної і, зокрема, з культурно-мистецького середовища та ін.  

5. Шкільний спеціалізований ОКР, що також повинен здійснюватися на 

конкурсній основі самостійно на протязі 2 років або паралельно 

завершального етапу шкільного (некваліфікованого робітничого) ОКР на 

протязі 3-х років і мати на меті отримання такої компетентності, що повинно 

бути достатньо для найбільш ефективного, раціонального і якісного 

виконання допоміжних інтелігентних функцій : помічника держслужбовця, 

педагога, юриста, лікаря, інженера, артиста та ін.  

6. Університетський ОКР, проходження якого має два етапи : 

6.1. Університетський базовий (бакалаврський) ОКР, що має бути 

спрямований на отримання протягом 3-х років стаціонарного 

університетського навчання базових компетенцій за певним напрямом 

суспільної діяльності і повинен надавати можливість не працювати по цьому 

напрямку, а тільки здійснити один з наступних кроків :  

6.1.1) обрати по закінченню даного ОКР спеціальність і спеціалізацію 

або, при необхідності, субспеціалізацію за цим же напрямом суспільної 

діяльності і вступити по ній на університетський спеціалізований 

(спеціалістський) ОКР;  

6.1.2) переконатися в тому, що необхідно змінити обраний напрям 

суспільної діяльності на інший, за яким вже заново вступити на 

університетський базовий ОКР, в процесі чого не повинно бути обмежень в 

кількості спроб застосувати такий вибір і в безкоштовності такого навчання;  

6.1.3) розпочати або продовжити працювати до досягнення пенсійного 

віку за дипломом раніше закінченого основного ОКР, в будь-якому випадку, 

шкільного ОКР, а за наявності відповідної освіти та бажання - і 

кваліфікованого робітничого або спеціалізованого шкільного ОКР. 

6.2. Університетський спеціалізований (спеціалістський) ОКР, на який 

особа вступає на основі диплома про закінчення університетського базового 

ОКР на конкурсній основі, і який повинен бути спрямований на отримання 

протягом 2-х років стаціонарного навчання в університетах таких 
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компетенцій, що б разом із базовими компетенціями, отриманими за 

університетським базовим ОКР, дозволили б випускникові найбільш 

ефективно, раціонально та якісно працювати до досягнення пенсійного віку 

за певною спеціальністю, спеціалізацією або субспеціалізацією того напрямку 

суспільної діяльності, за яким ця особа вже навчалася за університетським 

базовим ОКР.  

7. Академічний (магістерський) ОКР, що спрямований на отримання 

протягом 2-х років керівних чи педагогічних або наукових компетенцій і на 

який особа повинна вступати на основі конкурсу і при наявності таких 

додаткових умов :  

1) стажу позитивної практичної роботи не менше 3-5-ти років по тій 

спеціальності та спеціалізації або субспеціалізації певного напряму суспільної 

діяльності, по якій особа навчалася за університетським спеціалізованим 

ОКР;  

2) бажання по цій же спеціалізації або субспеціалізації певної 

спеціальності та напрямку суспільної діяльності здійснювати до досягнення 

пенсійного віку :  

2.1) керівництво відповідною юридичною особою;  

2.2) освітню діяльність - готувати фахівців за відповідним напрямком 

практичної діяльності;  

2.3) наукову діяльність у цій же сфері. 

8. Науковий ОКР, який є ситуативним (тільки за наявності бажання 

випробувати сили зробити наукове відкриття за обраною раніше 

спеціальністю і спеціалізацією або субспеціалізацією напрямку суспільної 

діяльності), і для отримання якого лише без відриву від виробництва2 досить 

такої сукупності умов :  

8.1) диплома про закінчення академічного (магістерського) або 

університетського спеціалізованого (спеціалістського) ОКР (коли за останнім із 

ОКР повинна бути ще й 3-5-річна позитивна практична робота за 

відповідною спеціальністю і спеціалізацією або субспеціалізацією напрямку 

суспільної діяльності) та при необхідності свідоцтва про перездачу всіх 

задовільних оцінок за університетським або академічним дипломом;  

8.2) наукового результату лише рівня відкриття (обґрунтування нової 

науки, теорії, доктрини, іншого інноваційного результату об'єктивно рівня 

наукового відкриття), що може бути у вигляді дисертації, монографії або 

наукової доповіді і повинен публічно захищатися на засіданні спеціалізованої 

вченої ради при ВАК держави (члени якого обираються за конкурсом, 

працюють на постійній основі і не можуть працювати за сумісництвом в ВНЗ 

                                                           
2
 Коли прикріплення до певної кафедри і науковий керівник не є обов'язковими, а стаціонарна чи заочна 

докторантура або інша плановість чи вузівська (ліцензійна, акредитаційна та ін.), зацікавленість у 

випускниках даного ОКР – неприпустимі [1, с. 77]. 
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і науково-дослідних установах) із присвоєнням єдиного освітнього наукового 

ступеня - професора певного напряму наукових знань : професора 

журналістики чи медіа професора, професора медицини, професора 

педагогіки, професора юриспруденції, професора технічних наук, професора 

економіки та ін.  

9. Післядипломний ОКР, що не має самостійного призначення і 

покликаний забезпечити будь-який основний ОКР тими новітніми 

досягненнями науки і освіти в галузі теоретичних знань, практичних навичок 

і рівня аналітичного мислення, що з’явилися за певний час, допустимо, за 

кожні 5 років, що минули після завершення навчання за відповідним ОКР 

конкретним випуском практичних працівників. 

Післядипломна освіта повинна здійснюватися із короткочасним 

відривом від виробництва :  

9.1. У навчальних закладах післядипломної освіти.  

9.2. За місцем роботи більш підготовленими співробітниками або 

працівниками спеціально створених для цього структур даної юридичної 

особи. 

10. Самоосвітній ОКР, що може супроводжувати все життя людини і 

повинен мати на меті самостійне оволодіння певними компетенціями 

спеціальності і спеціалізації чи субспеціалізації конкретного напрямку або 

напрямків суспільної діяльності чи підвищити рівень цих компетенцій або 

задовольнити власні внутрішні потреби художнього, культурного, естрадного, 

спортивного або іншого напрямку саморозвитку і самореалізації. 

11. Освіта соціооточенням, що супроводжує людину все життя у вигляді 

«освіти» вулицею, оточенням, власне засобами масової інформації, сім’єю та 

іншими проявами соціооточення, що не є складовими частинами процесу 

отримання освіти за будь-яким з перерахованих ОКР, але може позитивно 

або негативно впливати на зміст і якість освіти за цими ОКР і держава 

покликана забезпечити мінімізацію негативного впливу даного освітнього 

рівня. 
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ІННОВАЦІЙНЕ РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ ТА БАЗИСНИХ ЮРИДИЧНИХ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ ДОКАЗІВ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ  

В КОНТЕКСТІ ПЕРСПЕКТИВ СТАНОВЛЕННЯ  

УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ 

 

Інноваційне визначення сутності доказів та їхніх базисних основних та 

додаткових юридичних властивостей Ю. О. Ланцедова пропонує представити 

у вигляді першої та другої частини статті «Докази, їх властивості, джерела, 

суб’єкти, порядок і дії з отримання та форми оперування ними» Кодексу 

антикримінального судочинства України, а рівно будь-якої іншої держави 

світу, що має стати орієнтиром для розробки відповідного розуміння цих 

базисних категорій доказування й в адміністративному, трудовому, де-факто 

майново-договірному, де-юре майново-договірному, ордистичному, 

виправно-трудовому та виконавчому судочинстві, один з останніх варіантів 

якого [1, с. 51-59; 2, с. 47-49; 3, с. 28-31] може мати в контексті досягнення у 

контексті вимог ст.. 1 Конституції України [4] перспектив становлення 

української правової держави особливу доктринальну, проектну законодавчу 

та іншу прикладну значимість і мати наступну редакцію : 

1. Доказом є будь-які відомості про факт (зовнішній чи внутрішній прояв 

ознак або властивостей трасосубстанцій і документів або людини чи її діянь або 

події як суммативних взаємопов'язаних діянь великої кількості людей чи явищ 

природи, в т. ч. діянь хижих тварин, які знаходяться в нерегульованих людиною 

https://monographs.rsglobal.pl/index.php/rsgl/catalog/book/40
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/27-20#n2
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр
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умовах) в цілому або про його окрему сторону, що отримані від об'єктивних, 

суб'єктивних і змішаних джерел такого роду відомостей, за умови встановлення 

наявності в процесі їх оцінки, в т. ч. і шляхом перевірки, нерозривної єдності 

таких базисних основних юридичних властивостей, як їхня значимість, 

достовірність і доброякісність, на підставі тільки чого ці відомості і зможуть 

бути допущені до процесу доказування в якості доказів, а також бути 

використані в доведенні в разі набуття цими доказами ще й таких базисних 

додаткових юридичних властивостей, як узгодженість і достатність їх 

сукупності для прийняття головним суб'єктом антикримінального судочинства 

(слідчим, суддею) певного проміжного або остаточного процесуального рішення. 

2. Сутність базисних основних і додаткових юридичних властивостей 

доказів проявляється в тому, що такого роду відомості повинні бути : 

2.1. Значимими, якими є відомості, за допомогою яких можна 

підтвердити або спростувати певний юридичний факт (обставину) базисного, 

спеціального чи часткового предмету доказування або доказовий факт як 

проміжну тезу цього предмета доказування. 

2.2. Достовірними, якими визнаються будь-які відомості, що є 

адекватними в контексті встановлення обставин базисного, спеціального або 

часткового предмета антикримінального доказування, і : 

2.2.1. Які адекватно відображають обставини як приготування та/чи 

вчинення діяння (події, явища) кримінального правопорушення та/або 

приховування його антиделіктних слідів (слідів та/чи параслідів та/або 

квазіслідів діяння, події чи явища кримінального правопорушення), так і будь-

яких інших значимих діянь (подій, явищ) або ознак чи властивостей 

трасосубстанцій та/або документів та/чи людини [2, с. 47]. 

2.2.2. Неадекватно відображають обставини вказаних юридичних фактів 

через наявність дистанційних, метеорологічних, освітніх (в т. ч. і в силу 

наявного у особистісного джерела недостатнього рівня загальної та/або 

спеціальної, в т. ч. базисної чи супутньої юридичної, компетентності), 

психологічних, фізіологічних та інших особливостей їх сприйняття особистісним 

джерелом і запам'ятовування, зберігання, відтворення і передачі відомостей про 

такого роду юридичні факти головному суб'єкту антикримінального 

судочинства [2, с. 47-48]. 

2.2.3. Адекватно пояснюють причини описаного неадекватного 

відображення юридичних фактів [2, с. 48]. 

2.2.4. Є адекватними або неадекватними, але свідомо недостовірними і в 

силу цього набувають відповідну достовірність в контексті антикримінальної 

справи про дачу таких завідомо неправдивих показань або такого завідомо 

неправдивого висновку експерта чи про постановлення такого завідомо 

неправосудного процесуального рішення. 
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2.3. Доброякісними, якими є відомості, які не містять непереборних 

суперечностей, що не дають можливості зробити однозначний висновок про 

наявність чи відсутність в цих відомостей необхідного рівня якості як їх 

достовірності та/або недостовірності, так і можливо значимості та/або 

незначимості. 

2.4. Узгодженою сукупністю доказів, що є така їх сукупність, в якій один 

доказ не суперечить іншому, а існуючі суперечності можуть бути усунено 

наведенням аргументів достовірності одного і відповідної недостовірності 

іншого доказу. 

2.5. Достатньою сукупністю доказів, що є така їх сукупність, що може 

сформувати шляхом узагальнюючої їх оцінки, в т. ч. і шляхом перевірки, у 

головного суб'єкта антикримінального судочинства однозначне внутрішнє (без 

зовнішніх факторів впливу) переконання в необхідності прийняття на даний 

момент часу певного проміжного або остаточного процесуального рішення по 

антикримінальній справі. 

2.6. Поряд із доказами в доказуванні можуть бути використані положення 

певного правового акта із дотриманням при необхідності правил вирішення їх 

конкуренції або колізії, а також загальновідомі відомості та/або преюдиціальні 

факти та/чи презумпції, якщо у головного суб'єкта антикримінального 

судочинства не виникатимуть сумніви в значимості та/або достовірності та/чи 

доброякісності такого роду відомостей. 

2.7. Допустимість доказів є результатом їх узагальнюючої оцінки, в т. ч. й 

перевірки, коли саме по собі порушення порядку отримання доказів, 

передбаченого певною нормою Кодексу антикримінального судочинства 

України, має за відсутності обставин, що виключають вину особи чи 

антисоціальність діяння, тягти лише відповідного виду та ступеня суворості 

юридичну відповідальність винної особи і не є підставою для визнання 

відповідних доказів недопустимими, якщо допущені порушення не призвели до 

втрати цими відомостями їх значимості та/чи достовірності та/або 

доброякісності [2, с. 48]. 

2.8. Процес доказування в антикримінальному судочинстві полягає у : 

2.8.1. Вивченні сутності, послідовності та інших закономірностей роботи з 

суб'єктивними та/чи об'єктивними та/або змішаними джерелами 

антикримінальних відомостей [2, с. 49]. 

2.8.2. Плануванні, організації і версіювані роботи з цими джерелами. 

2.8.3. Встановленні джерел такого роду відомостей шляхом збирання трас 

та/чи субстанцій та/або об'єктивних, суб'єктивних чи змішаних документів 

та/або залучення особистісних джерел такого роду відомостей. 

2.8.4. Отриманні антикримінальних відомостей шляхом дослідження 

трасосубстанцій та/чи вивчення документів та/або за допомогою прямого чи 

опосередкованого спілкування із особистісними джерелами. 
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2.8.5. Оцінці в т. ч. й перевірці, антикримінальних відомостей з метою 

вирішення питання про їх допустимість в якості доказів, якщо буде встановлено 

наявність у такого роду відомостей нерозривної єдності їх таких базисних 

основних юридичних властивостей, як їх значимості, достовірності і 

доброякісності, а також їх узгодженості і достатності в сукупності з іншими 

доказами для прийняття певного рішення у контексті подолання конкретного 

кримінального правопорушення. 

2.8.6. Використанні доказів з метою прийняття певного проміжного чи 

остаточного процесуального рішення або іншого подолання конкретного 

кримінального правопорушення. 

2.8.7. Документуванні процедури та обставин збирання трасосубстанцій і 

документів та залучення особистісних джерел і отримання такого роду 

відомостей, їх оцінки, в т. ч. перевірки, і використання в якості доказів при 

прийнятті певного проміжного чи остаточного процесуального рішення або 

іншого подолання конкретного кримінального правопорушення [2, с. 49]. 
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ІННОВАЦІЙНЕ РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ ТА ФУНКЦІЙ  

АНТИДЕЛІКТНИХ ОРГАНІВ ТА ДІЯЛЬНОСТІ  

В КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ 

 

О.А. Кириченко вважає за необхідне уточнити традиційне поняття 

«правоохоронні органи» і сутність суду як такого роду державного органу і як 

третьої гілки державної влади [1; 2, с. 53; 3, с. 101-105; 4, с. 257-262], що 

аргументується ним наступним чином. Охорона права (належного правового 

регулювання необхідних сторін суспільного життя) від порушень 

(правопорушень) фактично становить приватну задачу щодо попередження 

правопорушень, що, в свою чергу, представляє лише одну з багатьох стадій з 

подолання правопорушень [6, с. 6]. 

Основуючись на запропонованих Ю. Д. Ткачем взаємопов’язаних восьми 

стадіях подолання кримінальних правопорушень [7, с. 59; 8, с. 43] 

Ю. О. Ланцедова пропонує наступне інноваційне бачення функцій 

антиделіктних органів в контексті подолання вже всіх різновидів 

правопорушень:  

1. Виявлення латентних правопорушень.  

2. Припинення триваючих правопорушень.  

3. Розкриття правопорушень.  

4. Досудове розслідування чи інше досудове з’ясування обставин 

правопорушення.  

5. Судове чи остаточне позасудове вирішення справи про відповідне 

правопорушення [6, с. 31]. 

6. Виконання остаточного судового чи позасудового рішення і, перш за 

все, найповніше відновлення порушеного правого статусу соціосуб’єктів [6, 

с. 32]. 

7. Проведення роботи із засудженим до зняття чи погашення судимості 

[5, с. 6]. 

8. Проведення в координації з усіма іншими державними органами, 

посадовими особами та іншими соціосуб’єктами інших заходів з 

профілактики правопорушень, перш за все, з усунення причин та умов, що 

сприяли вчиненню правопорушень (що має бути зроблене ще до вчинення 

правопорушення з метою його недопущення, а вже після цього має 

досліджуватися наявність чи відсутність підстав для притягнення винної 

особи до відповідного виду юридичної відповідальності), з готування 
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належних (г) пропозицій із удосконалення відповідного законодавчого та 

базисного підзаконного регулювання [5, с. 6-7]. 

9. Здійснення узагальнень відповідної антиделіктної практики і 

виявлення її досягнень і недоліків [5, с. 7]. 

10. Проведення корпоративної (тобто, відомчої, в межах діяльності  

відповідного антиделіктного відомства) та (тобто, в рамках діяльності  

певного антиделіктного органу як юридичної особи) підзаконотворчої 

діяльності із організації роботи даного антиделіктного органу та протидії 

правопорушенням.  

11. Здійснення наукових досліджень у напрямку підвищення 

ефективності, раціональності та якості антиделіктної діяльності відповідного 

виду. 

12. Проведення за допомогою вищих навчальних закладів міністерства 

освіти та науки підготовки та підвищення кваліфікації кадрів антиделіктної 

діяльності відповідної спеціалізації та субспеціалізації.  

13. Здійснення поточного підвищення кваліфікації антиделіктологів 

відповідної спеціалізації і субспеціалізації [5, с. 7; 6, с. 32]. 

Профілактична функція антиделіктних органів, на думку даної 

авторки, є обов’язком як для такого роду спеціальних органів держави, так й 

для будь-яких інших державних органів і посадових осіб та й для будь-яких 

інших соціосуб’єктів, які мають сприяти антиделіктним органам у найбільш 

ефективному, раціональному та якісному виконанні й всіх інших вказаних 

функцій антиделіктної діяльності [5, с. 7]. 

Викладене інноваційне розуміння функцій антиделіктних органів, що 

покладає на ці державні органи завдання із подолання як кримінальних, так й 

адміністративних, дисциплінарних, де-факто майново-договірних (цивільних) та 

де-юре майново-договірних (господарських, економічних, арбітражних) 

правопорушень, що кожний з цих органів зобов’язаний здійснювати у своїй 

компетенції на певній стадії чи стадіях або щодо певних категорій 

правопорушень, дуже яскраво свідчить про юридичну некомпетентність 

існуючого традиційного і законодавчого іменування такого роду державних 

органів правоохоронними та виокремлення з їх числа суду [5, с. 7].   

Виходить, що ці державні органи зобов’язані лише, охороняючи право від 

порушень, попередити вчинення правопорушень, що фактично знаходиться в 

межах восьмої та з певним ступенем умовності й наступних із вказаних 

інноваційних функцій, а якщо правопорушення все ж таки було вчинене, то 

інші інноваційні функції, перш за все, з першої по сьому функцію, є нібито 

завдання вже яких-то інших державних органів [5, с. 7].   

З таким підходом, зрозуміло, неможна погодитися і запропоноване 

інноваційне найменування такого роду державних органів власне 

антиделіктними вже у повній мірі узгоджує всі запропоновані інноваційні 
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функції із новітньою назвою цих державних органів і є першою надто 

потужною доктринальною, законодавчої та іншою прикладною основою для 

реалізації розробленого авторами і презентованого окремо (див. післямова 

дійсного видання) інноваційного порядку найбільш ефективного, раціонального 

та якісного пізнання, визнання, забезпечення, дотримання і максимально 

повного відновлення правового статусу будь-яких інших соціосуб’єктів, які 

залучені у сферу транспорту і транспортних технологій [5, с. 7-8].   

Звідси Ю. О. Ланцедова пропонує й інноваційне розуміння поняття 

антиделіктної діяльності як такого виду державної діяльності, основне 

призначення якого полягає у найбільш ефективному, раціональному та 

якісному як подоланні різних видів правопорушень на кожній зі стадій його 

здійснення, так й функціонування антиделіктних органів, а також у 

здійсненні з цією метою базисного, корпоративного (відомчого) і локального 

підзаконного правового регулювання, узагальнень відповідної антиделіктної 

практики, наукових досліджень, підготовки та перепідготовки в юридичних 

навчальних закладах антиделіктологів та самостійного поточного 

підвищення їх кваліфікації [5, с. 8; 6, с. 33].   
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ ЗОВНІНЬОЇ 

МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ ЯК ПЕРЕДУМОВА ЇЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

Актуальність проблеми міграції іноземців до та через Україну, що стала 

частиною загального міграційного процесу, залишається стійкою. Адже за 

даними експертів, у т.ч. через нашу країну проходить 

Центральноєвропейський маршрут нелегальної міграції, який пролягає через 

РФ, Україну, Польщу, Словаччину до держав Західної Європи [1]. 

Про це свідчить статистика затримань нелегальних мігрантів: якщо до 

2015 року в Україні спостерігалося постійне скорочення числа нелегальних 

мігрантів, затриманих на кордоні та виявлених на території держави, то з 

2015 року навпаки має місце зростання кількості таких осіб. Водночас на 

кількості затриманих мігрантів у 2019 – 2021 роках значною мірою 

позначилася ситуація з поширенням в світі пандемії COVID-19 3. 

                                                           
3 Так за період 2015-2020 рр. ДПС України на державному кордоні затримано понад 13 тисяч нелегальних 

мігрантів: у 2016 році – 2656 осіб, у 2017 – 3813 осіб, у 2018 – 3543 [1]. У 2019 році – 2060 осіб, у 2020 – 1067 осіб 

[2; 3]. Однак, на переконання фахівців, така чисельність затриманих на кордоні нелегальних мігрантів відображає 

лише незначну частину в загальному масиві. 

https://monographs.rsglobal.pl/index.php/rsgl/catalog/book/37
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Разом з тим, на переконання експертів, міграційна привабливість 

України порівняно з іншими державами приймання мігрантів на сьогодні 

невисока з урахуванням наявної складної політичної і соціально-економічної 

ситуації в країні, анексії Росією Криму та триваючих бойових дій на сході 

держави.  

Однак нещодавні події на Близькому Сході та в Центральній Азії, 

загальна міграційна криза у країнах Євросоюзу, пов’язана зі суттєвим 

зростанням кількості біженців із країн, громадяни яких шукають притулку, 

цілеспрямовані дії держав-членів ЄС щодо врегулювання міграційних потоків 

та встановлення обмежень в’їзду на свою територію, у т.ч. через перекриття 

кордонів, дають підстави для прогнозів, що найближчим часом інтенсивність 

таких потоків зростатиме [4].  

Правильність таких висновків підтверджує і Стратегія національної 

безпеки України [5], яка констатує зростання кількості порушень 

міграційного законодавства іноземцями та особами без громадянства, 

зокрема вихідцями з країн міграційного ризику, а також їх залучення до 

протиправної діяльності. 

Актуальність проблеми нелегальної міграції у світі зумовлює посилену 

увагу до неї як в державі, так і на міжнародному рівні, вимагає невідкладної 

розробки та упровадження нових форм протидії цьому протиправному 

явищу. 

Разом з тим, ефективна протидія нелегальній міграції можлива лише 

шляхом посилення заходів протидії, насамперед превентивних, поєднаних з 

удосконаленням законодавства, що регулює питання законної міграції та 

приведення їх у відповідність до міжнародно-правових актів у цій сфері.  

Водночас викликані агресією РФ проти України масові внутрішні 

переміщення населення у нашій державі 4, наближення нашої країни до ЄС і 

запровадження безвізового режиму між Україною та більшістю держав-членів 

союзу зумовили кардинальну зміну підходів щодо регулювання міграційних 

процесів, перехід від репресивних методів до запобіжних.  

Так, зокрема, у ст. 16 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 

наголошується на важливості спільного управління міграційними потоками та 

подальшого розвитку всеохоплюючого діалогу у сфері міграції, зокрема щодо 

легальної та нелегальної міграції, незаконного переправлення осіб через 

державний кордон та торгівлі людьми [6]. 

У розвиток положень вказаної угоди в Україні з метою запровадження в 

державі ефективної міграційної політики, у т.ч. здатної адекватно реагувати 

на виклики і загрози національній безпеці України були прийняті Стратегія 

                                                           
4 За даними Єдиної інформаційної бази даних провнутрішньо переміщених осіб станом на 27.01.2020 на облік 

було взято 1 437 406 переселенців з ТОТ Донецької та Луганської областей, а також АР Крим. 
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державної міграційної політики України [4] з планом заходів щодо її 

реалізації, Стратегія інтегрованого управління кордонами [7], які розраховані 

на період до 2025 року, а також низка рішень РНБО України щодо 

невідкладних заходів з нейтралізації загроз національній безпеці у сфері 

міграційної політики. 

Так  завданням  Стратегії  державної  міграційної  політики  України  на  

період до 2025 року є забезпечення взаємозв’язку міграційної політики з 

іншими сферами діяльності держави. Стратегія визначає такі пріоритетні 

напрями: виділення квот для легальної імміграції; обмеження каналів 

нелегальної міграції у рамках міжнародної та міжвідомчої співпраці; 

посилення міграційного контролю всередині держави, недопущення 

зловживання законними способами міграції; посилення відповідальності за 

міграційні правопорушення; легалізація та міграційна амністія для 

нелегальних мігрантів, які вже перебувають в Україні; інтеграція іммігрантів 

в українське суспільство. 

У свою чергу Стратегія інтегрованого управління кордонами на період  

до 2025 року містить низку важливих положень щодо запобігання нелегальній 

міграції та визначає як стратегічну ціль виявлення нелегальних мігрантів і 

повернення їх до держав походження. Також Стратегія визначає 

пріоритетами забезпечення прикордонної безпеки припинення / мінімізацію 

загроз, пов’язаних із діяльністю транснаціональних злочинних 

організацій / груп, які спеціалізуються на переправленні мігрантів та торгівлі 

людьми, запровадження структурованого багатокомпонентного підходу для 

боротьби з ними. 

Однак попри вжиття вказаних та інших заходів на державному рівні 

наявна в Україні система регулювання зовнішніх міграційних процесів й, 

зокрема, протидії нелегальній міграції потребує удосконалення з урахуванням 

обраного державою курсу на євроінтеграцію. 

Важливими складовими успішної діяльності у міграційній сфері 

держави повинні стати: удосконалення нормативно-правового регулювання 

міграції, посилення координуючого впливу ДМС України та реформування 

виконавчих структур, які займаються протидією нелегальній міграції, 

створення ефективно функціонуючої системи реадмісії нелегальних 

мігрантів. 

Також на державному рівні необхідними є наступні заходи: 

– розробка нової комплексної програми протидії нелегальній міграції, а 

також запобігання протиправній діяльності на державному кордоні України;  

– створення єдиної інформаційно-аналітичної системи управління 

міграційними процесами в Україні з підсистемою щодо нелегальної міграції 

для  

обробки даних щодо процедур, які застосовуються до нелегальних мігрантів;  
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– удосконалення механізму взаємодії, координації і співпраці між 

органами держави щодо контролю за дотриманням міграційного 

законодавства, з питань протидії нелегальній міграції до та через Україну;  

– посилення прикордонного та міграційного контролю, адаптованого до 

змінних міграційних потоків і можливостей інтегрованого управління 

кордонами з метою виявлення потенційних нелегальних мігрантів та осіб, які 

можуть становити загрозу національній безпеці України;  

– викриття і припинення діяльності злочинних угруповань, які організо-

вують канали нелегальної міграції, перекриття найбільш небезпечних з них; 

– послідовне упровадження ефективної методології виявлення нелегальної 

міграції всередині держави, аналізу пов’язаних з нею загроз та ризиків, а 

також вжиття заходів адекватних реагування. 

Окрім того, на міжнародному рівні першочерговими залишаються 

імплементація Міграційного пакту ООН 2018 року [8] та інших міжнародних 

актів щодо подолання причин міграції; ефективне запобігання нелегальній 

міграції; розвиток правової політики повернення мігрантів; завершення 

упровадження інтегрованого управління кордонами та інші заходи. 
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ІННОВАЦІЙНЕ РОЗУМІННЯ ВІКОВОГО ВИДОВОГО ПОДІЛУ 

ОСОБИСТІСНИХ ДЖЕРЕЛ У КРИМІНАЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

В КОНТЕКСТІ ПЕРСПЕКТИВ СТАНОВЛЕННЯ  

УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ 

 

Запропоноване О.С. Тунтулою інноваційне розуміння вікового видового 

поділу особистісних джерел у кримінальному судочинстві [2, с. 53-54; 3, с. 49-

50; 4, с. 31-32] набуває особливого доктринального, проектного законодавчого 

та іншого прикладного значення в контексті безумовного виконання вимог 

ст. 1 Конституції України [5] у частині перспектив становлення української 

правової держави і може бути представлено у такій редакції : 

1. Особистісні джерела (заявник; свідок : очевидець, параочевидець, 

парасвідок. полісвідок; потерпілий :  де-факто і де-юре потерпілій і 

парапотерпілій; переслідуваний : підозрюваний, обвинувачений, підсудний, 

засуджений, виправданий, причетний, парапереслідуваний, 

квазіпереслідуваний, квазіпарапереслідуваний;5 та ін.) антиделіктних 

відомостей в залежності від вікових особливостей сприйняття, 

запам'ятовування, зберігання, відтворення і передачі відомостей мати 

наступний повинні мати віковий видовий поділ на :  

1.1. Неповнолітніх, які, в свою чергу, за вказаною класифікаційною 

основою поділяються на наступні групи : 

1.1.1. Немовлята (до 3-х років включно, які ще не вміють повноцінно 

спілкуватися і за рівнем психічного розвитку повинні прирівнюватися до 

неосудних осіб).  

1.1.1.2. Дошкільнята (від 4 до 6 років включно, сприйняття 

навколишнього світу якими в значній мірі по-дитячому спотворено і в силу 

цього за рівнем психічного розвитку вони також повинні прирівнюватися до 

неосудних осіб) [53, с. 60]. 

1.1.1.3. Малолітні (від 7 до 12 років включно, які вже більш-менш 

адекватно сприймають навколишній світ, але за рівнем психічного розвитку, 

                                                           
5
 Раніше О. С. Тунтула пропонувала парапереслідуваного та наступних різновидів переслідуваної особи 

іменувати парапричетним та іншими відповідними словосполученнями [1, с. 125-126], що було недостатньо 

точним. Названі різновиди переслідуваної особи є власне переслідуваними, а не причетними [4, с. 31]. 

https://refugesmigrants.un.org/sites/default/files/180711_final_draft_0.pdf
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все ще досі перебувають в розвитку, не досягли рівня повноцінної психічної 

діяльності і тому їх правильніше прирівнювати до обмежено осудних осіб).  

1.1.1.4. Підлітки (від 13 до 17 років включно, які вже в повній мірі 

сприймають навколишній світ, але все ще можуть піддаватися певному 

впливу з боку дорослих, але за рівнем розвитку психічної діяльності вже в 

повній мірі є осудними особами). 

1.1.2. Дорослих (від 18 до 79 років включно, психічне сприйняття 

якими навколишньої дійсності не обмежена жодними віковими 

особливостями). 

1.1.3. Перестарілих (від 80 років, коли може спостерігатися вікове 

спотворення психічного сприйняття навколишнього світу, що на рівні 

неосудності або обмеженої осудності оцінюється вже тільки згідно з 

висновком стаціонарної судово-психіатричної експертизи). 

Наведена класифікація має безспірні переваги щодо існуючого 

законодавчого розуміння вказаної проблеми, коли згідно вимог п.п. 11, 12 

ч. 1 ст. 3 КПК України пропонується відповідно під малолітньою особою 

розуміти дитину до досягнення нею чотирнадцяти років, а під 

неповнолітньою – й малолітню особу, а також дитину у віці від чотирнадцяти 

до вісімнадцяти років, [6], тобто малолітня дитина охоплює собою немовлят, 

дошкільнят і власне малолітніх осіб і є неповнолітньою і разом з тим є й інші 

неповнолітні особи, які термінологічно не відокремлені, а О.С. Тунтула 

достатньо виважено використовує невизначену чіткими віковими межами 

побутову термінологію і іменує їх підлітками із чіткою віковою градацією. 

Ще значно гірша ситуація у цьому відношенні спостерігається у проекті 

Кримінального кодексу України, де п. п. 27, 28 і 33 ст. 1.3.1 «Значення 

термінів Кримінального кодексу» вказано відповідно, що малолітня особа – 

особа, яка не досягла 14-річного віку; молода особа – особа, яка досягла 18-

річного віку, але не досягла 21-річного віку; і неповнолітня особа – особа, яка 

досягла 14-річного віку, але не досягла 18-річного віку [7], коли малолітні 

також включають немовлят, дошкільнят і власне малолітніх, але всі ці особи 

нібито вже не є неповнолітніми!!!???  

Більш того, проектом даного кодексу алогічно вводиться вікове поняття 

молодої особи, коли згідно п. п. 7 і 8 ч. 1 ст. 1 «Визначення термінів» Закону 

України «Про основні засади молодіжної політики», молода сім’я – це сім’я у 

значенні, наведеному в Сімейному кодексі України, вік кожного члена якої не 

перевищує 35 років; а молодіжна громадська організація - громадське 

об’єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи 

віком від 14 до 35 років, крім випадків, визначених цим Законом [8], коли 

вже принаймні і підлітки, а також особи від 22 до 35 років включно не є 

молодими людьми, якими все ж таки краще за все вважати всіх осіб від 

народження до 33 років – передсмертного віку Ісуса Христа. Адже важко 
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зупинитися власне на тій межі, що задовольнить всіх у контексті 

відмежування молодих і немолодих осіб. А за такого підходу все ж таки, як 

здається, буде найменше нарікань, оскільки є хоча будь-яке обґрунтування 

такої межі. 
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СТРАТЕГІЧНЕ ОБОРОННЕ ПАРТНЕРСТВО: США-УКРАЇНА 

 

В ході робочого візиту 31 серпня 2021 р. Президента України 

Володимира Зеленського в Сполучені Штати були підписані ряд угод щодо 

стратегічних основ оборонного партнерства, науково-технічної співпраці, 

безпеки космічних польотів, захист інформації та безпеки кордонів. 

Зокрема, у присутності Президента між Міністерством оборони України 

та Міністерством оборони США були підписані Стратегічні рамки оборони, що 

створює умови для значного зміцнення співпраці між двома країнами в 

області оборони, забезпечує міжнародно-правову підтримку з боку США 

суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України, забезпечує 

спільний опір російської агресії та сприяє членству України в НАТО.  

Стратегічні рамки оборони підтверджують ключові принципи та 

встановлюють амбітні цілі двосторонніх відносин між Україною і 

Сполученими Штатами в області оборони. Серед іншого, підтверджуючи 

підтримку Сполученими Штатами суверенітету та територіальної цілісності 

нашої держави, а також засуджуючи російську окупацію Криму і агресію на 

сході України; визначення подальших кроків в співпраці між Міністерством 

оборони України і Міністерством оборони США по збільшенню військового 

потенціалу та готовності нашої країни до збереження територіальної 

цілісності, просування до взаємодії з НАТО та зміцнення регіональної 

безпеки; підтверджуючи незмінну підтримку права України визначати свій 

майбутній зовнішньополітичний курс незалежно від зовнішнього втручання.  

Для продовження досягнення цих цілей в період до грудня 2026 року 

двосторонні відносини у сфері оборони мають бути зосереджені на 

підтвердженні того, що двостороння співпраця в області безпеки, а також 

підтримка США, включаючи повну програму навчання, ефективно 

допомагають Україні протистояти російській агресії; проведення реформ в 

оборонному секторі відповідно до принципів і стандартів НАТО; сприяння 

реалізації положень Стратегії розвитку оборонної промисловості і реалізації 

реформ для забезпечення потреб Збройних Сил України; поглиблення 

співпраці в Чорноморському регіоні в цілях забезпечення свободи 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1414-20#Text
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судноплавства і ефективної протидії загрозам і викликам в усіх сферах 

військової діяльності; зміцнення співпраці у сфері кібербезпеки; партнерство 

співтовариств військової розвідки. 

Між Урядом України і Урядом США також було підписано Генеральну 

угоду по проєктах досліджень, розробок, випробувань та оцінок, що 

демонструє фундаментальне поглиблення співпраці між двома країнами в 

науково-технічній і військово-технічній галузях та сприяє розвитку 

міжнародно-правової бази для укладення договорів на виконання спільних 

науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері оборони. 

Нормативний акт створює умови для впровадження передових оборонних 

технологій, запуску проєктів в області модернізації озброєння і військової 

техніки із залученням американської сторони та передбачає реалізацію 

заходів по випробуванню озброєння і військової техніки з використанням 

техніки і технологій. Угода дозволяє залучати українські дослідницькі 

інститути до реалізації проєктів США, просуванню продуктів і послуг обох 

країн на ринках третіх країн з урахуванням стандартів країн-членів НАТО та 

дозволяє використовувати найсучасніші технології, устаткування, котрі 

відсутні в Україні, для проведення досліджень, перевірки результатів та 

оцінки їх ефективності. 

Крім того, був підписаний Меморандум про взаєморозуміння між 

Державним космічним агентством України та Космічним командуванням 

Міністерства оборони США про співпрацю в області безпеки космічних 

польотів та надання послуг і інформації по обізнаності про космічну 

ситуацію. Даний документ розширює розвиток українсько-американської 

співпраці на новий напрям, відповідає участі України в космічній програмі 

Artemis під керівництвом Сполучених Штатів, відкриває додаткові 

можливості для нашої країни в контексті намірів підготувати власну ракету-

носій для майбутніх комерційних запусків. Це також систематично 

сприятиме відновленню попередніх або укладенню нових двосторонніх угод 

між Україною і Сполученими Штатами в космічній сфері.  

Також у Вашингтоні було підписано Угоду між Управлінням Державної 

служби спеціального зв'язку і захисту інформації України і Державним 

департаментом Сполучених Штатів про створення захищеного каналу зв'язку. 

Документ передбачає безпечну лінію зв'язку, забезпечує стабільний 

спеціальний канал зв'язку між Україною і США, демонструє збереження та 

зміцнення двосторонньої довіри між Києвом і Вашингтоном, відповідає 

загальним українсько-американським інтересам в зміцненні світу та 

міжнародної безпеки, знижує загрози та покращує виконання функцій 

національними урядовими установами, що беруть участь.  

Між Державною пограничною службою України та Митно-пограничною 

службою США було укладено угоду між урядами країн про використання 
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інформації стосовно туристів. Це ще один крок до підвищення рівня 

пограничної та національної безпеки як України, так і Сполучених Штатів, а 

також значний крок в стратегічному партнерстві. Україні буде надана 

допомога у впровадженні автоматизованої системи націлювання ATS-

GLOBAL, яка є ефективним інструментом аналізу ризиків. Відповідне 

апаратне та програмне забезпечення сприятиме якісному спостереженню за  

туристами і виявленню осіб, що піддаються високому ризику причетності до 

терористичних загроз або трансграничних злочинів, а також виявленню 

міжнародних злочинців. Досягнуті угоди також встановлюють індивідуальну 

та організаційну відповідальність за безпеку даних, оновлення профілів 

ризиків і створення нових, обмін інформацією і регулювання інформаційних 

відносин. 

Отже, для України дуже важлива підтримка з боку США територіальної 

цілісності України, набуття членства в НАТО й спільна протидія агресії РФ. 
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ІННОВАЦІЙНЕ РОЗУМІННЯ БАЗИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ ОСІБ І ПОВНОВАЖЕНЬ АНТИДЕЛІКТОЛОГІВ  

З ЇЇ ПОДОЛАННЯ В КОНТЕКСТІ 

ПЕРСПЕКТИВ СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ 

 

У низці останніх монографій Ю. О. Ланцедової та інших представників 

наукової школи юриспруденції професора Аланкіра [2; с. 71-79; 3, с. 31-36; та 

ін.] презентовано інноваційне розуміння базисних властивостей девіантної 

поведінки осіб і повноважень антиделіктологів з її подолання, що більш 

правильно представити у контексті реалізації передбачених ст. 1 Конституції 

України перспектив становлення української правової держави [4] у такій 

редакції : 

1. Під девіантною поведінкою фізичної особи пропонується розуміти її 

поведінку, яка систематично (три і більше разів) проявляється в певних 

відхиленнях від загальноприйнятих норм і : 

1.1. Яка, залежно від наслідків поділяється на : 

mailto:bideialexander57@gmail.com
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1.1.1. Безделіктну девіантну поведінку фізичної особи, тобто таку, яка 

не завдає і не може заподіяти збитки (фізичну та/чи матеріальну та/або 

первинну і вторинну моральну шкоду та/або упущену вигоду) ні самому 

девианту, ні оточуючим його фізичним особам та/або не перешкоджає і не 

може перешкоджати нормальному здійсненню тієї діяльності, в яку девиант 

залучений або з якої будь-яким іншим способом пов'язаний. 

1.1.2. Антисоціальну девіантну поведінку фізичної особи, тобто таку, 

яка завдає чи може заподіяти збитки (фізичну та/чи матеріальну та/або 

первинну і вторинну моральну шкоду та/або упущену вигоду) самому 

девианту чи оточуючим його фізичним особам та/або перешкоджає чи може 

перешкоджати нормальному здійсненню тієї діяльності, в яку девиант 

залучений або з якої будь-яким іншим способом пов'язаний і яка, в свою 

чергу : 

1.1.2.1. Залежно від розміру збитків, що заподіяні або можуть бути 

завдані тим чи іншим соціосуб'єктам, має ступеневий сутнісний видовий 

поділ на : 

1.1.2.1. Залежно від розміру збитків, що заподіяні або можуть бути 

завдані тим чи іншим соціосуб'єктам, має ступеневий сутнісний видовий 

поділ на :  

1.1.2.1.1. Кримінальну антисоціальну поведінку - кримінальні 

правопорушення або макроправопорушення, що заподіюють або можуть 

заподіяти суттєві і більші збитки, і додатково в залежності від складу діяння 

мають видовий поділ на : злочини, паразлочини, квазізлочини, 

квазіпаразлочини, паранещасні випадки і нещасні випадки.  

1.1.2.1.2. Іншу антисоціальну поведінку - мініправопорушення, що 

заподіюють або можуть заподіяти менш, ніж істотні, збитки, що додатково в 

залежності від сутності порушуваних правовідносин поділяються на 

адміністративні, дисциплінарні, де-факто майново-договірні та де-юре 

майново-договірні правопорушення, і кожен з яких в залежності від складу 

діяння також має видовий поділ на : проступки, парапроступки, 

квазіпроступки, квазіпарапроступки, параказуси і казуси. 

1.2. Має такі базисні причини окремо або в будь-якому їх поєднанні :  

1.2.1. Генетична схильність.  

1.2.2. Недоліки виховання.  

1.2.3. Психічні та/чи інші захворювання. 

1.3. Залежно від причини антисоціальної форми прояву потребує в 

цілях негайного припинення та/чи в будь-якому випадку виключення 

подальшого заподіяння збитків оточуючим соціосуб'єктам та/або створення 

перешкод до нормального здійснення відповідної діяльності в ізоляції 

антисоцдевіанта (виступаючого в такому аспекті вже в якості 

правопорушника) та подальшого повного або в будь-якому випадку з метою 
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максимально можливого подолання проявів його антисоціальної поведінки 

застосуванням до антисоцдевіанта спеціалізованого прямого державного 

примусу, пов'язаного або не пов'язаного із лікуванням.  

Наприклад, в силу того, що відповідно до вимог ч. 2 ст. 53 Конституції 

України так звана загальна середня освіта, що правильніше називати 

шкільною або некваліфікованою робітничою освітою [1, с. 78], є для всіх 

співвітчизників обов’язковою [4]. 

І тому відповідно до вимог ч. 2 ст. 3 Конституції України [4] 

керівництво і викладацький склад відповідної школи чи іншого прирівняного 

до нього навчального закладу, а згідно з вимогами ч. 2 ст. 102 Конституції 

України [4] - в кінцевому рахунку Президент України, просто таки зобов'язані 

забезпечити отримання кожним без винятку співвітчизником (в т. ч. й 

девиантом) належних шкільних компетентностей - некваліфікованої робочої, 

загальнолюдської та потенційної, кожна з яких підсумовується із базисної та 

детальної доктринальної, прикладної та аналітичної компетенції [1, с. 72]. 

На підставі викладеного з того моменту, як тільки буде діагностовано 

наявність стійкої антисоціальної поведінки певного учня (а для цього 

достатньо встановити за аналогією із трудовими правовідносинами протягом 

місяця систему - три і більше разів, наявності антисоціальних проявів, 

пов’язаних у т. ч. із нелегітимним вживанням наркотиків та інших 

сильнодіючих лікарських засобів), цей учень як уже правопорушник повинен 

бути на підставі вимог ч. 2 ст. 3 і ч. 2 ст. 53 Конституції України [4] негайно 

виключений зі школи з метою створення умов для безумовного виконання 

керівництвом і викладацьким складом школи (іншого навчального закладу) 

конституційного обов'язку із забезпечення отримання всіма іншими учнями 

вказаних належних шкільних компетентностей. 

Після цього треба встановити причину сталої антисоціальної поведінки 

учня і направити його до відповідного спеціалізованого навчального закладу 

(з лікуванням або без такого, у т. ч. за наявності підстав - й від алкоголізму, 

вживання наркотиків або інших сильнодіючих лікарських засобів чи від 

іншої залежності) або при наявності підстав – у спеціально відведені місця 

позбавлення волі для неповнолітніх, а за відсутності і такої можливості - 

організувати (тільки не силами звичайної школи або прирівняного до нього 

навчального закладу, оскільки із таким девиантом повинні працювати вже 

професіонали вищого рівня та підготовки) індивідуальне отримання 

антисоцдевіантом належних шкільних компетентностей, що залежно від 

причини девіантної поведінки та наявності відповідної необхідності – треба 

також здійснювати з лікуванням від алкоголізму, вживання наркотиків або 

інших сильнодіючих лікарських засобів. 

За відсутності й такої можливості, треба виходити з того, що з двох зол 

вибирають менше - неможливість отримання належних шкільних 
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компетентностей тільки антисоцдевіантом, а не багатьма іншими учнями 

школи (іншого навчального закладу) в разі продовження їх навчання з 

антисоцдевиантом. 

Звичайно ж завданням Президента України є забезпечення в кінцевому 

підсумку кожного антисоцдевіанта спеціальними умовами для гарантованого 

отримання ним за рахунок держави належних шкільних компетентностей і 

компетенцій, що не виключає необхідність обов’язкового здійснення й 

вказаного лікування. 

Антисоціальна поведінка особи, яка задіяна у сферу журналістської 

галузі права і медіабезпеки, обумовлює необхідність безумовного та 

оперативного застосування до неї (правопорушника) державного примусу 

(сукупності несприятливих наслідків) у вигляді позитивної або негативної 

(супутньої, карально-виховної, відновлювальної) юридичної відповідальності, 

що : 

1. Залежно від суб'єктів, порядку і меж застосування є : 

1.1. Прямим державним примусом, що застосовуються суб'єктами 

владних повноважень відповідних антиделіктних органів, тобто держорганів, 

покликаних найбільш ефективно, раціонально та якісно здійснювати в своїй 

компетенції ті чи інші стадії подолання правопорушень і контроль за 

безумовним знаходженням в межах норми рівня необхідності, достатності та 

гуманності реалізації відповідними соціосуб’єктами делегованого державного 

примусу. 

1.2. Делегованим державним примусом, тобто делегованим державою із 

безперервним здійсненням вказаного контролю : 

1.2.1. Родині. 

1.2.2. Колективу : навчальному, трудовому, військовому та ін. 

1.2.3. Соціооточенню для застосування в умовах необхідної оборони, 

крайньої необхідності, інших обставин, що виключають антисоциальность або 

винність діяння. 

2. Як і повноваження осіб, які застосовують прямий або делегований 

державний примус, має володіти базисними властивостями, тобто бути : 

2.1. Необхідним, тобто застосовуватися в ситуації наявності тільки 

антисоціальної поведінки девианта. 

2.2. Достатнім, тобто таким за ступенем і характером, чого достатньо 

для подолання антисоціальної поведінки девианта, але в будь-якому випадку 

- для негайного припинення такої поведінки. 

2.3. Гуманним, тобто таким за ступенем і характером, чого на 

мінімально можливому рівні буде досить для досягнення вказаних у п. 2.2 

цілей, а також покарання антисоцдевіанта в межах загальновизнаних норм 

та попередження вчинення ним та іншими антисоцдевіантами 

правопорушень. 
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2.4. Професійним, тобто застосовуватися тільки особами, котрі 

оволоділи за допомогою академічного вищої освіти накопиченими століттями 

попередніми поколіннями досягненнями у вигляді належної антиделіктної 

компетентності, що складається із такої сукупності антиделіктних 

компетенцій, як :  

4.1. Доктринальна (базисні і детальні теоретичні антиделіктні та інші 

знання, коли перші антиделіктолог зобов'язаний застосовувати для 

вирішення певної практичної задачі у будь-якій ситуації, а другі - при 

наявності можливості відшукати джерело таких знань, вивчити їх і 

застосувати для вирішення практичного завдання).  

4.2. Прикладна (практичні антиделіктні навички та вміння).  

4.3. Аналітична (рівень загального і антиделіктного аналітичного 

мислення) [1, с. 92-93]. 

Якість професійності застосування делегованого державного примусу 

оцінюється антиделіктологами на основі рівня дотримання відповідним 

соціосуб'єктом критеріїв необхідності, достатності та гуманності делегованого 

державного примусу. 

Недотримання таких критеріїв при застосуванні до девіанта, залученого 

у сферу журналістської галузі права і медіабезпеки, як делегованого, так і 

прямого державного примусу перетворює такий примус в насильство, а 

суб'єктів, які його допустили, у відповідних правопорушників. 

2.5. Збалансованим, тобто таким, що здійснюється при наявності 

балансу прав і обов'язків антиделіктолога, девіанта та інших учасників 

судочинства, що виключає зловживання з будь-якого боку, але забезпечує 

тлумачення всіх сумнівів при прийнятті проміжного рішення у невизначеній 

антиделіктній ситуації, на користь антиделиктолога. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ  

І ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

 

Актуальність обраної теми обумовлена тим, що сьогодні в Україні 

відбуваються складні процеси формування правової держави та 

громадянського суспільства. Демократичні перетворення, чітко демонструють 

не лише пріоритети майбутнього розвитку, а й недоліки, які стримують 

динаміку цього процесу. Доказом цього є демократизація всіх сфер 

суспільного життя, підвищення рівня політичної участі громадян. Водночас ці 

процеси відбуваються на тлі постійних політичних суперечностей, 

нестабільності державних органів, двозначності та невизначеності у 

законодавчій сфері. У зв'язку з цим виникає необхідність виявлення 

реального стану їх функціонування та перспектив їх розвитку в нашій країні.  

Питання щодо дослідження особливостей формування правової 

держави і громадянського суспільства в сучасній Україні вивчається багатьма 

науковцями. Серед сучасних вітчизняних дослідників правової держави 

варто відзначити праці В. Баркова, Т. Розової, О. Батанова, О. Скакуна, М. 

Михальченка, О. Косілової, Л. Самофалова, М. Кельмана, В. Копєйчикова, В. 

Котюка, С. Лисенкова, М. Матузова, О. Мурашина, В. Нерсесянца, П. 

Рабіновича та ін. Відомими роботами з питань дослідження багатоаспектної 

проблеми становлення громадянського суспільства в Україні є праці таких 

видатних науковців як: Т. Бєльська, Н. Бенюх, О. Білий, С. Демченко, В. 

Дзюндзюк, М. Долішній, Т. Заяць, Г. Зеленько, С. Кадомцева, Н. Калінкіна, А. 

Колодій, В. Корженко, В. Кравчук, В. Куценко, М. Месюк, Ю. Михальський, В. 

Місюра, В. Нікітін, Л. Новоскольцева, А. Палій, Т. Пантелєєва, О. Пухкал, Ф. 
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Рудич, О. Сергєєва, В. Слюсаренко, С. Телешун, А. Ткачук, О. Чаплигін, Ю. 

Шаров та ін. Проте, зазначимо, що не дивлячись на доволі велику кількість 

публікацій за даною темою, одним із найбільш дискусійних питань сьогодні є 

саме питання щодо особливостей формування правової держави та 

громадянського суспільства в Україні, яке набуває особливої актуальності 

також у зв’язку з необхідністю подолання певного негативного попереднього 

досвіду політичної участі громадян у вирішенні соціально-політичних питань. 

Зазначимо, що побудова громадянського суспільства, демократичної, 

правової держави - це не тільки внутрішньополітична потреба, а й зовнішня 

необхідність, що продиктована розвитком України в сучасних умовах [4, c. 

706]. Процес формування правової держави характеризується спільною 

рисою - рухом людства до свободи, свідомою спробою обмежити державу, 

змусити її поважати закони та захищати честь і гідність людини як найвищу 

цінність. Щодо формування громадянського суспільства правової держави, то 

цей процес має історичний характер і його функціонування визначається 

життєвими інтересами та потребами суспільства в цілому та окремих 

соціальних груп. У сучасній науковій літературі існує низка підходів до 

історичного шляху становлення та розвитку громадянського суспільства. 

Поділ ґрунтується на відносинах між громадянським суспільством і державою 

та визначенні місця громадянського суспільства в структурі людського 

суспільства. Не існує єдиного загальновизнаного серед науковців підходу до 

визначення громадянського суспільства, його природи, функцій, 

інституційного складу та характеру взаємодії з державою.  

Процес розвитку громадянського суспільства в Україні безпосередньо 

залежить від правового визначення статусу його інститутів і, зокрема, від 

найбільш ефективного законодавчого закріплення узгодженої процедури 

створення та функціонування громадських організацій [1, c. 283]. 

Законодавство має ґрунтуватися на достатньо збалансованому, розумному 

балансі інтересів держави та громадянського суспільства [2, c. 82]. 

Громадянське суспільство та правова держава постійно розвиваються, що 

робить питання їх відносин та взаємодії актуальними у будь -який час. 

Ретельне вивчення та усвідомлення цих явищ важливо для забезпечення їх 

оптимального розвитку та функціонування. Тільки соціальна, правова, 

демократична держава створює для цього відповідний правовий простір, але 

це складний і тривалий процес.  

Таким чином, зазначимо, що громадянське суспільство і правова 

держава відображають найважливіші характеристики та невід`ємні сторони 

сучасної демократії. Як зазначає, О.Косілова, «вони об’єднані в першу чергу 

верховенством права, яке є обов’язковим як для громадян, так і для держави, 

та забезпеченням прав і свобод громадян, гарантом яких має бути держава. З 

одного боку застосування верховенства права не може не ґрунтуватися на 
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відносно автономному режимі механізму саморегуляції громадянського 

суспільства, а з іншого – органічні доповнення функціонування 

громадянського суспільства формуються на правових принципах державних 

установ» [3, c. 42]. Крім того, функціонування верховенства права виключає 

можливість концентрації влади в руках особи, держави чи суспільно-

політичної структури. Тож, важливим чинником стабільного демократичного 

розвитку є баланс між громадянським суспільством і державою, а його 

порушення призводить до відчуження та політичного безсилля людей, 

гіпертрофії структур влади. Водночас громадянське суспільство залежить від 

держави, оскільки воно не може розвиватися та функціонувати в умовах 

політичного насильства. 
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ОХОРОНА АВТОРСЬКИХ ПРАВ 

 

Авторське право історично виникло внаслідок потреби захистити права 

авторів літературних творів та творів мистецтва; нині Авторське право 

поширюється фактично на будь-які результати творчої діяльності.  

Сучасне авторське право охороняється низкою національних і 

міжнародних нормативно-правових актів, основними серед яких є Бернська 

конвенція про охорону літературних і художніх творів (1886, останній 

перегляд — 1971, зі змінами — 1979, Україна з 1995), Всесвітня конвенція 

про авторське право (1952, Україна з 1993), Конвенція про охорону інтересів 

виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм (1971, 

Україна з 1999), Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про 

авторське право (1996, Україна з 2001) та ін. В Україні — Закон України «Про 

авторське право і суміжні права» (1993) та Глава 36 Цивільного кодексу 

України (2003). 

Об’єктами авторського права є: 

письмові (літературні, художні), усні (лекції, промови, проповіді), 

сценічні (драматичні, хореографічні твори, пантоміми), музичні твори (з 

текстом або без тексту); 

аудіовізуальні та ілюстративні твори; 

твори образотворчого мистецтва. 

Нині авторське право також поширюється фактично на будь-які 

результати творчої діяльності, включаючи комп’ютерні програми, фільми, 

фотографії, скульптури, архітектурні проекти, рекламні проспекти, 

картографічну продукцію, технічні креслення тощо. 

На основі попередніх творів, що перебувають під охороною авторського 

права можуть створюватись нові роботи, які містять елементи первісного 

твору. Такі твори, якщо вони є результатом творчої праці та не порушують 

авторських прав на первинний твір (тобто за згодою автора), також 

охороняються авторським правом. Ними можуть бути адаптовані сценарії, 

аранжування, тексти перекладів та інші переробки творів, а також збірки 

творів (антології, енциклопедії, бази даних), якщо вони за добором або 

упорядкуванням їх складових частин є результатом інтелектуальної 

діяльності. Об’єктами авторського права не є офіційні документи (закони та 

підзаконні акти, судові рішення, інші адміністративні тексти), а також їх 

офіційні переклади, державні символи, народна творчість, повідомлення 
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інформаційного характеру. Авторське право на твір не пов’язане з правом 

власності на матеріальний об’єкт (носій), в якому цей твір виражений.  

Суб’єктами авторського права є фізичні та юридичні особи — носії 

суб’єктивних майнових та немайнових прав та обов’язків. До особистих 

(немайнових) прав, які захищає авторське право належать права: вимагати 

визнання свого авторства, згадки імені автора у зв’язку з використанням 

твору; заборонити згадування свого імені, якщо автор бажає залишитись 

невідомим; обирати псевдонім і вимагати зазначення псевдоніма замість 

справжнього імені автора; вимагати збереження цілісності твору, протидіяти 

будь-якій зміні твору або будь-якому посяганню на твір, що може зашкодити 

репутації автора; право на оприлюднення твору. Майнові права визначають 

виключне право особи, яка має авторське право, на використання твору в 

будь-якій формі та будь-яким способом з правом одержання винагороди за 

таке використання. Майнові права авторів можуть передаватися у спадщину.  

Існують дві системи авторського права: загального (Велика Британія, 

США) — гарантує лише майнові права, авторське право прирівнюється до 

форми власності, та цивільного права (континентальна Європа) — захищає 

майнові та немайнові права. Остання походить від німецьких філософських 

концепцій, які визначали творчу діяльність автора невід’ємною частиною 

його особистості, яка має охоронятися законом через природну 

справедливість. 

Отже, авторське право - це сукупність правових норм, які регулюють 

відносини, що виникають внаслідок створення і використання творів 

літератури, мистецтва та науки. Недосконалість законодавства, яке регулює в 

сфері авторського права створює деякі проблеми для авторів творів, це може 

завдавати матеріальної та моральної шкоди. 
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РОЗКРИТТЯ ТА ІНШОГО ПОДОЛАННЯ ІНШИХ ПОРУШЕНЬ ГЕНДЕРНОЇ 

ПАРАДИГМИ В КОНТЕКСТІ ПЕРСПЕКТИВ  

СТАНОВЛЕННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ 

 

В одній з монографій О.С. Тунтули [4, с. 46-48] було презентовано 

інноваційне розуміння виявлення, припинення, розкриття та іншого 

подолання інших, окрім традиційних сексуальних кримінальних та 

адміністративних правопорушень та порушень гендерної парадигми, що 

набуває особливого значення в контексті виконання вимог ст. 1 Конституції 

України у частині реалізації перспектив становлення української правової 

держави [3] і може бути представлена таким чином:  

Розроблена вказаним автором інноваційна гендерна парадигма 

передбачає систему дій із виявлення, припинення, розкриття та іншого 

подолання наступних інших порушень Гендерної парадигми:  

1. Інших, окрім вказаних вище кримінальних та інших статевих та 

пов’язаних з ними інших порушень Гендерної парадигми, що об’єднуються 

загальнім поняттям «сексизму», під яким, згідно Рекомендації CM/Rec(2019)1 

Комітету міністрів Ради Європи від 27 бер. 2019 р. «Запобігання та боротьба з 

сексизмом», розуміються : 

1.1. Будь-який акт, жести, візуальна репрезентація, сказані чи 

написані слова, практика чи поведінка, які базуються на ідеї, що особа чи 

група осіб є малозначимими через їхню стать. 

1.2. Діяння і визначення, що виникають у публічній чи приватній 

сфері, онлайн чи офлайн, з метою чи які мають наслідком : 

1.2.1. Порушення гідності або прав людини чи групи людей. 

1.2.2. Спричинення фізичної, сексуальної, психологічної, соціально-

економічної шкоди або страждання людині чи групі людей. 

1.2.3. Створення ворожого, принизливого середовища. 

1.2.4. Створення бар’єрів у реалізації прав для людини чи групи людей.  

1.2.5. Підтримка і закріплення гендерних стереотипів6 [2, с. 10]. 

                                                           
6
 «Ґендерні стереотипи – це упереджені соціальні та культурні шаблони чи ідеї, згідно з якими чоловіків та 

жінок наділяють характеристиками й функціями, що визначаються й обмежуються їхньою статтю [2, с. 10]. 
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У цьому відношенні окрема увага в гендерній парадигмі приділяється 

іншим порушенням гендерної парадигми, що притаманні такого роду 

проявам у засобах масової інформації (далі - ЗМІ), що, згідно Рекомендацій 

Ради Європи CM/REC(2019)1, іменуються проявами сексизму у ЗМІ – 

електронних, друкованих, візуальних і аудіо, і можуть проявлятися у 

наступному : 

- сексуальні, сексуалізовані та расистські зображення й представлення 

жінок, чоловіків, дівчат і хлопців, зокрема, на телебаченні, у рекламі, 

фільмах, відеоіграх і порнографічних матеріалах;  

- зневажливе чи принизливе висвітлення зовнішності, вбрання і 

поведінки жінок, а не збалансоване та зважене обговорення їхніх поглядів і 

думок;  

- висвітлення і зображення жінок та чоловіків у стереотипних ролях у 

родині чи громаді;  

- відтворення та збереження ґендерних стереотипів стосовно жертв 

ґендерно-зумовленого насильства [2, с. 20]; 

- незбалансоване представництво та недостатньо широке залучення 

жінок у різних професійних та інформативних ролях (експертки, 

коментаторки), особливо жінок із груп меншин [2, с. 21]. 

Акцентовано увагу й «сексизму на робочому місці», що  включає, серед 

іншого, принизливі коментарі, об’єктивізацію, сексистський гумор і жарти, 

надто фамільярні зауваження, примус людей мовчати чи ігнорування їх, 

безпідставні коментарі про вбрання чи зовнішність, сексистську мову тіла, 

відсутність поваги та чоловічі практики, що залякують або виключають 

жінок, сприяючи чоловікам [2, с. 22]. 

У вказаних Рекомендаціях також наголошується на тому, що 

сексистські повідомлення формують наше суспільство, вони проникають у 

сферу освіти та відтворюються освітніми системами, в яких з ними повинні 

боротись.  

Діти та молоді люди засвоюють ґендерні стереотипи через навчальні 

програми, матеріали, поведінку та мову. Сексизм може бути вкоріненим у 

культурі навчальних закладів на всіх рівнях : від дошкільних до вищих 

навчальних закладів [2, с. 26]. 

Він проявляється в багатьох формах, наприклад, терпимості до 

сексистських зображень та їхньої банальності, до мови та висловів; 

нетерпимості до невідповідної певній статі поведінки; відсутності реакції на 

несвідомі упередження у персоналу та студентів; відсутності належних або 

невідповідність механізмів подання скарг та їхньої реєстрації; відсутності 

покарання за сексуальні домагання, зокрема, з боку інших студентів [2, с. 26-

27]. 
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Проблеми, які варто розв’язати в спортивному житті, охоплюють 

сексистське ставлення ЗМІ, спортивних організацій, тренерів, спортивних 

лідерів, спортсменів тощо; сексистські зображення жінок у спорті,  

применшення важливості спортивних досягнень жінок шляхом їхнього 

зображення в стереотипних ролях чи приниження їхнього виду спорту; 

сексизм і сексистську мову ворожнечі на спортивних заходах [2, с. 28]. 

2. Гендерних зловживань, що демонструють потенційні потерпілі від 

сексуальних кримінальних та інших правопорушень та проявів сексизму, що 

фактично презентує собою так звану віктимну поведінку7 і можуть 

проявлятися у відвертій публічній демонстрації : 

2.1. Клозмінімізації, тобто такої мінімізації одягу, що суперечить 

загальновизнаним нормам моралі та за будь-яких обставин може викликати 

природний статевий потяг протилежної статі, в якості чого не розцінюється 

відповідний, але не явно перебільшений рівень клозмінімізації у процесі 

тренувань чи виступів у спортивних змаганнях (з плавання, гімнастики та 

ін.), циркових. естрадних та інших художньо-самодіяльних виступів, на 

пляжах тощо. 

3.1.2.2. Почуттів кохання із поцілунками,8 обніманнями, затисканнями, 

прогладжування та іншої контактної взаємодії із власними чи сторонніми 

сексуально значимими частинами тіла тощо [1, с. 7]. 

3.1.2.3. Транссексуальної чи трансгендерної належності, жіночого чи 

чоловічого гомосексуалізму та іншої нетрадиційної статевої належності [1, 

с. 7]. 

3.2. За наявності відповідних ознак вказані діяння можуть утворювати 

склад хуліганства або ідеальну сукупність з іншими традиційними 

сексуальними та ін8ими правопорушеннями. 

Викладені традиційні положення міжнародного правового акту 

призвели до того, що були змішані в кучу всі правопорушення, що побудовані 

на сексуальній (статевій) ознаці, у силу чого О.С. Тунтула достатньо 

обґрунтовано запропонувала цілу низку наступних інноваційних понять у цій 

сфері :  

1. Викривач гендерправопорушень - потерпілий або будь-яка інша 

фізична чи юридична особа, яка будь-яким способом подало Повідомлення 

про гендерправопорушення та/або приймає участь в його подоланні.  

                                                           
7
 Віктимна поведінка – це будь-яка поведінка потерпілої особи, що провокує, полегшує або будь-яким 

іншим чином сприяє вчиненню щодо неї кримінального чи іншого правопорушення, у даному випадку того 

чи іншого порушення Гендерної парадигми [4, с. 46]. 
8
 На думку О. А. Кириченка, навіть поцілунок у губи осіб як різної, так й однієї статі фактично означає 

початкову фазу вчинення відповідно статевого акту чи статевого парафілічного діяння [4, с. 46]. 
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2. Гендервіктімна поведінка - будь-яка поведінка потерпілого, що 

провокує, полегшує або будь-яким іншим чином сприяє вчиненню того чи 

іншого кримінального чи іншого гендерправопорушення. 

3. Гендерзловживання - будь-яке діяння, що йде від потенційних 

потерпілих від кримінальних та інших ерпесексуальних правопорушень і 

проявляється в публічній демонстрації клозмінімізаціі, почуттів любові, 

приналежності або проявів парафілії і будь-яке інше діяння, що виходить за 

усталені моральні норми гендерної поведінки. 

4. Гендерна парадигма - система цінностей, принципів і положень, що 

створюють принципово нову якість розуміння, забезпечення і реалізації 

гендерної рівності та оперативного попередження. виявлення, припинення та 

іншого подолання гендерправопорушень. 

5. Гендерправопорушення - ерпесексуальні, нан-ерпесексуальні і 

полісексуальні кримінальні та інші правопорушення, гендерпредікатні і 

гендервіктімні діяння і гендерзловживання. 

6. Гендерпредікатні діяння - будь-яке діяння, вчинене потенційним 

порушником Гендерної парадигми або в його інтересах іншою особою, яка 

полегшує вчинення або створює будь-які інші умови для здійснення в 

майбутньому сексуального правопорушення. 

7. Клозмінімізація - така мінімізація одягу, яка суперечить 

загальновизнаним нормам моралі і за будь-яких обставинах може викликати 

природний ерпесексуальних чи прирівняний до нього потяг, в якості чого не 

розцінюється відповідний, але не явно перебільшений рівень клозмінімізаціі в 

процесі тренувань або виступів в процесі спортивних змагань (з плавання, 

гімнастики та ін.), циркових. естрадних та інших художньо-самодіяльних 

виступів, на пляжах і т. д. [4, с. 8]. 

8. Нан-ерпесексуальні правопорушення - будь-які кримінальні та інші 

правопорушення, що виникають на основі статевих відмінностей, які не 

залежать від і / або не пов'язані з репродуктивним або його моделює 

парасексуальними потягом [4, с. 9]. 

9. Полісексуальні правопорушення - представляють ідеальну або 

реальну сукупність ерпесексуального та нан-ерпесексуального 

правопорушення або одного з них чи обох з іншими кримінальними та 

іншими правопорушеннями [4, с. 9]. 

10. Сексуальні правопорушення - кримінальні та інші правопорушення, 

засновані на будь-яких статевих ознаках, що в залежності від базисного 

стимулу, що визначає їх сутність підрозділяються на ерпесексуальні, нан-

ерпесексуальні і полісексуальні правопорушення [4, с. 10]. 
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11. Ерпесексуальні правопорушення9 - будь-які кримінальні та інші 

правопорушення, що обумовлені репродуктивним потягом, тобто виникають 

на основі репродуктивної функції організму, та/або таким потягом, що 

безпосередньо не спрямоване на реалізацію такої функції, але в тій чи іншій 

мірі пов'язаний з нею, і що природно виникає між особами протилежної 

статі, і до якого прирівнюється аналогічний сексуальний потяг, що не може 

реалізувати репродуктивну функцію організму, але принципово її моделює :  

парасексуальний потяг, що виникає між лесбіянками, геями, бісексуалами, 

пансексуаламі, трансгендерами та/чи особами, які страждають 

позарепродуктивними парафіліями (вуайеризмом, ексгібіціонізмом, 

зоофілією, нарцисизмом, некрофілією, сексуалфетішізмом та ін. між особами 

однієї та/або різної статі, а також аналогічний потяг між особами однієї або 

різної статі, коли хоча б один з яких не страждає позарепродуктівною 

парафилією, але в силу тих чи інших зовнішніх факторів втратив 

репродуктівну функцію [4, с. 13]. 

Список використаних джерел 

1. Гендерна парадигма ПЗВО «Міжнародний класичний університет імені 

Пилипа Орлика». Затв. наказом ректора МКУ імені Пилипа Орлика від 

2.03.2018 р., № 11, зі змінами згідно наказу ректора МКУ імені Пилипа 

Орлика від 26.02.2020 р. № 6. ПЗВО «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» : офіційний сайт. URL : 

https://mku.edu.ua/polozhennya/ 

2. Запобігання та боротьба з сексизмом. Рекомендації CM/Rec(2019)1 

Комітету міністрів Ради Європи від 27 бер. 2019 р. URL : 

https://rm.coe.int/cm-rec-2019-1-on-preventing-and-combating-sexism-

ukr/1680968561 

3. Конституція України : закон України від 28 черв. 1996 р. № 254к/96-ВР. 

Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141, із змінами, 

згідно із законом України № 27-IX від 3 вер. 2019 р., ВВР, 2019, № 38, 

ст. 160. Zakon.rada.gov.ua : веб-сайт. URL : 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр 

4. Тунтула А. С. Гендерная парадигма: системное правовое исследование : 

монография / под ред. А. А. Кириченко. Киев: Издатель Назаров О. А., 

2020. 160 с. (приложение к электронному реферативно-научному 

журналу «Судебно-психологическая экспертиза. Применение полиграфа 

и специальных знаний в юридической практике»), укр., русс. URL: 

                                                           
9
 Походження прикметника «ерпесексуальні» О.С. Тунтула пояснює від букв «р» (ер) - і «п» (пе), які 

покликані в цілях забезпечення лаконічності кінцевого поняття уявити скорочену назву прикметника 

«репродуктивний», тоді як інноваційним прикметником «нан-ерпесексуальні» пропонує скорочено 

позначати прикметник «нерепродуктивний» [4, с. 11]. 

https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Genderrna-paradygma-MKU.docx
https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Genderrna-paradygma-MKU.docx
https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Genderrna-paradygma-MKU.docx
https://mku.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Genderrna-paradygma-MKU.docx
https://rm.coe.int/cm-rec-2019-1-on-preventing-and-combating-sexism-ukr/1680968561
https://rm.coe.int/cm-rec-2019-1-on-preventing-and-combating-sexism-ukr/1680968561
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/27-20#n2
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр


Орликіана-2021: проблеми та перспективи сучасної освіти : матеріали 

науково-практичного симпозіуму 

70 

 

https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/2435-tuntula-a-s-

gendernaya-paradigma-sistemnoe-pravovoe-issledovanie-monografiya. 

 

 

УДК 347.6 

Ганна ШАПОВАЛОВА 

м. Миколаїв 

goldamayer2@gmail.com 

 

МЕДИЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ НАРЕЧЕНИХ: 

ПРАВО ЧИ ОБОВ`ЯЗОК 

 

Наразі, в Україні розширюється географія спеціалізованих навчальних 

закладів для хворих дітей, в тому числі і розумово відсталих, із психічними 

розладами. Чи не є це наслідком того, що наречені, одружуючись, не знають 

про стан здоров'я обранця, а то й приховують якусь недугу, і в результаті 

народжують хворе потомство? 

Сьогодні у цивільному та сімейному праві відсутні правові норми, що 

визначають зміст права особи на інформацію про стан здоров'я, а також 

відсутні правила, що регулюють порядок здійснення цього особистого 

немайнового права.  

Ці питання потребують свого нагального та ефективного вирішення, що 

повинно спрямовуватись на побудову чітких, деталізованих положень 

нормативно-правового характеру. 

Правило про обов'язковість медичного обстеження наречених містить 

Сімейний кодекс Молдови. Умову про необхідність надання особами, які 

укладають шлюб, медичного свідоцтва містить також сімейне законодавство 

деяких країн Європи, а також законодавство низки штатів США. 

Одним із елементів механізму, який покликаний забезпечити укладення 

міцних, тривалих шлюбів і правовою формою піклування держави про 

здоров'я її громадян та їх нащадків, є встановлений у ст. 30 СК України 

обов'язок наречених повідомити один одного про стан свого здоров'я. 

Порядок здійснення медичного обстеження наречених встановлений 

постановою  Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2002 р. № 1740 

«Про затвердження Порядку здійснення добровільного медичного обстеження 

наречених». Проходження медичного обстеження нареченими здійснюється у 

добровільному порядку. 

Однак, на мою думку, зміст ст. 30 СК України суперечить положенням 

ЦК України, а саме в контексті ст. 285 ЦК України щодо кола осіб, які мають 

право на інформацію про стан здоров'я фізичної особи та ст. 286 ЦК України 

https://expertize-journal.org.ua/profesor-kirichenko-o-a/2435-tuntula-a-s-gendernaya-paradigma-sistemnoe-pravovoe-issledovanie-monografiya
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про охорону недоторканості інформації про стан здоров'я людини незалежно 

від її шлюбного статусу. 

Шлюб — радісний та щасливий акт цивільного стану. Подружжя, в 

передчутті настільки важливого моменту у їх житті, покладаючись на взаємну 

довіру, не усвідомлюють важливості питання щодо стану здоров’я один 

одного. Нажаль, деякі люди, заради збереження шлюбу, теж вважають не 

потрібним ділитися інформацією про справжній стан свого здоров'я. Адже, 

ця інформація може бути корисною особисто для кожного.  

Одне діло, коли людина не освідомлена щодо стану свого здоров’я, а 

зовсім інше, коли знає, більш того, усвідомлено підводить до ризику свою 

наречену (нареченого) та нащадків. В цьому випадку набирають чинності 

положення Кримінального Кодексу України. Адже, відповідно до норм КК 

України свідоме поставлення іншої особи в небезпеку зараження вірусом 

імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є 

небезпечною для життя людини, або зараження іншої особи вірусом 

імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби особою, 

яка знала про те, що вона є носієм цього вірусу, тягне за собою притягнення 

особи до кримінальної відповідальності (ст. 130 КК України). Крім того, 

зараження іншої особи венеричною хворобою особою, яка знала про 

наявність у неї цієї хвороби тягне за собою кримінальну відповідальність 

відповідно до ст. 133 КК України. 

Стимулювати до виконання нареченими обов'язку повідомити один 

одного про стан свого здоров'я може також норма ст. 31 СК України. Той з 

наречених, від якого були приховані обставини, що мають для нього істотне 

значення, в тому числі тяжка хвороба іншого нареченого, може відмовитись 

від шлюбу без обов'язку відшкодувати другій стороні затрати, що були нею 

понесені у зв'язку з приготуванням до реєстрації шлюбу та весілля (ч. З ст. 31 

СК України).  

В той же час, у ч. 1 ст. 41 СК України йде мова про подружжя, тобто 

про осіб, шлюб між якими вже зареєстрований. Отже, виходячи зі змісту п. З 

ч. 1 ст. 41 СК України та попереднього зауваження, можна зробити висновок, 

що шлюб може бути визнаний недійсним за рішенням суду, якщо він вже був 

зареєстрований, проте, внаслідок приховування відомостей про стан свого 

здоров'я одним з подружжя під час реєстрації шлюбу, виникла загроза для 

здоров'я або порушення фізичного чи психічного здоров'я іншого з подружжя 

чи їхніх нащадків. 

Зазначені заходи можуть бути достатніми в тому разі, якщо 

приховування відомостей про стан здоров'я одним з наречених, створило 

загрозу порушення фізичного або психічного здоров'я іншого нареченого чи 

їхніх нащадків. 
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У тому ж разі, якщо така поведінка нареченого мала наслідком 

порушення фізичного або психічного здоров'я іншого нареченого або іншого з 

подружжя чи їхніх нащадків, з точки зору сімейного законодавства, ця особа 

може бути зобов'язана сплачувати аліменти іншому з подружжя, а також 

брати участь у витратах, пов'язаних із хворобою другого з подружжя (ст. 90 

СК України). Крім того, на таку особу може бути покладений обов'язок брати 

участь у додаткових витратах на дитину, що викликані її хворобою чи 

каліцтвом (ст. 185 СК України). 

На сьогоднішній день, особливої актуальності набули проблеми, 

пов’язані з правовим регулюванням питань взаємозв’язку та співвідношення 

захисту медичної таємниці і прав пацієнтів. Виходячи із змісту ч.1 ст. 40 

Основ законодавства України про охорону здоров’я від 19.11.1992 р. № 2801-

ХІІ, медична таємниця являє собою сукупність визначеної медичної і 

немедичної інформації, що не підлягає розголошенню. У таємниці повинні 

зберігатися інформація щодо факту звернення особи в лікувальну установу за 

медичною допомогою, стану здоров'я, діагнозу його захворювання й інші 

відомості, включаючи інформацію про сімейне, інтимне життя людини, а 

також про стан здоров'я родичів, близьких осіб пацієнта. 

В Основах законодавства України про охорону здоров'я зазначено, що 

відомості, які складають об'єкт медичної таємниці, не підлягають 

розголошенню, «крім передбачених законодавчими актами випадків» (ст. 40).  

У Сімейному кодексі України (ст.30) передбачено, що особи, які подали 

заяву про реєстрації шлюбу, зобов'язані повідомити один одного про стан 

свого здоров'я. Приховання тяжкої хвороби, а також хвороби, небезпечної 

для іншої особи, що вступає в шлюб і їхніх нащадків, може бути основою для 

визнання шлюбу недійсним. Держава у свою чергу забезпечує створення 

умов для медичного обстеження осіб, що подали заяву про реєстрації шлюбу. 

Але таке медичне обстеження є добровільним.  

Але існує необхідність щодо узгодження між собою деяких аспектів 

законодавчої бази, задля уникнення колізійних питань з приводу виконання 

нареченими обов'язку повідомити один одного про стан свого здоров'я.  

Українське Законодавство крокує шляхом покращення та турботи про 

життя кожного окремо та українського народу в цілому, напрямлене на 

збереження здоров’я нації. 

Чинне законодавство містить досить ефективний механізм, завдяки 

якому може забезпечуватись право осіб на охорону здоров'я як при укладенні 

шлюбу, так і після виникнення в них шлюбного статусу. З огляду на це даний 

механізм повинен широко застосовуватись з метою запобігання поширенню 

тяжких невиліковних хвороб серед населення та передачі важких спадкових 

захворювань і патологій нащадкам. 
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Найбільшим пам’ятником давньоруського права й основним правовим 

документом Давньоруської держави був збірник правових норм, що дістав 

назву Руської Правди, і зберіг своє значення у більш пізні періоди історії. Її 

норми лежать в основі Псковської і Новгородський судних грамот і наступних 

законодавчих актів не тільки руського, але й литовського права. До наших 

днів дійшло більше ста списків Руської Правди. Первісний текст Руської 

Правди на жаль до нас не дійшов. Перший текст був виявлений і 

підготовлений до друку відомим російським істориком В.Н. Татищевим у 

1738 р. Назва пам’ятника відмінно від європейських традицій, де аналогічні 

збірники права одержували чисто юридичні заголовки - закон, законник. На 

Русі в цей час були відомі поняття «статут», «закон», «звичай», але документ 

позначений легально-моральним терміном «Правда». Скорочена Правда 

склалася в середині XV в. з переробленої Великої Правди.  

Безперечно, що, як і будь-який інший правовий акт, Руська Правда не 

могла виникнути на порожньому місці, не маючи під собою основи у вигляді 

джерел права. Залишається перелічити і проаналізувати ці джерела, оцінити 

їхній внесок у створення Руської Правди. Вивчення процесу права має не 

тільки чисто пізнавальний, академічний, але і політико-практичний характер. 

Воно дозволяє глибше зрозуміти соціальну природу права, особливості і риси, 

дає можливість проаналізувати причини й умови виникнення і розвитку [1, 

с.14].  

Формування пенітенціарного законодавства в Древній Русі почалося 

при становленні державності у східних слов'ян. Усі феодальні суспільства 

були строго стратифіковані, тобто складалися зі станів, права й обов’язки 

яких чітко визначені законом як нерівні по відношенню один до одного і до 

держави. Іншими словами, кожен стан мав свій юридичний статус. Було б 

великим спрощенням розглядати феодальне суспільство з погляду 

визискувачів і визискуваних. 
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Стан феодалів, складаючи бойову силу князівських дружин, 

незважаючи на усі свої матеріальні вигоди, міг втратити життя - саме 

коштовне - простіше й імовірніше, ніж бідний стан селян. Феодальне 

суспільство було релігійно-статичним, не схильним до різкої еволюції. 

Прагнучи закріпити цю статичність, держава консервувала відносини зі 

станами в законодавчому порядку. Не склавшись у глобальну систему 

виробництва, рабство Русі одержало поширення як суспільний уклад. 

Джерелом рабства був насамперед полон, народження від рабині. У рабство 

попадали за тяжкі карні злочини (розгарбування), залежний закуп обертався 

в раба у випадку утечі від хазяїна і крадіжки, у рабство обертався злісний 

банкрут. 

У руській Правді відбилися процеси, аналогічні римському праву, де 

раб наділявся особливим майном (пекулієм), із правом розпоряджатися ним у 

господарських цілях на користь пана. Так холопи вели торгові операції з 

доручення хазяїв. 

Клас феодалів формувався поступово. У нього входили князі, бояри, 

дружина, місцева знать, посадники, тіуни і т.д. Феодали здійснювали 

цивільне управління і відповідали за професійну військову організацію. Вони 

були взаємно зв’язані системою васалітету, що регулює права й обов'язки 

один перед одним і перед державою. Для забезпечення функцій управління 

населення платило данину і судові штрафи. Матеріальні потреби військової 

організації забезпечувалися земельною власністю. Васальні і земельні 

відносини феодалів, їхній зв’язок з великим князем регулювалися, швидше за 

все, спеціальними договорами. У Руській Правді розкриті лише деякі аспекти 

правового статусу цього стану. Вона встановлює подвійну виру (штраф за 

убивство) у 80 гривень за убивство князівських слуг, конюхів, огніщан. Але 

про самих бояр і дружинників кодекс мовчить. Імовірно, за зазіхання на них 

застосовувалася страта. У літописах неодноразово описується застосування 

страти під час народних хвилювань. Наступна група статей Руської Правди 

захищає власність. 

Установлюється штраф у 12 гривень за порушення земельної межі. 

Деякі дослідники вважають, що висока ставка штрафу вказує на 

приналежність власності феодалу. Такий же штраф випливає за руйнування 

бджоляників, боярських угідь, за крадіжку ловчих соколів і яструбів. Вищі 

штрафи в 12 гривень установлюються за побої, вибиті зуби, ушкоджену 

бороду, - видимо, корпоративне розуміння честі найчастіше приводило до 

фізичних зіткнень.  

Обов’язки селянського населення стосовно держави виражалися в 

сплаті податків у формі данини й оброків і участі в збройному захисті у 

випадку воєнних дій. На селян поширювалися державна юрисдикція і 

князівський суд [2, с. 5-6].  
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У науці існує ряд думок про смердів, їх вважають вільними селянами, 

феодально-залежними, особами рабського стану, кріпаками і навіть 

категорією, подібною з дрібним лицарством. Але основна полеміка ведеться 

по лінії: вільні  -- залежні (раби). 

Руська Правда завжди вказує при необхідності на приналежність до 

конкретної соціальної групи (дружинник, холоп і т.д.). У масі статей про 

вільних людей, саме вільні і маються на увазі, про смердів мова заходить 

лише там, де їх статус необхідно спеціально виділити. У давньоруському 

суспільстві величезне значення мала власність.  

Відношення до особистості визначалося в першу чергу саме наявністю 

власності. Людина, позбавлена власності або яка промотала її, могла 

забезпечити майнові зв’язки з іншими особами єдиним, що у неї залишилося, 

власною особистістю. Важливим джерелом права в Древній Русі були 

Князівські Церковні Статути.  

Часом норми, закріплені в законі, і їх реальне втілення на практиці були 

вельми різними. Проте, зпівставлення одного закону з іншим і з іншими 

історичними джерелами, та і сам аналіз того або іншого закону, дозволяють з 

високою мірою достовірності відновити істинну картину суспільства.  
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МАЗЕПА І КАРЛ ХІІ НА МИКОЛАЇВЩИНІ 

 

Після поразки шведського короля Карла ХІІ і гетьмана Івана Мазепи під 

Полтавою, майже 4-тисячний загін шведів і козаків, переправившись через 

Дніпро біля Переволочної, вирушив степом до кордону Туреччини, який 

пролягав у ту пору по правому берегу річки Південний Буг.  

Треба було подолати відстань у 300 верст, ідучи без продовольства через 

безводні і безлюдні степи. Шведи не мали зовсім ніякого уявлення про 

маршрут переходу й цілком покладалися на досвід козаків. Шлях 

відступаючих був позначений померлими у дорозі від голоду й виснаження, 

шведи кидали все, що не під силу було нести на собі. 
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Яким же був маршрут пересування? В письмових джерелах і спогадах 

учасників цього походу є розбіжності, пов’язані, насамперед, з деякою 

невизначеністю місцевості й помилками в її визначенні. 

Отже, після переправи через Дніпро, за один лише день 31 червня 1709 

року, відступаючий загін шведів і козаків подолав 60 верст по степу, 

пройшовши повз сучасне місто Олександрія Кіровоградської області, і 

заночувавши південніше цього пункту, біля групи озер. Даніел Крман 

зазначає у своєму «Подорожному щоденнику»: «Коли ми пройшли повз табір 

козаків, наблизились до безпечнішого для нас шведського. Знаючи, що 

козаки можуть красти і всю ніч будуть бродити по шведському табору, 

пильно доглядаємо своїх коней» [1, с. 12]. 

Неспокійно проспавши кілька годин, втікачі рушили далі й до ночі 2 

липня дісталися місця, де зараз розташоване смт Баштанка. На світанку 3 

липня рушили далі й, вийшовши до лівого берега річки Інгул, у районі 

сучасного села Піски зустріли Станіслава Понятовського, ад’ютанта Карла ХІІ, 

який щойно повернувся від очаківського паші. Понятовський повинен був 

домовитися з пашею про вільний перехід турецького кордону й надання 

транспортних засобів для переправи через Південний Буг.  

Переслідування залишків військ Карла ХІІ та Івана Мазепи було 

доручено генерал-майору Волконському. Його кавалерійському загону була 

надана й артилерія. В «Інструкції», підписаній Петром Першим 1 липня, 

зазначалося, що Волконський повинен був переслідувати супротивника «день 

і ніч, із усяким поспіхом, незважаючи ні на які труднощі» й, якщо вдасться 

наздогнати й взяти у полон Карла ХІІ, то «поводитися з ним шанобливо. За 

Мазепою мати суворий нагляд». 

На четвертий день переслідування, 3 липня, загін шведів і козаків 

змушений був напружити всі свої сили, щоб встигнути переправитися через 

Південний Буг до того, як їх наздоженуть. Шлях втікачів пройшов через 

місця де нині розташовані села Христофорівна, Виноградівка, Михайло-

Ларино, Калинівка, Воскресенське, Погорелівка і, нарешті, Водопій – околиця 

сучасного Миколаєва. Звідси відкрилася панорама півострова, що 

утворюється при злитті Південного Бугу та Інгулу, зараз це місто Миколаїв.  

Провідники з козаків і татар, що були відправлені разом з 

Понятовським очаківським пашею Абдуррахманом, знали про існування в 

цих місцях двох джерел питної води. Одне джерело знаходилося південніше 

місця впадання Інгулу в Південний Буг (так званий «турецький фонтан» у 

міському яхт-клубі), інше – ще на південь, там, де ще в XIV столітті 

перебувала митниця Литовського князівства для торгівлі з Туреччиною – 

Вітовка. З 1790 року ця місцевість отримала назву Богоявленськ, в наш час – 

це Корабельний район міста Миколаєва.  
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Шведи зупинилися на березі Бугу на відстані однієї милі (приблизно 7,5 

км) від Інгулу в ніч з 3 на 4 липня і розташували табір. Біля колодязя була 

поставлена варта, щоб не вичерпали воду і не каламутили її. Коні повинні 

були задовольнятися річковою водою, що мала вже деяку солоність від 

Чорного моря. 

Але переправа у цьому місці, як очікувалося, не відбулася бо перевізні 

засоби від очаківського паші не прибули, і якби втікачі залишилися хоча б на 

добу на півострові, де зараз розташований Миколаїв, то опинилися б у мішку 

з якого ніхто б вже не зміг би вийти. Кожної миті на обрії могла з’явитися 

кіннота Волконського. 

4 липня загін шведів і козаків продовжили свій шлях далі на південь, 

уздовж лівого берега Південного Бугу, щоб бути ближче до Очакова. 

Пройшовши повз друге джерело у Вітовці-Богоявленську, не зупиняючись 

рушили далі, поки не дісталися Руської коси біля сучасного села Лимани. 

Крім свідчень очевидців і дослідників, матеріали археологічних 

розкопок також підтверджують перебування у згаданих місцях козаків і 

шведів. В середині 1920-х років поблизу сходів, що ведуть у яхт-клуб 

проводилася заміна дорожнього покриття і було знайдено поховання. Людські 

кістки були поховані у неглибокій ямі без виконання будь-якого обряду. 

Поблизу Руської коси було споруджено земляне укріплення-

фельдшанець для захисту втомлених шведських солдат і запорожців. Пізніше 

на цьому місці буде знайдено понад 300 шведських і польських монет [2, с. 

447 ]. 

Руська коса стала останньою зупинкою перед турецьким кордоном, а 

для деяких – останньою крапкою в їхньому житті: рани та хвороби забрали не 

одне життя. Обидва табори ховали своїх окремо, тож і виросло поряд два 

кладовища: козацьке та шведське. Козацьке було розташовано трохи вище – 

подалі від лиману.  

До 60-х років ХХ століття внаслідок підняття рівня води в лимані все 

шведське і майже все козацьке кладовища були затоплені. Залишилося лише 

декілька козацьких могил, що знаходилися вище. Хрести, що залишилися 

добре збереглися. 

Ще одна легенда переповідає про те, як шведи з козаками будували 

оборонний вал та готувалися до переправи, а горе поразки, загибель тисяч 

рідних людей не давали спокою 70-річному гетьману. Не міг він і спати. Отож 

забрався старий Мазепа на курган і сів на його вершині. Звідси було добре 

видно широкий степ, глибоку річку. А за нею – вже зовсім чужа земля. Знав 

старий козак, що назавжди прощається з рідною землею. Довго сидів на 

вершині кургану зі своїми невеселими думками. Аж поки ніч не прийшла. А 

потім став на коліна, озирнувся навколо, перехрестився на всі чотири боки і 

важкою ходою пішов з кургану на переправу. 



Орликіана-2021: проблеми та перспективи сучасної освіти : матеріали 

науково-практичного симпозіуму 

79 

 

З того часу курган дістав назву Мазепинський, а хутір, в якому жили 

потім козаки, що залишилися на цьому березі, назвали Гетьманським. Ще й 

до цього часу розповідають про це старожили [3, с. 91-92]. 

7 липня почалася спішна переправа через Дніпро-Бузький лиман з 

Руської коси на Волоську під час якої втікачів наздогнали переслідувачі 

Волконського. Зав’язався нерівний бій. Шведи, що не встигли переправитися 

на правий берег лиману, були загнані у воду в кількості від 800 до 900 

чоловік і потонули. Ще близько 500 чоловік потрапили у  полон. Тільки козаки 

відчайдушно чинили опір. Частина з них була вбита, інші, добре знаючи степ, 

втекли від переслідувачів. 

Очевидець Д.Крман яскраво описує, як шведи і козаки, що 

врятувалися, почавши рухатися далі, почули від якогось турецького 

вершника наказ повернутися. Коли йому відмовили, він готував стріли й 

загрожував насильством, але після того, як дізнався, що й король перейшов 

ріку, відпустив їх. 

Незабаром опинилися біля стін Очакова, де перебували до 9 липня. 

Ввічливий корчмар щиро привітав і приніс поїсти добре зварену телятину та 

інші страви і молдавське вино з тістечками. Але про небезпеку забувати було 

не можна. 

У світлі історичної правди, що недавно відкрилася, не можна не 

визнати за Іваном Мазепою факт ініціативи необхідності вирватися із чіпких 

обіймів царської самодержавної Росії. Саме тому з його ім’ям пов’язують 

спробу зробити Україну самостійною, незалежною державою.  
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СПІВВІДНОШЕННЯ СВОБОДИ І ПРАВА 

 

Розуміння права і свободи тісно пов'язані між собою. Спочатку термін 

«свобода» застосовувався в позитивному праві для визначення правового 

становища особистості, при цьому вихідним поняттям свободи є поняття 

фізичної свободи. За І. Кантом, право - це сукупність умов, за яких 

самовільність однієї особи сумісна із самовільністю іншої особи з точки зору 

загального закону свободи. Внаслідок цього значимість ідеї права має на 

увазі ідею свободи, причому не лише формальної свободи як загального 

принципу конституювання особистості, а й реальної свободи конкретного 

живої людини. Свобода, в загальному формально-правовому виразі, полягає в 

тому, що учасники правових суспільних відносин (суб'єкти рівної міри 

регуляції), автономні одне від одного, але одночасно, однаково 

підпорядковані в цих відносинах (взаємних діях, поведінці) єдиній загальній 

нормі (рівній мірі) регуляції. 

Правова рівність - постає як рівність вільних і незалежних суб'єктів 

права за єдиною нормою, рівною мірою. Це рівність вільних і рівність у 

свободі. Проте там, де люди діляться на вільних і невільних, останні належать 

не до суб'єктів, а до об'єктів права. На них принцип правової нерівності не 

поширюється. Право говорить і діє мовою і заходами рівності і таким чином, 

виражає волю людей. У цьому сенсі право - математика свободи.  

Свобода і право - настільки близькі, що можна бачити спроби пояснити 

право як явище через категорію свободи, так само і навпаки. У загальному 

вигляді свободу нерідко розуміють як відсутність будь-якого примусу, що 

дозволяє особистості самовизначатися в своїх діях і вчинках. Право в 

найзагальнішому вигляді проявляється як зазіхання індивіда на будь-які 

матеріальні та духовні блага, в тому числі і на те, щоб він мав певну 

автономію, яку називають особистим простором. В цьому випадку під правом 

мається на увазі не соціальний інститут, не регулятор суспільних відносин, а 

суб'єктивне право. Саме суб'єктивне право пов'язане зі свободою, бо це міра 

свободи. Якщо ця міра зведена до нуля (до повної несвободи), то відносини 

втрачають правовий характер. В політиці дуже часто використовується і така 

категорія, як «право на свободу». Ці невеликі ілюстрації лише в деякій мірі 

демонструють тісний зв'язок, якщо не взаємозумовленість свободи і права.  

Зрозуміло, свобода і право сприймаються на рівні буденної свідомості 

дещо інакше, ніж на теоретичному рівні. Філософське, наукове осмислення 

свободи і права передбачає проникнення в сутність цих категорій, розуміння 
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їх природи, буття і формування певних контурів розвитку суспільства, які 

вони певною мірою задають. Ми навряд чи знайдемо якесь суспільство і 

державу, в якому не існувала б та чи інша міра свободи і права. 

З цього випливає, що свобода, точніше, міра цієї свободи є різною в 

приватному і в суспільному житті. Ця міра для когось прийнятна, для когось 

нестерпна, так чи інакше супроводжує людину все життя. Ставлення до міри 

свободи зовсім різне, як і до самої свободи. «Повне звільнення дає тільки 

смерть» (Шопенгауер). «Свобода є звільнення від пристрастей», - вважав 

Софокл. Свобода, думають деякі, є лише «прийнятна на даний час форма 

насильства». Слід зауважити, що будь-яке визначення свободи, не пов'язане з 

якоюсь іншою категорією, наприклад з правом, завжди матиме нестійкий, 

суперечливий характер. Англійський філософ права Д. Ллойд вважає, що 

функція права полягає в тому, щоб керувати діяльністю людини, накладаючи 

ті чи інші обмеження. Отже, потрібно розцінювати як парадокс, що ідея 

свободи може знаходити своє вираження в праві. Зрозуміти цей парадокс 

можна, якщо звернути увагу на те, що людина не існує ізольовано в умовах 

первозданної природи. Вона - соціальна істота, вона взаємодіє з іншими 

членами суспільства, її життя складне й різноманітне. Знаменитий афоризм 

Ж.-Ж. Руссо: «Людина народжена вільною, однак всюди вона в ланцюгах», - 

виник з романтичного уявлення про те, що людина, яку не торкнулася 

цивілізація, живе в умовах примітивної волі та простоти, але на практиці - і 

це понімал Ж.-Ж. Руссо - ізоляція і свобода не можливі для людини. Її завжди 

потрібно розглядати як невід'ємну частину суспільства. І той ступінь свободи, 

якою вона володіє, або обмежень, яким вона повинна підкорятися, залежать 

від соціального устрою суспільства. Крім того, слід розуміти, що обмеження не 

завжди уражає свободу. Право забороняє людині нападати на іншу людину, 

інакше людське суспільство не змогло б існувати, так як не було б 

мінімального рівня безпеки, при який дозволив би людині планувати своє 

існування. Таким чином, загальні правові заборони грають велику роль в 

забезпеченні свободи для всіх. 

І. Берлін вважає, що західних лібералів турбує не стільки те, що свобода 

різниться в залежності від соціального чи економічного становища, скільки 

те, що меншість, що володіє нею, здобула її за рахунок експлуатації тих, у 

кого її немає. В силу цього, «наділяючи політичними правами або гарантіями 

від державного втручання напіводягнених, неписьменних, голодних і хворих 

людей, ми знущаємося над ними. Перш ніж вони зрозуміють, що таке 

свобода, або зуміють нею скористатися, вони повинні отримати медичну 

допомогу та освіту». Знання, вважає І. Берлін, роблять нас вільними не тим, 

що надають більше можливостей, а тим, що рятують від розчарувань. Людина 

все робить з власної волі. Як істота, що володіє розумом, вона не буде 

протестувати проти того чи іншого соціального порядку, якщо він 
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направлений на розумні цілі та суспільний добробут. У цьому, на його 

переконання, і «складається позитивна доктрина звільнення людини через 

його розум». І. Берлін переконаний, що тріумф деспотизму досягається тоді, 

коли раби вважають себе вільними. Вільною держава буде в тому випадку, 

якщо в ній будуть правити закони, вільно прийняті всіма розумними людьми.  

Публічне право до юридичного елементу додає моральний. У підсумку 

головною засадою в публічному праві є не воля окремої особи, а користь 

суспільства. Співвідношення свободи і права (в інших варіантах - 

взаємозумовленість, поєднання, доповнення, взаємозалежність і ін.) може 

набувати характеру «правової свободи». Аналіз найбільш значущих політико-

правових доктрин каже, що правова свобода як складна комплексна 

категорія буде включати в себе цілу низку інститутів: рівність і демократія, 

свобода договору, право власності, свобода об'єднань, свобода праці, право 

на соціальну допомогу, свобода слова і друку, свобода совісті, особиста 

свобода, верховенство права та ін. 
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ЗАХИСТ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ ДІТЕЙ В УКРАЇНІ 

 

Права дитини за законодавством  України визначені низкою 

нормативно-правових актів ,які спрямовані на забезпечення ,реалізацію та 

захист прав дитини у нашому суспільстві. 

Конституція України визначає, що сім’я, дитинство, материнство і 

батьківство охороняються державою. Діти рівні у своїх правах незалежно від 

походження, а також від того, народжені вони шлюбі чи поза ним. Будь-яке 

насильство над дитиною та її експлуатації переслідуються за законом. 

Основним законом у нашій державі, який захищає права та інтереси 

дитини є Закон України «Про охорону дитинства», який визначає ,що дитина 

– це особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом, 

застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше.  

Серед проєктів Міністерства, спрямованих на захист прав дітей, - 

розбудова системи ювенальної пробації в Україні. Це можливість для 

неповнолітніх, які вступили у конфлікт із законом ,розпочати нове життя та 

стати повноцінним членом суспільства. 

Завданнями Стратегії щодо дітей-жертв та дітей-свідків є: забезпечити 

єдиний підхід до допиту дітей незалежно від їх статусу у кримінальному 
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провадженні, зокрема з використанням таких спеціальних методик, як 

«Зелена кімната»; вирішення проблемних питань ,що виникають під час 

судового розгляду у провадженнях за участю дітей, які є свідками або 

потерпілими, зокрема в частині визначення їх правових статусу.  

Шляхи захисту прав дитини: самозахист дитини; захист з боку батьків; 

звернення до органів опіки та піклування; звернення до суду; звернення до 

органів державної влади або місцевого самоврядування; звернення до 

громадських організацій. 

Підстави позбавлення батьківських прав: залишення дитини в 

пологовому будинку або медичному закладі; ухилення від виконання 

обов’язків щодо виховання дитини; жорстоке поводження з дитиною; 

хронічний алкоголізм чи наркоманія батьків; експлуатація дитини, 

примушення її до жебракування та бродяжництва; засудження за вчинення 

тяжкого злочину щодо дитини; 

Всиновлення – прийняття всиновлювачем  до своєї сімї особи на правах 

дочки або сина, встановлене на підставі рішення суду. Всиновлювачем може 

бути повнолітня дієздатна особа, що старша за всиновлену дитину не менше 

ніж на 5 років; подружжя або, за рішенням суду, особи, що проживають 

сімєю. Дитина відповідно до її віку дає згоду на усиновлення, має бути 

проінформована щодо правових наслідків усиновлення. Рішення про 

всиновлення приймається судом. 

Для підготовки письмового висновку про доцільність (недоцільність) 

позбавлення батьківських прав подаєтья: заява; паспорт заявника; документ 

про сімейний стан батьків дитини; свідоцтво про народження дитини; 

документ про місце реєстрації дитини; характеристика на дитину; довідка по 

сплаті аліментів; інформація, що свідчить про ухилення від виконання 

батьківських обов’язків. 

 

 

УДК 37.017.4 

Федір КОКОШКО 

м. Миколаїв 

fred@mksat.net 

  

ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 

В умовах тривалої вже сім років агресії зі сторони Росії, особливу вагу 

набувають такі складові, як виховання поваги до своїх національних 

особливостей, почуття власної гідності як представників української нації, 

формування любові до рідної землі, краю, міста, рідного дому, сім’ї. Це 

питання виживання й самозбереження. Війну можна або виграти, або 
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програти. Іншого не буває. Про це свідчить історія людської цивілізації, яка 

пережила 14 тисяч війн і збройних конфліктів. 

Переможе не той, хто кого перестріляє, а той хто кого передумає. 

Протистояння на інформаційному полі є вкрай важливе. Цій сфері не 

приділялася хоч будь-яка увага, тому ворог має великі здобутки, виховавши 

пропагандою велику кількість прихильників «русского мира» всередині 

України.  

І все ж є думаюча частина населення, пасіонарії зі «стрижнем», 

критично мислячі громадяни, яких не обдурити й не залякати нічим. Саме їх 

слід віднести до величного поняття нація. 

Вже тридцять років немає Радянського Союзу – цього ідеологічного 

утворення з комуністичною партією й шляхом до комунізму, в який 

номенклатура й чиновництво не вірили самі. Але ж «совковість» не лише 

нікуди не зникла, а ще й отруїла певну частину молодого та, як це не дивно, 

юного покоління українців. Чому так сталося? Закон інформаційної війни – 

правда не потрібна, є ціль. В даному випадку це знищення суверенітету 

України, а разом з тим ліквідація самоідентифікації українців як етносу.  

Вишиванки, бандури, глечики, не кажучи вже про УПА, Бандеру й весь 

націоналістичний український рух, це все не просто так. Окрема назва для 

цього знайшлася – «анти Россия». Саме таке визначення в одній з своїй 

промов дав кремлівський фюрер. До того ж, говорячи про Україну останніх 

десятиліть, Путін зазначив, що в нас «стали мифологизировать и 

переписывать историю».  

А як же насправді? Сотні років вважалося, що коли росіяни в 1708 році 

знищили Батурин, то і гетьманський архів    його листування    також згорів у 

полум’ї пожежі. Але виявилося, що Батуринський архів, нікому не потрібний, 

пролежав сотні років в одному з петербурзьких архівосховищ і знайшли його 

там лише у 2003 році. Сотні аркушів документів, які ніхто з істориків ніколи 

в очі не бачив. 

Також сотні років було відомо, що Пилип Орлик за особистим підписом 

та з державною печаткою випустив Конституцію свого імені латинською 

мовою (цей документ зберігається у Національному архіві Швеції та його 

привезли до України на 30-ту річницю відновлення Незалежності України). І 

тільки у 2008 році виявилося, що існує ще один оригінал, але 

староукраїнською мовою, так само з особистим гетьманським підписом та 

державною печаткою. Того року його знайшли українські архівісти в одному 

з московських архівів. Копію саме цього документа можна тепер побачити в 

експозиції Гетьманського будинку в Батурині. 

Більше того, за минулі століття примудрилися загубити навіть сам 

Батурин. Історичний центр гетьманської столиці розташовувався зовсім не 

там де вважали історики і письменники. Тільки у 1995 році обстеження 
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археологами батуринських пагорбів дозволило встановити, що центр міста 

розташовувався у тому місці, де зараз кожен охочий може ознайомитися з 

об’єктом заповідника «Гетьманська столиця»    «Цитадель Батуринської 

фортеці». Саме це місце в гетьманські часи було «урядовим кварталом» 

Козацької держави. Тут, на цитадельному пагорбі, серед іншого було 

знайдено рештки найбільшого будинку, що слугував гетьманською 

канцелярією.  

Таким чином, архів Івана Мазепи, оригінал Конституції Пилипа Орлика, 

сам Батурин знайшли в часи після відновлення Незалежності України. Цей 

перелік можна продовжувати до безкінечності. Колись «товариш» Сталін 

написав «Історію України» на цілих дві сторінки, які сьогодні повторює 

«товариш» Путін. Нам нашу офіційну історію писали чиновники окупаційної 

влади. Багато хто повторює ту нісенітницю і цьому є об’єктивне пояснення, 

яке полягає у величезній інерції мислення. Важко відмовитися від 

втовкмачених радянською ідеологією міфів та й просто видуманого 

фольклору.  Іван Мазепа помер від того, що «його заїли воші, яких він, як не 

старався ніяк не міг позбутися». І заблудлі зайди з сусідної «балалайні» з 

радістю будуть горланити подібне інформаційне сміття.  

Саме історія як навчальний предмет має на меті наукове викладання 

матеріалу, тобто такого, який забезпечує пізнання учнями соціальної 

дійсності, ознайомлення з обґрунтованими за всіма правилами історичними 

подіями [2, с. 60]. Для того, щоб історію можна було «переписувати», її ще 

потрібно написати. І пишеться вона саме зараз на наших очах. А вороги 

нашої держави з усіх сил захищають міфи й спотворення історичної 

дійсності, бо правда це їхня смерть. Чому вважалося, що війна розпочалася 

22 червня 1941 року, коли напали на нас, а не 17 вересня 1939 року, коли 

напали ми? Саме лише це питання багато кому відкриває очі і заставляє 

замислитися. 

Через зазначені обставини не дивно, що українці загубили навіть 

правдиве уявлення про власні традиції державності. І лише в останні 

десятиліття ми підійшли до написання власної історії.  
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ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ЛЮДИНИ 

 

Розглядаючи аспекти прав і свобод зазначимо, що рівень суспільного 

життя і середовища, криміногенна ситуація мають вплив на поведінку 

людини, на ставлення до органів державної влади та на її місце в суспільстві. 

У більшості країн Європи реалізація міжнародних актів з прав людини 

здійснюється в повному обсязі, але структури, які це здійснюють, мають 

певні відмінності. Слід також підкреслити, що свідомість і дії громадянина 

значною мірою залежать від того середовища, в якому він проживає, але в 

усіх випадках люди не можуть діяти на шкоду інтересам суспільства й 

держави загалом. Визнаючи зміст основних засад державно-політичних 

аспектів прав і свобод людини і громадянина зазначимо, що вони 

відображають дуалізм у поглядах на громадянське суспільство та державу. 

Адже природні права належать особі безпосередньо і незалежно від її 

співвіднесеності з державою. У багатьох джерелах сукупність природних прав 

позначається терміном «права людини». До цих прав за звичай відносять 

різноманітні права, що стосуються фізичного існування особи та діяльності її 

як індивіда. Права ж громадянина визначаються державою. Головне 

завдання цих прав – забезпечити участь громадянина в державно-

політичному житті шляхом надання йому відповідних юридичних 

можливостей. 

Питання державної політики у сфері забезпечення прав і свобод 

людини досліджує низка як вітчизняних так і зарубіжних науковців 

В.Бакуменко, В.Дзюндзюк, В.Дрешпак, С.Дубенко, Ю.Кальниш, В.Купрій, 

О.Кучеренко, О.Лебединська, М.Лесечко, П.Надолішній, Ю.Полянський,  

Л.Приходченко, П.Рабінович, Я.Радиш, А.Рачинський, В.Ребкало, В.Романов, 

І.Розпутенко, О.Рудік, С.Серьогін, В.Тертичка, О.Тинкован, В.Токовенко, 

А.Чемерис, В.Шахов, Л.Шкляр. 

Завданням цієї статті є спроба з’ясувати основні напрями державної 

політики у сфері забезпечення прав і свобод людини та зосередження уваги 

на принципах правової держави і державно-політичних аспектах прав і 

свобод людини. 

mailto:pankratovaelona25@gmail.com
mailto:fred@mksat.net


Орликіана-2021: проблеми та перспективи сучасної освіти : матеріали 

науково-практичного симпозіуму 

87 

 

Загалом же концептуальне бачення прав і свобод людини були і 

залишаються наріжним каменем навколо якого формувалися і розвиваються 

зараз принципи правової держави (в Україні це ст.1 Конституції) [5, с. 5], яка 

протягом ХХ століття, окрім охоронних функцій і ознак набули соціальних 

характеристик, без яких неможливо уявити сучасний розвиток цивілізації. 

Передусім слід виділити гуманізм (пріоритет прав і свобод людини відносно 

публічної влади); демократичність (подолання відчуження особистості від 

держави, створення масової соціальної бази); моральні засади здіснення 

публічної влади (рівноправність і справедливість); обмеження всевладдя 

держави (розподіл гілок влади, створення механізму стримувань і противаг); 

моральний вимір економічних процесів; поширення законодавчого 

закріплення соціально-економічних і культурних прав людини. Як 

зазначається у Загальній Декларації Прав Людини «Кожна людина має право 

на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та 

необхідне соціальне обслуговування, який є необхідним для підтримання 

здоров’я і добробуту її самої та її сім’ї, і право на забезпечення в разі 

безробіття, хвороби, інвалідності, вдівства, старості чи іншого випадку 

втрати засобів до існування через незалежні від неї обставини» [4, с. 572].  

Основою системи соціально-економічних прав стала норма коли права і 

свободи людини виступаючи, з одного боку, важливим ціннісним 

орієнтирами суспільного розвитку, за суттю історично і нормативно 

формували і формують ті умови і способи життєдіяльності людей, які 

суб’єктивно необхідні для суспільного прогресу, забезпечення гармонійної 

взаємодії індивіда, суспільства, держави і природного середовища. 

Становлення і розвиток цього соціального інституту відбувалося у першу 

чергу у напрямі певного обмеження свавілля публічної влади, виступаючи як 

противага всевладдю держави. Сучасна, новітня історія людства є історією 

боротьби саме за межі прав людини (конкретніше - за юридичне закріплення 

та юридичну інтерпретацію таких прав) [11,с. 8]. В той же час права і 

свободи людини – реальні соціальні можливості, які визначають міру її 

свободи, обумовлену конкретно-історичним рівнем розвитку існуючих 

суспільних відносин і які знаходять своє відображення в Конституції і 

юридичних нормах держави. Через це права і свободи людини повинні бути 

не тільки закріплені в Конституції Україні, але насамперед бути обумовлені 

реальними соціальними потребами і, головне відповідати реальним 

можливостям їх реалізації. 

Права та свободи громадян забезпечуються й реалізуються на практиці 

лише за умови їх надійного захисту. Загалом визначають такі основні 

конституційні гарантії прав і свобод: 
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Загальні гарантії прав і свобод людини й громадянина (захист прав і 

свобод - обов’язок держави, самозахист прав і свобод, судовий захист, 

міжнародний захист, відшкодування збитків, невід’ємність прав і свобод);  

Конституційні гарантії правосуддя (гарантії підсудності, право на 

юридичну допомогу, презумпція невинуватості,, право на перегляд вироку 

тощо); 

Конституційні обов’язки людини й громадянина (рівність обов’язків, 

дотримання Конституції та законів, повага прав і свобод інших осіб) [8, с. 

172]. 

Слід зазначити, що в умовах правової соціальної держави 

передбачається активне державне втручання в процес юридичного 

регулювання суспільних відносин, гарантування соціальних свобод, оскільки 

вільний ринок є обмежено дієздатним, неспроможним здійснити досконале 

регулювання. Дослідники визначають декілька загальновідомих ситуацій, які 

називаються неспроможностями ринку. Традиційно це: суспільні блага, 

зовнішні ефекти, природні монополії та інформаційна асиметрія - є 

загальноприйнятними підставами для такої державної політики, як 

забезпечення населення суспільними благами або регулювання ринків 

державними органами. Зрозуміло, що ефективність є не єдиною суспільною 

цінністю, оскільки людська гідність, економічна свобода та участь в ухваленні 

політичних рішень також заслуговують адекватної уваги. Інколи особи, які 

ухвалюють рішення чи люди як члени суспільства, ладні відмовитися від 

чого-небудь з точки зору економічної ефективності недоцільного, але 

необхідного для захисту людського життя чи встановлення справедливості в 

процесі розподілу. В той же час існують обмеження на державне втручання, 

так звані неспроможності влади. Це передусім проблеми, які є властивими 

прямій демократії: парадокс голосування, інтенсивність вподобань і 

пакетування позицій; 

представницькій владі: вплив організованих інтересів, географічні 

виборчі округи, обмежені часові горизонти, породжені виборчими циклами, 

позування перед громадськістю; 

бюрократичному забезпеченню: проблеми державних інститутів, 

труднощі оцінювання наданих послуг, обмежена конкуренція, захист прав 

державних службовців, бюрократичні ігри з державно-політичними 

рішеннями; 

децентралізації: розмиті повноваження, фіскальні зовнішні ефекти [1, с. 

53-54, 178-227]. 

Головною метою, якій підпорядковані всі функціональні властивості, 

якості, характеристики правової держави є охорона і захист прав людини, 

забезпечення меж її свободи в суспільстві, недопущення порушення простору 

свободи, визначеного правом. У свою чергу здійснення юридичними 
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засобами охорони прав і свобод людини є визначальним показником рівня 

цивілізованості, гуманності, культури суспільства загалом і держави зокрема. 

За змістом і суттю своєрідним аналогом чи еквівалентом правової 

держави є ідея верховенства права, яка є досить поширеною в англомовним 

країнах. Цю ідею сформулював у кінці ХІХ століття відомий британський 

конституціоналіст Альберт Дайсі, котрий сприймав Rule of Law як абсолютне 

верховенство права, що протиставлялось адміністративній сваволі. (Умовами 

для створення цієї адміністративної сваволі є дискреційні повноваження 

органів влади та посадових осіб). У верховенстві ж права, на думку А.Дайсі, 

сконцентрована рівність перед законом або рівна підлеглість усіх одним і тим 

же самим законам, які становлять «нормальне право».  

Розглядаючи права і свободи в контексті реалізації конституційного 

принципу «верховенства права» зазначимо, що в процесі запровадження 

Конституції України, як юридичної основи створення механізму 

законодавчого забезпечення інституту захисту прав і свобод людини 

методологічною основою виступають конституційні принципи «верховенства 

права», щодо його обов’язковості при розробці та впровадженні державної 

політики. «Верховенство права» у законотворчій і законозастосовчій 

діяльності та «верховенство Конституції» щодо законодавчих і правових актів 

та ієрархії всіх інших нормативних актів [10, с. 46]. При цьому зазначимо, що 

ці принципи лише у своєму взаємозв’язку взаємоузгодженості та діалектичній 

взаємодії можуть виступати основами національної системи права, 

державної політики. Але в той же час існує небезпека абсолютизації значення 

принципу «верховенства права» чи «верховенства закону», що може 

призвести до утвердження принципу диктатури закону (тоталітарні 

правопорядки також ґрунтуються на юридичних законах).  

Сучасні дослідники розглядають державну політику в контексті прав і 

свобод людини, з процесуальними гарантіями прав і свобод, з 

демократичними принципами судочинства. Розробці державної політики 

стосовно прав і свобод людини присвячені розділи праць T.Dye [16, с. 47-

113], K.Аrcher, R.Gibbins, R.Knopff, L.Pal [12, с. 315-374] та інших авторів. 

(Дивись також «Європейську конвенцію про захист прав людини і основних 

свобод 1950 року»). Заслуговує на увагу видання «Практика Європейського 

Суду з прав людини» [9]. 

Першим визначенням прав людини на державному рівні вважається 

Декларація незалежності, яка була прийнята 4 липня 1776 року, котра 

проголосила відокремлення північноамериканських колоній від Англії й 

утворення США. К. Маркс писав, що Америка – країна ”де виникла 

вперше…ідея великої демократичної республіки, де було проголошена перша 

декларація прав людини і було дано перший поштовх європейській революції 

ХVШ століття“ [6, с. 18]. 
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Досить часто проблематика державно-політичних аспектів прав і 

свобод людини тлумачиться адекватно змісту найважливіших міжнародних 

документів. 

Оскільки глобальні економічні, енергетичні, демографічні, військові 

проблеми впливають на державну політику стосовно прав і свобод людини (до 

цього слід додати потреб міжнародного співробітництва). Міжнародні 

фактори значно впливають на напрямки державної політики, на розвиток 

національних інститутів прав і свобод людини. Дослідники підкреслюють 

значний вплив глобалізації на суспільний розвиток: економічна, культурна 

глобалізація та міжнародні стандарти в державній політиці, політична 

взаємозалежність [19, с. 33-48], урядування в умовах глобалізації [14, с. 6; 18], 

глобалізація і державна політика [13, 17, 18, 21], окремо виділяють 

технологічні фактори глобалізації [19, с. 33-35], інформаційний простір [15] та 

їх вплив на державну політику тому принцип пріоритетності міжнародного 

права щодо внутрідержавного у сфері прав і свобод людини стає все більше 

вагомим і загальновизнаним. У статті 9 Конституції України записано: «Чинні 

міжнародні договори, згода на обов’язковість яких дана Верховною Радою 

України, є частиною національного законодавства України» [5, с.6], що є 

підставою для прямого застосування ратифікованих країною міжнародних 

угод. 

Аналізуючи державно-політичні аспекти прав і свобод людини дещо 

зупинимося на терміні «свобода». Специфікою сприйняття особою цієї 

дефініції є те, про що у праці «Про дух законів» Монтеск’є писав: «Немає 

слова, яке б мало стільки різноманітних значень і справляло б таке різне 

враження на голови, як слово «свобода». Одні називають свободою легку 

можливість скидати того, кого наділили тиранічною владою; інші – право 

вибирати того, кому вони повинні коритися; треті – право носити зброю і 

здійснювати насилля; четверті вбачають її у привілеї знаходитися під 

управлінням людини своєї національності або підкорятися своїм власним 

законам. Якийсь народ тривалий час уважав свободу за звичай носити 

бороду. Дехто поєднує цю назву з відомою формою правління, виключаючи 

всі інші“ [7, с.288]. Гегель зазначав, що «Коли говорять, що свобода полягає 

взагалі в тому, щоб робити все, що завгодно, то подібне уявлення свідчить 

про повну відсутність культури думки, в якій нема й натяку на розуміння 

того, що є самі в собі і для себе вільна воля, право, моральність і т.д.» [3, с. 

80]. 

У сучасному світі поняття свобода означає певну автономію, 

самостійність і рівність індивіда, що обумовлене особистою незалежністю та 

відповідальністю людини у суспільстві. Ш. Монтеск’є під терміном «свобода» 

розумів «право робити все, що дозволено законами» [7, с. 289], адже 

невід’ємні права, автономія особистості її індивідуальність прямо залежні від 
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рівня особистої відповідальності індивіда. Існує діалектична закономірність: 

тільки відповідальний індивід може бути повністю вільним і тільки вільний 

індивід може бути повно відповідальним. Ця теза і є суттю ідей правової 

держави, демократичного розвитку і обов’язково невіддільно розглядається 

від ідей прав і свобод людини. 

Свободу завжди розуміють перекручено, поважаючи її лише у 

формальному, суб’єктивному сенсі, не беручи до уваги її суттєвих предметів і 

цілей; таким чином, обмеження потягу, хтивості, пристрасті, які притаманні 

лише приватній особі як такій, обмеження свавілля вважаються за 

обмеження свободи. Навпаки, таке обмеження є просто умовою, за якою стає 

можливим визволення, а суспільство і держава при цьому являють собою такі 

різновиди стану, в яких здійснюється свобода“ [2, с. 92].  

Проблема взаємостосунків і особливо взаємодовіри держави і особи є 

дуже актуальною для України. Основний Закон України у ч. 2 ст. 3 визначає, 

що права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість 

державної діяльності, а отже і державної політики, за яку держава відповідає 

перед людиною. Викривлене розуміння взаємообов’язків людини і держави 

(розуміння свободи як уседозволеності без відповідальності та розгляд 

індивіда як «гвинтика» із забезпечення через державний механізм існування 

його апарату тощо) призводить до стагнації, застою, взаємонедовіри й 

обману. Державна політика має спрямовуватися на утвердження і 

забезпечення автономії індивіда, прав і свобод людини. Але ні в якому разі не 

потрібно намагатися вирішувати за людину всі її життєві проблеми 

(патерналізм), а лише створювати їй умови (засоби і можливості) щоб людина 

особисто (здатна до цього фізично й інтелектуально) творила своє життя і 

несла за це свою частку соціальної відповідальності. Загалом політика 

патерналізму в сучасному світі має два напрямки розвитку: 

1.     Політика розвинених країн щодо країн, які розвиваються і полягає 

в наданні допомоги під виглядом ”батьківського“ піклування, що фактично 

призводить до економічного й політичного закабалення; 

2.     Доктрина показного «батьківського» ставлення підприємців до 

своїх працівників, керівників до підлеглих і відповідно – проведення окремих 

благодійних заходів із нав’язуванням думки про необхідність «батька» й 

залежності від нього. 

В кінцевому результаті патерналізм схиляється до етатизму (від фр. etat 

– держава) – напрямку політичної думки, який розглядає державу як вищий 

результат і мету всього суспільного розвитку. 

З іншого боку державна політика має забезпечувати, гарантувати і 

захищати публічні інтереси, загальне благо. (Проблемі загального блага 

присвячені праці давньогрецьких філософів: Демокрита, Платона, Аристотеля 

де зазначається, що «…дійсне мистецтво державного управління, – писав 
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Платон, – піклується не про приватні, але про загальні інтереси – оскільки ця 

спільність зв’язує, приватні ж інтереси розривають державу – і як для 

першого, так і для другого, тобто як для загального, так і для приватного, 

якщо загальне влаштоване краще, ніж приватне»). 

Характеризуючи державно-політичні аспекти прав і свобод людини ми 

можемо проаналізувати рівень демократизації (авторитарності) стилю 

управління за ознакою «дистанція влади». Введемо поняття низького або 

високого індексів дистанції влади, які характеризують глибокі відмінності в 

структурі управління, в системі розподілу ролей. Адже кожне суспільство, 

організація володіє своєю мірою соціально обумовленої нерівності статутів.  

Аналізуючи зміст таблиці можемо зробити висновок, що високий індекс 

«дистанції влади» означає визнання того, що ієрархія – це природна 

нерівність, накази не обговорюються, сила домінує над правом, вище 

керівництво недосяжне, співробітники остерігаються висказувати свою 

думку, висказувати незгоду, не довіряють один одному. В свою чергу низький 

індекс означає, досить чітко означену нерівність ролей, а ієрархічне 

керівництво орієнтується на зручний для співробітників стиль управління, 

право переважає силу, є доступ до вищих керівників, для зміни існуючої 

ієрархії достатньо перерозподілу влади, між управлінцями і підлеглими існує 

прихована гармонія, а поміж рядових співробітників – солідарність. 

За ознакою «індивідуалізм–колективізм» (що є актуальним для нашого 

суспільства) оцінюється ступінь інтеграції індивідів у суспільстві. 

Колективістська спільнота вимагає більшої емоційної залежності людини від 

організації (органу влади) і відповідно великої відповідальності організації за 

своїх співробітників.  

Таким чином, якщо «колективістська культура» передбачає прийняття 

рішень на основі особистісних стосунків, то «індивідуалістська культура» 

більше спирається на формально-діловий принцип. 

На сьогодні є актуальним розробка правових механізмів, які реально 

забезпечують верховенство права, прав і обов’язків громадян у державі 

оскільки утвердження демократичного правового порядку тісно пов’язане з 

проблемою авторитету держави та її керівництва, довіри до них. Передусім: 

державна політика має ґрунтуватися виключно на Конституції, законах, а не 

на особистих поглядах з того чи іншого питання керівника; необхідно 

запровадити демократичну процедуру розробки, прийняття і впровадження 

державно-політичних рішень (однієї бази з правових норм недостатньо); 

постійно проводити аналіз громадської думки, послідовно враховувати всі 

нюанси змін, кризових явищ тощо та прогнозувати соціальну поведінку 

людей; акцентування завдань уряду на досягненні порозуміння між  

громадянами і урядом (розуміння управлінських функцій як надання послуг 
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та готовність інформувати громадян з наданням їм можливості вибору); 

діяльність уряду повинна бути прозорою для громадян [8, с. 173]. 

Складовою частиною розв’язання складного завдання розробки і 

впровадження ефективної державної політики, яка б ураховувала всі 

складові елементи прав і свобод людини стоїть перед вітчизняними 

законотворцями, правозахисними організаціями та й, зрештою, усіма 

громадянами України. Від перших днів незалежності український уряд 

отримує багато рекомендацій щодо напрямків державної політики. Експерти 

неодноразово розробляли досконалі моделі, пакети заходів, спрямованих на 

розв’язання найболючіших проблем України. Однак сподівання української і 

міжнародної спільноти щодо втілення оправданої державної політики не 

справдилися оскільки урядування ще з радянських часів переважно виконує 

адміністративні функції, які не узгоджені з цілями суспільства і на практиці 

призводить до неспроможності виробити і ефективно впровадити стратегію 

державної політики як концентрований план дій, спрямованих на досягнення 

суспільних цілей. Загалом інститут прав людини (як соціальний фундамент 

гуманізму), завжди залишається одним з найвищих моральних ідеалів, до 

втілення якого мають поступово, але нездоланно наближатися кожне 

суспільство, кожна держава. 

В цілому, вбачається довічно прогресивний характер сучасного 

міжнародного інституту прав людини. Демократичне суспільство передбачає 

виконання функцій підготовки і впровадження державної політики за умови 

існування реальної свободи слова, парламентаризму, політичних партій та 

справжньої опозиції, але найголовніше - спрямованих на утвердження 

справжніх прав і свобод людини. 
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ДЖЕРЕЛА МУСУЛЬМАНСЬКОГО ПРАВА 

 

З більш ніж 6 тисяч віршів Корана від 200 до 500 містять правила 

поведінки, яких мусульмани повинні дотримуватись в стосунках між собою, а 

ще 140 встановлюють норми, які мають відношення до релігійних. Серед 

норм Корану більшу частину займають абстрактні положення, які мають 

характер морально-релігійних орієнтирів та ідеалів, а не конкретних правил 

поведінки. Це відкриває широкий простір для їх тлумачення та 

конкретизації. Це зрозуміло, бо слово «шаріат» означає «шлях праведного 

життя». Він включає в себе нерозривні морально-релігійно-правові норми. 

Вони не можуть бути відокремлені адна від одної. Це випливає з 

мусульманських уявлень про божественне походження права. 

Через багато років після смерті Магомета були записані перекази про 

його діяння. Вони звуться хадіси. Збірка хадісів складає сунну - друге за 

значенням після Корану джерело мусульманського права. В цілому Коран і 

сунна містять незначну частину положень у сфері конкретного нормативного 

регулювання. Вони є базовими актами, які містять норми-принципи, норми-

дефініції (визначення), програмні норми. Ступінь їх нормативності насправді 

доволі мала. Коран встановлює лише вихідні принципи шаріату.  

Правова практика об'єктивно вимагала конкретизації положень Корану 

та сунни. Ніхто з мусульманських юристів не сприймає його ані як книгу 

права, ані як кодекс права. Він є моральною та релігійно-філософською 

засадою мусульманської держави і права, й виступає в першу чергу як 

фундаментальна богословська праця. 

Третім за значенням джерелом ісламського права в мусульманській 

правовій сім'ї є іджма — одностайне рішення найавторитетніших ісламських 
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вчених-правознавців. Але є виняток — прихильники ханбалітської школи 

визнають тільки іджму часів Магомеда. 

Кіяс як джерело права є тлумаченням Корану і сунни. Він набуває сили 

закону лише у разі його визнання вищим духівництвом. Право тлумачення 

окремих норм належить муфтіям. Іслам здебільшого передбачає традиційний 

спосіб життя. Його ознакою є тісна взаємодія з місцевими традиціями і 

звичаями, які часто-густо є доісламськими та не збігаються з положеннями 

шаріату. Велика роль звичаю в станах мусульманської правової сім'ї 

зумовлена низкою причин: звичайне право самих арабів в доісламський 

період було дуже розвинене, освіта та існування Арабського халіфату були б 

неможливими без урахування звичаїв місцевих етнічних спільнот; 

мусульманські юридичні школи (мазхаби) спиралися на чинне місцеве право. 

Звичаєве право отримало назву «адат». Зараз адатом називають звичаї і 

рудименти доісламських правових систем, а також реалії правового життя, 

які не знайшли відображення в шаріаті. У сучасному житті норми адатів на 

практиці може застосовувати тільки хакям - третейський суддя, який прагне 

привести сторони до угоди. Духовні судді (каді) і урядові чиновники можуть 

використовувати адати у виняткових випадках і за умови несуперечливий їх 

шаріату. У багатьох державах ісламського світу норми адата і шаріату 

існують паралельно. 

Іслам виходить з того, що право прийшло від Аллаха, який передав його 

людям через Мухаммеда. Право Аллах дав раз і на завжди, тому суспільство 

повинно керуватися ним, а не створювати нове під впливом обставин життя. 

Божественне право потребує тлумачення і цим займаються протягом століть 

юристи фахік. Але їх зусилля спрямовані не на створення нових норм права, 

а на пристосування вже наявних норм до нових потреб суспільства. 

Відсутність чіткої норми в Корані або Сунні призвела до розвитку 

використання в праві умовиводів за аналогією (кіясів) та дедуктивного 

методу. Абстрактне правило поведінки формулювалося на основі конкретного 

казусу (випадку з життя Мухаммеда). У разі неможливості створити правило 

поведінки таким шляхом, слід вдаватися до аналогії. 

Головною перевагою джерел мусульманського права, на думку 

ісламських правознавців, є їх гнучкість і здатність пристосовуватися до 

нових умов, що завжди дозволяє підібрати потрібну норму для конкретного 

випадку. 

Іслам багато в чому передбачає традиційний спосіб життя. Його 

відмінною рисою є тісна взаємодія з місцевими традиціями і звичаями, часто 

доісламськими, які можуть не збігатися з положеннями шаріату. В 

ісламському праві правовий звичай отримав назву «адат». Зараз адатом 

називають звичаї і рудименти доісламських правових систем, а також реалії 

правового життя, що не знайшли відображення в офіційній системі - шаріаті. 
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У сучасному житті норми адатів на практиці може застосовувати тільки 

хакям - третейський суддя, який прагне привести сторони до мирової угоди.  

 

 

УДК 342.5 

Дарія ЛІСОВА, Сергій СТРЕМЕНОВСЬКИЙ 

Stremenovsky@mail.ru 

 

МОРАЛЬНІ ОСНОВИ ПРАВОТВОРЧОСТІ І ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ 

 

Як і інші цивілізаційні підстави права, моральність утворює той фон, 

середовище, яке зумовлює появу, функціонування і розвиток норм права.  

Мораль суспільства, соціальних спільнот, груп, індивідів через моральну 

свідомість завжди поставала важливим джерелом права. Право формується 

під «історичним пресингом» з боку моралі. Саме мораль визначає моральний 

потенціал і легітимність правової норми. Моральний фактор впливає на всі 

етапи правотворчого процесу й повинен враховуватися при розробці 

наукової концепції майбутнього правового акта, при підготовці 

законопроекту офіційними структурами. 

Єдність соціальної сутності та змісту принципів права моральних 

переконань призводить до створення єдиної для всього суспільства моральної 

основи реалізації правових норм. 

Моральність виглядає соціально чуттєвим резервуаром, з якого 

черпаються можливості для вдосконалення правових норм. Це тому, що 

морально байдужих норм в праві набагато менше, ніж норм, які мають 

моральні підстави. Правотворчість віддзеркалює національну й місцеву 

специфіку, звичаї та традиції населення, релігійні вірування, які тісно 

пов'язані з моральністю. Якщо право ігнорує ці фактори, то в суспільстві 

може виникнути нігілістичне ставлення до права.  

Правова сфера повинна бути сферою узгодження спільних інтересів, а 

не сферою маніпуляції соціальною дійсністю. За базу формування суспільної 

волі може виступати моральний принцип справедливості.  

Особливий моральної сенс має відображення в праві національних 

інтересів і цілей. Національні інтереси - це усвідомлення і офіційне 

висловлення (на рівні державної політико-правової доктрини) потреб країни, 

з основними орієнтирами російської цивілізації. Національні цілі - це 

сформульовані відповідно до національних інтересів і прийняті народом 

настанови на досягнення майбутнього стану суспільства, держави і 

особистості. Якщо ціннісні орієнтири виступають як вічні, визначальні, то 

національні інтереси і національні цілі - як рухливі. 
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Створюючи закони, не здатні прижитися в суспільстві, які суперечать 

один одному і суспільній системі в цілому, державна влада може послабити 

свій авторитет і знизити ступінь суспільної довіри. Переконаність громадян в 

їх причетності до діяльності держави, розчинення волі всіх в волі державних 

розпоряджень, згода з обмеженнями, віра в обгрунтованість заборон робить 

авторитет нормативно-правового акта дійсним. 

Гідність, справедливість, гуманізм, моральність - це те, на що повинен 

бути націлений законодавчий процес на всіх його стадіях. Удосконалення 

нормотворчої діяльності необхідно здійснювати в напрямку посилення 

демократичних і морально-гуманістичних традицій у нормотворчості. 

Широка соціальна підтримка, схвалення, розуміння, прийняття громадянами 

правових новел - одна з передумов майбутнього свідомого виконання 

правової норми. 

Аналіз нормативного акта, який знаходиться в процесі підготування, 

передбачає і антропологічний аспект. Він відповідає на такі питання: чи 

руйнуються міжособистісні відносини в результаті застосування норм права, 

чи сприяє даний акт самореалізації людини, його активності та свободі, які 

значимі блага захищає нормативний акт і чи включені в нього суто людські 

цінності, сприяє чи даний акт самоідентифікації особистості, які почуття і 

оцінки він може викликати. Всі ці компоненти мають пряме відношення до 

моральності. Крім того, процес правотворчості повинен враховувати 

особливості менталітету нашого народу. Йдеться не тільки про своєрідне 

розуміння прав і обов'язків нашими громадянами, які через елементи 

соборності і общинності сприймають владу патерналістські, але і в тому, що 

глибока духовність і моральність є національними рисами народів України. 

Ніяка логіка не може підмінити метаоснови певної культури і моральності. 

Ігноруючи цю обставину, ми деформуємо правове поле. 

Необхідною компонентом побудови механізму гарантій і реалізації прав 

людини є моральна складова, яка є стрижнем для відповідних нормативно-

правових приписів. Права людини - не самоціль, а один із засобів 

задоволення духовно-моральних і матеріальних потреб людини, і втім вони є 

невід’ємною частиною соціальних цінностей, в тому числі і морально-етичних. 

Моральна складова надає правам людини гуманістичного благородного 

звучання, яке дозволяє людям відчувати себе моральними істотами.  
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Наталія МІРОШКІНА 

м. Миколаїв 

Minava7306@gmail.com 

 

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО ЯК ГАРАНТ ЗАХИСТУ ПРИВАТНОЇ 

ВЛАСНОСТІ І ПРАВА НА НЕЇ В ФІЛОСОФІЇ ДЖ. ЛОКА 

 

Окрім свободи, людині в природному стані належить ще й власність. 

Власність, на думку Д. Лока, існувала задовго до виникнення держави: в 

природному стані земля і тварини належали всім людям, але праця давала 

право на власність щоразу, коли хтось застосовував її до того, що було в 

спільному володінні. 

Англійський філософ був прихильником свободи приватної власності. 

Він особливо підкреслював, що людина може привласнити тільки те, що в 

змозі спожити. Бог не дав їй права довільно знищувати направлені в свою 

користь речі. Здається дивним, що, по Д. Локу, людина не має права псувати 

присвоєні нею речі. Філософ, швидше за все, виходив з потреби в речах і 

інших людей. Спочатку приватна власність в природному стані не могла бути 

великою, але з появою грошей і, отже, можливості накопичення вона стала 

рости.  

Високий статус приватної власності, з точки зору мислителя, можна 

пояснити наступними судженнями. По-перше, приватна власність дає 

можливість людині забезпечити себе і свою сім'ю всім необхідним для життя. 

Це дає можливість особистості більше уваги приділяти власному розвитку, 

формуванню індивідуальності. Мабуть, цей філософ розглядав власність не як 

абсолютну цінність, а лише як засіб досягнення свободи. По-друге, Дж. Лок 

використовував поняття власність як у вузькому значенні цього слова 

(майно), так і в широкому - як життя, свобода і майно, взяті разом. Останнє є 

свідченням того, що категорія “власність” відігравала найважливішу роль в 

його політичній концепції поряд з поняттями життя і свобода, як 

невід'ємними умовами існування людини. 

Дж. Лок не був прихильником думки про те, що приватна власність 

може мати місце тільки на умовах, які визначає держава. Зрештою, якщо 

приватна власність є природним правом людини, то не існує підстав для 

посягання держави на майно людей. З іншого боку - майнова нерівність 

зображувалася філософом як результат різного ступеня старанності. Цим 

самим посягання, з боку незаможних, на чиюсь власність оголошувалися Д. 

Локком необгрунтованими. Але, як було відзначено, такий підхід не 

позбавлений лукавства. І тут радянські автори, які писали, що Д. Лок був 

апологетом (захисником) буржуазних цінностей, мали рацію. 
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В основі утворення держави, на думку мислителя, лежить суспільний 

договір. Якщо люди за своєю природою вільні, рівні і незалежні, то ніщо не 

може поставити їх в підпорядкування будь-якої земної влади, крім їх 

власного рішення. Англійський вчений вважав, що «зародження політичного 

суспільства залежить від згоди окремих осіб об'єднатися і створити одну 

громаду». Таким чином, спочатку держава утворюється шляхом добровільної 

угоди всіх людей, які утворюють її. 

Ідея суспільного договору, яку висував Дж. Локк, відстоює свободу, 

право і значимість людини в суспільстві і державі. Найважливіший елемент 

при створенні держави - власність, майно. Хоча автор вважає, що об'єднання 

людей в державу відбулося заради взаємного збереження своїх життів, 

свобод і володінь, але також згадує, що «в разі потреби передбачається і 

потрібно, щоб люди мали власність, бо інакше доведеться припустити, що 

вони, вступаючи в суспільство, втрачають те, що було метою, заради якої 

вони вступили в нього; це занадто велика безглуздість, навряд чи хтось з нею 

погодиться. Отже, люди, перебуваючи в суспільстві, мають власність. Таким 

чином, вчений прямо не згадує про політичне суспільство лише як про 

державу власників. Однак, з його точки зору, можна вважати власників 

творцями і носіями державності. Нам видається цілком можливим 

погодитися з висловом англійського філософа Б. Расселла про те, що елемент 

демократизму в теорії Дж. Лока обмежений поглядом (який скоріше 

припускається, ніж постулюється), що ті, хто не має власності, не повинні 

вважатися громадянами. 

Людина Джона Лока - раціональний індивід, який шукає особисту 

вигоду. Раціональний людина - творець власності. Він вступає в зв'язок з 

іншими людьми, створюючи тим самим громадянське суспільство. Між 

людьми встановлюються відносини обміну, і в зв'язку з цим соціальне життя 

виглядає як ринок, відносини раціональних і вільних ринкових агентів. 

Захищаючи ідею ринку, Д. Лок формулює уявлення про рівність. Ці уявлення 

характеризуються як розуміння рівності таким чином: всі люди, незалежно 

від їх природного нерівності, раз і назавжди повинні бути визнані економічно 

самостійними суб'єктами, які перебувають у відносинах добровільного 

взаємовикористання. Згодом ці раціональні ринкові агенти укладають 

суспільний договір, який покликаний, в першу чергу, не обмежувати свободи, 

а гарантувати їх. Оскільки людина Д. Лока є вільною, вона сама дає санкцію 

політичним інститутам. У зв'язку з цим можна сказати, що держава, створена 

завдяки санкції людей, які уклали суспільний договір, має шляхетне 

походження, оскільки її мета - це захист фундаментальних свобод. 

Деякі положення природного закону Д. Локка надзвичайно дивні. 

Наприклад, він говорить, що полонені в справедливій війні є рабами по 

природному закону, тобто людина може бути власністю іншої людини. Він 



Орликіана-2021: проблеми та перспективи сучасної освіти : матеріали 

науково-практичного симпозіуму 

100 

 

каже також, що згідно із законом природи кожна людина має право карати 

за напад на себе або своє майно навіть смертю. Він не робить винятків, так 

що якщо зловили дрібного злодюжку, то, очевидно, по природному закону, є 

право застрелити його. У політичній філософії Д. Локка власності відводиться 

основне місце і вона розглядається як головна причина встановлення 

цивільної влади. Головною і основною метою людей, які об'єднуються в 

державу і підкоряються владі уряду, є збереження своєї власності, чому в 

природному стані бракує багато чого. 

 

 

УДК 342.1 

Вікторія МОРОЗОВА, Наталія МІРОШКІНА 

м. Миколаїв 

Minava7306@gmail.com 

 

ВІДОБРАЖЕННЯ В ПРАВІ БАЗОВИХ КАТЕГОРІЙ МОРАЛЬНОСТІ 

 

В рамках моральності виробляються вимоги не лише до людини, але і до 

суспільних феноменів, які створені людьми. Оскільки право також є утвором 

людського розуму і результатом практичної діяльності з побудови та 

регулювання суспільних відносин, то до права також ставляться вимоги з 

боку моральності. Критеріями моральних оцінок суджень і переконань 

виступають справедливість, добро, порядність, совість, шляхетність. Вищий 

сенс права - служити добру. Спочатку його норми запроваджувалися для 

приборкання злої волі, але не можна зводити сенс права тільки до цього. 

Світ права - формальний і жорсткий. Засади права містять у собі 

насильство через забезпечення, в тому числі і через державний примус. 

Людина підсвідомо чинить опір всякому зовнішньому імперативу, 

заснованому на силі. Таким чином, право потребує виправдання, заснованого 

на вищих, неправих цінностях. Такими цінностями постають моральні 

цінності, засновані на законі Божому (для віруючої людини), або зумовлені 

людською природою і розумом і втілені в моралі. У праві ці цінності присутні 

в мінімально можливому втіленні, щоб «світ до часу не перетворився на 

пекло». 

Право виступає логічним та історичним щаблем розвитку людського 

духу. Якщо право народжується безпосередньо з релігії, то воно 

затверджується за допомогою сили і набуває форму позитивного права 

(мусульманське, канонічне право, індуїстське право). Якщо ж релігійні норми 

оформлюються у вигляді моралі, а з моралі виросте право, то перед тим, як 

стати позитивним правом, воно постає у вигляді природного права - тобто як 

мінімум вимог моралі (римське право). Якщо мораль природним шляхом стає 
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звичаєм, то право виникає з звичаю і набуває форму «живого» права 

(звичайне право, англосаксонське право). Таким чином, в основі моральності 

і права лежать одні й ті ж самі цінності, представлені як ідеї, принципи, 

ідеали і норми. Спочатку вони виражаються в моральному регулюванні, а 

потім вже переймаються правом. Але оскільки право і моральність все ж таки 

є різніми регуляторами, то і втілені в них цінності й норми набувають різних 

рис. Право можна розглядати як проекцію моральних категорій свободи, 

рівності й справедливості.  

В Конституції нашої країни закріплене положення про вищу цінність 

прав і свобод людини. Природне право виступає моментом «зустрічі», 

взаємодії моральності і права, де обидва ціннісних регулятора знаходяться у 

згоді з вимогами справедливості, свободи, рівності, гуманізму. 

У моральних максимах (вимогах) втілюється свобода, розуміння і 

переживання її абсолютної цінності, як умови буття і як цілі. У моральних 

вимогах свобода виступає як момент самозобов’язання до зізнання, не 

порушення існуючих соціальних норм і забезпечення свободи для інших. 

Моральна поведінка здійснюється іноді на шкоду своїй власній волі, у вигляді 

принесення в жертву власних інтересів. Безперечно, що благо для себе і 

визнання можливості рівного блага за іншими виявляється, в підсумку, 

благом для всіх. Але при найближчому розгляді виявляється, що правовий 

характер феномена є відповіддю на егоїстичну природу людини, відповіддю, 

яка обумовлена моральністю. 

Право містить в собі обмеження, тоді як свобода містить в собі 

необхідність. Підставою права є не безособовий принцип, а свобода як 

фундаментальна властивість особистості. Оскільки особистість є істотою 

духовною, то і свобода, перш за все, є духовною цінністю. Без свободи немає 

особистості, її самостійності, тобто визнання її іншими. Це знаходить вираз у 

праві: в ст. 1 Загальної декларації прав людини: «Всі люди народжуються 

вільними і рівними у своїй гідності та правах». Цей принцип має загальний 

характер в силу загального значення особистості. 

Якщо простежити основні етапи генезису права як мірки свободи 

(необхідного мінімуму), то першим актом звичаєвого права можна вважати 

заборони. Так, Старий Заповіт наповнений заборонами, зверненими до 

ізраїльського народу. Основний спосіб забезпечення заборон - страх 

покарання і саме покарання. Перші правові регулятори забороняли те, що 

веде до виродження, зникнення суспільства, до розпаду і хаосу.  

Права і свободи пов'язані з такою моральної та юридичною категорією 

як відповідальність. Юридична відповідальність має свої, чітко прописані в 

нормативних актах підстави. Але ці підстави відображають моральні 

передумови відповідальності: почуття совісті, яке вберігає людину від 

зазіхань на права, свободи та інтереси інших людей. Людина може не знати 
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норму права, але завдяки совісті вона відчуває, що є добро і зло, і це вберігає 

її від протиправних вчинків. Невідповідність закону вимогам совісті буде 

розглядатися людьми як явище неправове. 

 

 

УДК 342.3 

Крістіна ПРОНКІНА 

kristinkapronkina@gmail.com 

Інна ПІДБЕРЕЗНИХ 

м. Миколаїв 

innaevgenievna2017@gmail.com 

 

ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ ТА ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 

 

Поняття правова держава тлумачиться українськими вченими як 

держава, у суспільному й державному житті якої панують закони, що 

закріплюють основні права громадян, які виражають волю більшості або 

всього населення країни. Ще є такий зміст цього поняття: це держава, що 

складається з громадян, котрі мають високий рівень правової культури й 

формують державну владу, яка є демократично-організованою, із апаратом 

управління, залежним від суспільства, що за допомогою ефективних законів 

забезпечує реалізацію суверенних прав і свобод громадян. Правова держава – 

це правова форма організації й діяльності публічно-політичної влади та її 

взаємовідносин з індивідами як суб’єктами права. До ознак правової 

держави відносять: верховенство права в усіх сферах суспільного життя; 

відповідальність перед законом як державних органів, так і громадських 

організацій та громадян; підзвітність державної влади її громадянам; 

невтручання держави у справи громадянського суспільства; охорона 

державою невід’ємних природних прав та громадських свобод особи; 

визнання пріоритетності прав та інтересів особи, непорушність її честі і 

гідності; рівність закону для всіх і рівність усіх перед законом; взаємна 

відповідальність держави і особи, правова відповідальність посадових осіб за 

дії, які вони чинять від імені держави; поділ влади на законодавчу, 

виконавчу і судову, їх взаємна урівноваженість і відкритість; незалежність 

судів і суддів, наявність ефективної системи захисту; наявність ефективних 

форм контролю за дотриманням законів та інших нормативно-правових 

актів тощо. 

У правовій державі значне місце у механізмі захисту прав і свобод 

людини належить контролю за додержанням законодавчими, виконавчими 

та судовими органами положень Конституції про права і свободи людини та 
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громадянина. У нашій державі лише впроваджується система 

адміністративної юрисдикції, яка відіграє значну роль у механізмі захисту 

прав людини у багатьох країнах, зокрема у Франції. Такий контроль у 

світовій конституційній практиці здійснюється у двох формах: у формі 

звичайної процедури контролю за конституційністю нормативних актів та у 

вигляді спеціальних процедур, формально-юридичного забезпечення 

основних прав і свобод. Перша форма контролю в Україні здійснюється 

Конституційним Судом України, який згідно зі ст. 147 Конституції України 

вирішує питання про відповідність законів та інших правових актів 

Конституції і дає офіційне тлумачення Конституції і законів України. Згідно зі 

ст. 42 Закону України “Про Конституційний Суд України” захист прав і 

свобод людини можливий шляхом конституційного звернення чи письмового 

клопотання до Конституційного Суду України про необхідність офіційного 

тлумачення Конституції та законів України для забезпечення реалізації чи 

захисту конституційних прав та свобод людини і громадянина. Друга форма 

контролю щодо додержання законодавчими, виконавчими та судовими 

органами положень Конституції про права і свободи людини та громадянина 

з боку громадськості в Україні не реалізується у повній мірі. Напевно, це 

пов’язано з незформованістю громадянського суспільства й низькою 

ефективністю діяльності його інститутів, відсутністю механізму зворотного 

зв’язку між виборцями та народними обранцями, який, до речі, успішно 

застосовується у зарубіжних країнах: “конституційна скарга” у ФРН та 

Австрії, наказ “хабеас корпус” у країнах загального права, процедура 

“ампаро” в Іспанії та ряді країн Латинської Америки. Парламентський 

контроль у сфері додержання прав і свобод людини і громадянина в Україні 

забезпечує інститут омбудсмана, який здійснює захист прав і свобод людини і 

громадянина,  “Інформація і право”, № 3(6)/2012 проголошених Конституцією 

України, законами України та міжнародними договорами України; запобігає 

порушенням прав і свобод людини і громадянина або сприяння їх 

поновленню; сприяє приведенню законодавства України про права і свободи 

людини і громадянина у відповідність з Конституцією України, 

міжнародними стандартами у цій галузі; запобігає будь-яким формам 

дискримінації щодо реалізації людиною своїх прав і свобод; сприяє правовій 

інформованості населення та захисту конфіденційної інформації про особу 

тощо. Зокрема, в Україні порушуються право на свободу думки та слова, 

вільне вираження своїх поглядів та переконань (ст. 34), право на працю (ст. 

43), на житло (ст. 47), право на достатній життєвий рівень для себе і своєї 

сім’ї (ст. 48), право на безкоштовну освіту (ст. 53), право на охорону здоров’я 

(ст. 49), право на свободу та особисту недоторканність (ст. 29). В 

українському законодавстві недостатньо визначені положення статусу 

громадянського суспільства. Існують лише окремі підзаконні нормативно-
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правові акти, що покликані сприяти становленню громадянського суспільства 

в Україні. Зокрема, “Концепція сприяння органами виконавчої влади 

розвитку громадянського суспільства”, схвалена Розпорядженням Кабінету 

Міністрів України від 21.11.07 р. №1035-р, Постанова Кабінету Міністрів 

України від 05.11.08 р. № 976 “Про затвердження порядку сприяння 

проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади”, 

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.10 р. № 996 “Про 

забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної 

політики”, Розпорядження Кабінету Міністрів України від 15.12.10 р. № 2311 

“Про проведення публічного громадського обговорення системних соціально-

економічних реформ”. 

Формування правової держави і громадянського суспільства в сучасній 

Україні відбувається складно і суперечливо. Окремі кроки в цьому напрямі 

вже здійснено, зокрема прийнято низку нормативно-правових актів, що 

забезпечують більш широку участь громадян у здійсненні державної політики 

й доступу до публічної інформації. Проте існують й численні проблеми, які 

перешкоджають формуванню й функціонуванню правової держави і 

громадянського суспільства. В діяльності органів виконавчої влади й органів 

місцевого самоврядування зберігаються тенденції до непрозорості, закритості 

та забюрократизованості. Принципи верховенства права, верховенства 

Конституції і закону в Україні, на наш погляд, не реалізовуються в  

«Інформація і право», № 3(6)/2012 практику повною мірою. Це пов’язано з 

високим рівнем правового нігілізму громадян, недосконалістю механізмів 

політичної відповідальності посадових осіб і державних обранців. Існує 

дисбаланс між суспільними потребами та прийнятими законами, внаслідок 

чого одночасно існують прогалини в праві й численні правові колізії. 

Недосконалість чинного законодавства створює штучні бар’єри для утворення 

та діяльності інститутів громадянського суспільства, а податкове 

навантаження додатково ускладнює їх діяльність. Значною проблемою у 

налагодженні постійного діалогу між громадськістю та владою є 

непропорційне розміщення неурядових громадських об’єднань по країні, їх 

зосередженість, головним чином, у найбільших містах України. Органи 

державної влади та інститути громадянського суспільства не мають 

достатнього досвіду та навичок застосування процедур публічної політики та 

консультацій, що призводить до ухвалення неефективних рішень, які не 

підтримуються громадянами. 

 

 

 

 

 



Орликіана-2021: проблеми та перспективи сучасної освіти : матеріали 

науково-практичного симпозіуму 

105 

 

УДК 342.5 

Владислав РОМАНСЬКИЙ, Сергій СТРЕМЕНОВСЬКИЙ 
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ПРАВОПОРЯДОК ЯК ЮРИДИЧНА КАТЕГОРІЯ  

І ЕЛЕМЕНТ ПРАВОВОЇ ДІЙСНОСТІ 

 

Правопорядок слід розглядати як результат дії законності. У сучасній 

науці існує декілька підходів до визначення поняття «правопорядок». Фахівці 

визначають його як порядок в суспільних відносинах, який є наслідком 

дотримання і виконання вимог норм права, інші бачать в ньому соціально-

культурне явище, стійку сукупність суспільних відносин і соціальної 

діяльності, яка забезпечена механізмами соціального нормування і 

регулювання, відповідно до цінностей, ідей та принципів конкретної 

держави, закріплених у джерелах права. 

Виходячи з етимології слова, слід сказати, що правопорядок - це перш 

за все порядок, організованість, стабільність. Правопорядок характеризує 

ступінь організованості і впорядкованості правових відносин, виступає як 

протилежність анархії, несправедливості, хаосу. Тобто, правопорядок - це 

запрограмований правом стан суспільних відносин. Він може бути 

безпосередньою метою правового регулювання. Але правопорядок - не тільки 

мета, але і підсумок правового регулювання, оскільки це реально існуюча 

врегульованість суспільних відносин.  

Правопорядок виникає як наслідок реалізації принципу законності. Але 

якщо законність - в значній мірі абстракція, то правопорядок проявляється 

як реальність, практичне втілення певних суспільних відносин. Якщо вимоги 

принципу законності виконуються, то тоді і складається реальний і 

ефективний правовий порядок. Таке співвідношення законності і правового 

порядку виявляє себе як необхідність і закономірність в життєдіяльності 

громадянського суспільства і правової держави. Правопорядок і втілює 

вимоги законності. Одночасно він виступає й мірилом ступеню здійснення її 

вимог. Якщо законність - режим суспільно-політичного життя, який висуває 

певні вимоги, то правопорядок - це реально існуючі і певним чином 

впорядковані суспільні відносини. Інакше кажучи, можна сказати, що 

правопорядок - це те саме нормальне життя, яке повинне настати внаслідок 

дотримання законності. 

Правопорядок, який реально існує - це результат і кінцевий підсумок 

втілення тих правових принципів, які є базовими для громадянського 

суспільства і правової держави, а також визначають правовий статус кожної 

особистості. 
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Правопорядок є таким порядком в суспільних відносинах, який 

гарантує дотримання суб'єктивних прав учасників правових відносин і 

виконання ними юридичних обов'язків, забезпечує побудову ними 

правомірної поведінки і здійснення законності. Правопорядок є невіддільним 

від панування права, там, де є панування права, є і правопорядок, і 

навпаки, якщо є правопорядок - значить, панування права забезпечується. 

Правопорядок, таким чином, виступає як ціннісне правове явище. 

Якщо державний режим є антидемократичним, він теж може 

встановити свій, специфічний правопорядок. Це робиться на основі режиму 

державного примусу. Такий правопорядок задовольняє лише інтереси 

правлячого соціального прошарку та протистоїть інтересам інших членів 

суспільства. Такий правопорядок не визнають правим концепція природного 

права і комунікативна теорія права. Негативні наслідки такого 

«правопорядку» підтверджуються політичною практикою. Про щиру 

законність в таких умовах не йдеться, оскільки в цій ситуації ускладнене 

здійснення природних прав, свобод і законних інтересів особистості, окрім 

того власне право втрачає свій ціннісний зміст. 

Реальний правопорядок може бути здійснений лише за співпраці між 

громадянським суспільством та правовою державою. У цьому випадку права 

і свободи особистості виступатимуть в якості головної цінності. Звідси 

випливає, що істинний правопорядок може бути заснований тільки на 

здоровій правовій основі. Ціннісні засади, що лежать в основі законодавства, 

зумовлюють реальний режим законності, а він, у свою чергу - характер 

правового та громадського порядку. 

Правопорядок передбачає рішучу боротьбу з будь-якими відхиленнями 

від правових норм, відновлення порушених прав, в тому числі і за допомогою 

державного примусу. Правопорядок передбачає втілення законності в 

конкретних вольових відносинах, які регулюються правом. Це відносини, де 

взаємодії суб'єктів чітко визначені законом і охороняються державною 

владою.  

Правопорядок представлений як складна соціально-правова структура. 

Він об'єднує елементи не лише правового, а й морального характеру, 

державного і суспільного утримання, інтереси окремих груп і громадян, а 

також суспільства в цілому. 
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ЗАКОННІСТЬ ЯК НАУКОВЕ ПОНЯТТЯ І ПРАВОВЕ ЯВИЩЕ 

 

Концепція природного права виходить з того, що право має 

надсуспільні підстави, виникає з природи людини, з його розуму. Право, 

таким чином, виникає не з закону, а стоїть над законом. У цій концепції 

категорія «законність» замінюється категорією «правозаконності» чи «правової 

законності». Можна розглядати законність в таких аспектах: як аспект права, 

який представляє його загальнообов'язковість; як ідею, яка формується в 

суспільній свідомості; як особливий режим суспільно-політичного життя. 

Також законність можна розуміти як правовий режим суспільного життя, 

який полягає в неухильному дотриманні юридичних норм усіма її 

учасниками. Законність в цьому випадку розглядається не лише як 

виконання закону чи виконання вимог правового закону, взяте як 

нормативна вимога, але як нормативну якість, властиву самому суспільному 

життю, частиною якої виступає законодавство. 

Комунікаційна теорія права виходить з того, що право неможливе поза 

соціальними комунікаціями, і умовою його існування є не виникнення 

держави, а формування необхідних для цього псіхосоціокультурних реалій. 

Представники цього підходу вважають ототожнення права і закону 

формальним. Суворого критерію, за яким закон можна визначити як 

неправовий, вони не визначають.  

Антрополого-правовий підхід робить основний акцент на людський 

вимір права. Законність розглядається як динамічна система, яка відтворює 

реальність. Вона представлена як правовий режим, який містить у собі такі 

стадії:  виявлення потреби в регулюванні певного виду суспільних відносин; 

об'єктивація цієї потреби і подання норми права у відповідній формі; 

Режим законності характеризується такими рисами: відповідність 

законодавства об'єктивним тенденціям розвитку суспільства (зовнішній 

критерій); ставлення громадян до системи законодавства (внутрішній 

критерій); стан правопорядку в суспільстві. 

В рамках даного підходу до засобів забезпечення законності в 

суспільстві відносять: наукову експертизу законодавчого регулювання; 

законодавчу техніку і засоби чинного законодавства від невиконання та 

недотримання з боку громадян і органів державної влади.  

Феноменологічний напрям в осмисленні права належить швидше 

філософії права, ніж теорії права. Під правом воно розуміє те, чому люди 
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надають значення права і в цьому має схожість з психологічною теорією 

права. Феноменології згодні з тим, що право має об'єктивний характер, як і 

інші суспільні інститути. У той самий час воно є результатом інтерпретації 

людьми. Норми права, на відміну від інших норм, носять 

загальнообов'язковий характер. Закон внаслідок своєї загальнообов'язковості 

несе в собі особливу соціально-психологічну рису - він повинен бути 

зрозумілий для того, кого це стосується. Знання закону має своєю 

специфікою те, що він безпосередньо впливає на вчинки людей. Для цього 

людина повинна не тільки знати закон, а й кваліфікувати свої вчинки, тобто 

вміти визначати, які з них є законними, а які ні, і, відповідно, утримуватися 

від незаконних вчинків і здійснювати законні. При цьому практика є такою, 

що вона вимагає глибокого розуміння законів і залучення до цього фахівців. 

Феноменології вважають, що жодна модель поведінки не може розглядатися в 

якості норми, якщо вона не легалізована населенням. Така легітимація 

закріплює відібраний варіант поведінки в суспільній свідомості, робить його 

широко визнаним, нормативним і загальнообов'язковим. Таким чином, в 

рамках цього напрямку режим законності пропонується розглядати як суворе 

дотримання відібраних і легітимованих, а отже, і правових норм.  

Поняттям законності можна охопити всю дію законодавства, 

заснованого на справедливості, а правовідносини, які формуються на основі 

законності, становлять зміст правопорядку. 

Слід розуміти, що законність не може означати реалізацію тільки 

законів, інакше доведеться визнати, що порушення підзаконних актів не 

буде порушенням законності. Але такі ситуації викликали б дисбаланс 

урегульованості суспільних відносин, який би виявився як порушення 

правопорядку.  

 

 

УДК 342.3 

Анастасія СТЕЦЕНКО, Сергій СТРЕМЕНОВСЬКИЙ 
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ПРАВОПОРЯДОК ЯК ЕЛЕМЕНТ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ 

 

Громадський порядок - це комплексне явище суспільного життя, яке 

складається з багатьох, відносно самостійних елементів. Ці елементи в 

сукупності утворюють складний механізм. Сучасні словники трактують 

порядок як стан впорядкованості, надійності і організованості. Юридична 

наука розглядає громадський порядок у вузькому і в широкому сенсі. Під 

громадським порядком в широкому сенсі слова розуміється весь суспільний 
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устрій, який представлено в соціальних зв'язках і відносинах, котрі 

розвиваються на засаді прийнятих в суспільстві соціальних норм, принципів і 

ідей. У цьому сенсі громадський порядок є об'єктом охоронного впливу всіх 

державних структур. У вузькому сенсі громадський порядок являє собою 

систему вольових відносин, які формуються і розвиваються в громадських 

місцях, регулюються правовими та іншими соціальними нормами і 

спрямовані на підтримання громадського спокою, а також поваги до честі, 

людської гідності і суспільної моралі.  

Різні вчені пропонують різні критерії громадського порядку у вузькому 

сенсі. Одні вважають, що критерієм віднесення тих чи інших суспільних 

відносин до категорії «громадський порядок» є місце, де ці відносини 

представлені. Інші вказують, що відносини громадського порядку не можуть 

бути визначені лише через місце їх виникнення і розвитку. Вони вказують, 

що в першу чергу необхідно враховувати зміст цих відносин, незалежно від 

місця їх утворення. Громадський порядок знаходиться в органічному 

взаємозв'язку з правопорядком. 

У вузькому сенсі під громадським порядком розуміють і порядок в 

громадських місцях. Законодавство виділяє поняття громадського порядку у 

вузькому сенсі не випадково, оскільки порядок в громадських місцях є 

необхідною умовою ефективного функціонування державної влади, 

підприємств, установ і організацій різних форм власності, безпеки і спокою 

громадян.  

Виділення громадського місця як місця виникнення суспільних 

відносин в якості основного критерію того, що слід вважати громадським 

порядком, виявилося недостатньо: по-перше, тому, що в громадських місцях 

можуть формуватися відносини, які за характером і змістом ніяк не можна 

віднести до сфери громадського порядку; по-друге, суспільні відносини 

можуть виникати і поза громадських місць. Наприклад, правом регулюються 

навіть деякі особисті відносини між громадянами. 

Деякі сучасні юристи бачать (у вузькому сенсі слова) в правопорядок 

тільки частина громадського порядку. Це положення буде вірним, якщо 

розглядати громадський порядок в соціологічному сенсі, тобто як сукупність 

всіх соціальних зв'язків і відносин, які складаються під впливом всього кола 

соціальних норм, на відміну від правопорядку, який регулюється тільки 

нормами права. У вузькому сенсі сфери, що утворюють правопорядок і 

громадський порядок збігаються тільки тоді, коли суспільні відносини 

регулюються нормами права. Крім цього, в суспільстві існують норми 

культури, які регулюють культурний порядок, моралі, які регулюють моральну 

порядок, релігії, які регулюють релігійний порядок і деякі інші види норм. 

Можна сказати, що правопорядок виступає як один з видів громадського 

порядку поряд з культурним, релігійним, моральним, етичним. Таким чином, 
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громадський порядок включає в себе правопорядок. Їх логічні відносини 

іменуються відносинами субординації або підпорядкування: громадський 

порядок є керівним поняттям, а правопорядок - підлеглим. Але громадський 

порядок і правопорядок мають єдиний об'єкт регулювання, норми, в тому 

числі і правові як засіб регулювання, і схожі цілі.  

Громадський порядок здатний показати, наскільки ефективною є 

регулятивна впорядкованість суспільних відносин. Він є практичним 

результатом впливу різних видів соціальних норм на відповідні різновиди 

суспільних відносин. Соціальні норми повинні впливати на суспільні 

відносини в сукупності і системно. Тоді вони здатні забезпечити становлення 

громадського порядку як умови комфортного пливу життєдіяльності людей.  

Більшістю представників юридичної науки визнається те, що, що 

правовий порядок є невід'ємним і провідним елементом громадського 

порядку. В якості такого єдиного цілого виступає та правова (юридична) 

основа, яка вносить необхідні елементи гармонії в функціонування і 

громадянського суспільства, і правової держави, та вибудовує громадський 

порядок. 

 

 

УДК 342.1 

Вікторія ТАРНАВСЬКА, Наталія МІРОШКІНА 

м. Миколаїв 

Minava7306@gmail.com 

 

ВПЛИВ РЕЛІГІЙНОСТІ НА ПРАВО 

 

В ряді країн з високим рівнем релігійності населення в якості 

додаткового джерела права може виступати норма релігії. Є держави, де в 

руках духовенства зосереджене й все управління (Саудівська Аравія, 

Ватикан). Релігійна норма народжується поза державою, але потім вона може 

бути санкціонована нею. Ряд релігійних норм дуже пов'язаний з традиціями і 

звичаями. Ватикан являє собою найбільш яскравий приклад дії 

християнського релігійного права. 

Є приклади використання в якості джерела правової норми 

православного права. Наприклад, в грецькій конституції закріплено 

особливий статус території Святої гори Афонського півострова. Особливість 

цієї території в тому, що вона є автономною й керується православними 

монастирями, які підпорядковані вселенському патріархові. 

Особливо сильно вплинула на норми державного права ісламська 

релігійність. Іслам вважає, що існуюче право прийшло від аллаха через його 

пророка Мухаммеда. Деякі дослідники виходять з нерозривної єдності віри і 
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держави, релігії і права в ісламі, і приходять до висновку, що правова норма і 

релігійна норма в мусульманських країнах збігаються, а мусульманське право 

виступає як одна з сторін релігії. При такому підході шаріат (“правильний 

шлях”) і становить те, що називають мусульманським правом. Мусульманське 

право називають також квінтесенцією, найважливішою ланкою ісламу. 

Релігійність справила величезний вплив і на право Ізраїлю. У цій країні 

офіційно проголошено, що життя суспільства регулюється юдаїстськими 

приписами, які містяться в П'ятикнижжі Мойсея (Торі) та Талмуді. Правові 

норми повинні відповідати цим розпорядженням. 

Давньоєврейське право формувалося як орієнтоване на особистісне 

начало. Його ідеї через канони християнства поширилися по всьому світу. 

Особливого впливу на зміст права надали релігійні приписи іудаїзму. Вони 

продовжують впливати на світське сіоністське право. Іудейське релігійне 

право вплинуло на становлення фундаментального законодавства Ізраїлю. 

Під сильним впливом іудейської релігійної традиції знаходиться діяльність 

парламенту і судової системи Ізраїлю. Ізраїльський суддя пов'язаний силою 

іудейського права і надає йому особливу, чисто релігійну значимість. 

Існування і функціонування релігійного права в загальній системі 

ізраїльського права, так само як і факт існування і діяльності релігійних 

(рабинських) судів в Ізраїлі, є закріпленим законодавчо. «Відповідно до 

Закону про юрисдикцію рабинських судів», прийнятому в Ізраїлі у 1953 році, 

до юрісдикції цих судових органів віднесено питання браків і розлучень 

євреїв. Правова система Ізраїлю є прикладом змішаного типу, відображає 

взаємозв'язок європейського західного і національного релігійного права.  

У жовтні 2017 р дослідний центр «Pew» (Pew Research Center) 

опублікував аналіз ставлення до релігії в 199 країнах. Першу групу складають 

країни з державною релігією. Їх 43 або 22%, в 27 з них державна релігія - 

іслам (Катар, Пакистан, Саудівська Аравія, Іран), в 13 - християнство 

(Вірменія, Норвегія, Данія, Греція). Другу групу складають країни, в яких 

історичних або традиційних для цих держав релігій виявляється перевага на 

державному рівні, навіть якщо це не закріплено законодавчо і формально 

проголошені релігійні свободи. Таких держав 40 або 20%, наприклад, 

Болгарія, Італія, Польща. У третю групу входять країни з нейтральним або 

однаковим ставленням до всіх релігійних організацій. Їх 106 або 53%. До 

таких країн належать Бельгія, Сінгапур, США, Південна Корея. Четверту 

групу складають країни, які здійснюють жорсткі обмежувальні заходи по 

відношенню до всіх або деяких релігій. Такими країнами є В'єтнам, 

Казахстан, Північна Корея, Куба. Така класифікація країн по відношенню до 

релігії відображають ступінь релігійності їх суспільств.  

Таким чином, існують держави, де основою норми права виступає 

релігія, є держави, де вплив релігійної норми на правову має велике значення 
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і є держави, де вплив релігії на право є мінімальним і така ситуація 

відображає ступінь релігійності населення цих держав. Але слід зауважити, 

що навіть світська держава не повинна проявляти байдужість до релігії, так 

само вона не повинна бути ворожою до релігійності. Положення основних 

світових релігій засновані на аксіомах справедливості, чесності, добра, 

неприйняття насильства, правдивості. Там, де предмети регулювання права і 

релігії близькі або збігаються, норми права повинні брати до уваги основи 

віровчень. Взаємодія релігійних і правових норм дозволяє забезпечити 

об'єктивний і повний облік інтересів віруючих, задекларувати їх основні 

права і свободи, гарантувати захист від неправомірних дій з боку державних 

структур або громадських організацій. 

 

 

УДК 342.9 

Ренат ТІМЧЕНКО, Павло МАТВІЄНКО 

м. Миколаїв 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ВОГНЕПАЛЬНОЇ ЗБРОЇ ПОЛІЦІЄЮ 

 

Застосування вогнепальної зброї є найбільш суворим заходом примусу. 

Поліцейський уповноважений на зберігання, носіння вогнепальної 

зброї, а також на її застосування і використання лише за умови що він 

пройшов відповідну спеціальну підготовку. 

Порядок зберігання і носіння вогнепальної зброї, що знаходиться в 

розпорядженні поліцейського, перелік вогнепальної зброї та боєприпасів, що 

використовуються в діяльності поліції, та норми їх належності 

встановлюються Міністром внутрішніх справ України.  

Поліцейський уповноважений у виняткових випадках застосовувати 

вогнепальну зброю: для відбиття нападу на поліцейського або членів його 

сім’ї, у випадку загрози їхньому життю чи здоров’ю; для захисту осіб від 

нападу, що загрожує їхньому життю чи здоров’ю; для звільнення заручників 

або осіб, яких незаконно позбавлено волі; для відбиття нападу на об’єкти, що 

перебувають під охороною, конвої, житлові та нежитлові приміщення, а 

також звільнення таких об’єктів у разі їх захоплення; для затримання особи, 

яку застали під час вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину і яка 

намагається втекти; для затримання особи, яка чинить збройний опір, 

намагається втекти з-під варти, а також озброєної особи, яка погрожує 

застосуванням зброї та інших предметів, що загрожують життю і здоров’ю 

людей та/або поліцейського; для зупинки транспортного засобу шляхом його 

пошкодження, якщо водій своїми діями створює загрозу життю чи здоров’ю 

людей та/або поліцейського. 
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Поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю тільки 

після попередження про необхідність припинення протиправних дій і намір 

використання заходу примусу, визначеного цією статтею.  

Застосування вогнепальної зброї без попередження допускається: при 

спробі особи, яку затримує поліцейський із вогнепальною зброєю в руках, 

наблизитися до нього, скоротивши визначену ним відстань, чи доторкнутися 

до зброї; у разі збройного нападу, а також у разі раптового нападу із 

застосуванням бойової техніки, транспортних засобів або інших засобів, що 

загрожують життю чи здоров’ю людей; якщо особа, затримана або 

заарештована за вчинення особливо тяжкого чи тяжкого злочину, втікає із 

застосуванням транспортного засобу; якщо особа чинить збройний опір; для 

припинення спроби заволодіти вогнепальною зброєю. 

Поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю тільки з 

метою заподіяння особі такої шкоди, яка є необхідною і достатньою в такій 

обстановці, для негайного відвернення чи припинення збройного нападу. 

Поліцейський уповноважений застосовувати вогнепальну зброю у разі 

збройного нападу, якщо відвернення чи припинення відповідного нападу 

неможливо досягнути іншими засобами. 

Поліцейському заборонено застосовувати вогнепальну зброю в місцях, 

де може бути завдано шкоди іншим особам, а також у вогненебезпечних та 

вибухонебезпечних місцях, крім випадків необхідності відбиття нападу або 

крайньої необхідності. 

Поліцейський зобов’язаний у письмовій формі повідомляти свого 

керівника про застосування вогнепальної зброї, а також негайно повідомити 

свого керівника про активне застосування вогнепальної зброї, який, у свою 

чергу, зобов’язаний поінформувати центральний орган управління поліції та 

відповідного прокурора. 

Поліцейський може взяти до рук вогнепальну зброю і привести її у 

готовність, якщо вважає, що в обстановці, що склалася, можуть виникнути 

підстави для її застосування. 

Під час затримання осіб, щодо яких у поліцейського виникла підозра у 

вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину, а також під час перевірки 

документів у таких осіб поліцейський може привести в готовність 

вогнепальну зброю та попередити особу про можливість її застосування. 

Спроба особи, яку затримує поліцейський із вогнепальною зброєю в 

руках, наблизитися до нього, скоротивши визначену поліцейським відстань, 

чи доторкнутися до зброї є підставою для застосування вогнепальної зброї 

поліцейським. 

Поліцейський може використати вогнепальну зброю для подання 

сигналу тривоги або виклику допоміжних сил, або для знешкодження 

тварини, яка загрожує життю чи здоров’ю поліцейського та інших осіб.  
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Перевищенням заходів, необхідних для затримання особи, яка вчинила 

кримінальне правопорушення, визнається умисне заподіяння особі, що 

вчинила кримінальне правопорушення, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає 

небезпечності посягання або обстановці затримання особи, яка вчинила 

кримінальне правопорушення. Перевищення заходів, необхідних для 

затримання особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, має наслідком 

відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених у статтях 

118 та 124 цього Кодексу. 

Не є кримінальним правопорушенням заподіяння шкоди 

правоохоронюваним інтересам у стані крайньої необхідності, тобто для 

усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує особі чи охоронюваним 

законом правам цієї людини або інших осіб, а також суспільним інтересам чи 

інтересам держави, якщо цю небезпеку в даній обстановці не можна було 

усунути іншими засобами і якщо при цьому не було допущено перевищення 

меж крайньої необхідності. 

Перевищенням меж крайньої необхідності є умисне заподіяння шкоди 

правоохоронюваним інтересам, якщо така шкода є більш значною, ніж 

відвернена шкода. 

Особа не підлягає кримінальній відповідальності за перевищення меж 

крайньої необхідності, якщо внаслідок сильного душевного хвилювання, 

викликаного небезпекою, що загрожувала, вона не могла оцінити 

відповідність заподіяної шкоди цій небезпеці. 

Умисне вбивство, вчинене при перевищенні меж необхідної оборони, а 

також у разі перевищення заходів, необхідних для затримання особи, яка 

вчинила кримінальне правопорушення, - карається виправними роботами на 

строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або 

позбавленням волі на строк до двох років. 

Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинене у разі 

перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, 

необхідних для затримання особи, яка вчинила кримінальне 

правопорушення, - карається громадськими роботами на строк від ста 

п'ятдесяти до двохсот сорока годин або виправними роботами на строк до 

двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на 

строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.  
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УДК 342.7 

Юлія УДОВІЧЕНКО, Станіслав МАТВІЄНКО 

м. Миколаїв 

 

БЕЗОПЛАТНА ПРАВОВА ДОПОМОГА В УКРАЇНІ 

 

Безоплатна первинна допомога - це вид державної гарантії, що полягає 

в інформуванні особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, 

відновлення у випадку їх порушення та порядок оскарження рішень, дій чи 

бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 

посадових і службових осіб. 

Безоплатна первинна правова допомога включає такі види правових 

послуг: надання правової інформації; надання консультацій і роз ’яснень з 

правових питань; складення заяв, скарг та інших документів правового 

характеру (крім документів процесуального характеру); надання допомоги в 

забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медитації;  

Право на безоплатну первинну правову допомогу мають такі усі особи, 

які  перебувають під юрисдикцією України.  

Безоплатна вторинна правова допомога – вид державної  гарантії, що 

полягає у створенні рівних можливостей для доступу осіб до правосуддя, і 

включає такі види правових послуг, як: захист; здійснення представництва 

інтересів осіб, що мають право на безоплатну вторинну правову допомогу, в 

судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед 

іншими особами; складення документів процесуального характеру. 

Згідно зі статтею 14 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» 

право на безоплатну вторинну правову допомогу мають такі  категорії осіб: 

діти, у тому числі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, 

діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти, які постраждали 

внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту; внутрішньо переміщені особи;  

громадяни України – власники земельних ділянок, які проживають у сільській 

місцевості; особи, до яких застосовано адміністративне затримання; особи, 

на яких поширюється дія Закону України «Про біженців та осіб, які 

потребують додаткового або тимчасового захисту»; ветерани війни та особи, 

на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту»; особи, які постраждали від домашнього 

насильства або насильства за ознакою статі. 

Суб’єктами надання безоплатної первинної правової допомоги в 

Україні, згідно зі статтею 9 Закону, є: органи виконавчої влади; органи 

місцевого самоврядування; фізичні та юридичні особи приватного права; 

спеціалізовані установи; центри з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги. 
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УДК 342.5 

Бо ЦЮЙ, Наталія МІРОШКІНА 

м. Миколаїв 

Minava7306@gmail.com 

 

СПІВВІДНОШЕННЯ ПРАВА І ЗАКОНУ 

 

Погляд того чи іншого вченого на співвідношення права чи закону 

визначає тип праворозуміння, якого він дотримується. Можна виділити два 

типи праворозуміння (легізм та юридичне праворозуміння) і відштовхуючись 

від них розглядати співвідношення права і закону. Легізм ототожнює право і 

закон та розглядає право як систему загальнообов'язкових норм, що 

охороняються силою державного примусу без урахування змісту цих норм. 

Юридичне праворозуміння виходить з того, що право, виконуючи 

регулятивні та охоронні функції, спирається на авторитет і силу держави, але 

воля держави обмежена, оскільки вона, в особі своїх органів законодавчої, 

виконавчої та судової влади, зобов'язана діяти відповідно до вимог права. У 

вітчизняній практиці, право явно ототожнюється з законодавством, а 

система права - з системою законодавства, тобто проявляється той самий 

легізм.  

Противники розмежування права і закону відзначають, що таке 

розмежування послаблює регулятивну роль закону, створює перешкоди для 

держави та її інститутів у виконанні правоохоронних функцій, формує 

правовий нігілізм. Однак погоджуватися з такими положеннями не можна, бо 

при розрізненні права і закону якраз і стає очевидною регулятивна роль не 

закону як такого, а саме права, яке закон повинен адекватно відобразити. 

Закон, який суперечить праву, не повинен бути джерелом правового 

регулювання, а застосування державними органами для регулювання 

суспільних відносин неправових законів знаходиться в протиріччі з 

правоохоронною функцією держави. 

Одним з аргументів проти розмежування права і закону називають 

відсутність чітких критеріїв для цього, оскільки такі, найбільш часто 

пропоновані критерії, як рівність, свобода і справедливість при 

характеристиці права носять абстрактний характер і допускають 

багатозначне тлумачення. Зрештою, у нас в практиці склався такий підхід - 

оскільки Конституція має найвищу юридичну силу, то і закон, який їй 

відповідає, необхідно вважати правовим. Але знову протиріччя є і тут, адже 

Конституція лише Основний закон, а відповідність закону Конституції робить 

положення цього закону правом. Якщо розглянути в цьому випадку 

співвідношення права і закону, закону і права, то ми побачимо, що вони 

перетікають одне в одного. 
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Існуючий понятійний апарат сучасної вітчизняної юридичної науки 

багато в чому виходить з ототожнення права і закону. Такий тип 

праворозуміння вимагає наповнення новим змістом загальновизнаних 

термінів, в тому числі, понять «право» і «закон». І перш за все, це слід віднести 

до поняття «законність», яке не можна тільки зводити до відповідності того чи 

іншого явища суспільного буття вимогам закону без співвіднесення його з 

вимогами права. Реакцією на ототожнення права і закону є також 

використання в юридичній науці і правозастосовчій практиці разом з 

поняттям «законність» понять «конституційна законність» і «правова 

законність», в той час як законності різного рівня не повинно бути в 

принципі і всі ці терміни повинні представляти лише один зміст.  

У крайній формі легісткій погляд на співвідношення права і свободи 

сформулював позитивізм. Він наполягав, що «право є закон в широкому 

сенсі» і мав намір повністю подолати саме поняття «право» як «плід 

схоластики і рабства мислення» і замінити «право» «законом».  

Питання про співвідношення права і закону особливо важливе для 

представників юстнатуралізма, тобто для представників концепції 

природного права. Природне право обумовлено природою людини і соціуму і 

не залежить від волі і домагань держави. Воно містить ідеї, принципи, 

вимоги, які в умовах громадянського суспільства і правової держави здатні 

впливати на систему чинного позитивного права (тобто, встановленого 

державою законодавства). Представники громадянського суспільства як 

суб'єкти правових відносин сприймають цінності природного права як 

правові закони. 

На основі природного права громадянське суспільство отримує 

легітимну можливість контролювати діяльність держави, протидіяти її 

можливому свавіллю. Зв'язки між громадянським суспільством і правовою 

державою - функціональна основа для трансформації цінностей природного 

права в зміст позитивного права (в закон). 

Гармонійне поєднання природного права і позитивного права, що 

відповідає природі і інтересам суспільства, зберігає автономію природного і 

позитивного права, не веде до їх злиття. У цьому є глибокий сенс. Позитивне 

право - творіння держави, тому закони, що видаються, залежать від волі та 

інтересів владних структур. І тільки природне право, незалежне від волі і 

свавілля держави, зберігає постійну прихильність правам і свободам людини.  
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УДК 342.5 

Ірина ШЕШЕНЯ 

sheshenya28@gmail.com 

Олександр БІДЕЙ 

м. Миколаїв 

 

ЮРИДИЧНА ПРОФЕСІЯ ТА ВИДИ ЮРИДИЧНОЇ РОБОТИ 

 

Юридичнa робoтa - цe дyжe бaгaтoгрaннa дiяльність. Юpисти пpaцюють 

в opганaх зaкoнoдaвчoї, викoнaвчoї тa сyдoвoї влaди, пpoкypaтурi тa 

aдвoкaтypi. Фахiвцi юpидичнoгo пpoфiлю викopистoвyються в кoнтpoльних тa 

iнспeкцiйних opганaх, в кoмісiях iз зaхистy пpaв нeпoвнoлiтнiх тa iнших 

кoмісiях, якi пepeбувaють пpи opганaх викoнaвчої влaди тa мiсцeвoго 

сaмoврядyвання, в aпaратi вiдділiв тa yправлiнь викoнaвчих opганiв. 

Юpист — цe пpoфeсіонал, котрий мaє фyндaментальнi тa спeцiaльні 

пpaвові знaння, глибoкo пepeконаний y виняткoвoмy пpизнaченнi пpaва i 

зaконнoстi для сyспільствa, квaліфiкoвaнo кopистyється юpидичними 

познаннями пpи poзв'язаннi юpидичних пpoблeм в iм'я зaхистy пpaв i 

зaкoнних iнтeрeсів гpoмaдян. 

Зaлeжно вiд змiстy юpидичнoї poбoти, сфepи її зaстoсyвання, фoрм i 

мeтoдів вeдeння вoнa дiлиться нa вiдпoвiдні категорії. Дo oснoвних видiв 

вiднoсяться: пpaвoсуддя, пpoкyрoрський нaгляд, нaдaння юpидичнoї 

дoпoмоги гpoмадянaм тa opгaнізацiям, здiйснeння нoтapіальних дiй, пpaвовa 

рoбoта в дeржaвних opгaнах, нa пiдпpиємствaх в yстaнoвах i opгaнiзаціях. 

Види юридичної роботи: 

Адвокат - пpoтягoм бaгaтьoх рoків пpoфесія "aдвoкат" ввaжається 

oднiєї iз сaмих пpeстижних i дoбрe oплaчyвaних юpидичних спeціальнoстей. 

Цe й нe дивнo, aджe спeктp poбiт, якi викoнyє aдвoкaт, вимaгає нe тiльки 

oсoбливих знaнь, aлe й yнікaльних oсoбистих якoстeй, якi нaйчастiше i стaють 

oснoвою yспіхy цьoго пpoфесiонaла. Обов’язки адвоката: консультація по всім 

видам правових питань; складання правових документів (скарги,заяви тощо); 

представляти інтереси юридичних та фізичних осіб у судах різних інстанціях.  

Криміналіст - цe квaлiфікoваний фaхiвець, котрий зaймaється збopoм 

дoказiв, їхнiм дoсліджeнням i видaчeю виснoвкiв пo тoй чи iншiй 

кpимiнaльнiй спpaвi. Обов’язки криміналіста: збір доказів, ознайомлення з 

місцем злочину; проведення потрібних для розслідування експертиз; зробити 

висновок по закінченню розслідування. 

Нотаріус - цe пpoфесiйний юpист, yповнoважений дepжaвою нa 

здiйснeння зaсвiдчyвальних дiй i нaдання нoтaрiальних кoнсyльтaцій. 

Вiзyючи свoїм пiдписoм тi абo iншi дoкyменти, нoтарiус тим сaмим 

пiдтвeрджує їxню дiйсність, вipoгідність фaктів i зaконність. Обов’язки 
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нотаріуса: кoнсyльтyвання oсіб, щo звeрнyлися зa нoтарiальнoю дoпoмогою; 

пoсвiдчення дiйснoсті пiдписiв i кoпій дoкyментiв; вeдення рeєстрy спpaв. 

Прокурор- цe дepжaвний слyжбoвець, який зaймaється пpeдставлeнням 

інтeресiв обвнyвачення aбо oкремих гpoмaдян y сyді, a тaкож здійснює 

кoнтpoль зaкoннoсті пpoвeдення дoсyдовoго рoзслiдувaння. Обов’язки 

прокурора: вистyп y сyді тa виклaд сyті oбвинyвaчeння; кoнтpoль вистyпів 

aдвoкaтів; пoдача aпeляції, y випaдку нeзадoвільнoго для oбвинyвачення 

рiшення сyдy. 

Cлідчий - цe пoсaдова осoбa, yповнoважена дeржaвою прoвoдити 

дoсудoве рoзслiдування, a тaкож iнші пpoцесyальні дiї, пeредбaчeні 

зaкoнoдaвством. Обов’язки слідчого: несe пepсoнальнy вiдпoвідaльнiсть зa 

свoєчaсне тa прaвильнe рoзслiдувaння спpaв; oргaнізoвує пoвнe тa всeбічнe 

рoзслiдyвання кpимінaльних спpaв; зaбeзпeчyє рeалiзaцію пpaв i зaкoнних 

iнтeрeсів yсіх yчaсникiв кpимiнaльної спpaви. 

Суддя - осoба, якa здійснює сyд, сyдить, тoбтo вислoвлює обoв'язкoвy 

для iншиx людeй дyмкy щoдo їx вчинкiв, згiднo iз зaконoм. Обов’язки судді: 

дoдержyвaтися пpисяги сyддi; свoєчаснo, спpaвeдливo тa бeзстoронньо 

рoзглядaти i вирiшyвати сyдoві спpaви вiдповiдно дo зaкoну з дoтримaнням 

зaсaд i пpaвил сyдoчинствa; дoтримyвaтися пpaвил сyддiвськoї eтики. 

 

 

УДК 342.7 

Олександр ЯВОРСЬКИЙ, Наталія МІРОШКІНА 

м. Миколаїв 

Minava7306@gmail.com 

 

СПІВВІДНОШЕННЯ СВОБОДИ І ЗАКОНУ 

 

Використання слова «свобода» в законодавчому акті, з'явилося в XXIV в. 

до н.е., коли правитель держави Шумер встановив «свободу» для своїх 

підданців через накладення санкцій на податківців для захисту удовиць та 

сиріт від несправедливих дій осіб, що володіли владою. У подальші часи 

свобода особистості була пов'язана з обмеженням державної влади в особі її 

органів та посадових осіб через правові норми і закони. Наприклад, 

англійська Велика хартія вольностей 1215 року містила норми, що накладали 

обмеження на свавілля королівських чиновників, заборону призначення на 

посади суддів і констеблів осіб, які не мали правових знань або не бажали 

виконувати закони. У період Нового часу в Європі з'явився ряд нормативних 

правових актів, які повинні були захищати людей від свавілля королівської 

адміністрації, формували гарантії недоторканості особи, встановлювали 
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принцип презумпції невинуватості та інші положення, що захищали свободу 

людини. 

З появою держави зміст свободи особистості, її межі регулюються 

нормативними правовими актами держави. Проблема співвідношення 

свободи особистості із законом є частиною більш загальної проблеми взаємин 

особистості і держави. Революційний поворот в сфері взаємин особистості і 

держави зробила Велика Французька революція і породжена нею Декларація 

прав людини і громадянина Франції 1789 р. Індивід отримав автономію, 

право на невтручання держави в сферу особистості, окреслену Законом, і 

отримав гарантії державного захисту в разі порушення його свобод. 

Декларація прав людини і громадянина Франції 1789 року вперше на 

законодавчому рівні закріпила природно-правову природу свободи людини у 

взаємовідносинах з державою.  

Мета природно-правового вчення - обмежити бажання держави на свій 

розсуд визначати свободи людини, не рахуючись з необхідним для нормальної 

життєдіяльності індивіда набором прав, які повинні належати їй від 

народження і, таким чином, виступають невід'ємними, невідчужуваними, 

незалежними від волі держави. Держава зобов'язана визнати права людини 

на життя, гідність, недоторканість особи, власності та житла. І хоча ці права 

належать людині від народження, але захищеність їм надає тільки юридична 

форма, виражена в законі і таким чином закон забезпечує свободу. Держава 

повинна брати на себе їх нормативне формулювання, декларування, а також 

захист і забезпечення. Особливе значення має закріплення цих прав в 

конституціях. 

Однак, є й інші підходи. Наприклад, юридичний позитивізм вважає, що 

свобода тільки тоді може стати правом, коли вона визнається законом, а 

встановлення закону належить до діяльності держави. Різноманіття підходів 

до співвідношення свободи і державних законів присутні і в сучасній науці. 

Вони не замикаються тільки в сфері наукової полеміки і знаходять своє 

відображення в основних законах сучасних держав. Правова практика 

держав, які визнають природно-правову доктрину походження прав і свобод 

людини, не відкидає їх позитивного оформлення. Зараз позитивістський 

підхід в області свобод людини не повинен відходити від моральних категорій 

свободи, справедливості, самоцінності особистості для того, щоб законодавчо 

виразити їх в певному закріпленні прав людини. Знаходячи законодавчу 

силу, свободи людини отримують додаткову вагу, а держава приймає на себе 

зобов'язання гарантувати свободу особистості.  

Конституційна практика розвинених держав певною мірою формально 

знімає протистояння природно-правового і позитивістського підходів до 

свободи людини шляхом закріплення основних прав і свобод, яке 
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перешкоджають насильству держави над особистістю, захищають її 

автономію і пріоритет прав і свобод людини у відношенні до держави. 

Між свободою особистості і законом існує глибока система зовнішнього 

і внутрішнього зв'язку. Можна виділити різні аспекти цього взаємозв'язку. 

Зміст свободи особистості полягає, перш за все, в моральній незалежності, 

автономії особистості, її здатності і праві самостійно визначати напрями 

своєї поведінки у межах норм, встановлених законом в інтересах 

цивілізованого існування громадянського суспільства. Свобода людей, які 

перебувають під владою уряду, помічав ще Дж. Локк, полягає в тому, щоб 

мати постійне правило для життя, загальне для кожного в цьому суспільстві і 

встановлене законодавчою владою  

На думку Ш.-Л. Монтеск'є, в державі, де є закони, свобода може 

полягати в тому, щоб бути примушеним робити те, чого належить хотіти, і не 

бути примушеним робити те, чого не належить хотіти. Свобода полягає в 

праві робити все, що дозволено законом. Якби людина могла робити те, що 

цими законами не дозволено, то у неї не було б свободи, оскільки те ж саме 

могли б робити й інші люди.  

Ця ж думка простежується в працях І. Канта, який розробляв 

положення про моральну автономію особистості, її здатності самотужки 

уявити собі закон, знати свій обов'язок і виконувати його. 

Грунтуючись на моральності, свободи особистості існують об'єктивно 

незалежно від визнання або ігнорування їх державою. Свободи людини є 

наднаціональними і екстериторіальними. Вони встановлюють межі державної 

влади, визначають спрямованість лінії державної політики. Держава 

встановлює рамки і умови здійснення свобод особистості в рамках 

збереження автономії особистості, співпраці людини і держави, а також 

відповідальності один перед одним. Природне право набуває лише форму 

позитивного, оскільки природне право не може стати позитивним в повній 

мірі, бо позитивне право може буди відмінене вольовим актом держави, а 

природне право повинно реалізовуватися незалежно від позиції держави.  

Закони, що видаються представницькими органами державної влади, 

як правило, недосконалі. З плином часу вони застарівають і втрачають свій 

колишній сенс. В результаті виникають конфлікти між закріпленими в 

законах свободами особистості і новими суспільними потребами. З цих 

конфліктів зароджуються нові природні права як вимір чинного 

законодавства і як вимога реформ для позитивного права. В результаті 

позитивні права отримують розвиток завдяки природним і «навздогін» за 

природними. Природні свободи особистості отримують закріплення в нормах 

міжнародного і національного законодавства, становлять потенційний резерв 

розвитку позитивного законодавства. Межі свободи особистості які 

встановлює закон, повинні виходити з уявлень про природно-правову 
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справедливість. Розглядаючи проблему справедливості законів, Ш. Монтеск'є 

відзначав, що якщо не огороджена невинність громадян, то не огороджена і 

свобода. У разі колізії між змістом законів, що визначають межі свободи, і 

природно-правовими вимогами цієї свободи, зміст таких законів слід 

змінювати з урахуванням уявлень про природну свободу.  
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м. Миколаїв 

fred@mksat.net 

 

КОНСТИТУЦІЯ ПИЛИПА ОРЛИКА ВИДАТНА ПАМ’ЯТКА 

УКРАЇНЬСКОГО КОНСТЕТУЦІОНАЛІЗМУ 

 

28 червня Україна відзначає День Конституції. Цього дня 1996 року 

було прийнято її сучасну версію. А першою українською конституцією 

називають «Пакти і Конституції прав і вольностей Війська Запорозького».  

1710 року, після смерті Івана Мазепи, їх у вигнанні склала козацька 

старшина на чолі з новим гетьманом Пилипом Орликом. Документ мав 

набрати чинності, коли шведський король Карл XII переможе Московське 

царство і надасть самостійність України. 

 Православ’я проголошується державною релігією. Жити в Україні 

іновірцям, особливо юдеям, не дозволяється. Гетьман повинен отримати 

благословення і перевести українську церкву під управління 

Константинопольського патріарха. Треба закріпити межі України такими, 

якими вони були за Богдана Хмельницького. Гетьман повинен просити 

короля Швеції стати вічним протектором України. Московська держава 

повинна повернути полонених і виплатити компенсацію завданих збитків.  

Треба встановити вічний мир і союз з Кримським ханством.  Війську 

Запорозькому треба повернути всі його землі та привілеї. Гетьман повинен 

керувати країною за допомогою обраних радників. Три рази на рік 

проводяться збори генеральної ради. Розглядати кримінальні справи 

козацької старшини має суд, а не особисто гетьман. Допомагати гетьману в 

управлінні повинні обрані радники, а не його наближені та 

слуги. Розпоряджатися скарбницею Війська Запорозького повинен обраний 

скарбник, а не гетьман. Козаки та вільні селяни не повинні виконувати 

примусові роботи на землях гетьмана і старшини. Гетьман не повинен брати 

й давати хабарів, зобов’язаний боротися з корупцією серед старшини. Треба 

переглянути права на власність і привілеї духовної та світської знаті, оскільки 

під час війни вони захопили безліч сіл, що раніше належали міським 

mailto:fred@mksat.net
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громадам. Права і привілеї влади Києва та інших магістратів треба закріпити 

навічно. Гетьманські службовці та військові не мають вимагати транспорт, 

харчування та гроші у населення під час поїздок, навіть службових.  

Населення не повинно оплачувати наймане військо. Воно утримуватиметься 

коштом гетьмана. Податківці та інспектори ярмарків повинні збирати з 

населення тільки ті податки, які закріплені в документах за підписом і 

печаткою гетьмана, і нічого більше. 

(5) квітня, 1710 – укладено договір між гетьманом Пилипом Орликом та 

козацькою старшиною і козаками Війська Запорозького «Пакти й Конституції 

законів і вольностей Війська Запорозького». В історіографії зустрічаються 

різні назви документа як от «Хартія», «Угода», «Конституція Пилипа Орлика», 

«Бендерська конституція» тощо. Останню назву документ отримав через те, 

що був ухвалений на козацькій раді біля міста Бендери в Молдові. Після 

смерті Івана Мазепи гетьманом (у вигнанні) обирають Пилипа Орлика. Якраз 

вибори гетьмана супроводжувалися підписанням відповідних угод. В 

документі йшлося про суверенну республіку, яка проте зберігала протекторат 

шведського короля. Шведський король Карл ХІІ як «протектор» України 

підтвердив цей вибір спеціальним дипломом. 

В «Пактах й Конституції законів …» йшлося про обмеження прав 

гетьмана, окреслювалися його обов’язки та визначався майбутній лад 

держави. Підписали документ гетьман Орлик, а від запорожців – кошовий 

отаман Кость Гордієнко.   

Складається документ з преамбули й шістнадцяти розділів. Згідно з 

ними законодавча влада надається Генеральній Раді, що виконує роль 

парламенту. Найвищу виконавчу владу мали гетьман разом із Радою 

генеральної старшини, а всі юридичні справи належали до юрисдикції 

Генерального суду. 

Історик В. Замлинський характеризував «Конституцію Пилипа Орлика» 

так: «Французькі просвітителі ще навіть не наважувалися на розробку тих 

громадянських ідей, що були закладені в ній. Уперше в Європі було вироблено 

реальну модель вільної, незалежної держави, заснованої на природному праві 

народу на свободу і самовизначення, модель, що базувалася на незнаних досі 

демократичних засадах суспільного життя. Слід зауважити, що навряд чи 

такий документ міг бути вироблений одним Орликом зі старшиною. Все 

свідчить про те, що в ньому були закладені виплекані за довге життя думки 

самого Мазепи». саме Орликові належить ідея (а можливо, й авторство) угоди, 

ухваленої в день виборів між гетьманом, з одного боку, та старшиною і 

військом – з другого. Цю угоду … не рідко з наївним ентузіязмом трактують 

як «першу конституцію Української держави», вкладаючи новітній зміст. 

Насправді ж укладачі акту 1710 р. мислили його як традиційні для Речі 

Посполитої «договірні пункти», на дотримання яких обраний володар 
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присягав перед «вільним народом». Ідеал договірного правління являв собою 

стрижень річпосполитської політичної культури, і саме на цей взірець 

орієнтувалися Орлик та його старшина. Інша річ, що прийняття Військом 

Запорозьким власних договірних пунктів стало справді великою подією, 

оскільки засвідчувало політичну зрілість козацької держави, яка вперше 

самоусвідомила себе і на формальному рівні зафіксувала розподіл прав та 

обов’язків між гетьманом і «козацьким народом» і став унікальним історичним 

документом, що творив на козацьких засадах основи демократичного устрою 

Гетьманщини. Після смерті Івана Мазепи гетьманом (у вигнанні) обирають 

Пилипа Орлика. Якраз вибори гетьмана супроводжувалися підписанням 

відповідних угод. В документі йшлося про суверенну республіку, яка проте 

зберігала протекторат шведського короля. Шведський король Карл ХІІ як 

«протектор» України підтвердив цей вибір спеціальним дипломом.  

В «Пактах й Конституції законів …» йшлося про обмеження прав 

гетьмана, окреслювалися його обов’язки та визначався майбутній лад 

держави. Підписали документ гетьман Орлик, а від запорожців – кошовий 

отаман Кость Гордієнко.  після поразки під Полтавою шведський король Карл 

XII та український гетьман І. Мазепа з рештками своїх військ відступили на 

південь, на територію Туреччини, у м. Бендери (нині – Республіка Молдова), 

де невдовзі І. Мазепа помер. На козацькій раді 5 квітня 1710 р. гетьманом 

України був обраний Пилип Орлик – соратник Мазепи. Цього ж дня на раді 

було також оголошено і прийнято складену П. Орликом державну 

Конституцію України, яка називалася «Пакти і Конституція прав і вольностей  

Війська Запорізького». По латині вона звучала так: “Pacta et Constitutiones 

legum libertatumque Exercitus Zaporoviensis”. Це була перша писана 

конституція у світі. Конституція П. Орлика не лише проголошувала незалежну 

Українську державу республікою, а й закладала підвалини поділу влади, 

юридично закріплювала систему виборів посадових осіб. Вона передбачала 

встановлення національного суверенітету й визначення державних кордонів, 

забезпечення прав людини, створення правового суспільства на засадах 

єдності і взаємодії трьох гілок влади – законодавчої (виборна Генеральна 

рада, що мала збиратися тричі на рік – Різдво, Великдень і Покрову), 

виконавчої (гетьман, дії якого обмежувалися законом, що виключало 

монархічну форму правління) і судової, підзвітної і контрольованої. 

Конституція закріплювала ще не знані у тогочасній Європі засади 

демократичного суспільства. 

Оскільки у історико-правовій літературі (про неї згадується лише дуже 

побіжно, ми вважаємо за потрібне зупинитись на цій конституції 

ґрунтовніше. «Конституція», до складання якої причетний сам П. Орлик та 

його прибічники – старшини Г. Герчик та А. Войнаровський, складалася зі 

вступу (преамбули) та 16 розділів (пактів). На відміну від сучасних 
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конституцій, Конституція Пилипа Орлика не мала поділу на статті. Навпаки, 

вона була більш подібна на літературний твір, умовно поділений на розділи, 

будучи, попри це, зразком унікальної правової пам'ятки.  

Текст Конституції був складений Текст Конституції був складений 

латинською і тогочасною книжною українською мовами. У преамбулі 

Конституції була схематично викладена історія українського народу та 

Війська Запорізького, висловлювалася ідея споконвічного прагнення 

українців до власної державності. В усьому її тексті стрижневою є думка 

авторів Конституції про природне право кожної нації на самовизначення з-

під чужоземного панування. Як зазначав автор, «... прадавній козацький 

народ, раніше званий хозарським, своїми завзятими походами морем і 

сухопуттю не лише довколишні племена, а й саму Східну імперію (Візантію) 

потрясав страхом ...». Потім « ... прославлений у вишніх праведний Бог – 

суддя через примножені кривдні вчинки і гріхи відвернувся від того 

козацького народу, покаравши його множеством покут, упокорив і пригнітив 

його ледве не довічною руїною. А наостанок підкорив польському королівству 

зброєю звитяжних Болеслава Хороброго і Стефана Баторія, королів польських  

... Однак « ... і хоча невстережний і незбагненний у своїх праведних присудах 

Бог, упокорюючи, вразив наших пращурів незліченною кількістю поразок, 

Він не був у гніві немилосердно суворим, а забажав, змилувавшись, щоби 

козацький народ відновив свою минулу незалежність, скинувши осоружне 

уже польське ярмо. Для того закликав ревного заступника за православну 

віру, палкого оборонця одвічних прав і вольностей Вітчизни, звитяжного 

гетьмана вічної пам'яті Богдана Хмельницького ...», який визволив Україну з-

під польського підданства. Далі у Конституції викладалась коротка історія 

українсько- московських відносин, починаючи з Переяславської угоди 1654 р. 

та закінчуючи повстанням під проводом гетьмана І. Мазепи: «І хоч 

відчайдушним намислам блаженного небіжчика гетьмана не лише не 

судилося здійснитися внаслідок лихого випадку мінливої військової фортуни, 

але й сам він тут, у Бендерах, несподівано скорився долі всіх смертних», 

«проте осиротіле по кончині свого визначного гетьмана Військо Запорозьке не 

зневірилось здобути собі жадану свободу». 
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ІННОВАЦІЙНІ ПРИЙОМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЗАУРОЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ З ГЕОГРАФІЇ В СУЧАСНОМУ 

ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ ЗАКЛАДІ ОСВІТИ 

 

Нагальною потребою системи освіти на сучасному етапі є пошук нових, 

більш дієвих педагогічних технологій і методик навчання. У сучасній 

педагогічній практиці інновації розглядаються як необхідна умова 

інтелектуального, творчого і морального розвитку учнів. 

Ще однією необхідністю сучасного суспільства є формування 

природничо-наукової картини світу у школярів [6,с.45]. В умовах тимчасових 

обмежень, особливо на початковому етапі, де на вивчення географії 

відводиться одна година на тиждень, автоматично зростає роль позаурочної 

роботи з предмету. 

Саме тому, оптимальним рішенням щодо формування інтересу до 

предмету, компетентності в сфері пізнавальної практичної діяльності, 

навичок дослідницької роботи, природничо-наукової картини світу є 

використання сучасних інноваційних прийомів в процесі організації 

позаурочної діяльності з географії [2,с.41-45; 3,с.45]. 

Одним з таких рішень є своєрідна модернізація методу екскурсій. 

Замість звичних показу і супроводжуючого його розповіді-лекції доцільно 

проводити інтерактивні екскурсії і екскурсії-квести, в процесі яких учні 

зможуть не тільки зануритися в освітнє середовище, але і самостійно 

отримати знання, ґрунтуючись на методі проб і помилок. Крім того, 

розширення масштабів екскурсій засобами доповненої реальності, дозволяє 

учням не тільки заповнити знання з досліджуваних об’єктів, а й зазирнути 

вперед або ж, навпаки, в минуле [1,с.332]. Що в свою чергу, безсумнівно 

сприятиме як встановлення причинно-наслідкових зв’язків, як і формуванню 

єдиної природничо-наукової картини світу [4]. 

Впровадження засобів інформаційно-комунікативних технологій у 

позаурочну діяльність безсумнівно підвищить до неї інтерес з боку учнів. 
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Однак, не варто забувати і про дослідницьку спрямованість даної 

роботи. Тут ІКТ виконують скоріше підпорядковану функцію, допомагаючи 

швидко і якісно провести аналіз або ж порахувати статистику. Основа будь-

якого дослідження ‒ робота в полі. Польові методи не є інноваційними, але 

якщо їх доповнити методами проблемного та проектного навчання, то в 

цьому випадку учні можуть поступово з позаурочної діяльності з предмету 

перейти в наукову. Це в свою чергу сприятиме розвитку у них 

комунікативних компетенцій і наукового світогляду [6,с.646]. 

 Наступний етап у розвитку інтересу школярів до географічної 

літератури ‒ науково-практичні конференції по природничому краєзнавству, 

географії, екології, які можуть проводитися з яких-небудь географічних, 

екологічних проблем і вимагають залучення великої кількості інтернет-

джерел, власних вимірів і спостережень, моніторингу стану території, 

статистичних даних міської або селищної ради.  

До конференції готують доповіді, стенди, презентації, проекти. 

Підготовка до науково-практичної конференції та участь у роботі Малої 

академії наук здійснюється протягом 4-5 тижнів. Про її проведення учнів 

сповіщають через оголошення, в якому називають тему і терміни її 

проведення, умови оформлення робіт і презентацій. Учитель географії може 

залучити старшокласників, з більш глибоким вивченням окремих 

географічних проблем і тем з профорієнтацією учнів. Як показує досвід, 

старшокласників особливо цікавлять сучасні економіко-політичні події в 

нашій країні і за кордоном, екологічні та краєзнавчі проблеми [5,с.91] 

Наступним етапом, може стати участь в різних конференціях, 

організація і робота яких з урахуванням даної світової епідеміологічної 

ситуації було досягнуто значного спрощення та вивела на новий рівень такі 

елементи ІКТ як онлайн платформи. 

Підводячи підсумок, слід зазначити, що як при використанні 

традиційних, так і інноваційних форм організації освітнього процесу, як на 

уроці, так і в позаурочній діяльності безсумнівно висока роль вчителя. Однак, 

з урахуванням сучасних педагогічних реалій, його роль змінюється. 

Тепер учитель виступає не тільки і не стільки в ролі носія знання і 

контролюючої інстанції, але і в ролі організатора самостійної пізнавальної 

діяльності учня, саме цим цілям і сприяє впровадження інноваційних 

прийомів організації позаурочної діяльності з географії. 

Таким чином, позакласна робота значно розширює особистий вплив 

учителя на всі аспекти формування особистості учнів. Під час проведення 

позаурочних занять повною мірою здійснюється освітній і виховний вплив 

географії на учнів, на засвоєння ними умінь і навичок. Використання всіх 

методів позакласної та позашкільної роботи в єдності є запорукою їх дієвості. 

Учитель повинен враховувати під час позакласної роботи диференційований 
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підхід, тонко використовувати індивідуальні і вікові особливості учнів 

[5,с.95]. 
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ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ  

КЛАСИЧНОЇ МУЗИЧНОЇ СПАДЩИНИ 

 

Формування духовної культури особистості – одна із найбільш 

актуальних проблем, яка обумовлена потребами сучасного суспільного 

розвитку України в створенні високодуховного середовища і формуванні 

нової та відновленні несправедливо забутої системи ціннісних орієнтирів 

сучасної молоді.  

Одним з шляхів розв’язання проблеми формування духовної культури 

та художніх смаків майбутніх учителів музичного мистецтва є використання 

комплексного впливу класичної музики в контексті програм для закладів 

загальної середньої освіти. Згідно положенню Концепції загальної середньої 

освіти, програма «Музичне мистецтво» ґрунтується на принципі єдності 

національного та загальнолюдського аспектів, зокрема орієнтуючи 

навчальний матеріал на цінності світової музичної класики.  

Нажаль, сьогодні мистецтво і культура, не озираючись на великі 

досягнення в цих галузях, перетворюються під час в некеровану частину 

комерційного потоку пізнання; знання молоді про класичну музику 

марнуються у потоці музичного сурогату дискотек і легковажної естради. 

«Попсове» середовище, яке оточує підлітка, заперечує адекватному 

сприйманню та засвоєнню скарбів музичної класики.  

Питанням професійної підготовки учителів музики для ЗЗСО приділяли 

увагу такі основоположники теорії загальної музичної освіти, як  

А.В. Луначарський та Б.В. Асаф’єв. Прогресивні музиканти, які внесли 

значний вклад в створення системи загальної музичної освіти, такі як Л.А. 

Баренбойм, Г.М. Ципін, Н.Л. Гродзенська, Л.Г. Арчажнікова, Д.Б. 

Кабалевський, вважали знайомство з творами класичної музики обов’язковим 

компонентом музичного виховання і фундаментом загальної духовної 

культури здобувачів освіти.   

Основною проблемою, на якій акцентується увага у тезах є формування 

здатності майбутніх учителів музичного мистецтва до правильного вибору 

системи художньо-естетичних цінностей і пріоритетів на прикладі вивчення 

класичної музичної спадщини. Актуальність проблеми ми бачимо в 

необхідності подолання розриву між суспільно-необхідними вимогами 

mailto:еlenapercova93@gmail.com
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стосовно високого рівня духовної культури особистості і фактичними 

показниками стану художньо-естетичних смаків, інтересів та потреб молоді. 

Більш ефективному та результативному опануванню творів класичної 

музики, всеохоплюючих за обсягом жанрів і за широтою музично-

стилістичних зв’язків, сприяє інтеграційно-концентричний принцип 

навчання майбутніх учителів музичного мистецтва. Ця концепція обумовлена 

комплексним підходом до вивчення класичної музики і є цілеспрямованою 

взаємодією базисних та спеціальних курсів навчальних дисциплін. Органічне 

поєднання знань, комплексне засвоєння матеріалу при збереженні відносної 

автономності взаємозв’язаних між собою дисциплін, а саме: музично-

історичних (історія зарубіжної музики), методичних (практикум з шкільного 

репертуару, методика викладання предмету «Музичне мистецтво» у ЗЗСО), 

музично-теоретичних (гармонія, аналіз музичних форм), предметів 

виконавчого класу (основний музичний інструмент, диригування, вокал) дає 

змогу відбутися інтеграції цих предметів на базі спільності об’єкта вивчення, 

що сприяє цілісному охопленню та відтворенню творів композиторів-

класиків. Запропонована модель педагогічного керівництва освітнім 

процесом, у широкому розумінні забезпечує динамічний перехід музично-

теоретичних, загально-художніх знань, виконавчих вмінь та навичок 

студентів у їх особистісні музично-естетичні властивості, формує основи 

загальної та музичної культури.  

Концентричний принцип вивчення класичної музичної спадщини має 

на увазі проектування майбутньої професійної діяльності здобувача освіти не 

тільки в освітньому процесі (заняття з фаху, педагогічна практика в закладі 

освіти), а і дає змогу практичного використання надбаних знань у 

просвітницькій діяльності, спрямовані на пропаганду класичної музики 

(концерти, лекції-концерти, конкурси, фестивалі, шевська робота).  

Серед виховних завдань, які має вирішити викладач ЗВО особливе 

місце займає аналіз взаємодії художньо-естетичного змісту класичних творів 

з культурним досвідом студентів. Опанування творами класичної музики 

сприяє розвитку естетичних смаків і інтересів, формуванню слухацької 

культури, розвитку здібностей міжкультурного спілкування, тобто вихованню 

толерантної особистості.  

Таким чином вивчення класичної музичної спадщини дає змогу 

здійснення умов для входження культури у систему особистісних потреб 

здобувачів освіти, включенню їх в поле взаємодії з культурними цінностями, 

що сприяє формуванню їх духовної культури. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ОСВІТИ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ЕКОНОМІКИ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ ДО ІНДУСТРІЇ 5.0 

 

 Коли цифрові технологіі прискорюють передачу знань, інноваціі в 

бізнесі та підвищують продуктивність в економіці, відбувається цифрове 

поширення. Об’єм ринку ІКТ у розвинутих краінах, за деякими оцінками, 

складає від 3% до 6% ВВП. У 2020 році, за даними компаніі McKinsey, цеи 

показник досяг 9%. Світовий інтернет-трафік зростає з року в рік, і, за 

прогнозом, у наступному році ми матимемо приріст у 3,3 рази за останні 5 

років. Число інтернет-користувачів у світі теж збільшується у динаміці, за 

приблизними оцінками, у 2019 році активно користувалися інтернет-

ресурсами 53,6% населення планети. За прогнозами, ділова цінність 

компаній, що використовують технології штучного інтелекту зростатиме у 

грошовому виразі. У відсотковому вимірі відбувається погіршення ситуації, 

що говорить про те, що незабаром повинен відбутися перехід до Індустрії 5.0, 

а це призведе до зміни цієї ситуації. Особливістю цифровоі економіки є іі 

зв’язок з так званою економікою на вимогу (on-demand economy), яка 

передбачає не продаж товарів і послуг, а отримання доступу до них саме в 

тои момент, коли це потрібно. 

Розвиток цифрової економіки розглядали у своїх наукових працях В. 

Апалькова, Н. Дєєва, А. Добринін, С. Веретенюк, С. Коляденко, Н. Краус, В. 

Ляшенко, А. Маслов. Однак, слід зазначити, що незважаючи на велику 

кількість наукових праць, на сьогодні не визначено специфіку відкритої, 

неформальної та інформальної освіти в умовах цифрової економіки. Метою 

тез є розгляд трансформації освіти в умовах переходу національної економіки 

в умовах переходу до Індустрії 5.0. 
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Сьогодні ми розуміємо, що світ змінюється з шаленою швидкістю. 

Завдяки інтернет-технологіям люди вибирають зручний графік роботи і стиль 

життя. Найбільша частка фрілансерів, які, у своїй більшості, подорожують, 

спостерігається у США і Європі. За даними Міністерства соціальної політики, 

на постійній основі за межами України працює 3,2 млн. громадян, на 

тимчасовій основі – від 7 до 9 млн. осіб. Якщо досліджувати докарантинні 

міграційні потоки України, побачимо, що рівень еміграції перевищує 

показники імміграції. За кордоном навчається близько 8% від загальної 

кількості тих, хто вчиться на денних програмах вищої освіти [1]. Якщо у 1992 

році в Україні проживало 52 млн осіб, у 2018 – 42 млн. За прогнозами 

Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук 

України, до 2031 року населення нашої країни скоротиться до 39,5 мільйонів 

осіб [2].  

Все це свідчить про те, що ті особи, які від’їжджають, шукають і 

потребують якісних і доступних освітніх ресурсів українською: хтось – з 

метою саморозвитку, хтось виїжджає сім’ями, і шукає такі ресурси для дітей, 

аби продовжувати традиції і виховувати білінгвів, хтось виїжджає тимчасово 

з метою побачити світ або попрацювати на новому місці. Діти таких осіб, як 

правило, є хоумскулерами (сімейна форма здобуття освіти згідно з 

українським законодавством [3]), і тому мають потребу у ресурсах як 

відкритої, так і неформальної та інформальної освіти. 

Вимушене дистанційне навчання у зв’язку з пандемією Covid дозволило 

багатьом пересічним громадянам по-іншому подивитися на світогляд 

хоумскулерів, а для навчальних закладів стало, так би мовити, квантовим 

стрибком. Інша річ – що й Україна, й весь світ не були готові до такого 

стрибка. Тому незважаючи на те, що перехід на вимушене дистанційне 

навчання відбувся більше року тому, ми все одно маємо багато проблем. Так, 

у країні існує багато навчальних закладів без підключення до Інтернету через 

оптично-волоконні технології, 13% учнів говорять про проблеми з Інтернетом, 

67% наших співвітчизників негативно або скоріше негативно ставляться до 

дистанційного навчання, і це не є дивним, адже за даними служби освітнього 

омбудсмена, 94% респондентів зазначають, що головним інструментом 

організації навчання у них є Viber, за допомогою якого забезпечити якісне та 

ефективне навчання майже неможливо. 

У процесі дослідження проведено опитування респондентів різних 

вікових груп і різних соціальних верств. Усього у дослідженні прийняло 

участь 480 осіб. Отримано такі результати: значна кількість респондентів 

(71,4%) вже проходили навчання черед Інтернет і достатньо активно до нього 

долучалися: 22,4% навчалися 1-2 рази, 19,2% - 3-4 рази, 18,2% - 5-6 разів, 

13,1% - 7-10 разів. Така інтенсивність залученості до неформальноі та 

відкритої освіти доводить важливість таких видів освіти у краіні. Наибільш 
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розповсюдженим каналом інформаціі, яким слухачі користуються у пошуку 

освітніх заходів, є соціальні мережі (84,7%) та спеціалізовані Інтернет-ресурси 

(48,7%); 39,2% респондентів за інформацією щодо освітніх заходів 

звертаються за рекомендаціями до друзів, а 32,5% респондентів мають досвід 

цілеспрямованого пошуку з цього питання. Щодо мети такого навчання - 

74,2% респондентів зазначили, що навчалися задля особистісного розвитку; 

72,5% - для підвищення рівня освіченості, розширення світогляду; 67,9% - 

для підвищення професіиноі кваліфікаціі; 12,7% - для отримання новоі 

професіі.  

Наибільшою перепоною участі в неформальноі освіті респонденти 

визнали варіант відповіді «Не вистачає часу» - 58 %, на другому місці - «Не 

вистачає грошеи» - 51,4%. І, якщо першу проблему можна вирішити при 

більш широкому впровадженні онлаин-форми навчання, то проблему нестачі 

грошеи - через відкриту освіту. 

У зв’язку з чим досліджено спільні і відмінні риси між відкритою, 

неформальною та інформальною освітою і з’ясовано, що відкрита та 

інформальна освіта мають між собою більше спільного, ніж з неформальною 

освітою, але жоден з цих видів освіти не може замінити інший, вони мають 

доповнювати одна одну (табл. 1).  

Таблиця 1 – Специфічні риси відкритої та неформальної освіти 

Специфічні 

риси 
Відкрита Неформальна Інформальна 

характер 

цілей 

протягом життя 

/ 

короткострокові 

короткострокові протягом життя 

документи +/- +/- - 

час за бажанням 

слухача 

за домовленістю за бажанням 

слухача 

зміст власні потреби орієнтація на 

результат 

власні потреби 

контроль самоконтроль демократичний 

стиль 

самоконтроль 

місце здебільшого 

Інтернет 

різноманітні 

організації 

Інтернет, книги 

нормативне 

регулювання 

відкритий 

доступ 

на договірній основі відкритий доступ 

умови вступу немає добровільно-

договірне 

немає 

форми різні різні здебільшого e-

learning 

мотивація висока достатньо висока висока 
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або висока 

доступність + не для всіх + 

гнучкість + +/- + 

непрямі 

результати 

розвиток 

інформаційної 

культури  

досягнення цілей 

керівництва 

організації 

підвищення IQ, 

EQ 

технологічніс

ть 

+ +/- - 

охоплення не є важливим виконані умови  - 

координован

ість 

децентралізован

а  

координатор - 

модульність за бажанням за домовленістю + 

паралельніст

ь 

+ + + 

віддаленість не є 

перешкодою  

може бути 

перешкодою 

не є перешкодою 

асинхронніст

ь 

+ за домовленістю + 

економічніст

ь 

+ не завжди + 

4R* +/- - + 

*право на перевикористання (reuse), перегляд (revise), 

перерозповсюдження (redistribute) та переформатування (remix) 

інформаціі 

Джерело: розроблено авторами 

Слід зазначити, що саме синергія всіх цих видів освіти разом із 

традиційною зможуть підвищити рівень освітньої безпеки у країні. Саме це в 

умовах переходу до Індустрії 5.0 є запорукою економічного розвитку 

національної економіки та соціального добробуту населення. 
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АКСІОЛОГІЧНА ПАРАДИГМА ВИЩОЇ  

МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

 

Динаміка розвитку сучасного суспільства сприяє переосмисленню 

проблеми цінності, що зумовлює інтенсивний розвиток аксіологічного підходу 

в освітній галузі. Підготовка молоді до самостійної професійної діяльності має 

високий духовний сенс. У системі освіти «народжується» майбутнє людського 

суспільства, продукуються і передаються соціокультурні цінності.  

Психолого-педагогічна підготовка вчителя, а також формування його 

професійних компетенцій передбачають створення умов гуманістичного 

освітнього простору, фундаментом якого може стати педагогічна аксіологія. 

Ряд дослідників (Д. Андрєєв, Є. Бондаревська, І. Ісаєв, В. Сластьонін та ін.) 

вважають можливим при підготовці фахівців для освітніх закладів у рамках 

вивчення педагогічних дисциплін спеціально виділити в якості методологічної 

основи аксіологічний підхід.  

На думку сучасних учених і практиків, цінності визначають сутність 

освіти. Формування ціннісного ставлення до світу в широкому сенсі є 

змістовим ядром і стратегічним вектором виховання (зокрема, це 

задекларовано у відомих моделях і концепціях І. Зимньої, Б. Лихачова, 

Л. Новікової та ін.). 

У даний час актуальною залишається проблема розвитку аксіологічного 

потенціалу особистості здобувача в освітньому просторі вишу. В студентські 

роки відбувається інтенсивний синтез сукупності ієрархії мотивів, сили 

емоційно-вольової порядку, що забезпечують досягнення життєвих цілей, а 

також ціннісних орієнтацій, які є основними показниками рівня розвитку 

духовності людини, способу її залучення до цінностей культури через 

формування внутрішнього суб’єктивного світу [1]. 

Сутнісними характеристиками аксіологічного потенціалу особистості є: 

- системно-структурна організація (передбачає синтез знань, систему 

ціннісних відносин, силу емоційно-вольової порядку); 

- соціокультурна детермінованість (передбачає наявність діалогу 

цінностей у культурі або діалогу цінностей різних культур); 

- відносна стійкість (уміння особистості «пронести» через життя свої 

переконання, принципи, норми, ідеали); 

- поліфункціональність (одна із сутнісних характеристик аксіологічного 

потенціалу особистості); 
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- креативна спрямованість (утілення індивідуальності, форма 

самореалізації) [2, с. 98]. 

Система ціннісних орієнтацій, що формується в процесі професійної 

підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва, ґрунтується на 

усвідомленні музики і музично-педагогічної освіти як «світу» музично-

педагогічних цінностей, що знаходяться в безперервному русі і розвитку, та 

виражається у: 

• сформованій потребі в пізнанні та ціннісному осмисленні музики й 

педагогіки музичної освіти, активній творчій позиції, постійній 

спрямованості до духовного зростання; 

• розумінні особистості учня як ціннісної домінанти музично-

педагогічного процесу, а також визначенні майбутнім фахівцем місця 

власного «Я» в музично-педагогічній реальності; 

• набутті здатності до синтетично-діалогового спілкування як способу 

створення аксіосфери в музично-педагогічному процесі та можливості 

яскравого, творчого «існування» в цілісному просторі музично-педагогічної 

освіти [2]. 

Фахова підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва передбачає: 

вдосконалення художньо-естетичного смаку та культури сприйняття творів 

мистецтва; освоєння систематизованих знань про цінності, ідеали, естетичні 

норми різних культурно-історичних епох; оволодіння вміннями аналізувати 

художні твори та давати власну обґрунтовану естетичну оцінку; створення 

особистісно-професійної аксіосфери; усвідомлене формування власного 

культурного середовища. 

Специфіка професійної діяльності вчителя музичного мистецтва 

визначається необхідністю тісного взаємозв’язку елементів, що знаходяться в 

основі понять «учитель» і «музикант». При цьому особливої важливості набуває 

процес опанування фахових знань та умінь з галузі музичного виконавства. 

Музично-виконавська діяльність характеризується синтезом духовного і 

практичного. Її метою є активне самопізнання і самоідентифікація 

особистості через розуміння оточуючого світу за допомогою творів мистецтва, 

накопичення ціннісно-емоційного досвіду спілкування з мистецтвом, що в 

результаті визначає ціннісні орієнтації індивіда, сформованість 

світосприйняття та світовідчуття з позицій ціннісних установок особистості.  

Виконавська діяльність майбутнього вчителя музичного мистецтва 

відрізняється синтезом естетичних орієнтирів: 1) ціннісне ставлення до 

музичного мистецтва як до носія аксіологічного змісту; 2) ціннісне ставлення 

до себе як до музиканта; 3) ціннісне ставлення до майбутньої професії (пошук 

особистісних сенсів). 

Формування ціннісних орієнтацій здобувачів вищої музично-

педагогічної освіти ґрунтується на принципі творчої взаємодії між музикою 
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(як об’єктом пізнання), вчителем й учнем (як колективним суб’єктом). У 

процесі суб’єктно-об’єктних і міжсуб’єктних відносин утворюється 

специфічна аксіосфера, в якій «народжуються», стверджуються та 

функціонують музично-педагогічні цінності. 

Змістове наповнення професійної підготовки вчителя музичного 

мистецтва виражається в: ціннісному осягненні музики як процесу 

створення, самоствердження та функціонування музичних цінностей; 

реалізації в освітньому процесі принципу ціннісної взаємодії між об’єктом і 

колективним суб’єктом пізнання; наявності «обміну цінностями» в процесі 

музично-педагогічної освіти, який передбачає набуття здобувачем цінностей 

викладача та осягнення викладачем «студентських» цінностей; ціннісному 

збагаченні мотиваційної сфери фахової діяльності, що сприяє 

багатоваріантності застосування знань, умінь і навичок.  

Процесуальні аспекти ціннісного «зростання» майбутнього вчителя 

музичного мистецтва в період професійної підготовки повинні бути 

зорієнтовані на систематичний і цілеспрямований рух через пізнання, 

ціннісне осмислення, творче осягнення знань до здійснення продуктивного 

діалогу, який сприяє набуттю сукупності особистісних смислів, асиміляційних 

суспільно-педагогічних і професійних цінностей, інтеріоризації універсальних 

загальнолюдських цінностей, а також освоєнню матеріальних і духовних 

цінностей загальнолюдської та національної культури.  
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Сучасна система вищої освіти розвивається в напрямку створення 

інклюзивного середовища. Ключовим фактором цього процесу є готовність 

викладачів до провадження професійної діяльності в умовах інклюзії та їх 

здатність забезпечити ефективне функціонування інклюзивного середовища 
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у вищій школі. Відтак, виникає необхідність у визначенні змісту інклюзивної 

компетентності науково-педагогічного персоналу та окреслені шляхів її 

формування. 

Незважаючи на масштабні заходи державної політики, які спрямовані 

на забезпечення доступності вищої освіти для осіб з особливими освітніми 

потребами, проблема формування інклюзивної компетентності як складової 

фахової компетентності викладачів вищої школи є недостатньо вивченою. 

Окремі питання щодо шляхів розвитку інклюзивної компетентності 

відображені у публікаціях таких науковців Л. Кальченко [3], К. Бовкуш [1], 

М. Чайковський [5] та низки інших.  

Вивчення окресленого питання у Вінницькому національному 

технічному університеті показало, що наявні знання у викладачів про зміст 

інклюзивної освіти не в повній мірі відповідають потребам сучасного закладу 

вищої освіти, а значний відсоток науково-педагогічного персоналу мають 

певні труднощі психологічного і методичного характеру при організації 

інклюзивного навчання. 

Зміст поняття «інклюзивна компетентність» необхідно визначити, 

виходячи із положень компетентнісного підходу в цілому та особливостей 

формування професійної компетентності викладачів вищої школи зокрема. 

Враховуючи сказане, вважаємо, що інклюзивна компетентність викладача 

вищої школи – це складова його професійної компетентності, яка дозволяє 

йому ефективно здійснювати професійні функції у сфері вищої інклюзивної 

освіти з урахуванням індивідуальних потреб студентів з особливими 

освітніми потребами з різними нозологіями, а також створювати умови 

інтеграції, соціалізації та всебічного розвитку осіб з інвалідністю в освітньому 

середовищі закладів вищої освіти. 

Аналіз наукових публікацій з проблем формування інклюзивної 

компетентності дає підстави зробити висновок, що основними її складовими 

є мотиваційна, когнітивна та рефлексивна сфери. Деякі науковці, наприклад 

О. Казачінер [2], Н. Тамарська, Р. Венцель [4], включають у зміст інклюзивної 

кклмпетентності операційну складову. Враховуючи теоретичні розвідки у 

зазначеному напрямку та результати власного практичного досвіду, у змісті 

інклюзивної компетентності викладачів вищої школи виділяємо мотиваційно-

особистісну, когнітивну, діяльнісну та рефлексивно-оцінну складові. 

Мотиваційно-особистісна складова інклюзивної компетентності 

викладачів вищої школи є сукупністю особистісних орієнтацій і цінностей, 

які формують позитивну мотивації до провадження професійної діяльності в 

умовах інклюзивного середовища. У змісті мотиваційно-особистісної 

складової наявні соціальні, пізнавальні, професійні мотиви, відповідні цілям і 

завданням інклюзивної вищої освіти, а також розуміння значущості 
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інклюзивної освіти для успішної адаптації та соціалізації молоді з 

інвалідністю. 

Когнітивна складова інклюзивної компетентності викладачів вищої 

школи формується на основі знань, необхідних для провадження професійної 

діяльності в умовах інклюзивного середовища. До них ми відносимо знання і 

розуміння сутності інклюзивного освітнього процесу, відповідного 

нормативного забезпечення, індивідуальних когнітивних особливостей 

студентів, а також алгоритму адаптації навчально-методичних матеріалів з 

урахуванням їх освітніх потреб. 

Зміст діяльнісної складової інклюзивної компетентності викладачів 

вищої школи визначається наявністю практичних навичок організації 

навчально-виховного процесу в умовах інклюзивної освіти та вирішення 

різних педагогічних ускладнень, вміння проектувати процес спільного 

навчання студента з особливими освітніми потребами з іншими сленами 

студентської групи.  

Рефлексивно-оцінна складова інклюзивної компетентності викладачів 

вищої школи містить рефлексивну компетенцію, яка виявляється в здатності 

до рефлексії власної діяльності в умовах інклюзивної практики. Крім того, 

означена складова містить вміння оцінки та реакцій інших членів 

інклюзивного середовища та формування адекватної реакції на неї. 

Таким чином, розвиток інклюзивної компетентності викладачів вищої 

школи обумовлений потребами сучасного освітньої середовища і 

підтверджується низкою затверджених нормативних документів щодо 

інклюзії в системі загальної освіти, а також цікавістю науковців до окресленої 

проблеми. Аналіз наукових праць з проблеми дослідження показав, що 

більшість авторів акцентує увагу на необхідності підготовки викладачів до 

роботи в умовах інклюзивного середовища. В публікації визначний зміст 

інклюзивної компетентності викладачів вищої школи, схарактеризовані його 

структурні компоненти. 
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РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ ДІТЕЙ СТАРШОГО 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ МУЗИЧНО-ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Комунікативний розвиток дитини – один з основних чинників 

становлення особистості в дитинстві. Ступінь розвитку комунікативних умінь 

визначає рівень сформованості соціальних і пізнавальних досягнень дитини – 

потреб та інтересів, знань, умінь та навичок. Сучасні діти в значній мірі 

дезорієнтовані засобами масової інформації в розумінні правильної, 

позитивної поведінки. Тотальне засилля реклами, подекуди зі змістом 

безтурботного й безвідповідального ставлення до оточуючих, домінування на 

телеекранах численних передач, фільмів-бойовиків, що насаджують образи 

жорстокості та агресії, захоплення комп’ютерними іграми, призводять до 

спотворення уявлення дітей про закони спілкування.  

Аналіз психолого-педагогічних досліджень (А. Богуш, М. Вашуленко, 

Н. Гавриш, М. Каган, О. Кононко, К. Крутій, О. Леонтьєв та ін.) засвідчує 

важливість заявленої проблеми в контексті вивчення взаємодії людей як 

особистісної якості та поведінки, що проявляється у стосунках у зв’язку із 

навичками ефективного спілкування. Проблема формування комунікативних 

умінь дітей старшого дошкільного віку висвітлена в працях С. Проняєвої, 

Е. Савіної, Л. Мунірової, Н. Глуханюк, в яких автори намагалися 

акумулювати підхід до розуміння комунікативних умінь як складних й 

усвідомлених комунікативних дій дітей, що допомагають правильно будувати 

свою поведінку, керувати нею відповідно до поставлених завдань.  

Комунікативні уміння як складову культури спілкування також обґрунтовано 

в дослідженнях М. Васильєва, Л. Коваль та ін. 
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Актуальність мовленнєвого розвитку в дитинстві визначається 

завданнями щодо створення оптимальних умов для якнайповнішого 

розкриття потенційних можливостей кожної дитини, які виявляються в 

специфічно дитячих видах діяльності й пов'язані із комунікацією. 

Спираючись на прийняту в соціальній психології структуру спілкування 

(Б. Ломов, С. Максименко), що містить три сторони: комунікативну (обмін 

інформацією), інтерактивну (взаємодія) та перцептивну (розуміння людини 

людиною), комунікація розглядається як складова спілкування [3, с. 125].  

Оновлення підходів до організації занять з розвитку мовлення дітей 

потребує й оновлення методів розвитку комунікативних умінь дошкільників: 

створення мотиваційної діяльності; організація пізнавальної діяльності, 

спрямованої на одержання нової інформації; репродукція знань, формування 

вмінь і навичок; систематизація й узагальнення одержаних знань; організація 

творчої діяльності для використання знань, умінь і навичок у нових умовах 

на творчому рівні; інтерактивне навчання. 

Зокрема, унікальним джерелом розвитку комунікативних умінь дітей є 

мистецтво, яке не тільки поглиблює розуміння реального людського 

спілкування, але значно урізноманітнює його сферу. Специфіка мистецтва 

полягає в тому, що, узагальнено представляючи чуттєвий досвід інших, 

інколи вигаданих персонажів, воно безпосередньо передає наочний 

особистісний досвід конкретної особистості. Адже мистецтво є не тільки 

формою передачі життєвого досвіду поколінь, але й засобом людського 

спілкування. Твори мистецтва є прообразом життєвих ситуацій, що 

дозволяють долучатися до важливих культурних феноменів, ще не 

переживши їх в реальному житті [2]. Однак спілкування за допомогою 

мистецтва не вичерпується адаптацією до соціального середовища, а є 

творчим самовираженням, самореалізацією особистості в процесі 

індивідуальної діяльності та взаємодії з людьми, виконуючи креативну 

функцію. О. Леонтьєв у своїй роботі «Мистецтво як засіб спілкування» 

зазначає, що спілкування і мистецтво дозволяє дитині «реалізовувати і 

розвивати аспекти особистості, що не актуалізуються в звичайному 

спілкуванні» [1, с. 35]. Креативна функція пов’язана з виявленням, 

формуванням, розвитком і реалізацією творчого потенціалу особистості, 

активізацією імажитивних здібностей дитини, її образного і абстрактного 

мислення у процесі творчості. 

Вплив музики на комунікативний розвиток обумовлений провідною 

діяльністю дошкільного віку – грою. Феномен музичної гри не залишається без 

уваги практично у всіх видах класифікації ігор. Так, різні автори розглядають 

подібного роду ігри як музичні, музично-сенсорні (Н. Метлов, А. Войнова), 

музично-ритмічні (Е. Раєвська, С. Руднєва, Г. Соболєва, З. Ушакова), 

музично-дидактичні (Н. Ветлугіна, Н. Кононова, О. Радинова, М. Шуть), 
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музично-розвиваючі (Е. Макшанцева, Г. Анісімова), відповідно до 

поставлених у грі завдань. Отже, більшість авторів класифікують музичні гри 

як музично-дидактичні, вбачаючи їхнє головне призначення в розвитку 

музичних здібностей дітей.  

Музично-ігрова діяльність дітей ґрунтується на використанні засобів 

художньої виразності різних видів мистецтва, але при цьому виходить за 

межі кожного з них – музики, хореографії, образотворчого мистецтва, поезії, 

тобто знаходиться в галузі виразного мовного інтонування, ритмічних рухів, 

тембрової, шумової, рухової імпровізації. У музичну гру діти входять з позиції 

творців: користуючись елементарними, доступними їм засобами, вони 

можуть імпровізувати, активно проявляти та висловлювати свої емоційні 

переживання. Дитина одночасно є як виконавцем, так і творцем музичної 

гри, яка дарує радість творчого перевтілення та самовираження, допомагає 

зануритись «всередину» музики, набути досвіду емоційних переживань. При 

цьому головним «інструментом» є сама дитина, її тіло: голос, який відтворює 

різноманітні звуки; жести, «озвучені» за допомогою предметів та дитячих 

інструментів [4]. Сутність і зміст музично-ігрової діяльності визначає 

можливості реаліції в процесі її основних умінь, необхідність використання 

для ефективного спілкування комунікативних умінь.  

В контексті розвитку комунікативних умінь дітей дошкільного віку 

заслуговують на розгляд інноваційні технології та методики, зокрема, 

загальновизнаною інновацією у сфері мовленнєвого розвитку дитини є 

методики, методи та прийоми А. Богуш та Н. Гавриш; діагностична методика 

Т. Піроженко «Мовленнєве зростання дошкільника»; методика використання 

схем-моделей у лексично - граматичній роботі (К. Крутій); технології розвитку 

мовленнєвої компетентності А. Гончаренко; технологія фізичного виховання 

дітей М. Єфименка («Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей»), а 

також засоби взаємодії різних видів мистецтв. Окреслені технології 

ґрунтуються на досягненнях сучасної психології особистості, спрямовані в 

русло ідей реформи у системі освіти, пронизані необхідністю гуманізації 

педагогічного процесу та застосовуються у різних формах та видах діяльності 

дошкільників, зокрема, й у процесі музично-ігрової діяльності. Реалізація 

даних умінь пов’язана з тим, що музичні ігри носять виключно колективний 

характер, а успішна колективна діяльність неможлива без посиленої роботи 

всіх учасників цього процесу. Взаємодія дітей формується одночасно з 

придбанням умінь і навичок колективного діяння.  

Таким чином, вже на перших щаблях розвитку виконавських навичок 

учасники музикально-ігрової діяльності вступають в процес спілкування. У 

процесі музично-ігрової діяльності дитина має можливість використовувати 

всі можливості, що дозволяють їй реалізувати свої комунікативні потреби: 

експресивно-мімічні (погляд, посмішка, міміка, виразні вокалізації, виразні 
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рухи тіла), предметно-дієві (локомоторні та предметні рухи, пози, використані 

для цілей спілкування) і вербальні (мовні). Отже, виділені особливості 

музично-ігрової діяльності, а також компоненти та реалізація можливостей 

цієї діяльності важливі для розуміння обліку їх в організації художньо-

образного середовища, завдяки якому дитина може вдосконалювати свої 

комунікативні позиції, розвиваючи відповідні вміння. 
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ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ГЕНДЕРНОЇ КУЛЬТУРИ  

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

 

Сучасний освітній процес характеризується все більш вираженою 

індивідуалізацією. 

Як показує практика, в сучасних умовах головними ознаками 

ефективного менеджера в сфері педагогіки стають уміння знаходити спільну 

мову з чоловіками і жінками, вибудовувати з ними довірчі відносини на 

рівноправній основі, розкривати їх особистісний та професійний потенціал, 

формувати команду однодумців з високим рівнем гендерної культури [1].  

https://mail.ukr.net/desktop#sendmsg/f=to=E_86Eu1qtWHDFpVhtoCDE4Ow9W8N


Орликіана-2021: проблеми та перспективи сучасної освіти : матеріали 

науково-практичного симпозіуму 

144 

 

Гендерна культура суспільства, з одного боку, відбивається в освітній 

системі держави, з іншого боку, саме освіта є багато в чому визначальним і 

формує елементи гендерних установок, стереотипів і цінностей даного 

суспільства. 

Сучасне суспільство ставить нові завдання перед майбутніми 

фахівцями, одночасно вимагаючи від них високої активності не тільки в 

професії, а в умінні бути успішними, грамотно і креативно мислити, володіти 

освітньою базою і творчим арсеналом. 

На сьогоднішній день до числа традиційних напрямків виховної роботи 

зі студентами можна віднести формування у них гендерної культури 

Питання формування гендерної культури майбутніх фахівців в 

освітньому процесі фундаментально вивчають такі вчені як Н. Андреєва, 

Т. Голованова, Т. Дороніна, І. Іванова, О. Ільїна, В. Кравець, І. Лисова, 

І. Мунтян О.С. Цокур.  

Питання професійної підготовки студентів педагогічних вузів через 

призму гендерного підходу сьогодні досліджують ряд вчених (І. Клецина, 

А. Мудрик, Е. Ярська-Смирнова та ін.). Значний внесок у розробку концепції 

гендерного підходу в педагогічній освіті здійснили: А. Вороніна (проблеми 

розробки теорії та методології гендерних досліджень, визначення їх місця в 

системі підготовки студентів), Л. Штилева (розробка методичних програм для 

вчителів з питань впровадження гендерної освіти і виховання в середній 

школі).  

Таким чином, перед системою сучасної освіти стоїть задача сформувати 

у майбутніх учителів початкових класів гендерну культуру. Її реалізація 

можлива не тільки через інтеграцію гендерного компонента в освіту, а й 

шляхом інтеграції в політику освіти гендерної педагогічної культури.  

Під гендерною педагогічною культурою вчителя розуміється сукупність 

соціально-головних знань, навичок і умінь взаємодії в освітній та 

неформальній сфері, відображення ступеня сформованості необхідних 

морально-етичних якостей, а також розроблених педагогічною практикою 

способів, моделей, правил і норм дій, спрямованих на спільне рішення 

чоловіками і жінками освітніх завдань [3]. 

Гендерна культура вчителя початкових класів включає в себе два 

аспекти: а) культура спілкування в педагогічному колективі освітньої 

організації і б) культура, що виражається в педагогічну майстерність при 

навчанні і вихованні представників різної статі в ході навчальних занять [2].  

В основі гендерної культури лежить гендерна компетентність 

майбутнього педагога. Ряд вчених переконані в тому, що майбутній фахівець 

повинен володіти в рамках освоюваної їм професії гендерної компетентністю, 

яка, безумовно, пов’язана з професійною діяльністю. Гендерна культура несе 

певний сенс цінностей і орієнтацій особистості з вагомим акцентом на 
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толерантний характер гендерних ролей в суспільстві. Таким чином, гендерна 

компетентність в сукупності представляє знання про гендер, гендерному 

підході в освіті, стратегію організації гендерного підходу в педагогічній роботі  

[4]. 

Дослідники прийшли до висновку, що позааудиторна виховна робота з 

гендерних курсом дає майбутнім учителям можливість підготуватися до 

гендерного виховання дітей в загальноосвітніх школах. Розуміння студентами 

головних напрямків гендерного виховання змінить багато стереотипів 

статеворольової позиції в суспільстві і дозволить здійснити на практиці 

особистісно-орієнтований підхід до хлопчиків і дівчат, з огляду на їх 

індивідуальні якості у відповідності зі статтю [1]. 

Складний процес формування у майбутніх учителів початкових класів 

гендерної педагогічної культури повинен здійснюватися за допомогою 

інтерактивних методичних розробок. Наприклад, доцільно і достатньо 

важливо ознайомити студентів зі змістом понять: «гендер», «гендерна 

культура», «гендерна рівність», «статеворольової статус», «гендерна 

соціалізація», «гендерні стереотипи» тощо.  Студенти повинні знати 

законодавчі та нормативні акти, які були затверджені і підписані з гендерних 

питань. 

Можна провести конференції, присвячені такій тематиці: «Гендерна 

експертиза шкільних підручників», «Дискримінація в сучасному суспільстві», 

«Гендерні стереотипи  сучасної української школи», «Програма культури 

рівності хлопців та дівчат» тощо.  Дуже корисно ознайомити студентів з 

різними методичними рекомендаціями щодо гендерного виховання хлопчиків 

і дівчаток, які пропонують багато дослідників. Такі рекомендації можна 

знайти у провідних вчених України: С. Вихора, Т. Говорун, О. Кікінежді, 

В. Кравець, О. Луценко, Н. Павлущенка, Н. Слюсаренко, О. Цокур та ін. 

Таким чином, в даний час формування у майбутніх вчителів гендерної 

педагогічної культури є одним з перспективних напрямків в системі 

підготовки компетентного вчителя взагалі і однією з ключових складових в 

виховному процесі студентів, зокрема. Систематична робота зі студентами по 

гендерної тематики не тільки поглибить знання майбутніх педагогів, а й 

сформує нову внутрішню життєву позицію, позбавить від традиційно-

стереотипного менталітету щодо ролей жінки і чоловіки в сучасному 

суспільстві, допоможе сформувати у них гендерну культуру. 
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МОЖЛИВОСТІ ВИЩОЇ ШКОЛИ  

ДЛЯ РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНИХ СТУДЕНТІВ 

 

Інтелектуальний потенціал у вигляді спільноти людей, які  зреалізували 

свої творчі й професійні можливості, сповна розкрили інтелектуальні та 

організаторські здібності є одним із найважливіших ресурсів суспільства. 

Саме завдяки таким людям спостерігаємо прогрес у всіх галузях діяльності 

суспільства і держави. Здатність  примножувати інтелектуальний потенціал є 

життєво необхідною для суспільства в сучасних умовах глобалізації та 

інформатизації. Тому одним із головних напрямів державної політики в 

Україні має бути підтримка обдарованої молоді. 

Проте у процесі вирішення означеного питання виникає низка 

суперечностей:  невідповідність між соціальною потребою в інтелектуальній 

молоді та реальним станом професійної підготовки випускників вищих 

навчальних закладів;  між потребою школи у педагогічно обдарованих кадрах 

і недостатньою розробленістю навчально-методичного комплексу їхньої 

підготовки; між потребами обдарованого студентами і недостатньому 

професійному рівні підготовки викладача до навчання  талановитих дітей. 

Вирішення цих суперечностей потребує  соціального замовлення щодо 

навчання та виховання обдарованої особистості; розроблення  теоретичних і 

методичних основ її підготовки. Проте у нашій країні донедавна цей процес 
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відбувався стихійно, грунтуючись лише на регіональних можливостях та на 

власній ініціативі окремих педагогів. Крім того, в Україні склалася критична 

ситуація з поповненням вітчизняної науки молодими фахівцями. «Старіння» 

української науки негативно позначається на інноваційно-технологічному 

розвитку держави. Інтелектуальний творчий потенціал обдарованих  

студентів використовується неефективно, оскільки не створено сприятливих 

умов для реалізації їх здібностей [1].  Обдарованість  трактують як   складне  

утворення, в якому поєднані мотиваційні, пізнавальні, емоційні, вольові, 

психофізіологічні й інші сфери психіки. Це означає, що рівень розвитку, 

якісна своєрідність і характер обдарованості є результатом взаємодії 

спадковості (природних задатків) і соціального середовища, 

опосередкованого діяльністю самої людини.  

Для розвитку обдарованості   важливо створити у закладі освіти цілісну 

систему навчання і підтримки обдарованої особистості шляхом розроблення і 

впровадження в освітній  процес відповідних навчальних стратегій,  

спеціально розроблених методик для  розвитку здібностей та обдарувань  

студентської молоді, організувати сситематичну і цілеспрямовану підготовку 

науково-педагогічних працівників до роботи з обдарованою молоддю. 

Вважаємо, що цьому процесу сприятимуть побудова цілісної багатоаспектної 

моделі обдарованого майбутнього спеціаліста, а також розроблення та 

впровадження інноваційних педагогічних технологій, що грунтуються на 

активізації, індивідуалізації та диференціації навчально-пізнавальної 

діяльності студентів [2].   

Крім того, потрібно враховувати низку внутрішніх і зовнішніх 

чинників, що суттєво впливають на цей процес: надання всебічної допомоги 

студентам щодо виявлення доміннантних здібностей та розвитку 

схильностей; урахування спадковості - біофізіологічні, анатомофізіологічні 

задатки організму, що  слугують передумовою розвитку здібностей; створення 

розвивального середовища (відповідного оточення); психологічний та 

методичний супровід обдарованої особистості, розроблення авторських 

програм навчання і розвитку;  цілеспрямований виховний вплив на розвиток 

здібностей та обдарувань; залучення студентів до різноманітних видів 

діяльності для набуття ними певного досвіду їх виконання, мотивації їх 

активності, що розвиватиме їхні можливостей; розвиток емоційно-вольової 

сфери студентів, зокрема формування наполегливості щодо виконання 

завдань,  прагнення до змагань, упевненості у своїх силах і здібностях, 

поваги до інших, емпатійного ставлення до людей, терпимості до 

особливостей інших людей, схильності до самоаналізу, толерантному 

ставленні до критики, готовності поділитися речами й ідеями, свободи у 

мисленні і поведінці; формування особистісної системи цінностей на основі 

реалістичної «Я»-концепції, внутрішньої мотивації, зумовленої ціннісними 
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змістами індивідуальної свідомості, автономністю, самодостатністю, 

незалежністю від ситуативних чинників, спрямованістю у майбутнє.  
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В наш теперішній час існує багато практичних методик психологічної 

допомоги людям. Однак вони, як правило, не в змозі вирішити проблему 

поглибленого вивчення психології суб’єкта з  поєднанням усвідомленого та 

неусвідомлених аспектів. Одним з ефективних способів є казкотерапія. 

Використовування казок та казкових оповідань у практиці психотерапії 

характерне для всіх основних галузей психології, при цьому різниця полягає 

в тому, що функціональність при використанні читання та розповіді буде 

різна.  

Казки бувають на різні теми та життєві ситуації при цьому даючи 

слухачеві нові перспективи та погляд з іншого боку на проблему. Казку, яку 

дитина прослухала в дитинстві, на думку засновника аналізу транзакцій 

Еріка Берна, може визначити майбутнє дитини, та стати основою життєвих 

планів та подальших дій у житті. Слід зазначити, що казки є одним із дієвих 

інструментів впливу на поле дитячих емоцій. Тому їх можна успішно 

використовувати для роботи з дошкільнятами.  

На особистісно-емоційний розвиток дітей дошкільного віку впливають 

такі важливі аспекти: субординація поведінкових мотивацій дітей, 

засвоєння моральних норм, поява довільної поведінки, розвиток самооцінки 

та самосвідомості, а також діти, які адаптуються до навколишнього 

середовища при цьому підвищується рівень її комунікативних здібностей. 

[1, с. 352]. Фактори, що визначають особистісний розвиток дітей 

дошкільного віку: генетика, середовище та виховання. У дітей старшого 

дошкільного періоду розуміння себе як особистості інтенсивно розвивається. 
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З відокремленням свого внутрішнього «Я» від батьків вона починає існувати 

самостійно, розвиває свої вольові якості, формує домінуючу мотивацію, 

засвоює етику та формує вміння контролювати свої емоції та поведінку.  

Ефективний метод – казкотерапія, яка використовується для допомоги 

дітям, які відчувають певні емоційні та поведінкові труднощі. Цей метод 

ефективно вирішує проблеми, що виникають у дошкільному, молодшому 

шкільному та інших вікових групах. Ви також можете використовувати 

казкотерапію для допомоги агресивних, невпевнених у собі сором’язливих 

дітей та ін. Крім того, процес казкотерапії дозволяє дітям усвідомити власні 

проблеми та побачити різні шляхи їх вирішення.  

Як самостійний напрямок, казкотерапія народилася в 90 -х роках. 

Провідні казкотерапевти Є. Романова, А. Гнездилов зробили великий внесок 

у розвиток методів оздоровлення казками. У 1997 році під керівництвом Т. 

Зінкевич-Євстігнєєвої був створений Санкт-Петербурзький інститут 

казкотерапії.  

Завдяки фізіологічним особливостям будови мозку ця аналогія 

забезпечує контакт між лівою і правою півкулями. У процесі сприйняття 

казок побудова логічно послідовних сюжетів здійснюється за допомогою 

роботи лівої півкулі, тоді як права півкуля відповідає за фантазії, уяву та 

творчість. [2, с. 73].  

Вибір персонажів у казках та встановлення стосунків між персонажами 

дуже важливі. Для ефективної роботи важливо правильно вибрати казку 

або створити власну казку на основі проблеми, а також додати персонажів 

відповідно до фактичної ситуації. Символічні стосунки між учасниками 

також повинні бути однаковими. [3, с. 596].  

Таблиця 1.1  

Принципи роботи «Казкотерапії» з дітьми старшого  

дошкільного віку  

Принцип Завдання 

(для дитини) 

Завдання 

(для психолога) 

Об'єктивність та   

усвідомленість  

Зрозуміти причинно -

наслідковий зв'язок у 

сюжетному розвитку; 

зрозуміти роль кожного 

персонажа в події, що 

розвивається. Дайте 

відповідь на питання: що 

сталося? Чому це сталося? 

Хто хоче, щоб це сталося? 

Навіщо йому це потрібно? 

Покажіть дитині, що 

одна подія плавно 

перетікає з іншої, 

навіть якщо її не 

видно з першого 

погляду. Важливо 

розуміти 

місцезнаходження, з 

якої причини він 

виник та 
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призначення кожного 

персонажу казки. 

Трактування  Зрозуміти, що одну і ту ж 

подію або ситуацію, яка 

може мати декілька 

смислів та значень. 

Показати дитині, що 

одна і та ж казкова 

сцена виражена з 

багатьох аспектів і 

сторін: з одного боку, 

це виглядає так, а з 

іншого по-інакшому. 

Зв'язок з 

реальністю  

Усвідомити, що кожна 

казкова ситуація 

розкриває перед нами 

якийсь життєвий уроки. 

Уважно і терпляче 

опрацюйте кожну 

ситуацію з казки, 

тому що від цього 

залежить, як дитина 

буде використовувати 

ці знання в реальному 

житті, та за яких 

конкретних обставин. 

Джерело: розроблено автором. 

Тому казкотерапія - це напрямок практичної психології, який може 

впливати на особистісний та емоційний розвиток дітей дошкільного віку. 

Казка, її сприйняття та емоційне переживання ситуації, в якому 

знаходиться головний герой казки, це і є умовою для формування 

емоційного поля та збагачення емоційного досвіду дітей. 

На заняттях казкотерапії діти «живуть» різними емоційними станами, 

виражають свої переживання словами, знайомляться зі словами, що 

виражають різні емоції, і вчаться розуміти емоційні стани, робити вирази 

обличчя, жести, пози та поведінку персонажів з казки. В результаті вони 

розвинули здатність краще розуміти себе та інших, а також здатність 

орієнтуватися в реальності. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ 

СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПРОЦЕСІ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

 

Суспільство сьогодення зумовлює важливість виховання особистості 

нового типу – креативної та творчої, з високими культурними, духовними та 

моральними якостями. Відповідно до вимог сьогодення, дитина повинна 

мати креативне мислення, здатність приймати рішення та мати гнучкість у 

мінливих умовах. Крім того, ідея розвитку творчої особистості відображена в 

основних нормативних освітніх актах:  Національній стратегії розвитку 

освіти України на 2012-2021 рр., Законі  України «Про дошкільну освіту», 

Базовому компоненті дошкільної освіти.  

Базовий компонент дошкільної освіти передбачає перехід дошкільної 

освіти до креативних технологій навчання та модернізацію дошкільної 

освіти шляхом забезпечення різнобічного розвитку дітей  дошкільного віку. 

У якості креативної технології навчання, розглянемо процес екологічної 

освіти, який сприяє розвитку творчих здібностей у дітей. 

В.О.Сухомлинський наголошував, що процес пізнання навколишньої 

дійсності є незалежним емоційним стимулом думки. Для дитини старшого 

дошкільного віку цей стимул відіграє винятково важливу роль. 

Екологічна освіта дітей дошкільного віку – це свідомо та доцільно 

спланована систематична і поетапна взаємодія педагога з дітьми задля 

реалізації завдань екологічної освіти,  спрямованих на розвиток екологічної 

освіченості і вихованості дітей,  накопичення екологічних знань, 

формування вмінь і навичок взаємодії з довкіллям та високих морально-

естетичних почуттів. 

Ідеї екологічного виховання реалізовані в державних документах: 

Законі  України «Про дошкільну освіту», Концепції дошкільного виховання в 

Україні,  Базовій програмі розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі», 
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«Дитина» та ін. [3, с. 28].   

Екологічна освіта дозволяє розвинути креативність, самостійність та 

творчість у дітей, оскільки ігрова діяльність в екологічній освіті займає 

особливе місце. Гратися люблять, як відомо, всі діти і включаючи в урок 

ігрові моменти, можна зацікавити навіть найпасивніших учнів. Педагогічно 

правильно організована ігрова діяльність формує досвід, дає змогу досягти 

повного його самовираження, активності і свободи дій, що розумно 

поєднуються з вимогами взаємоповаги, пізнання навколишнього 

середовища, відчуття краси природи та її гармонії, з розвитком почуттів 

любові й турботливого ставлення до її об’єктів. Я вважаю, що екологічному 

вихованню, як найбільшою мірою сприяють творчі сюжетно-рольові ігри. 

Встановлено, що пізнавально-виховний ефект гри досягається при 

дотриманні методики, де організація, розподіл ролей і підготовка до гри 

зберігають її неповторну чарівність, дитячу безпосередність, а також 

забезпечують оволодіння знаннями про об’єкти гри, наближення її до 

реальної ситуації. Ігри в лісових жителів, мандрівників дають можливість 

кожній дитині постати перед власним вибором взірця поведінки, 

найближчого до її інтересів, почуттів, переконань. [1, с. 12]. Таким чином, 

вміло використовуючи ігрові методи навчання на різних етапах уроку, 

можна сприяти стимулюванню пізнавального інтересу учнів. Новизна змісту 

матеріалу, який вивчається, різноманітність форм опитування, перевірка 

знань і пояснення нового матеріалу, емоційний тонус учнів, емоційність 

самого вчителя, взаємна підтримка вчителя і учнів, змагання і заохочення – 

наявність таких факторів забезпечується правильним використанням 

ігрового матеріалу на уроці. [2, с. 406]. 

Отже, результатом екологічного виховання дітей мають стати такі 

психологічні особливості, як розвинене емоційне сприйняття, бажання 

активно включатись у роботу з охорони навколишнього середовища, 

розвиток креативного мислення, виховання індивідуальності, вираження 

моральних та духовних якостей дитини та здатність до співчуття. Творча 

атмосфера, створена грою, в процесі екологічної освіти задовольняє вікові  

потреби дітей в пізнавальній активності і є одним із ефективних засобів 

формування в дітей екологічної культури та розвитку їх творчих здібностей.   
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ОНТОГЕНЕТИЧНИЙ РОЗВИТОК МЕТАПІЗНАННЯ 

 

Однією із актуальних проблем сучасної психології є забезпечення 

формування ключових компетентностей особистості – якостей, що сприяють 

її ефективній діяльності та самореалізації. Серед них чільне місце посідає 

вміння вчитися, здатність до самоосвіти і саморозвитку. Спроможність 

самостійно навчатися багато в чому залежить від сформованості навичок 

регуляції пізнавальної діяльності, що в психологічній науці отримали назву 

метакогнітивних процесів. Їх часто розглядають як складник конструкту 

метапізнання. 

Дослідженню метапізнання присвячені роботи таких вчених як Дж. 

Флейвел, А. Браун, Г. Шроу, Т. Нельсон, Л. Ширлі, В. Шнайдер, Дж. Меткалф, 

А. В. Карпов, Т. Є. Чернокова, І. Д. Пасічник, М. М. Августюк, Е. М. Балашов 

та багатьох інших. Його  визначають як уявлення індивіда про пізнавальну 

діяльність і регуляцію на їх основі власних когнітивних процесів [5, 9, 10]. Усі 

метакогнітивні уявлення, або знання, поділяються на декларативні 

(особливості власної пізнавальної діяльності), стратегічні (способи моніторингу 

та контролю) та процедурні (коли і як застосовувати стратегії). Регуляція 

когнітивних процесів, що здійснюється із врахування описаних уявлень, 

полягає у їх плануванні, моніторингу, контролі та оцінюванні 

результативності [10].  

Неоднорідність компонентів, що входять до складу метапізнання, 

обумовлює нерівномірність його розвитку в онтогенезі. Поява кожного 

компоненту відбувається в певний віковий період і детермінована розвитком 

психіки у цей час в цілому. 

Здобуття індивідом метакогнітивних знань в онтогенезі передує 

розвитку в нього регулятивних процесів. Періодом появи перших таких знань 

є дошкільний вік. Він характеризується зростанням самосвідомості, 

виникненням можливостей антиципації, становленням довільності поведінки, 

інтенсивним розвитком мовлення. В процесі взаємодії з оточенням у дитини 

відбувається накопичення уявлень про себе [1, 2]. Відповідно, стає можливим 

надбання нею знань про деякі якості та особливості власної пізнавальної 

сфери, що можна вважати першими елементами метакогнітивної обізнаності 

(декларативні знання).  

У цей період виникає ставлення до стану власного знання, яке 

виражається використанням дієслів «знаю», «думаю», «розумію», тобто 
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з’являється здатність відмежовувати відоме від невідомого [5, 8]. Інтенсивно 

розвивається теорія розуму, або теорія розуміння свідомості, – спроможність 

сприймати та розуміти переживання, хід думок інших людей, помилковість їх 

суджень [8]. Формуються деякі виконавчі функції, зокрема гальмівний 

контроль – процес, що полягає у пригніченні окремих імпульсів та звичних 

реакцій з метою вибору більш оптимальних для досягнення потрібної мети [4]. 

Варто зауважити, що більшою мірою на цьому віковому  етапі він 

проявляється як компонент самоконтролю поведінки, а не пізнавальної 

діяльності. 

Велике значення в період дошкільного дитинства для психічного 

розвитку загалом і для формування метапізнання має розвиток мовлення [7]. 

У дошкільників воно набуває можливості виконувати не лише функцію 

передачі інформації, а і функцію планування, і в такому ракурсі постає 

передумовою для довільної пам’яті, або метапам’яті. 

У молодшому шкільному віці зміни, що відбуваються у 

психосоціальному та когнітивному розвитку дитини, істотно обумовлюються 

новим типом провідної діяльності – навчальної, що потребує від дитини таких 

якостей як організованість, дисциплінованість, наполегливість, самостійність. 

Довільність тепер є характерною рисою не лише поведінки, а і пізнавальних 

психічних процесів [1]. Становлення внутрішнього плану дій сприяє розвитку 

деяких елементів метакогнітивної регуляції: здатності планувати свою  

пізнавальну діяльність, свідомо добирати засобів досягнення мети [8]. Також 

для молодших школярів властивим стає розміркування про точність своїх 

знань, про фактори, що впливають на пізнавальну діяльність та про деякі 

когнітивні стратегії [9].  

У підлітковому віці щораз вищий інтерес суб’єкта до власної особистості 

спонукає його до самоспостереження та самопізнання. Схильність до 

рефлексії призводить до накопичення уявлень про різні аспекти власної 

особистості [2]. Як суб’єкт навчальної діяльності підліток розширює свої 

знання про когнітивні стратегії, усвідомлює важливість їх використання, 

оцінює їх ефективність, що сприяє добору найбільш оптимальних стратегій у 

розв’язанні конкретних навчальних задач [8, 9]. Протягом підліткового віку 

істотно зростає точність моніторингу [8, 11]. Формуються певні навички з 

розподілу часу та уваги під час виконання навчально-пізнавальної діяльності 

[8]. 

Юнацький вік – період особистісного та професійного самовизначення, 

переходу до самостійності та зрілості, формування світогляду [1]. Для 

метапізнання це період стабілізації. Усі його основні компоненти є 

сформованими і завдяки рефлексії як сполучній ланці знаходяться у 

взаємозв’язку і взаємодії [11]. Показники по кожному компоненту 
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залишаються відносно сталими протягом життя і зазнають лише незначних 

змін у похилому віці [6]. 

Отже, метакогнітивні особливості особистості в онтогенезі 

розвиваються асинхронно. Актуальний психічний розвиток індивіда готує 

передумови для виникнення окремих компонентів у певні вікові періоди. 

Незважаючи на наявність загальних тенденцій у формуванні метапізнання в 

онтогенезі, існують певні індивідуальні відмінності його розвитку. 

Визначення факторів, що впливають на метакогнітивний розвиток, 

вважаємо перспективами подальших досліджень.  
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ПРОБЛЕМА ПІДГОТОВКИ ДИТИНИ ДО НАВЧАННЯ  

У ШКОЛІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 

Дошкільна освіта є невід’ємним складником та першим рівнем у 

системі освіти – стартовою платформою особистісного розвитку дитини.  

Проблема готовності дитини дошкільного віку до шкільного навчання — 

одна з традиційних і завжди актуальних серед теоретичних і прикладних 

проблем психологів, педагогів, вихователів, фізіологів. Вона знайшла широке 

відображення у міжнародному та вітчизняному педагогічному досвіді. Її 

вивчення започатковано класиками психології та педагогіки (Ш.Амонашвілі, 

Л.Виготський, О.Запорожець, Г.Костюк, О.Леонтьєв, Ж.Піаже, К.Ушинський, 

Ф.Фребель). Досліджено різні психолого-педагогічні та методичні аспекти 

готовності дитини до школи (М.Безруких, І.Дубровіна,  Я.Коломінський, 

Т.Кондратенко, Г.Кравцова, Р.Нємов, Є.Панько), розроблено методику  

розвитку компонентів навчальної діяльності на спеціальних заняттях із 

дошкільниками (Л.Артемова, Л.Венгер, А.Давидчук, Т.Дронова) та ролі сім’ї в 

цьому процесі (О.Докукіна, В.Тостовий). Особлива увага приділяється 

забезпеченню належної адаптації до шкільного навчання, наступності у 

вихованні та навчанні дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного 

віку (Л.Артемова, В.Кузь, Л.Калмикова, О.Проскура, О.Савченко, 

Д.Струннікова, Т.Назаренко, Л.Федорович та ін.). 

Сьогоденні вимоги до оновлення стратегій розв'язання даної проблеми 

пов'язані з тим, що нарешті за дошкільним і початковим шкільним 

вихованням визнано провідним розв’язання задачі щодо розвитку у дітей 

відповідних компетентностей. Саме вони служитимуть основою для 

різнобічного розвитку особистості на наступних етапах її життєдіяльності. 

Зокрема, оновлений документ Базового компонента дошкільної освіти, 

заснований на компетентнісному підході, як і Державний стандарт 

початкової освіти, забезпечить підвищення якості дошкільної освіти в Україні 

та приведення її до відповідності міжнародним стандартам. В основу 

документа покладено ідеї гуманістичної педагогіки, патріотичного та 

громадянського виховання та солідарної відповідальності держави, громади, 

родини, фахівців педагогічної освіти й інших професій, причетних до 

піклування, догляду та розвитку дітей дошкільного віку [1]. 

Нові вимоги до обов’язкових результатів навчання та компетентностей 

дошкільнят визначено за такими освітніми напрямами:  
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 особистість дитини;  

 дитина в сенсорно-пізнавальному просторі;  

 дитина в природному довкіллі;  

 гра дитини; дитина в соціумі;  

 мовлення дитини;  

 дитина у світі мистецтва. 

Наступність між дошкільною та початковою освітою простежується й 

через формування наскрізних умінь, що є спільними для дошкільної та 

початкової освіти: виявляти творчість та ініціативність, керувати емоціями, 

висловлювати та обґрунтовувати власну думку, критично мислити, 

ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми та співпрацювати в колективі.  

Крім того, у законі “Про освіту” зазначено, що останній рік перед 

школою є обов’язковим для підготовки дітей дошкільного віку. З вересня 

2021 року всі садочки мають працювати за новим базовим компонентом. До 

цього часу вони мають оновити свої програми. В ідеалі, мало би відбутися й 

системне підвищення кваліфікації вихователів, проте таких програм поки не 

запроваджено. Єдине, що зараз проводить Міністерство освіти й науки 

України – вебінари із серії “Якісна дошкільна освіта в Україні“ [3] та пропонує 

Типову програму підвищення кваліфікації педагогічних працівників щодо 

впровадження оновленого Базового компонента дошкільної освіти 

(Державного стандарту дошкільної освіти) [1].  

Планується, що нова редакція документа дозволить продовжити 

реформу дошкільної освіти з урахуванням наступності між закладом 

дошкільної освіти та загальної середньої освіти. Проте, усіє велика прірва між 

намаганням держави «дотягнути» українське дошкілля до міжнародних 

стандартів та реаліями неудосконаленої матеріальної бази усіх закладів 

дошкільної освіти країни, відсутності єдиної системи контролю та перевірки 

педагогічних кадрів, які мають працювати згідно нових вимог.   

Початок шкільного навчання для вчорашніх дошкільнят вимагає від 

них міцного фізичного та психічного здоров’я, здатності до складної 

розумової аналітико-синтетичної діяльності, пізнавальної активності, 

розвинених морально-вольових якостей високої працездатності, а також 

певного обсягу конкретних знань, умінь і навичок. І саме дошкільна освіта 

покликана допомогти дітям справитися з усім тим навчальним та 

пізнавальним навантаженням, яке ляже на їх плечі з приходом до школи [4, 

с.18].  

Отже, одним із основних факторів ефективності роботи вихователя з 

майбутніми школярами є врахування індивідуальної своєрідності 

особистісних властивостей дитини. Якщо компетентнісний підхід означає 

дієву увагу до особистості кожної дитини, то неодмінною умовою успішної 

його реалізації вважається такий дидактичний принцип, як 
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диференційований підхід в організації специфічно дитячих видів діяльності 

та якісного дошкілля в Україні. 
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РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ ДИТИНИ  

ЯК СУСПІЛЬНА ПОТРЕБА СЬОГОДЕННЯ 

 

На сьогодні є все більш очевидним те, що ефективність сучасного 

суспільства базується не лише на знаннях, а й на інтелекті та творчості 

людей. Зростають вимоги до таких якостей особистості, як відкритість 

новому досвіду, вміння знаходити рішення у нестандартних ситуаціях, 

наявне творче ставлення до дійсності. Актуальність обраної нами теми 

пояснюємо тим, що дошкільна освіта на сьогодні спрямована на оптимізацію 

освітнього процесу, удосконалення його у контексті формування творчо 

мислячої особистості, здатної до успішної самореалізації у соціальному житті. 

Провідним принципом реалізації завдання розвитку креативності в 

середовищі закладу дошкільної освіти є принцип пріоритету спільної 

розвивальної діяльності дорослих і дітей, що характеризує 

взаємопроникнення у світ дітей і дорослих, прагнення до розуміння й 

підтримки. Творча діяльність виступає засобом комунікації дитини з 

дорослими та однолітками, має надзвичайний виховний вплив на 

формування особистості дитини і дорослої людини. 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/bazovij-komponent-doshkilnoyi-osviti-v-ukrayini
https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/bazovij-komponent-doshkilnoyi-osviti-v-ukrayini
https://nus.org.ua/questions/novyj-standart-doshkilnoyi-osvity-vidpovidi-na-golovni-zapytannya/
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Зазначимо, що креативність – це вміння створювати щось нове і 

незвичайне, здатність імпровізувати та вирішувати дещо незвично певні 

завдання. У загальному розумінні мається на увазі індивідуальність 

особистості, що проявляється у кожної людини по-різному. Креативність 

розглядається як творчі здібності, що характерні для будь-якої людини, проте 

не у всіх відбувся її розвиток. 

Тематика креативності особистості зацікавлює вчених різних напрямів, 

як сучасних, так і зарубіжних (Дж. Гілфорд, Е. Торранс, С. Медник, 

Р. Стернбергт та ін.). Від початку дослідження вченими теми творчості і до 

сьогодні – не виявлено єдиного терміну щодо креативності. В контексті 

вивчення креативності дитини   також існує безліч роздумів, наприклад, чи є 

творчість процесом чи продуктом тощо.  

Проаналізуємо історичні передумови щодо наукової думки зарубіжних 

вчених. Так, Е. Торранс вважає, що творче мислення – це: «процес виявлення 

прогалин або певних відсутніх елементів; формування нових гіпотез щодо їх; 

перевірка цих гіпотез і висвітлення результатів» [3].  

У працях Баррона і Харрінгтона ми помічаємо ще один вимір процесу-

продукту, де творчість визначено як ставлення або вдачу [2]. На думку 

вчених, існує три способи осмислення творчості як продукту, як процесу і як 

риси особистості. Ці поняття не виключають один одного.  

Нас зацікавило й те, що і на сьогоднішній день ніхто з вчених не змогли 

конкретно визначити, які події мають місце між початком і завершенням 

творчої думки, а також що саме може ускладнити вимірювання цього 

процесу. 

У працях зарубіжних і вітчизнаних вчених також помітним є 

сперечання з приводу того, чи є творчі характеристики вродженими, 

розвиненими або це лише спонтанні реакції на найближче оточення. Так, 

щодо поглядів Арастеха на тему творчих дітей, то їх вчений визначає як 

незалежних, з невідповідними діями і думками, які є товариськими і 

легковажними у порівнянні з творчими дорослими (їх вважає більш 

замкнутими, жорсткими та тривожними [1].  

З роздумів вчених випливає наступне: або природа творчості 

змінюється у процесі розвитку дтини, або соціальні очікування щодо 

визначення творчості змінюються з віком. Вчений наголошує на різних 

оцінках творчості для дітей та для дорослих, наприклад, продукт творчості 

дорослої людини може бути новим винаходом або технологічний проривом у 

науці, в той час як продукт дитячої творчості може може стати новим 

незвичаним використанням звичайного предмету для такого вигадливого 

сучасного всесвіту. 

Період життя людини від 2,5 до 7 років психологи називають другим 

віком запитань (перший вік – від 1 року до 2,5 років). На кінець цього періоду 
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спостерігається «пік допитливості» – найбільша кількість запитань в мовлення 

дітей, після чого відзначається спад. 

Найефективнішим методом – є гра, і особливо гра розвиваюча. 

Продуктивному творчому мисленню сприяє оволодіння спеціальними 

способами. До таких способів належать: виділення протилежних 

властивостей, ставлення запитань, пере формулювання та генерування ідей 

Теоретичний аналіз проблеми дозволяє говорити про те, що творчий 

потенціал властивий кожній дитині і дає можливість визначити шляхи його 

розвитку. Творчість – це звичайна природна функція мозку, що проявляється 

в діяльності за наявності спеціальних умов та можливостей до того чи іншого 

виду діяльності. Творчість може виявлятися в будь-якій діяльності – науковій, 

викладацькій, спортивній, у побуті, торгівлі, кулінарії, тому вона 

розглядається не як якийсь особливий вид діяльності, а як специфічний стиль 

діяльності. Більше того, на думку ряду дослідників, креативність – це не 

єдиний фактор, а сукупність різних здібностей, кожна з яких може бути 

представлена різною мірою у тієї чи іншої людини. Мова йде про те, що в 

одному виді діяльності людина може проявляти надзвичайні творчі 

можливості, а в іншому – виявитися зовсім нетворчою, що легко пояснити 

відсутністю здібностей до цієї діяльності.  

Реалізація досвіду творчості передбачає створення педагогом 

різноманітних умов, що поєднують принципи індивідуальності й 

варіативності. До числа умов, що сприяють творчості, відноситься комплекс, 

який починається з створення особливостей ситуації, що сприяє інтуїтивному 

схопленню ідеї рішення творчої проблеми, і закінчується вихованням 

необхідних здібностей, створенням творчого клімату, якостей особистості 

творця, адже створення нового творчого продукту багато в чому залежить від 

особистості творця та сили його внутрішньої мотивації. Чим різноманітніше 

середовище, тим легше дитині проявляти самостійність, критичність, творчу 

активність. Для прояву дитиною творчої активності, важливо забезпечити їй 

розвивальним середовищем, бо ж творчість не формують, а стимулюють. 

Урахування індивідуальних інтересів та переваг, довірчі форми спілкування з 

дитиною, надання їй права на вільний вибір, відсутність жорсткої 

регламентованості буття – важливі умови для розвитку креативності як 

базової якості особистості. 

Що стосується маленьких дітей, то доцільно розрізняти насамперед 

здібності загальні та спеціальні. До загальних відносять здібності, які 

виявляють в усіх видах діяльності малюка (розумові та практичні), до 

спеціальних – ті, що відповідають вимогам конкретної діяльності (музичний 

слух, психомоторне чуття, перцептичні здібності тощо). При цьому для 

успішного виконання певної діяльності потрібне поєднання загальних і 

спеціальних здібностей, а на етапі дошкільного дитинства (як, до речі, і 
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молодшого шкільного) пріоритет за загальними здібностями, оскільки основне  

призначення цього вікового етапу – загальний розвиток дитини, її 

особистості. 

Становлення творчої особистості, розвиток її креативних здібностей у 

дітей залежить від гармонійного поєднання природних задатків, вагомих для 

конкретної дитини, мотивів діяльності та сприятливого розвивального 

середовища. Важливим чинником успіху є також виховання морально-

вольових якостей, розвиток емоційної сфери та набуття дошкільниками 

певних знань, умінь, навичок, які необхідні для проявлення творчого 

потенціалу. Саме знання, уміння та навички – основа розвитку творчої, 

креативної уяви, фантазії, втілення дитячої творчості.  

Підкреслимо, що значна кількість дівчаток та хлопців у молодшому 

дошкільному віці активно виконують певні ролі як у драматизаціях разом із 

дорослими чи однолітками, так і в індивідуальних іграх із партнерами-

іграшками. Цікавим є те, що під час виконання ролі дитина використовує 

найпростіші образно-виражальні вміння, розігруючи окремі епізоди з казок, 

ініційовані дорослим; діти також приймають активну участь у сюжетно-

рольових іграх, показах різних видів театру. Вдалим є розучування напам’ять  

невеликих уривків з тексту чи віршів. Що стосується ігрової діяльності, то в 

цей період дитина починає діяти в грі відповідно до заздалегідь поставленої 

мети, але через нестійкість психічних процесів може переключитися на 

інший вид діяльності, забувши про поставлену ціль чи підмінивши її іншою. 

Так, наприклад, в іграх діти використовують дорослого як зразок для 

наслідування. Важливо, що дитина стає самостійнішою, прагне діяти на 

власний розсуд; в цей час розвивається свідоме співвідношення своєї 

поведінки з поведінкою однолітків, уміння домовитися про спільні ігрові дії. 

Перспективу подальшого дослідження вбачаємо у вивченні практичного 

аспекту даної теми через впровадження авторських творчих завдань. 
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ЦИФРОВИЙ СТОРІТЕЛІНГ ЯК ІННОВАЦІЙНА  

ОСВІТНЯ ТЕХНОЛОГІЯ ІНТЕРАКТИВНОГО ВИКЛАДАННЯ  

ГЕОГРАФІ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 

Реформування освіти України в напрямі інтеграції в європейський 

освітній простір передбачає розробку та впровадження інноваційних освітніх 

систем і технологій. Згідно Закону України «Про освіту» серед професійних 

компетентностей педагогічного працівника є практичні вміння застосування 

сучасних методів і технологій навчання [1]. Новий зміст освіти, згідно 

Концепції «Нова українська школа», заснований на формуванні 

компетентностей, необхідних для успішної самореалізації особистості в 

суспільстві. Одним з ключових моментів НУШ є сучасне освітнє середовище, 

яке забезпечить необхідні умови, засоби і технології для навчання учнів, 

освітян, батьків не лише в приміщенні навчального закладу [2]. 

Використання сучасних освітніх технологій на уроках розвивають критичне 

мислення, логіку, інтерактивні здібності, інтерес до вивчення предмету, 

уміння застосовувати свої знання на практиці, сприяють формуванню умінь 

та навичок здійснювати наукові дослідження, вміння працювати як у 

команді так і самостійно, сприяють кращому запам’ятовуванню [3,с.35; 5,с.5; 

7,с.213]. 

Сторітеллінг (story – історія; telling – розповідати) – це ефективний 

метод донесення інформації до аудиторії шляхом розповідання смішних, 

зворушливих або повчальних історій з реальними або вигаданими 

персонажами. Він поєднує в собі психологічні, управлінські та інші аспекти і 

дозволяє не лише ефективно донести інформацію до аудиторії, а й 

мотивувати її на певні вчинки і отримати максимально високі результати [4]. 

Ця методика була розроблена та успішно випробувана на особистому досвіді 

Девідом Армстронгом [8], головою міжнародної компанії Armstrong 

Internationa 

Науковці порівнюють сторітелінг та серйозний сторітелінг за деякими 

критеріями та особливостями. Вони вирізняють 5 критеріїв сторітелінгу та 8 

критеріїв серйозності, а також виділяють 4 властивості сторітелінгу та 15 

властивостей серйозного сторітелінгу [9] (рис. 1). 

Практика усних оповідань в поєднанні з цифровими технологіями, за 

останні кілька років придбала помітну популярність, вона використовується в  

різних професійних середовищах, в тому числі в практиці роботи закладів 
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освіти. Однією з таких нових технологій є технологія сторітеллінга, основу 

якої складає створення історій з конкретною структурою і героєм, що сприяє 

вирішенню педагогічних питань і ситуацій. Проведені дослідження показали, 

що факти, розказані в формі історії, запам’ятовуються краще, ніж в формі 

лекції або презентації. В історії головна дійова особа ‒ герой. У міру розвитку 

історії герой приймає деякий досвід і, якщо він підібраний правильно, то 

учень, слухаючи цю історію, ставить себе на місце цього героя і приймає 

досвід персонажа, як свій особистий досвід. 

 
Рис. 1.  Сторітелінг та серйозний сторітелінг: критерії та властивості [9] 

В даний час сторітеллінг перетворився в цифровий сторітеллінг і має на 

увазі під собою метод електронної комунікації, заснований на організації 

мультимедійного контенту навколо однієї історії. Дана технологія широко 

використовується в системі освіти і неминуче стає частиною освітнього 

процесу оскільки володіє високим дидактичним потенціалом. Використання 

технології в системі освіти можна розглядати в контексті осмислення поняття 

«едьютейнмент», де навчання нерозривно пов’язане і ґрунтується на розвазі. 

Сторітеллінг привертає увагу педагога як інтегрований навчальний 

засіб, який включає в себе візуальну, образну, музичну і словесну складові, 

які дають можливість всім учасникам навчального процесу висловити свою 

думку, викласти одну і ту ж точку зору через призму власного сприйняття і 

творчо реалізувати її. Наприклад, цю технологію можна використовувати на 

уроках географії при вивченні розділів: «Атмосфера», «Гідросфера», 

«Літосфера», при вивченні тем розділу «Регіонального огляду земної кулі» і т.ін.  

Сьогодні цифровий сторітеллінг є ефективним інструментом в арсеналі 

сучасного педагога, сприяючи вирішенню цілої низки завдань, що стоять 

перед ним, таких як: підвищення мотивації учнів до вивчення предмета; 

розвиток мовленнєвих умінь учнів і універсальних навчальних дій [6,с.14]; 

розвиток вміння творчо і критично мислити; грамотна постановка 
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навчальних завдань та їх вирішення; робота у співпраці; розвиток умінь 

створення проектної роботи. 

Розробка історій здійснюється із застосуванням різних аудіовізуальних 

та анімаційних матеріалів, а також широкого інструментарію сучасних 

мультимедійних додатків. Найбільш ефективно застосовувати технологію при 

формуванні понятійного апарату на уроках географії шляхом створення 

анімованих відеороликів, де герой не тільки розповідає, але і на яскравому 

прикладі показує основні фізико-географічні особливості природи материків і 

океанів, економіко-географічні показники окремих країн, особливості 

географічного і геополітичного положення територій і т.ін. 

Таким чином, можна виділити наступні переваги використання 

технології цифрового сторітеллінга на уроках географії: можливість 

урізноманітнити заняття, щоб зацікавити будь-якого учня; відсутність витрат 

і можливість використання технології в будь-якому місці і в будь-який час; 

можливість використання в проектній та навчально-дослідницькій діяльності 

учнів. Підсумовуючи вищевикладене, технологія сторітеллінга є ефективним 

інструментом педагога нового типу ‒ фахівця, в якому поєднуються високий 

професіоналізм, творчий початок, спектр інформаційно-комунікаційних 

компетенцій. 
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ ПОРТРЕТ СТУДЕНТА ЗА ПАРАМЕТРАМИ 
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ІНТЕЛЕКТУ ТА КОМУНІКАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 

Дуже важливим для педагога є спосіб комунікації зі студентами, вміння 

знайти підхід до здобувачів освіти, зацікавити їх, виробити певний стиль 

взаємодії з учасниками освітнього процесу, тому цікавою нам видалася ідея 

створити типовий портрет студента за певними, представленими нижче, 

характеристиками. 

Оскільки в центрі нашої уваги перебуває психологічний простір 

учасників педагогічного впливу та його взаємозв’язки з різними феноменами, 

можна дослідити й інші важливі для спілкування у студентському колективі 

явища, зокрема емоційний інтелект, емпатію, комунікативну соціальну 

компетентність студентів. 

Для вивчення зазначених феноменів було проведено опитування.  

У дослідженні взяло участь 32 юнаки, студенти 2 курсу Фахового 

коледжу нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу 

Одеської національної академії харчових технологій. Середній вік 

респондентів – 17 років. Вибірка хлопців обумовлена тим, що з дівчатами 

зазвичай легше знайти спосіб взаємодії через їх вищу емоційність та 

відкритість. 

Комплекс психодіагностичних методик включив: діагностику 

«емоційного інтелекту» Н. Холл, діагностику полікомунікативної емпатії 

В. Бойка, діагностику комунікативної соціальної компетентності 

Н.П. Фетискина, В.В. Козлова, Г.М. Мануйлова, діагностику суверенності 

психологічного простору С.К. Нартової-Бочавер. 

За результатами проведеного дослідження з’ясовано наступне:  
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-за методикою Н. Холл 2 студенти демонструють високий рівень 

«емоційного інтелекту» (6%), 12 студентів – низький рівень (38%), переважна 

більшість – 18 студентів – демонструють середній рівень загального 

«емоційного інтелекту» (56%), причому найбільш розвиненими показниками 

виступають емоційна обізнаність та самомотивація; 

-за методикою В. Бойка 2 студенти демонструють високий рівень 

загальної полікомунікативної емпатії (6%), 4 студенти – низький рівень (13%), 

26 студентів – середній рівень розвитку полікомунікативної емпатії (81%), 

причому найвищі показники представлено за шкалами емпатія до своїх 

батьків, до літніх людей та до дітей; 

-діагностика комунікативної соціальної компетентності виявила 

наступне: за показником товариський – замкнений 50% опитаних демонструє 

перевагу товариськості над замкненістю у собі, ще 50 – рівновагу полярної 

характеристики товариський – замкнений (нетовариських серед респондентів 

не виявлено). Показник серйозний – веселий представлено так: 4 студенти 

характеризуються перевагою серйозності (13%), 6 студентів – перевагою 

веселості (20%),більшість – 22 студенти – перебувають у діапазоні рівноваги 

за цим показником (67%). Показник чуттєвий – раціональний виявив, що 4 

студенти раціональні (13%), 12 студентів чуттєві (37%), 16 опитуваних 

характеризуються однаковим рівнем раціонального та чуттєвого компонентів 

(50%). Показник самостійний – залежний від групи: 4 студенти – залежні від 

думки інших (13%), 8 – самостійні (25%), 20 характеризуються рівновагою 

між обома показниками (62%). Показник імпульс – контроль себе виявив, що 

8 студентів імпульсивні (25%), 6 добре себе контролюють (19%), 18 

характеризуються рівновагою між імпульсивністю та контролем (56%). 

Показник кмітливий – неуважний репрезентує, що 6 опитуваних неуважні 

(19%). 10 – кмітливі, з розвиненим логічним мисленням (31%), 16 студентів 

характеризуються рівновагою між цими показниками (50%). Показник 

поведінка (схильність до асоціальної поведінки) виявив, що 12 студентів (37%) 

характеризуються такою схильністю, а 20 (63%) не є схильними до 

асоціальних дій. Показник емоційна стійкість (зрілість) – нестійкість 

виявив, що 6 респондентів емоційно нестійкі (19%), 12 – емоційно стійкі 

(38%), 14 демонструють рівновагу між емоційною зрілістю й нестійкістю 

(43%). 

-за параметрами суверенності психологічного простору 10 опитуваних 

продемонстрували низьку суверенність (32%), 6 – середню (18%), 16 – високий 

рівень загального показника суверенності (50%), причому найвищим рівнем у 

юнаків характеризується суверенність цінностей (смаків).  

Отже, типовий психологічний портрет студента 2 курсу за 

досліджуваними характеристиками: це юнак з середнім рівнем 

сформованості емоційного інтелекту, якому притаманні емоційна обізнаність 



Орликіана-2021: проблеми та перспективи сучасної освіти : матеріали 

науково-практичного симпозіуму 

167 

 

та висока самомотивація, середній рівень емпатії; він товариський або 

схильний до комунікації, може бути серйозним або веселим залежно від 

обставин і потреб ситуації; йому властива рівновага між чуттєвим та 

раціональним мисленням; студент може приймати самостійні рішення чи 

прислухатися до думки референтної групи залежно від соціальних запитів, 

може контролювати свої імпульси, водночас не ігнорує власні потреби; 

певною мірою характеризується розвиненим логічним мисленням, але через 

неуважність інколи ним не користується, не схильний до асоціальної 

поведінки, відзначається високим рівнем суверенності психологічного 

простору. 

Варто зауважити, що показник «поведінка» характеризується від’ємним 

кореляційним зв’язком з суверенністю психологічного простору, зокрема з 

суверенністю цінностей. Це означає, що чим вищою є суверенність 

психологічного простору студента, тим менше він схильний до асоціальних 

вчинків і навпаки: студенти, схильні до девіантної поведінки 

характеризуються низьким рівнем  суверенності психологічного простору та 

зокрема цінностей. 

У результаті опитування нам вдалося виявити рівні прояву емоційного 

інтелекту, емпатії, суверенності психологічного простору та різних параметрів 

соціальної комунікативної компетентності у юнаків та сформувати типовий 

психологічний портрет студента другого курсу коледжу.  

Список використаних джерел 

1. Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая 

диагностика развития личности и малых групп. М.: Изд-во Института 

Психотерапии, 2002. 339 с. 

 

 

УДК 378.147:37.011.3-051 

Оксана ВОЛОШИНА, Оксана ВДОВИЦЯ 

м. Вінниця 

woloshina5555@gmail.com  

 

РОЛЬ ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІЙСНОЇ РЕФЛЕКСІЇ 

У ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

У сучасному суспільстві значно зросли вимоги до педагога, до його 

професійних умінь і особистісних якостей. Сучасний учитель повинен 

володіти, крім спеціальних знань, знаннями з психології і педагогіки, з основ 

управління, вміти організовувати і проводити наукові дослідження, 

застосовувати інноваційні педагогічні технології, володіти спеціальною 

термінологією, бути професійно успішним. 
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Професія педагога пов’язана з постійною роботою над собою, над своїм 

самовдосконаленням і розвитком як людини і професіонала, тому необхідно 

підвищувати рівень своєї педагогічної майстерності і компетентності 

протягом усієї професійної діяльності [1, с. 66]. 

Педагогічна діяльність тісно пов’язана з рефлексивними процесами. 

Рефлексія є одним з основних механізмів організації навчальної взаємодії, 

яку можна описати як процес рефлексивного управління діяльністю учнів, в 

якому учень займає позицію суб’єкта, який спроможний керувати своєю 

навчальною діяльністю. 

Рефлексивне управління освітнім процесом включає регуляцію цього 

процесу за допомогою рефлексивних дій, що проявляються в сумнівах, у 

висуненні припущень, запитаннях (самому собі), уточненні, пошуку причин 

явища. Важливою складовою організації освітнього процеса є зворотній 

зв’язок: тобто відбір, уточнення і повторний перегляд учителем власних дій. 

Так відбувається рефлексивне управління, яке є основою самовдосконалення 

педагогічної діяльності і спілкування, основою формування професійно-

особистісних якостей учителя. 

Здатність до рефлексивного управління діяльністю учнів залежить і від  

особистісних якостей педагога, розвиток яких безпосередньо обумовлений 

особливостями професійно-педагогічної діяльності. Ефективною педагогічна 

діяльність стане тоді, колі сам  вчитель буде прагнути покращити свою 

діяльність, розвинути професійно необхідні якості. А це можливо реалізувати 

тільки при розвиненій самосвідомості вчителя. 

У сучасній школі педагогічна рефлексія виконує такі функції: 

- проєктувальну (проєктування і моделювання діяльності учасників 

освітнього процесу); 

- організаторську (організація найбільш ефективних способів взаємодії 

в спільній діяльності); 

- комунікативну (як умова продуктивного спілкування суб’єктів 

освітнього процесу); 

- творча (формування діяльності і взаємодії); 

- мотиваційну (спрямованість спільної діяльності на результат); 

- корекційну (спонукання до змін у взаємодії і діяльності). 

У психолого-педагогічній літературі розглядають інтелектуальний, 

кооперативний, соціально-перцептивний, особистісний і комунікативний 

види педагогічної рефлексії [2, с. 16], які пов’язані з професійною діяльністю 

вчителя. Розглянемо їх більш детально. 

Інтелектуальна рефлексія визначається як здатність педагога займати 

активну дослідницьку позицію щодо своєї діяльності і до себе з метою 

критичного аналізу, осмислення і оцінки її ефективності. 
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Кооперативна рефлексія реалізується в процесі спільної діяльності і 

дозволяє проєктувати колективну діяльність, узгоджувати спільні дії суб’єктів 

педагогічного середовища . Цей вид рефлексії важливий, коли виникають  

протиріччя між сформованими нормами організації колективної взаємодії з 

ситуацією, яка вимагає перегляду цих норм.  

Соціально-перцептивна рефлексія є основою процесу пізнання 

вчителем суб’єктів педагогічної та професійної взаємодії і полягає в 

переосмисленні, повторному перегляді своїх уявлень і думок, які вже 

сформувалися у нього раніше в процесі спілкування і спільної діяльності з 

дітьми і колегами. При цьому вчитель висуває різні припущення про 

приховані цілі і мотиви поведінки інших; намагається передбачити їх дії в 

певній ситуації; розкриває істотні протиріччя в особистості учня і визначає 

шляхи їх вирішення; аналізує зміни, які відбулися з учнями в процесі 

виховання; долає протиріччя між раніше сформованою думкою про учнів, 

колег і новими моделями їх поведінки. Суттєвим при цьому є прагнення 

педагога розібратися в спражніх мотивах і причинах поведінки іншої 

людини. Ці прояви рефлексії в процесі пізнання вчителем учнів і колег 

здійснюються в процесі постійного самоаналізу і самоконтролю власної думки 

про них; супроводжуються, як правило, почуттям сумніву, прагненням 

розібратися в істинних причинах і мотивах поведінки.  

Особистісна рефлексія проявляється в процесі пізнання суб’єктом 

особливостей свого мислення, своєї діяльності, свого спілкування і ставлення 

до себе,  до інших, до власної діяльності. Результатом особистісної рефлексії 

виступає «образ Я» вчителя як узагальнена система уявлень суб’єкта про себе 

як суб’єкта, який є учасником трьох взаємодоповнених і взаємопов’язаних 

систем:  педагогічної діяльності, системи педагогічного спілкування і системи 

особистісного розвитку. 

Комунікативна рефлексія полягає в усвідомленні вчителем того, як саме 

його сприймають, оцінюють, ставляться до нього інші. Ця функція виконує 

основну регулятивну функцію в процесі формування професійної 

самосвідомості особистості, оскільки перетворює самосвідомість у відкриту 

систему. Цей вид рефлексії є основою самокритичності такого педагога, який 

спроможний об’єктивно проаналізувати свої досягнення, себе як особистість. 

     Отже, цілеспрямоване формування у майбутніх педагогів здатності до 

професійно-особистісної рефлексії є одним з важливих завдань сучасної 

педагогічної освіти. 
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УЯВА ЯК ПІДҐРУНТЯ СТВОРЕННЯ ІМАГІНАТИВНИХ ОБРАЗІВ 

 

 Уява – це особлива форма психіки, притаманна лише людині.  Уява 

виникла у людини як відповідь на потребу передбачати результат своєї праці 

(антиципація) і, крім того, пояснювати незрозумілі події та явища природи 

(інтерпретація). Уява безупинно пов’язана з людською здатністю змінювати 

світ, перетворювати дійсність і творити нове. 

Уява може, випереджаючи майбутнє, створити образ, картину того, 

чого взагалі не було. Уява - це психічний (інтелектуальний) процес створення 

образів предметів, ситуацій, обставин шляхом установлення нових зв’язків 

між відомими образами та знаннями.  Принциповим є те, що уява пов’язана з 

образами, уявленнями, хоча продукт уяви оформлюється знаково – у вигляді, 

наприклад, опису, тексту.  

Уява надає людині можливість виходити за межі реального світу, 

переміщувати речі та події у майбутнє, минуле, в інші світи та простори. Уява 

породжує певну картину світу та світосприйняття. У цілому уява виникає з 

потреби людини передбачити, пояснити, зазирнути у майбутнє, щоб якось 

вплинути на нього. Відомий вітчизняний учений в області психології 

С. Л. Рубінштейн пояснював, що: «Уява – це відліт від минулого досвіду, це 

перетворення дійсного та породження на цій основі нових образів, що є 

продуктами творчої діяльності та прообразами для неї» [11, с. 485].  І разом з 

тим, образи, створені в уяві, завжди спираються на реальні образи 

сприймання і пам’яті, про що зазначає не менш відомий вітчизняний вчений 

Л. С. Виготський: «…зв’язок уяви з дійсністю полягає у тому, що кожне 

творіння уяви завжди будується з елементів, взятих із дійсності і тих, що 

містяться у попередньому досвіді людини» [5, с. 94].  

Відтак, уява - це психічний процес створення нового у формі образу, 

ідеї. Людина може подумки уявити собі те, чого в минулому не сприймала або 

не здійснювала, у неї можуть виникати образи предметів і явищ, з якими 

вона раніше не зустрічалася. Крім того, уява тісно пов’язана з такими 

пізнавальними процесами, як сприймання, память і мислення, а також з 

емоційними процесами; у перетворювальній діяльності уяви позначаються 
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мотиви і цілі особистості, її потреби та інтереси, почуття і бажання. «Уява, 

таким чином, не абстрактна функція, а закономірно виступаюча сторона 

свідомої діяльності», – стверджує С. Л. Рубінштейн [12, с. 486]. 

Образи уяви можуть бути втілені в оригінальних і суспільно цінних 

продуктах. За українським ученим  В. А. Роменцем, такі образи підкоряються 

принципові індивідуалізації – вони унікальні і самобутні, несуть у собі 

індивідуальність їхнього суб’єкта, суб’єкта з актуалізованою потребою у 

творчості – втіленні своїх здібностей. 

Творча уява відзначається складністю процесуальних характеристик і 

функціонує на рівні всіх складників діяльності. У межах певної діяльності 

вона бере участь у формуванні задуму створення нового продукту, на рівні 

дій – у формуванні мети, на рівні умов – у пошуку способів (операцій) їхнього 

втілення. При цьому уява взаємодіє з іншими пізнавальними процесами, 

насамперед через мислення, без якого створення нового продукту було б 

неможливим.   Зразком творчої уяви є мрія – внутрішня діяльність, що 

полягає у створенні образу бажаного майбутнього. Зміст мрії пов’язаний зі 

спрямованістю індивіда, позицією особистості. Мрія характеризує той ідеал, 

якого прагне особистість і який може стати ідеальним мотивом, що змушує 

наполегливо, всупереч перешкодам, боротися за її втілення [4, с. 27].  

Виникаючи на ґрунті потреб, уява змінює свої функції залежно від їх 

змісту. Якщо на рівні індивіда це потреба в освоєнні дійсності, то й уява 

обслуговує поточну діяльність, зокрема пізнавальну. На рівні особистості це 

потреби в самореалізації, самоствердженні, творчості тощо. Фактично, це 

складники потреби в майбутньому, яка спонукає людину розширювати 

простір свого життя. Уява стає тут самостійною діяльністю, життєвою силою, 

за допомогою котрої індивід долає найскладніші перешкоди і досягає 

найвіддаленішої мети. У Д. І. Менделєєва ідея про можливість зіставлення 

хімічних елементів за їх атомною вагою виникла майже раптово, але цьому 

передувало 15 років щоденної виснажливої праці, її ж подальша 

конкретизація тривала до останніх днів життя вченого. 

Отже, особистість використовує уяву як засіб творчості. Це творча уява, 

що має свої процесуальні характеристики, спільні і для літературної, і для 

художньої, і для технічної, і для наукової творчості. В усіх випадках вона бере 

участь у виникненні гіпотези та проведенні мисленевого експерименту – 

зіставлення образу і наявних можливостей його втілення. Все це характеризує 

творчу уяву як багатогранну живу модель світу, у котрому предмет пізнання 

ніби оживає, відкриває свою внутрішню сутність. 

Перетворюючи у нашій свідомості отримані колись і десь враження, 

вона створює образи - і розумові, і чуттєві, в основі котрих домінує чуттєве. 

Саме під впливом цього відчуття пересічна людина робить далекоглядні 

висновки, а в людини цивілізованої ці образи оформлюються більш 
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раціональними поняттями; вони лише «запускають» той процес, який ми 

називаємо уявою. Принциповим є те, що уява пов’язана з образами, 

уявленнями, хоча продукт уяви оформлюється знаково – у вигляді, 

наприклад, опису, тексту, тобто вербально (скажімо, як фантастичний твір). 

Уява виникла в людини як відповідь на потребу передбачати результат своєї 

праці і, крім того, пояснити незрозумілі події та явища природи.  

З огляду на задачі нашого дослідження, уява як процес творення 

образів внутрішньої реальності особистості є підгрунтям для створення 

кататимно -імагінативної реальності у свідомості клієнта, яка існує на рівні 

імагінативних образів, спектр яких залежить від підготовки самого психолога 

–символдраматиста, і забезпечується через розвиток його уяви та здатності 

трансформувати ці образи в їх символічній формі.  

Майстерність психолога як раз і полягає у тому, щоб надати образові 

клієнта символічної форми, використовуючи його власний життєвий досвід 

та особливості сприймання ним життєвої ситуації. Як правило, цей досвід не 

усвідомлюється клієнтом, проте образи уяви його яскраво відтворюють. І, 

відповідно, задача психолога-символдраматиста полягає у зчитуванні та 

інтерпретації цих образів, що є можливим лише за умови розвитку у нього 

здатності до імагінації як професійно важливої якості. Подальша робота з 

цими образами клієнта сприяє змінюваню їхньої внутрішньої реальності за 

допомогою переживання минулого травматичного досвіду у позитивні 

спонукання до набуття нових способів  дій. 

Кататимно - імагінативна реальність клієнта наповнюється новим 

змістом, що призводить до змінювання форм поведінкових реакцій та 

способів діяльності, та в цілому змінювання долі клієнта.  

Відтак, розвиток здатності до імагінації у сучасних фахівців у галузі 

психології вважаємо перспективним напрямком професійної підготовки до 

майбутньої психологічної практики. 
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THE POTENTIAL OF EDUCATIONAL PRACTICES IN THE FORMATION OF 

PROFESSIONAL COMPETENCIES OF FUTURE TEACHERS OF GEOGRAPHY 

 

The purpose of higher geographical education is the professional formation 

of a socially mobile and responsible graduate, able to successfully work in the 

field of geographical knowledge and practices, ready to continue education and 

engage in innovative activities based on the acquisition of universal and 

professional competencies. Competence should be understood as an integral 

quality of personality, the ability to solve problems based on knowledge, 

experience, motivation and values. Competence approach allows to develop 

criteria for assessing the quality of education in general, as well as to assess the 

success of the student's development of various educational tasks [1,8].  

Educational practices in geographical disciplines are conducted in order to 

develop the applied component of the theoretical basis of the discipline, as well as 

the mastery and development of professional skills and their further application 

in the professional sphere [2, p.172]. Educational practices promote the 

development of both motivational and personal qualities (communicative and 
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organizational skills) and professional (pedagogical skills, creating conditions for 

research). 

The main didactic task of educational practice is to consolidate the 

theoretical knowledge obtained in lectures and practical classes and in still skills 

in field research [6,с.91]. The «Regulations on the practice of students of higher 

educational institutions of Ukraine» notes that «the purpose of the practice is to 

master students' modern methods, forms of organization and tools in the field of 

their future profession, their formation, based on knowledge obtained in higher 

education, professional skills and skills for making independent decisions during 

specific work in real market and production conditions, educating the need to 

systematically update their knowledge and creatively apply them in practice» [8].  

All practices of natural sciences in pedagogical institutions of higher 

education are divided into two categories: educational (field) and industrial 

(pedagogical) practices. In the system of higher education, educational practices 

are part of the theoretical, educational and methodological and scientific 

development of future professionals. 

Due to the peculiarities of the organization, educational field practices have 

significant potential for the formation of professional competencies in future 

teachers. 

Professional competence of a geography teacher is the ability to solve 

various professional tasks - methodological, subject, diagnostic, etc. [1,8]. 

Based on the features of professional competencies, there are three levels: 

competencies in the field of geographical culture, which are formed mainly in the 

process of mastering the disciplines of specialized training; methodological 

competencies implemented in the system of methodological training (the 

relationship of various forms of organization of the educational process, 

disciplines of the professional cycle, industrial practices) and competencies in the 

field of tourism and local lore, which are laid down in educational practices and 

in the study of local lore and geography [ 2, p.173]. 

Competences formed in the process of educational practices are 

differentiated according to the type of activity (research, design and production, 

organizational and managerial, educational and pedagogical). For example, the 

general professional competencies acquired within the framework of educational 

practice in tourism allow students to: learn to work both independently and in a 

team, using optimal methods, forms and means of teaching and education; to 

carry out self-education, developing skills of independent work with educational, 

reference, scientific literature and other sources of information, at the same time 

self-improvement in professional activity; have health skills; effectively implement 

educational and use educational activities. 

The profile-specialized competencies, the formation of which can be 

organized in the framework of educational practice in soil geography, include: 
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professional-profiled knowledge and practical skills in general geology, theoretical 

and practical geography, general soil science and the ability to use them in 

ecology and nature management; ability to apply methods of physical and 

geographical research for processing, analysis and synthesis of field and 

laboratory sources of physical and geographical information, methods of physical 

and geographical zoning; ability to conduct independent research, use of modern 

information technologies; identify the relationships of natural, economic and 

social components in geographical complexes [2, p.173;  4, p.102; 5, p.91]. 

Since the establishment and development of professional competencies in 

future teachers of geography is carried out in educational practices, so modern 

institutions of higher education are showing increased interest in the 

organization and the quality of their implementation. Moreover, the range of 

competencies is determined by the needs of employers, it also depends on the 

characteristics of the target audience. At the same time, the role of methodical 

organization of practice is growing, and for this purpose normative and 

educational-methodical materials, including diagnostic and evaluation ones, are 

being developed and implemented. 

References 

1. Борисенко К. Б. Формування фахових компетентностей майбутніх 

учителів у процесі навчальних практик. Дис... к.пед.н.; спец.: 13.00.04. 

Харків, 2019. 350 с.  

2. Воровка В.П., Непша О.В. Відтворення краєзнавчого принципу 

дослідження при проведенні польових практик фізико-географічного 

циклу. Соціально-економічна трансформація суспільства в умовах 

глобалізації: Матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. Мелітополь:  

МІДМУ Гуманітарного університету «ЗІДМУ», 2005. С. 172-173. 

3. Данильченко О., Корнус О., Корнус А., Сюткін С., Нешатаєв Б. 

Практична підготовка студентів: стан і проблеми. Проблеми безперервної 

географічної освіти і картографії. 2018. Вип. 27. С. 28–34. 

4. Зав’ялова Т. Практико-орієнтоване навчання студентів-географів під час 

проходження навчальної практики з географії ґрунтів. Збірник тез ІІ 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «ІІ Шкловські 

читання «Проблеми сучасних природничо-математичних наук та 

методик їх викладання». Глухів, 2020. С. 102. 

5. Іванова В.М., Шелудько О.М. Навчальна практика з геології як умова 

формування екологічної компетентності майбутніх вчителів географії. 

Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи. 

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 17 травня 

2019 року. Мелітополь: Вид-во МДПУ імені Богдана Хмельницького, 

2019. С. 20–22. 



Орликіана-2021: проблеми та перспективи сучасної освіти : матеріали 

науково-практичного симпозіуму 

176 

 

6. Непша О.В., Гришко С.В. Роль навчальних практик у формуванні 

професійних компетенцій майбутніх вчителів географії. Збірник тез за  

матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції «Філософські 

обрії сьогодення» 19 листопада 2020 р. Херсон: ХДАЕУ, 2020. С. 91–93.  

7. Положення про проведення практики студентів вищих навчальних 

закладів України:  Наказ  Міністерства  освіти  України  від  8  квітня  

1993 р. № 93. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0035-93#Text 

(дата звернення 02.09.2021)  

8. Тімець О.В. Професійна компетентність вчителя географії: навч. посіб. 

Умань : СПД Сочинський, 2008. 320 с.  

 

 

УДК 159.92  

Дмитро ГУДИМЕНКО 

м. Київ 

tomoxana78gmail@com 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З ЛІНГВІСТИЧНО ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ  

У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

Проблема обдарованості сьогодні стає все більш актуальною. Це 

зумовлено потребою суспільства у розвитку творчої особистості.  Обдарована 

молодь - це молодь, яка характеризується загальною або спеціальною 

обдарованістю (схильність до техніки, художня, логіко-математична, 

просторова, лінгвістична, фізична, лідерська, духовна обдарованість). 

Найперше можна визначити художню обдарованість,  в науці передусім 

виявляються здібності до математики. 

Лінгвістична обдарованість порівняно з художньою – явище не  часте. 

Лінгвістична обдарованість учнів - це «підвищений рівень здібностей до 

прискорених процесів мислення чужою мовою, до активної пізнавальної 

діяльності в галузі теорії і історії мови, до креативності у виборі способів 

спілкування іноземною мовою, до стійкої мотивації до вивчення мови» [2]. 

Молодь з лінгвістичними здібностями мають здатність виразно, цікаво, 

захопливо, повно і зрозуміло доносити до інших інформацію за допомогою 

мовних засобів. 

Характеристиками лінгвістичної обдарованості є: 1) володіння хорошою 

слуховою диференціально. чутливістю, тобто вміння розрізняти звуки і їх 

відтінки, розпізнавати їх в потоці мовлення й імітувати їх; 2) достатній обсяг 

пам'яті; 3) словесно-логічне мислення. Варто зауважити, що  було б 

неправильно пов’язувати лінгвістичні здібності лише з пам'яттю, слухом та 

логічним мисленням. Лінгвістичні здібності - це   інтегративне утворення. 
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З лінгвістично обдарованими дітьми потрібно працювати за іншою 

технологією, необхідно створити спеціальні психолого-педагогічні умови для 

оволодіння іноземною мовою [2]. Основними традиційними формами роботи 

з лінгвістично обдарованими дітьми під час навчання іноземної мови є: 

олімпіади різного рівня; конкурси (творів, читців, вистав, перекладів, 

рефератів, есе та слоганів); фестивалі; організація мовних таборів; створення 

профільних груп і класів; співпраця із ЗВО; творчі майстерні; гурткова 

робота; інтелектуальний марафон; науково-практичні конференції; робота за 

індивідуальними планами; регіональні конкурси. 

У навчальних закладах проводять предметні тижні іноземних мов, учні 

працюють над випуском тематичних електронних та стінних газет, беруть 

участь у вікторинах. Це часто сприяє несподіваному «розкриттю» здібностей і 

талантів вихованців. На заняттях використовують різні види робіт і завдань з 

обдарованими дітьми: робота з лексико-граматичним аспектом (відбір 

матеріалу, завдання на усунення допущених помилок); завдання для розвитку 

творчих задатків, дивергентного мислення - тобто здатність  по-різному 

відповідати на одне і теж проблемне питання; завдання для розвитку 

критичного, аналітичного мислення. 

У роботі з лінгвістично обдарованою молоддю необхідно 

використовувати інтерактивні методи. Творчі завдання, проекти  є основою 

будь-якого інтерактивного заняття,  мотивують учнів. Можливість знайти 

своє власне правильне рішення, що ґрунтується  на особистому досвіді і 

досвіді інших, дають можливість для розвитку співпраці всіх учасників 

освітнього процесу. 

Отже, навчальну діяльність, спрямована на розвиток лінгвістичних 

здібностей обдарованої молоді, повинна бути різноманітною. 
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ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ 5-6 РОКІВ 

У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Дошкільний вік – це період формування світогляду дитини, її  

самосвідомості, ставлення до інших людей. І якщо зробити соціальний світ 

для дівчаток та хлопчиків близьким і зрозумілим, це допоможе сформувати у 

них  активну життєву позицію. Саме тому, вважаємо, що працівники 

закладів дошкільної освіти мають спрямовувати свою діяльність й на  

забезпеченні своїх вихованців елементарними правовими знаннями.  

Так, наприклад, правове виховання в закладі дошкільної освіти має 

бути  нацелене на реалізацію наступних завдань: 

1. Формування у дітей уявлень про власні права і обов’язки; 

2. Привчання дітей оцінювати свою поведінку і вчинки інших людей 

згідно правових норм; 

3. Формування здатності вирішувати конфлікти нормативними 

способами з урахуванням позицій і потреб оточуючих людей; 

4. Виховувати у дітей такі особистісні якості, як активність та 

ініціативність, самостійність і ввічливість, повагу до інших людей; 

5. Розвивати у дітей інтерес до себе, до свого внутрішнього світу, що у 

подальшому трансформується у потребу до самовдосконалення; 

6. Ознайомлення дітей з основними правовими документами, що 

координують відносини між людьми (включаючи міжнародні); 

У нашому дослідження процес правового виховання дітей старшого 

дошкільного віку ми розглядаємо в контексті єдності таких компонентів, як  

інформаційно-пізнавальний; емоційно-оцінний та поведінково-діяльнісний. 

Це буде враховано нами у побудові програми експериментального 

дослідження. 

У публікаціях вчених (В. Воднік, А. Луб’янової) вказується, що починати 

освоювати правовий простір дитини доцільно з середньої ланки дошкілля. У 

цьому віці (чотири-п’ять років) основну увагу потрібно приділяти моральному 

вихованню. Педагог закладає у свідомість дітей основи правової поведінки: 

як можна вчинити, а як не можна, допомагає їм усвідомити, які дії шкодять 

самій людині і оточуючим людям тощо. За допомогою вихователя дівчата і 

хлопці усвідомлюють свою унікальність, цінність власного життя, своєї сім’ї, 

розуміють найважливіші потреби [1], [2]. 
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До переліку методів і засобів успішного засвоєння правових понять 

належать наступні: 

1. Включення у заняття ігрового компонента. До дітей приходять 

казкові персонажі або тварини, яким вони допомагають вирішити проблему. 

Герой може розповісти їм дивовижну історію. Персонаж може бути 

наскрізним на всіх заняттях з правового виховання: наприклад, це 

маленький чоловічок, який потрапляє у різні ситуації. 

2. Основний принцип правового виховання – це пізнання соціальних 

норм на основі конкретних прикладів і вчинків. Це реальні ситуації з життя, 

а також матеріал художньої літератури, зокрема, казок. 

3. Розв’язання проблемних ситуацій, в тому числі вигаданих. 

Наприклад, щоб ти попросив у золотої рибки для всіх людей або яким чином 

вчинив би, якщо б знайшов квітку-семибарвицю? 

4. Метод спостереження. Вихователь пропонує дітям простежити, як 

близькі ставляться один до одного, чи пробачають вони один одному взаємні 

образи, що їх може порадувати і засмутити (звичайно, простіше за все це 

зробити на рівні сім’ї, спостерігаючи за татом і мамою). 

5. Метод драматизації. Дозволяє дітям «відчути» іншу людину, увійти у  

її становище (наприклад, якби я був зайчиком, якого лисиця вигнала з 

хатинки, або Попелюшкою, якій мачуха не дає відпочити). Такий прийом 

виховує у дітей  чуйність, здатність більш гостро реагувати на проблеми 

оточуючих людей. 

6. Проблемно-пошуковий метод. Це відгадування загадок, у старшому 

дошкільному віці – це рішення кросвордів і ребусів. 

7. Продуктивна діяльність. Колективне створення альбомів і плакатів, 

виготовлення емблем та символів. 

8. Вихователь спільно з дітьми може періодично організувати у групі 

демо-шоу, так звані виставки улюблених речей (іграшок, книг, малюнків 

улюбленої страви тощо). При відборі експонатів у дівчаток і у хлопців 

закріплюється поняття про те, що кожна людина має свої особисті речі і 

дорожить ними. Ці предмети і захоплення потребують дбайливого, 

шанобливого ставлення з боку оточуючих. Кожному вихованцю пропонується 

розповісти про свої експонати, пояснити, чому саме їх представлено. 

9. Розвиваюче середовище у групі повинна відповідати принципам 

демократизму: кожен учасник дитячого колективу має вільний доступ до всіх 

іграшок і посібників. 

10. Оскільки правові поняття достатньо складні для дітей, то на 

заняттях має бути максимум наочності: різні картинки, плакати, схеми тощо. 

У подальшому, нами заплановано апробувати на практиці різновид 

ігор, що спрямовані на розв’язання проблеми правового виховання в умовах 

закладів дошкільної освіти. 
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ЩОДО ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ  

В ГАЛУЗІ ВИЩОЇ МИСТЕЦЬКОЇ ОСВІТИ 

 

Пріоритетними векторами реформування й оновлення національної 

освітньої системи в контексті демократичних зрушень, європейської 

інтеграції України є: посилення особистісного компонента в педагогічній 

науці та практиці, людиноцентричність, опора па фундаментальні цінності; 

рівноправний діалог між суб’єктами освітнього та виховного процесу; 

переорієнтація з інформаційно-репродуктивної моделі на проблемно-

діяльнісну. Зокрема, через виниклі внаслідок всесвітньої пандемії COVID-19 

освітні трансформації кожна людина повинна вміти самостійно, а головне – 

ефективно й конструктивно, долати проблеми під час навчання. За 

прогнозами філософів освіти, кожному доведеться навчатися та займатися 

самоосвітою впродовж усього життя, адже сьогодні педагогічні ідеї швидко 

інтегруються в майже всі сфери життєдіяльності суспільства. Це суттєво 

впливає на методологічні засади професійної діяльності вчителя: змінюється її 

змістовні й технологічні аспекти, наповнюється новим змістом традиційні 

функції педагога. 

Сучасна мистецька підготовка визначається науковцями як процес і 

результат духовно-практичного осягнення перетворювальних і гуманістичних 

функцій мистецтва, спрямований на розвиток особистості майбутнього 

вчителя (О. Ростовський) [3]. Вона зорієнтована на кращі, досконалі форми та 

моделі в історії культури та освіти, що формує уявлення про систему 

цінностей як основи гуманітарного знання (О. Комаровська) [1]. Саме 

мистецька освіта допомагає молодій людині найповніше розкрити свій 
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потенціал, таланти, здібності, сприяє її самоактуалізації, тому може 

розглядатися як парадигма будь-якої освіти в цілому (А. Маслоу) [2]. У 

традиційній системі підготовки фахівців даної галузі особистісна 

проблематика тлумачилася крізь призму забезпечення певного стандарту 

знань, умінь і навичок, а розвиток індивіда зумовлювався ідеологічними 

нормами. Причиною цього було домінування утилітарності й прагматизму 

завдань над загальнолюдським сенсом розвитку внутрішнього світу 

особистості. 

Трансформація освітніх ідеалів у напряму формування особистісних 

якостей суб’єкта, розкриття в художньо-освітньому процесі цілісної картини 

світу, що містить, зокрема, і явища художньої культури, вимагає визначення 

у змісті навчального матеріалу суб’єктивного смислу, формування об’ємного, 

емоційно забарвленого, особистісного досвіду майбутнього фахівця в галузі 

музичного мистецтва. Для цього необхідно: перенести акцент з інформаційно-

знаннєвої складової на ціннісно-світоглядну, що передбачає пошук 

здобувачем освіти особистісних сенсів у культурно-історичних епохах, у 

кожному художньо-освітньому матеріалі; розробляти зміст навчання на 

основі встановлення діалогічних зв’язків між сучасністю й епохами, що 

вивчаються; розширювати змістовий компонент за рахунок комплексного 

підходу (інтеграція мистецтв), інтеграція в освітні компоненти результатів 

нових наукових досліджень, а також значних сучасних художніх явищ тощо. 

У ході пояснень викладач/педагог має апелювати до сукупних знань, до 

узагальненого досвіду, який перевищує вузькопрофільний підхід 

(О. Рудницька) [4]. 

Актуалізація особистісного компонента змісту вищої мистецької освіти 

можлива за умови впровадження інноваційних підходів у художньо-освітній 

процес, конструювання в ньому специфічних педагогічних ситуацій, які 

актуалізують потребу самовираження суб’єктів: цілеспрямована організація 

спілкування з мистецькими творами (принцип варіативності); націленість 

майбутнього фахівця не стільки на опанування конкретних прийомів, 

способів, компетенцій тощо, а на шляхи і вектори цього опанування 

(методологічне навчання); залучення всіх учасників освітнього процесу до 

творчості, пошуку цікавих діалогічних форм художнього спілкування 

(ансамблеве навчання, колективні арт-проєкти тощо); побудова 

індивідуальних освітніх траєкторій (зокрема й перспективних) з урахуванням 

своєрідності кожного здобувача вищої освіти, його вподобань і запитів; 

аналітичний підхід до опанування нотного тексту, виконавських 

інтерпретацій; формування єдиного розвивального простору художньо-

естетичного навчання в закладі вищої мистецької освіти, що забезпечить 

саморозвиток усіх його учасників, їх партнерство, єдність на емоційно-

чуттєвій основі, орієнтацію на співтворчість. 
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СПОСОБИ ВИЯВЛЕННЯ ЛІНГВІСТИЧНО ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ 

 

Нинішнє століття - епоха змін, інновацій, епоха інтелекту, -  диктує нові 

вимоги до людини. Високий рівень технологічних досягнень породжує  пошук 

і розвиток талантів загальнонаціонального рівня. Стає очевидним, що 

талановита молодь є цінним капіталом, інвестицією в майбутнє. Тенденції 

розвитку сучасного суспільства зумовлюють підвищену увагу до 

інтелектуально обдарованих дітей. Якісно нові зміни в суспільстві 

утверджують думку, що найбільшою цінністю є неповторна людська 

особистість з її нахилами, вподобаннями, здібностями. Обдарована дитина -  

це дитина, яка має яскраві, очевидні, іноді видатні досягнення (або має 

внутрішні передумови для таких досягнень) в тому чи іншому виді діяльності.  

Оскільки обдарована дитина -  це унікальна особистість з яскраво 

вираженою індивідуальністю і незалежністю, то з такими дітьми, з одного 

боку, легко працювати, тому що вони мають високі розумові здібності, а з 

іншого - складно, оскільки ці діти "знають собі ціну", потребують багато 

уваги, особливого ставлення. 

Сучасна система освіти відчуває брак педагогів, підготовлених до 

роботи з лінгвістично обдарованими дітьми. Предметна спрямованість 

професійної підготовки вчителів, скорочення обсягу годин на вивчення 

психолого-педагогічних дисциплін у вищих навчальних закладах, безумовно, 

не сприяють формуванню у майбутніх педагогів умінь грамотно 

диференціювати навчально-виховний процес і вибудовувати індивідуальні 

плани розвитку дітей з різними здібностями. Водночас вирішення проблеми 
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супроводу обдарованої молоді пов'язують з підвищенням інтелектуально-

творчого потенціалу країни. 

Одним із доступних методів виявлення обдарованих дітей є 

систематичне спостереження за ними на всіх етапах навчально-виховного 

процесу. 

Ознаками лінгвістично обдарованих дітей є такі: 

1.Обдаровані діти зазвичай надто активні і завжди чимось зайняті. 

Вони прагнуть навчатися більше за інших або знаходять заняття собі самі, 

причому часто справами, що не стосуються безпосередньо уроку. Іноді 

здається, що активності цих дітей не вистачає на всі предмети. Їм необхідно 

приділяти особливу увагу, щоб розвивати здібності в лінгвістичному напрямі, 

не змушуючи перенапружуватися і не дозволяючи почуттю незадоволеності 

перешкодити їхньому прагненню робити те, до чого вони схильні. Такі діти 

наполегливо прагнуть вирішувати поставлені перед ними завдання. Цим вони 

можуть  навіть дратувати педагога, тому що хочуть знати більше. Дитині 

необхідно порекомендувати додаткову літературу.  

2. Обдаровані діти хочуть вчитися і досягати успіху. Навчання 

приносить їм задоволення, і вони отримують знання, не сприймаючи заняття 

як насильство над собою. 

3. Завдяки своїм здібностям вони здатні краще за інших  самостійно 

навчатися. Особливо часто це виявляється в самостійній роботі з літературою, 

проведенні дослідів. Такі діти вміють критично розглядати дійсність і 

прагнуть проникнути в суть речей і явищ. Їх не задовольняють поверхневі  

пояснення. 

4. Вони ставлять багато питань і зацікавлені в вичерпних відповідях на 

них. 

5. Завдяки роботі із засобами масової інформації обдаровані діти 

вміють швидко виділити саму інформацію, самостійно знайти потрібне 

джерело. Більше, ніж інші, вони зацікавлені в самостійному здобутті знань. 

Порівняно зі своїми ровесниками такі діти краще вміють знаходити 

зв'язки між явищем і змістом, індуктивно і дедуктивно мислити, 

маніпулювати логічними операціями, узагальнювати. 

6. Багато з них ставлять перед собою завдання, виконання яких 

поребує чимало часу. Такі завдання спрямовані на застосування здібностей у 

професійній діяльності, досягнення високих результатів.  

Наявна велика кількість психологічних і лінгвістичних тестів для 

визначення або прогнозування майбутньої успішності учнів у вивченні 

іноземних мов.  

Розрізняють чотири категорії  таких тестів: 

1) тести здатності (atitude tests) - для визначення здібностей з вивчення 

іноземних мов і часу, необхідного для оволодіння мовою. Ці тести іноді 
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називають прогностичними, оскільки з їхньою допомогою зазвичай 

передбачають здатність освоїти той чи інший курс навчання; 

2) тести для визначення рівня володіння іноземною мовою - 

кваліфікаційні (proficiency tests) - для виявлення загальних навичок і умінь  

для розподілу учнів на групи залежно від їхнього рівня володіння іноземною 

мовою; 

3) тести досягнень (achievement tests) - підсумкові тести для визначення 

досягнень за певною методикою, підручником - слугують засобом поточного 

або підсумкового контролю; 

4) тести діагностичні (diagnostic tests) - для виявлення найбільш слабких 

і сильних сторін учнів щодо оволодіння іноземною мовою.  

Отже, ці тести дають змогу розкрити низку питань, пов'язаних з рівнем 

мовного розвитку (володіння лексикою рідної мови, швидкість уловлювання 

лексико-граматичних особливостей в незнайомій мові, здатність до 

самостійного встановлення мовної закономірності, обсяг пам'яті на іншомовні 

слова, здатність до слухового сприйняття). Ці тести належать  до категорії 

тестів на спеціальні здібності. 
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PEDAGOGICAL PROCESS IN THE CONTEXT OF DISTANCE LEARNING: 

COMMUNICATION BETWEEN TEACHER AND STUDENTS 

 

To conduct lessons remotely, not to see the students, not to have the 

opportunity to explain personally and to help at the time of the problem ‒ a few 

months ago, teachers could not and will present such situations in their work. 

But the Pandemic made unexpected adjustments and forced everyone to urgently 

master digital tools and new pedagogical approaches and methods [1, p. 32]. 
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For any learning, communication is an integral part of the pedagogical 

process. Its effectiveness depends on the level of communication, and distance 

learning is no exception. Interaction between students and teachers in distance 

learning takes place within an artificially created communication space. The 

communicative space provides for the current situation of interaction, in which 

there is a place, time and mutual desire for communication, aimed at achieving 

the goals of the learning process. In the context of distance learning, this process 

is more complex, generated by the need for joint activities, perception and 

understanding of others in the virtual space. 

The difficulty of distance learning is not only stimulating students to work 

internally, but also the possibility of developing a dialogue that allows students to 

express a wide variety of proposals. The main purpose of communication is to 

attract and motivate participants to learn [2, p.12]. 

 In distance mode, many types of traditional motivation do not work as 

effectively as in full-time school. 

 Dialogue between teachers and students is important in both written and 

oral online communication. At the same time, it is necessary that the student 

receives high-quality feedback, this is an additional incentive and motivation. 

When working in a group or community, the teacher needs to create situations of 

success for the individual student with peers. 

 Sustainable motivation is internal (cognitive), that is, the motivation for 

conscious action. It plays a major role in distance learning. It is worth noting that 

this is the most difficult motivation for a child who is not always aware of himself 

as an independent person with his own place in society, does not understand 

what knowledge can help him become successful and happy. 

At the center of the communicative space is the subject. But in the course 

of designing interaction, it is necessary to take into account not only the subject 

orientation, but also the motivational aspect of learning. 

If you use complex information without taking into account the age and 

psychological characteristics of the child, give a large amount of tasks at once for 

a long period, this does not contribute to the child’s intrinsic motivation. The task 

of the teacher is to make the material as accessible, interesting, visual as possible 

and in such a way that it will stimulate the expansion of knowledge. Always more 

beneficial are illustrated online lessons that encourage the child to co-create, 

search, and turn her into a researcher. Feedback from the teacher is an 

important factor in the assimilation of knowledge. The child must see his 

successes and learn to work on mistakes [2, p.13]. 

Motivation for achievement is realized in the success of the educational 

activities of students, in striving for the set goals and in identifying perseverance. 

Success-oriented pupils and female students are more likely to achieve their 

goals. This is how the traditional school works, but in the context of distance 
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learning, it is especially important to praise students, celebrate their 

achievements and successes, even small ones [3, p.30]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ КРАЄЗНАВЧИХ ЗНАНЬ  

У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ В УМОВАХ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ 

 

У даний час відзначається зростання інтересу до вивчення історії 

культури, природи рідного краю. Мала батьківщина дає людині набагато 

більше, ніж він в змозі усвідомити. На жаль, ми ще невміло використовуємо 

поєднання програмного та краєзнавчого матеріалу з метою формування в 

учнів загальнолюдських цінностей, уявлень про цілісність світу, природи, 

людини. 

Мета краєзнавчої освіти в початковій школі визначається, перш за все, 

віковими пізнавальними можливостями учнів. 

Початковий ступінь ‒ вступний курс, який сприяє усвідомленню 

важливості навколишнього його світу. 

Другий ступінь ‒ поєднання краєзнавства з іншими навчальними 

дисциплінами. При цьому не менш важливим етапом роботи з краєзнавства є 

цілеспрямована позакласна і позашкільна виховна робота. Велике значення 

має зв’язок з соціосередовищем (батьками, установами місця проживання, 

здатними допомогти в освоєнні соціальної, культурної, природного 

середовища рідного краю). Така організація краєзнавчої роботи сприяє 

усвідомленню свого місця в навколишньому світі, значення рідного краю в 

історії та культурі України («Я ‒ моє селище, мій край, моя Вітчизна»).  
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Наголосимо також на комплексності організації краєзнавчої роботи в 

Новій українській школі, що випливає зі змісту інтегрованого курсу «Я 

досліджую світ», його узгодження з іншими навчальними предметами, 

різними за змістом і методами досліджень, що у своїй сукупності ведуть до 

наукового і всезагального пізнання природи, традицій і культури рідного 

краю. Не менш специфічним для організації краєзнавчої роботи є принцип 

регіональності, що ґрунтується на врахуванні регіональних особливостей 

краю (природних, культурних, історичних, економічних). Відмітною ознакою 

організації краєзнавчої роботи в Новій Українській школі має стати органічне 

поєднання дослідництва і творчості, що передбачає урізноманітнення 

практичної діяльності молодших школярів, зокрема, поєднання пошуку 

фактів і даних із подальшим аналізом, систематизацією, творчим осмислення 

та практичним застосуванням [1,с.54]. 

Для чого ж вивчається свій край в початковій школі? Зупинюся на 

цьому більш детально. Саме в початковій школі закладаються основи 

пізнавального інтересу до вивчення місця в якому народився і виріс як 

навколишнього мікроклімату, створюються умови для формування моральних 

почуттів. Дитина на доступному для нього рівні відкриває в звичному 

оточенні нові сторони, вчиться грамотно з ним взаємодіяти і т.ін. 

Чим раніше дитина почне знайомитися з побутом, традиціями свого 

народу, з минулим рідного краю, процесом його розвитку, тим швидше буде 

занесений в душі маленьких громадян «вірус» причетності любові до 

Батьківщини і гордість за приналежність до великого, мудрого, працьовитого 

українського народу, а без цього неможливе виховання патріота, захисника і 

творця.  

Необхідно розвивати патріотичні почуття, історичну свідомість, 

соціальну активність, поглиблювати знання і уявлення про навколишній світ 

через практичну краєзнавчу діяльність. 

Загальним предметом вивчення є природа, населення, господарство, 

історичне минуле, мистецтво, культура Запорізького краю. 

Мета краєзнавчої освіти ‒ формування знань, умінь і ціннісних 

орієнтацій, відповідних культурної поведінки в нашій країні і регіоні, 

розвиток творчих здібностей, виховання поваги до культури та історії рідного 

краю. 

Завдання краєзнавчої освіти: 

1. Формування культури поведінки, розуміння особливостей нашого 

регіону на основі формування системи знань про природу нашого краю, його 

історії, населення, побут, культуру. 

2.Формування уявлень про цінності літературних і художніх творів як 

джерел пізнання культури та історії рідного краю. 
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3. Виховання громадянської позиції, дбайливого ставлення до 

пам’ятників історії, культури краю, збереження традицій Запорізького краю.  

4. Розвиток творчих здібностей, науково-дослідних умінь засобами 

регіональної культури. 

5. Краєзнавчий матеріал поєднує в собі навчальні, виховні і розвиваючі 

функції. Обсяг краєзнавчого матеріалу може бути різним і залежить від 

значимості місцевих пам’яток і подій в історії країни, від історично 

сформованих умов краю, його вивченості. 

Основними форми краєзнавчої діяльності молодших школярів 

представлені на рисунку 1. 

 
Рисунок 1 – Основні форми краєзнавчої роботи з молодшими школярами 

З методів виховання велика увага приділяється грі, ігровим прийомам, 

доданню емоційного забарвлення кожній подорожі в навколишній світ, 

розвитку творчості та фантазії. 

Основна форма пізнання молодшими школярами навколишнього світу  

засобами краєзнавчої діяльності – спостереження, а підведення підсумків 

кожної подорожі включає в себе усну розповідь і різні творчі роботи: 

малюнки, твори, аплікації, ліплення, конструювання і т. ін. 

Краєзнавчий матеріал цінний не тільки у виховному значенні, він 

дозволяє значно розширити можливості розвитку дитини відповідно до його 

здібностей; формувати саморозвиток особистості шляхом виховання 

самостійності, самоорганізації, самореалізації; розвивати інтелект дітей і 

емоційне сприйняття ними дійсності; гармонійно розвивати особистий 

потенціал кожного учня. 

Краєзнавча робота сприяє розвитку спеціальних літературних і 

художньо-прикладних здібностей дітей. Є можливість проявити творче 

мислення, відчути себе значущим для колективу. 
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Молодший шкільний вік відрізняється інтенсивним формуванням 

багатьох психічних новоутворень. У зв’язку з цим вивчення рідного краю 

доцільно розглядати як ряд етапів. Так, у 2 класі розглядаються окремі 

об’єкти і явища навколишнього природного середовища і соціальної 

дійсності. При цьому на найдоступніших для дітей прикладах 

встановлюються зв’язки і залежності, що існують між ними.  

Програма навчання в 3 і 4 класах побудована таким чином, що нові 

знання базуються на раніше отриманих, доповнюючи і поглиблюючи їх.  

Протягом усіх років навчання в початковій школі учні під керівництвом 

учителя можуть зібрати дані про себе, про свою сім’ю, про місце проживання 

і т. ін. в окремий альбом, який вручається в якості подарунка учневі на 

прощальному вечорі в початковій школі.  

При вивченні природи та історії рідного краю в початковій школі 

повинні проводитися екскурсії по місцевості (міста, села) і в музеї. На них 

учні знайомляться з пам’ятками природи, з справжніми предметами історії, 

знахідками археологів, а також з макетами, реконструкціями історичних 

реалій, архітектурних споруд. 

Доцільно впровадити виховні проекти: «Рідний край, де ми, живемо, 

Україною зовемо», «Я і моя родина», «Моя маленька батьківщина». Проводити 

тематичні виховні години, бесіди за темами: «Славетні українці», «Козацькому 

роду немає переводу» і ін. 

Невідривної частиною виховання є позакласна робота, спрямована на 

залучення дітей до традицій свого народу. 
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ПРОБЛЕМА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ МІНЛИВОГО 

ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

 

На сьогодні, на превеликий жаль, аналіз зовнішнього середовища й досі 

є не зовсім звичною діяльністю для вітчизняних ВНЗ. Однак, оволодіння 

прийомами та методами аналізу – одне з найважливіших завдань, що стоїть 

не тільки перед керівниками закладів вищої освіти, але й, безперечно, перед 

пересічними викладачами, оскільки параметри середовища функціонування 

організації є унікальною комбінацією факторів, що перебувають у постійному 

русі [3, с. 48-53]. У той же час, мінливе середовище залишається найменш 

вивченою областю, а також такою, що зумовлює постійне занепокоєння для 

будь-якого типу підприємств, у тому числі й закладу вищої освіти.  

Більшість дослідників під зовнішнім середовищем вищого навчального 

закладу розуміють усі можливі умови і фактори, які виникають незалежно від 

діяльності конкретного ВНЗ, але які однозначно суттєвого впливають на його 

функціонування. До основних факторів, що мають безумовний вплив і 

взаємопов’язаність з ВНЗ, можна віднести, передусім, економічні, політичні, 

соціокультурні, науково-технологічні, природо-кліматичні та демографічні [4, 

с. 221-227]. А в умовах діючої пандемії COVID-19 – ще й епідеміологічні.  

Створюючи передумови до постійної активності педагогічного 

працівника в соціальному просторі, вищезазначені фактори також 

зумовлюють потребу його швидкої адаптації до мінливих умов зовнішнього 

середовища, а також гнучкої взаємодії зі всіма суб’єктами цілісного 

педагогічного процесу закладу вищої освіти. При цьому не викличе сумніву 

той факт, що становлення педагога, а також його самореалізація в цих 

сучасних мінливих умовах, не можуть здійснюватися в повній мірі і 

вважатися ефективними, якщо в психолого-педагогічній науці не встановлені 

(а на практиці не реалізовані) певні закономірності, принципи, зміст і навіть 

алгоритм взаємодії педагога в змінних умовах. 

Постійно мінливе зовнішнє середовище дійсно висуває особливі вимоги 

до діяльності викладача ВНЗ, а також до його компетентнісних 

характеристик [1, с. 7-11]. Перетворення певних інформаційних потоків, 

зокрема, вимагає від педагога не тільки плідної взаємодії з зовнішнім 

середовищем, але й усвідомлення специфіки конкретного рушійного фактора, 

що матиме вплив на діяльність закладу освіти, вільного володіння прийомами 
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та методами, а також необхідним інструментарієм задля обробки зростаючого 

потоку інформації. Крім того, важливим для цього є наявність відповідного 

комплексу знань, умінь, навичок, оновлення яких повинно відбуватися 

безперервно і, вочевидь, деякою мірою самостійно. 

На жаль, виходячи з сучасних реалій, можна констатувати щодо 

невисокого рівня готовності сучасного вітчизняного викладача вищої школи 

до здійснення такого роду діяльності. Це зумовлено, в першу чергу, тим, що 

стрімке зростання обсягу інформації, а також збільшення інформаційної 

невизначеності і неможливість встановлення відповідності між обсягом 

інформації, в тому числі яка зумовлена постійною змінністю ззовні – 

призводить до того, що нерідко конкретний викладач вимушений обробляти 

досить велику кількість різноманітної інформації, більшість якої не несе 

жодної користі. Безсумнівно, тут доречна необхідність формування і 

впровадження спеціального механізму щодо вибіркового сприйняття потоків, 

які йдуть із зовнішнього середовища, а також певна дозованість у віддачі 

результатів інформаційної діяльності, тобто свого роду двостороннього 

фільтра між викладачем і середовищем.  

Відсутність належної методології дослідження сутності та специфіки 

впливу зовнішнього середовища, особливостей в умовах його мінливості і 

самої мінливості – продукує проблему потреби в методиках якісної та 

кількісної оцінки змін, що відбуваються з педагогом у ході взаємодії із 

зовнішнім чинником. Очевидно, що крім віку, мотивації, комплексу знань, 

умінь і навичок на здійснення певних інформаційних процесів впливає й ряд 

характеристик: потенціал особистості, життєвий досвід, психолого-

педагогічні особливості, тощо. 

Зазначена проблема є важливою, оскільки обґрунтувавши вплив 

зовнішнього середовища на особистість педагога в залежності від, приміром, 

індивідуальних, професійних і соціальних особливостей, можна розробити 

технологію, яка дозволить оптимізувати вказану взаємодію [2, с. 130-136]. Ця 

технологія буде доцільна також для адаптації педагога і у мінливих умовах 

зовнішнього середовища, оскільки саме мінливі умови вирізняються 

одночасно і взаємозалежністю, і складністю, і агресивністю, і 

непрогнозованістю [5, с. 179-193]. 

На жаль, накопичений в педагогіці (та суміжних з нею науках) 

теоретичний і фактичний матеріал, що стосується дослідження зовнішнього 

середовища, його впливу в закладах освіти, особливо в умовах постійної 

мінливості, ще не дозволяє на сьогоднішній день вирішити декілька 

принципово важливих питань, зокрема: 

- яка специфіка впливу зовнішнього середовища на особистість 

педагога вищої школи на різних етапах його становлення; 
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- яким чином взаємодіють зовнішнє середовище та середовище 

освітнє в умовах постійної мінливості першого, а також багато інших 

питань, які є досить актуальними і нині вимагають подальшого 

дослідження. 
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ПАРТНЕРСЬКА ПЕДАГОГІЧНА ВЗАЄМОДІЯ  

ТА РОЗВИТОК САМОПОВАГИ УЧНІВ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ 

 

Проблема партнерської педагогічної взаємодії та розвиток самоповаги 

учня є дуже актуальною в наш час. На зміну авторитарного стилю відносин 

прийшов демократичний. Авторитарний стиль пов'язаний з домінуючим 

ставленням вчителя до учнів, натомість демократичний стиль пов'язаний з 

взаємоповагою, прийняттям дитини як особистості, емоційним комфортом. 

Коли для учня створюється безпечне комфортне середовище, дається змога 

без страху та тривоги висловити свою думку, тоді підвищується мотивація до 

навчання, розвиваються творчі здібності дитини. Адже творчість – це ключ 

до розкриття потенціалу особистості.  

Теоретичні підходи та концептуальні ідеї дослідження проблеми 

розвитку почуття власної гідності та самоповаги особистості визначено на 

основі положень гуманістичної психології та педагогіки (Г.  Балл, Г. Батищев, 
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С. Гончаренко, С. Максименко); дослідження структури і генезису «Я-

концепції» (Р. Бернс, Л. С. Виготський, В. В. Столін, І. С. Кон, Е. Еріксон); 

принципів особистісно-професійної самореалізації особистості (Н. Ничкало, 

Є. Клімов). Проблемою педагогічної взаємодії займалися такі вчені: 

С. Батишев, Б. Гершунський, С. Гончаренко, О. Добинчук, І. Зязюн, І. Ісаєв, 

Ю. Мальований, О. Новіков, А. Хуторський, Б. Ананьєв, І. Андрєєва, 

Л. Божович [2]. 

Треба зауважити, що в останні роки в Україні зріс інтерес науковців до 

проблем самосвідомості в ранньому онтогенезі. Доказом цього є дослідження 

таких науковців, як І. Бех (розвиток моральної свідомості), М. Боришевський 

(самосвідомість як механізм регуляції поведінки), О. Кононко (самолюбність 

як базова якість особистості, складова життєвої компетентності), 

С. Калачківська (емоційні взаємини дитини з дорослим), С. Тищенко 

(емоційно-ціннісне ставлення до себе, рефлексія) [7]. 

Науковці, дослідники розглядають різні аспекти педагогічної взаємодії: 

педагогіка взаємодії (А. Бєлкін, І. Зимова, Є. Коротаєва, А. Кравченко, 

М. Щевандрін); педагогіка підтримки (О. Газман, Н. Михайлова, С. Юсфін); 

мистецька педагогіка (О. Рудницька);організація навчального 

співробітництва в колективних, кооперативних, групових формах роботи 

(А. Донцов, Х. Лийметс, А. Петровський, В. Фляків, Д. Фельдштейн, 

Г. Цукерман, С. Якобсон), театральна педагогіка (К. Станіславський) [1]. 

На необхідність розв’язання різноманітних проблем, пов’язаних із 

розвитком ідеї педагогічної взаємодії, вказують сучасні українські вчені-

педагоги О. Глузман, С. Вітвицька, О. Друганова, С. Золотухіна, М. Євтух, 

В. Курило, О. Микитюк, С. Микитюк, В. Майбородова [1]. 

Створення сприятливої атмосфери стосунків між субєктами 

навчального процесу, гуманної міжособистісної взаємодії, що складається у 

рамках системи стосунків «педагог-учень», «учень-учень», «педагог-батьки 

учня» є необхідною умовою, вирішальним фактором процесу особистісного 

розвитку дитини, а саме розвиток її самоповаги [4]. Самоповага не виникає 

на порожньому місці. Добре навчається той, кого дорослі частіше хвалять. 

Багато часу учень проводить у школі. Коли учитель частіше хвалить своїх 

учнів, кожен із них відчуватиме підтримку та впевненіше братиметься за 

бідльш складні завдання. А значить, покращуватиме й знання, й самооцінку. 

Розуміння самоповаги, як складової Я-образу, є наслідком інтеграції та  

узагальнення дитиною переживань щодо себе. При цьому окремі, 

короткочасні переживання, що складають зміст емоційно-ціннісного 

ставлення до себе у таких проявах, як самовпевненість, самосприйняття 

(визнання себе, згода з собою, довіра до себе, самоінтерес) об’єднуються та 

узагальнюються і перетворюються на стійке емоційне ставлення до себе 

(О. Спіркін, В. Столін, І. Черкасова) [9]. 
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Сапоповага не дається дитині від народження. Відчуття власної гідності 

засвоюється на основі копіювання зразків. Тому дуже важливо «який» 

дорослий взаємодіє з учнем. Домагання визнання учня визначається за мірою 

його прагнення демонструвати результати своєї діяльності значущим 

дорослим. Найбільш сприятливим для розвитку сапоповаги визнано 

емоційно-прийнятний, дійово-конструктивний тип ціннісного ставлення до 

учня з боку батьків та вчителів. Таке ставлення забезпечує сприятливі умови 

для формування гармонійного образу-Я дитини. Вчителі, які дбають про 

розширення та уточнення уявлень зростаючої особистості про себе за рахунок 

її реальної успішності в учбовій діяльності, стимулюють процеси пізнання про 

себе та навколишній світ[6]. Особистість, яка виявляє свою самоповагу, є 

носієм власне людського способу життєдіяльності, спроможна протистояти 

агресивному впливу соціальних реалій, здатна до перетворень, є 

самодостатнім і активним будівником свого життя [5].  

Тому дуже важлива педагогіка партнерства в наш час, в основі якої – 

спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, учнем і батьками. Учні, 

батьки та вчителі, об’єднані спільними цілями та прагненнями, є 

добровільними та зацікавленими однодумцями, рівноправними учасниками 

освітнього процесу, відповідальними за результат [3]. Педагогічна взаємодія є 

необхідною умовою підвищення ефективності педагогічного процесу. 

Педагогічна взаємодія передбачає поєднання педагогічного впливу і власної 

активності вихованця, що виявляється у відповідних уявленнях або 

опосередкованим впливом на педагога й на себе самого (самовиховання).  

Педагогічна взаємодія передбачає і доцільну організацію спілкування 

учасників навчального процесу: відносини співпраці і взаємодопомоги, 

широкий обмін новою інформацією між учасниками навчального процесу, 

зустрічний процес, прихильність учнів до дій вчителя, співпереживання в 

радості пізнання, співучасть у вирішенні проблемних питань і пізнавальних 

завдань, прагнення прийти один до одного на допомогу при  наявності будь-

яких труднощів [8]. 

Дитина, яка відчуває, що вона є частиною шкільної громади, 

ймовірність отримати кращі результати в навчанні й бути більш 

умотивованою у школі набагато вища [9]. Партнерська позиція учителя 

сприяє розвитку у учня самоповаги, активності, самостійності, вміння 

приймати рішення, прагнення щось робити, сприяє емоційному комфорту. 

Взаємодія, перш за все, це свобода вибору дитини та обговорення з 

дорослими. З боку дорослого – це доброзичливе ставлення до дитини, яке 

сприяє її творчій розкутості, надає їй сміливість та силу бути самою собою, 

сприяє формуванню дитини як особистості. Тому з цього можна зробити 

висновок, що самоповага дитини залежить від якості партнерської 

педагогічної взаємодії. 
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Розвиток діалогічного мовлення є необхідною частиною мовленнєвого 

розвитку дитини дошкільного віку. Одним із засобів його є застосування 

ігор, оскільки гра займає основне місце в житті дитини. Через гру вона 

пізнає світ та навчається. Але самостійно навчитися грати дитина не може, 

на допомогу їй приходять вихователі. Для того, щоб гра стала засобом 

розвитку діалогічного мовлення необхідно дотримуватися методичних 

рекомендацій. 
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Значний внесок в розробку теорії та методики виховання дітей 

засобами художнього слова зробила Є. Фльоріна, завдяки якій в науковому 

обігу з’явився термін «художнє слово». На думку дослідниці, знайомство з 

художніми творами є провідним засобом розвитку мовлення дітей, 

відбувається активізація уявлень дітей, навчання перетворювати образи і 

події, збагачення словника. За словами Є. Фльоріної, літературні твори 

дають для цього готові мовленнєві форми, словесні характеристики образу, 

визначення, якими оперує дитина; важливо лише правильно їх зрозуміти і 

далі правильно практично ними користуватись Є. Фльоріна зазначала, що 

слухаючи казку, дошкільник виявляє особливу внутрішню активність, є 

ніби співучасником подій, які описуються. Теоретичні положення, висунуті 

дослідницею в ряді праць стали підґрунтям для подальшого вивчення цієї 

проблеми [4, с. 291]. 

Особливості діалогічного мовлення дошкільнят розкриті в працях 

такого дослідника як Є. Гаспарової, яка відзначала, що на четвертому році 

життя діалог займає важливе місце в мові дитини. Так, автор виділяє 

наступні особливості діалогічного мовлення молодших дошкільнят. Окрім 

простої форми звернення, промови дітей характерні прохання, скарги, 

накази, заборони і «сентиментальні пояснення». Основною формою 

численних звернень є наказова форма. Для дошкільнят так само 

характерною вважається еліптична форма висловлювань, коли окремі 

слова замінюють всю фразу. Діалог має форму простої або складної 

розмови, яка складається з реплік, між двома дітьми або бесіда між 

кількома дітьми. Дуже рідко діалог дошкільнят становить паралельні 

вислови, які належать двом промовцям, що не цікавляться один одним. 

Перший з тих, хто говорить звертається фактично до іншого, а слухачі 

відповідають йому, часто додаючи нічого нового. Діалог між дитиною і 

дорослим має більш складний характер, ніж між однолітками, тому що 

репліки йдуть послідовно завдяки тому, що дорослий направляє бесіду, не 

задовольняючись непослідовною або неясною відповіддю, яку дитина-

слухач може прийняти. Структура діалогів досить проста, найчастіше 

складається з двочленних діалогічних єдностей. При цьому репліки 

молодших дошкільнят короткі, і несуть тільки ту інформацію, яку 

запитував співрозмовник. Досить важливе місце в діалогах дошкільнят 

відводиться негативним реплікам. Діалог в даному віці досить 

непослідовний в зміст бесіди, так як діти часто перемикають увагу на щось 

інше, міняючи тему розмов, при цьому ці угруповання так само нестійкі, 

швидко змінюються партнери для бесід [1, с. 39]. 

Вміння вести діалог з однолітками і дорослими – найважливішої 

сфери комунікативної самодіяльності – необхідно вчити. При цьому 

навчання має бути спрямоване на розвиток пошукової активності дітей в 
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сфері мови та мовлення, має бути непрямим. Цьому і сприяє гра, яка є 

засобом розвитку діалогічного мовлення дошкільників.  

На думку Н. Міхайленко рольова гра є провідним видом діяльності в 

дошкільному віці. Вона в розгорнутому вигляді являє собою діяльність, під 

час якої діти беруть на себе ролі дорослих і в узагальненій формі в 

спеціально створюваних ігрових умовах відображають діяльність дорослих і 

відносини між ними [3, с. 26]. 

Одним із найулюбленіших видів творчості та дитячої активності в 

дошкільному віці є театралізована діяльність, яка є могутнім засобом 

мовленнєвого розвитку дітей. Під час перегляду вистави або знайомства з 

літературними творами за допомогою театру, малюки отримують зразки 

правильного, емоційно забарвленого зв’язного мовлення, насиченого 

прислів’ями, приказками, образними висловами. У сюжетно-рольовій грі 

розвиватиметься діалогічне мовлення. Надалі, у процесі підготовки та 

показу вистави в дітей розвиватиметься зв’язне мовлення, що матиме 

емоційно забарвлений характер та передбачатиме широке вживання 

вербальних і невербальних засобів виразності, адже дошкільники або 

відтворюють художньо-мовленнєві сюжети і тим самим засвоюють норму, 

або вправляються в самостійному складанні сюжету, а далі – сценарію 

театральної вистави [2, с. 26]. 
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МІСЦЕ І ЗНАЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ  
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У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ 

 

В системі підготовки майбутніх вчителів географії курс «Загальне 

землезнавство» займає особливе місце, так як закладає основні знання для 

всіх наступних дисциплін фізико-географічного циклу [3,c.122]. 

В курсі «Загальне землезнавство» дається розуміння загальних 

закономірностей будови, розвитку і функціонування географічної оболонки 

як цілісної системи. Завдання курсу: сформувати у студентів цілісне 

уявлення про середовище існування людства у різних масштабах (від 

географічної оболонки до Всесвіту) та методологічні засади географічного 

пізнання [4]. 

Формуються спеціальні (фахові) та загально-професійні 

компетентності: 

‒ здатність аналізувати предметну область географії (знати теоретичні 

основи землезнавства, основні етапи його становлення і розвитку, поняття 

географічних оболонок, їхні властивості та особливості; вміти 

виокремлювати основне та другорядне, відрізняти географічні факти від 

припущень); 

‒ здатність продемонструвати глибокі знання та навики системно 

мислити (знати про вплив людини на навколишнє середовище та вміти 

застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей у 

географії); 

‒ використання професійної географічної термінології (знати: основні 

риси будови Всесвіту, короткі відомості про планети та інші тіла Сонячної 

системи; основні дані про Землю, її внутрішню будову, сучасні особливості 

розподілу суші та моря); 

‒ вміння застосовувати набуті знання на практиці; 

‒ здатність до самонавчання та професійного розвитку впродовж 

життя; 

‒ уміння організації власної діяльності та ефективного управління 

часом [2]. 

Відповідно до робочої програми курсу «Загальне землезнавство» при 

підготовці студентів спеціальності 014.07 Середню освіту (Географія) значна 
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частина знань виноситься на самостійну роботу. У цьому головна відмінність 

вузівської пізнавальної діяльності від шкільної. 

Самостійна робота студентів-географів ‒ спосіб навчальної роботи, при 

якому: 

‒ студентам пропонуються навчальні завдання і керівництва для їх 

виконання; 

‒ робота проводиться без безпосередньої участі викладача, але під його 

керівництвом; 

‒ виконання роботи вимагає від студента самостійного орієнтування в 

навчальному матеріалі і розумової напруги. 

Основною метою самостійної роботи студентів-географів є оволодіння 

фундаментальними знаннями, професійними вміннями та навичками в курсі 

«Загальне землезнавство», досвідом творчої та дослідницької діяльності. Ця 

робота сприяє розвитку самостійності, а також відповідальності і 

організованості, творчого підходу до вирішення проблем навчального і 

професійного рівнів. 

Самостійна робота в курсі «Загальне землезнавство» виконує наступні 

важливі функції: 

‒ сприяє засвоєнню знань, формуванню професійних умінь і навичок, 

забезпечує формування професійних компетенцій майбутніх учителів 

географії; 

‒ виховує потребу в самоосвіті, максимально розвиває пізнавальні і 

творчі здібності особистості; 

‒ спонукає до науково-дослідницької роботи. 

Самостійна робота студентів-географів є основною формою і засобом 

індивідуалізації навчання. 

Самостійні роботи по загальному землезнавству проводяться із 

застосуванням електронних засобів навчання поза навчальних аудиторій. 

Електронний освітній контент з навчальної дисципліни «Загальне 

землезнавство» включає: 

‒ навчальну програму; 

‒ теоретичний розділ (навчальний посібник) з навчальної дисципліни; 

‒ практичний розділ (матеріали щодо проведення практичних і 

самостійних занять); 

‒ розділ контролю знань (матеріали для проміжного контролю, поточної 

або підсумкової атестації: питання до іспиту, завдання в тестовій формі і 

т.ін.); 

‒ матеріали для забезпечення самостійної роботи учнів (методичні 

рекомендації щодо виконання відкритих евристичних завдань) [1].  

При організації самостійної роботи студентів головним принципом, що 

дозволяє зробити процес освіти ефективним, є системність, тобто 
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необхідність чітко вибудувати етапи підготовки та організації навчання, 

проведення атестації знань і навичок. Види самостійної роботи дуже різні. 

Викладач, викладаючи на заняттях матеріал, посилається на літературні, 

картографічні джерела і джерела, розміщені у відкритому доступі в мережі 

Інтернет. Синтезуючи відомості з цих джерел, викладач і студенти 

розширюють проблемне поле заняття, матеріал висвітлюється глибше і 

всебічно. 

Позаудиторна діяльність багато в чому визначається інтересом студента 

до даного предмету. Робота над джерелами знань (навчальна і додаткова 

література, географічні карти, Інтернет-ресурси, матеріал розміщений в 

системі дистанційного навчання «Moodle» і т.д.) здійснюється при підготовці 

до занять за загальною схемою: тема, її значення, основні питання, форма 

запису опрацьованого матеріалу, висновки, завдання для самоперевірки і 

тренаж. Самостійна робота на основі прийомів розумової діяльності 

здійснюється студентами і  практичних заняттях, але вже на основі рішення 

пізнавальних завдань, в процесі отримання практичних навичок і умінь. 

Форми їх організації та контролю будуть залежати від теми і змісту, але в 

основному це ‒ постановка мети і завдань, збір інформації, її обробка та 

аналіз, оформлення звіту (наприклад, завдання з аналізу спеціальних 

географічних карт, креслення поздовжніх і поперечних профілів різних форм 

рельєфу земної поверхні і т.ін.) Необхідно підкреслити, що правильне 

визначення мети завдання допомагає студентам сформулювати висновки, 

отримати кінцевий результат. Хороший ефект дає використання колективної 

та індивідуальної роботи.  

Особливості організації самостійної роботи студентів-географів 

будуються на основі наступних принципів: вся система навчальної діяльності 

повинна найбільш повно охоплювати розділи навчальної програми; 

передбачати поглиблену опрацювання окремих вузлових питань; включати 

придбання і відпрацювання фізико-географічних прийомів; сприяти 

розвитку творчої активності, самостійної пізнавальної діяльності, здібностей 

кожного студента; впроваджувати науковий пошук, завдання дослідницького 

характеру в навчальний процес; стимулювати роботу над спеціальною 

науковою літературою, картографічними джерелами; виробляти професійні 

прийоми, вміння і навички, необхідні майбутньому вчителю географії.  
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ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ  

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

 

Сучасні тенденції суспільного розвитку характеризуються зверненням 

до загальнолюдських, гуманістичних цінностей та ідеалів. Процес гуманізації 

школи вимагає від кожного педагога відповідної моральної та соціальної 

позиції, трансформації системи цінностей і смислів його професійно-

педагогічної діяльності. 

Українська освіта вступила в новий етап розвитку, що викликано 

зміною системи цінностей і соціальних пріоритетів. Сучасні умови 

суспільного життя висувають особливі вимоги до формування ціннісних 

орієнтацій випускників школи. Змінився соціальне замовлення в галузі освіти 

призвів до модернізації, яка передбачає вирішення низки завдань - 

нормативно - правових, економічних і змістовних. У психолого-педагогічному 

плані – це завдання орієнтації освіти на розвиток особистості учня, його 

пізнавальних і творчих здібностей. Успішна робота в цьому напрямку багато 

в чому залежить від ціннісних орієнтирів освіти в цілому і від найбільш 

значущих професійних і загальноособистісних цінностей вчителя, зокрема.  

В основі вирішення проблеми освоєння і прийняття цінностей 

професійно-педагогічної діяльності студентами, формування їх професійно-

ціннісних орієнтацій лежать теоретико-методологічні положення, що 

розкривають сутність механізму засвоєння особистістю соціальних цінностей. 

Ціннісні орієнтації молодших школярів безпосередньо залежать від 

ціннісних орієнтацій вчителів початкових класів. Саме він, як особистість і 

професіонал, забезпечує входження підростаючого покоління в світ культури, 

соціальних відносин, залучає дітей до духовної спадщини минулого і новітнім 

досягненням людської цивілізації. Ціннісні орієнтири діяльності вчителя 
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виражаються в освітніх результатах діяльності учнів - це ще одна причина, 

по якій дана проблема є актуальною. Виявлення ціннісних орієнтацій 

педагогів за допомогою емпіричного дослідження дозволяє сформувати 

найбільш точний образ сучасного вчителя молодших класів, пріоритетні та 

найменш значущі ціннісні орієнтації [3]. 

Ціннісні орієнтації відносяться до складних особистісних утворень, які 

впливають на всі сторони життя людини, висловлюючи свідоме ставлення до 

явищ дійсності, вони визначають його позицію по відношенню до людей, 

суспільства і самого себе. 

Особливе значення ціннісні орієнтації займають в діяльності професій 

типу «людина - людина», набуваючи характеру центрального елемента в 

структурі професійного образу світу. У цьому контексті роль ціннісних 

орієнтацій розглядається в діяльності педагога (А. Маслоу, Г. Олпорт, 

К. Роджерс, В. Франкл). 

У роботах В. Алексєєва, Л. Архангельского, Ф. Василюка, С. Гончаренко, 

О. Здравомислова, Є. Манузина, О. Норова, К. Роджерса, В. Ядова особливу 

увагу приділено принциповій умові модернізації освіти.  

Під ціннісними орієнтаціями  ми розуміємо установку особистості 

вчителя на професійні та загальноособистісних цінності, взаємозв’язок яких 

відбувається на основі розуміння. Розуміння трактується як знаходження, 

породження і інтерпретація особистісних смислів суб’єктів при їх взаємодії в 

процесі навчання [4]. 

До загальноособистісних цінностей вчителя початкових класів 

відносяться цінності, які придбані, засвоєні в життєвому досвіді і є найбільш 

значущими. До професійних цінностей вчителя відносяться компоненти 

професійної спрямованості, сформовані в процесі педагогічної діяльності в 

умовах традиційної моделі навчання. 

Учитель особистісно-орієнтованого навчання відмовляється від 

однозначної орієнтації на результативність, орієнтуючись на вироблення у 

школярів власних поглядів, пріоритет загальнолюдських цінностей над будь-

якими ідеологіями «зміщення» установок педагога з змістовно-процесуальних 

аспектів навчального спілкування (що повинен засвоїти, що зробити, яким 

чином мислити) на ціннісно-смислові (місце, роль навчального пізнання в 

життєвій самореалізації дитини) тощо [1]. 

Перехід професійних цінностей в ціннісні орієнтації особистості 

здійснюється через «привласнення» нею тих чи інших цінностей. 

Психологічним підставою для такого твердження прийнято вважати теорію 

Л.С. Виготського про розвиток вищих психічних функцій. 

Модель розвитку професійно-ціннісних орієнтацій вчителя відображає: 

- готовність і вміння вчителя безперервно вчитися;  
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- здатність до логічного, аналітичного, критичного і конструктивного 

мислення;  

- до прийняття відповідальних рішень, до визнання свободи думок; 

- вміння спілкуватися та співпрацювати (вміння вирішувати 

конфліктні ситуації);  

- мотивацію і рефлексію педагогічної діяльності вчителя, зосереджену 

на зміну професійно-ціннісних орієнтацій педагога, як показника готовності 

вчителя до перетворень і спільної, партнерської діяльності всіх учасників 

освітнього процесу;  

- реалізацію вчителями нових ролей: 1) управлінської, як в період 

проведення уроків, так і при розробці програм з предметів і позаурочної 

діяльності; 2) ролі «вчителя дослідника» при розробці завдань з перевірки 

сформованості міжпредметних результатів, що дозволяє розглядати освітній 

процес як гуманітарну практику, в центрі якої – особистісне освоєння світу 

учнем, що відбиває його життєвий досвід, що забезпечує розвиток, 

самовизначення і самореалізацію учня і формування відповідальності за 

прийняті рішення [2]. 

Отже, можемо зробити висновок, що формування професійно-

ціннісних орієнтацій майбутнього вчителя початкових класів є важливою 

соціально-педагогічною проблемою, від якої залежить рівень професійної 

самореалізації майбутніх фахівців, так як вона є результатом сформованості 

у майбутніх учителів початкових класів професійно-ціннісних орієнтацій. 

Пошук шляхів вдосконалення процесу формування ціннісних орієнтацій 

майбутніх учителів початкових класів на сьогоднішній день є найбільш 

важливим. 
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СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ  

СЕРЕДНЬОЇ ГЕОГРАФІЧНОЇ ОСВІТИ 

 

У різних регіонах світу існують свої підходи до організації навчання 

географії у школі. Особливості такої організації визначаються, передусім, 

різноманіттям природних умов і ресурсів країн, рівнем їхнього економічного 

й соціального розвитку та політико-адміністративним устроєм [1, с.37]. 

Особливу роль в організації міжнародних досліджень відіграє Комісія з 

географічної освіти Міжнародного географічного союзу (International 

Geographical Union Commission on Geographical Education). Комісія 

неодноразово вивчала стан географічної освіти і прийшла до висновку, що з 

переходом найбільш розвинених країн в постіндустріальну фазу розвитку, 

роль географії почала падати під натиском вивчення інформатики, 

програмування, іноземних мов. Така негативна тенденція тривала до кінця 

80-х років ХХ століття. Однак в останні роки простежується тенденція до 

поліпшення ситуації. У багатьох країнах почалися реформи географічної 

освіти. 

Найважливішим етапом у зміцненні географічної освіти на світовому 

рівні це те, що з’явився 27-й Конгрес Міжнародного географічного союзу 

(1992 г.), на якому була прийнята Міжнародна Хартія географічної освіти, що 

показує стан і, найголовніше, що встановлює принципи і основні віхи 

майбутнього розвитку світової географічної освіти [4]. У Хартії особливо 

підкреслюється, що географія незамінна для розуміння сьогодення і 

майбутнього світу, висловлюється заклопотаність тим, що географічній освіті 

не приділяється належної уваги, в результаті чого в багатьох частинах світу 

має місце географічна неграмотність населення. У Хартії особливо вказується, 

що викладання географії має починатися вже в початковій школі і 

продовжуватися в середній і у вищій школі, як самостійний предмет, 

незалежно від майбутньої спеціальності людини [3;6].   

В роботі Reinfried S., Schleicher Y., Rempfler F. [7,с.243] зазначається: 

«Комісія Міжнародного географічного союзу з географічної освіти розглядає 

Декади ООН 2005-2014 рр. з освіти для стійкого розвитку, як можливість 

зміцнити свою прихильність ідеям освіти для сталого розвитку. Сучасні 

глобальні зміни ставлять складні завдання перед людством XXI століття. Ми 

відповідаємо на них проголошенням «Декларації про географічну освіту для 
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сталого розвитку». Декларація доповнює основний Міжнародний Статут 

відповідно до географічної освіти (1992) і ставить на чільне місце: 

1.  Внесок географії в освіту для сталого розвитку. 

2.  Критерії розробки навчального плану з географії для освіти в 

галузі стійкого розвитку. 

3. Значення інформаційних і комунікаційних технологій (ІКТ) в 

географічній освіті для сталого розвитку [7, с.243].  

Останні 20 років глибока реформа географічної освіти проводиться в 

США. До цього в країні панувала «географічна неграмотність». Газети, 

телебачення інформували факти про бідні знання американцями географії [1, 

с.43]. В результаті в 1994 р з’явився основний документ: «Основні напрямки 

географічної освіти: початкова і середня школа». Зокрема, велика увага 

приділялася роботі з громадськістю та з державними органами освіти. 

Проблема географічної освіти була піднята на федеральний рівень, і навіть 

президент зазначив, що ця проблема ‒ загальнонаціональна [3, с.83]. Засоби 

масової інформації також приділяли їй першорядну увагу. 

У цілому відносно сучасної структури географічних знань у США можна 

засвідчити наявність тісних зв’язків між фізичним й суспільними 

складниками географії [1, с.43]. 

На особливу увагу заслуговує реформа середньої географічної освіти у 

Фінляндії, яка по праву вважається однією з кращих у світі. Сьогодні 

географія ‒ обов’язків предмет з 5 по 9-й класи середніх загальноосвітніх 

шкіл Фінляндії; в старшій школі ‒ географія також обов’язків предмет, де, як 

мінімум, даються два географічних курси. Попри цих курсів додаткові курси 

вже є факультативними. З 2005 року в старшій школі був введений (поки на 

факультативній основі) курс «Вивчення регіону». Цей курс заснований на 

впровадженні методики використання Глобальної інформаційної системи 

(ГІС-методики) і її практичне застосування. 

У цілому для країн Західної Європи можна виділити низку спільних 

тенденцій розвитку географічної освіти, які відображають тези про те, що: 

  географія є комплексною наукою та поділ її на фізичну й 

соціально-економічну дуже умовний; 

 головними завдання вчителів є не стільки формування в учнів 

залишкових знань з географії, скільки формування здатності перманентно 

удосконалювати свої географічні знання; 

 географія має здебільшого прикладний акцент і її треба 

максимально наблизити до повсякденного життя окремої людини чи родини;  

 у географії немає остаточно усталених напрямів, вона є загально 

динамічною поступальною наукою [1, с.40-41]. 

Підводячи підсумок, можна сформулювати основні тенденції 

реформування середньої географічної освіти за кордоном:  
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1. Наголос на загальні знання, а не вузькоспеціалізовані;  

2. Посилення сучасної наукової бази в змісті освіти;  

3. Активне впровадження нових технологій в освіті, перш за все, ГІС-

методик; 

4. Зміст освіти формується з позицій взаємозалежного і єдиного світу, 

тобто з позицій глобалізації світового розвитку; 

5. Зміст географічної освіти засновано на інтегруванні фізичної і 

«людської» (human), тобто суспільної географії, причому останній відводиться 

більша увага; 

6. Своя країна розглядається не окремим курсом, а в контексті 

світового курсу шляхом порівняння з іншими країнами і регіонами; 

7. Зарубіжна шкільна географія за формою і змістом матеріалу все 

більшою мірою сприймає вище перелічені тенденції, загальний, генеральний 

розвиток шкільної географії триває ніби в єдиному руслі, зберігаючи при 

цьому національні особливості. 

В останні 15-20 років у всьому закордонному світі на відміну від 

України спостерігається ренесанс географічної освіти, причому, цей ренесанс 

йде паралельно з усе більш глибоким розумінням ролі географічної освіти в 

верхніх ешелонах політичного і економічного менеджменту, який приймає 

рішення [2,4,5]. 
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ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  

ТА ЇХ РОЛЬ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

 

Сучасна українська система вищої освіти реалізує «компетентнісний 

підхід», суть якого зводиться до отримання знань, оволодіння вміннями і 

навичками, а значимість набувають такі компетенції, які дозволили б 

майбутньому випускнику ЗВО успішно адаптуватися до постійно мінливих 

умов. Професійна підготовка повинна не тільки забезпечити засвоєння знань 

і умінь, а й сформувати у випускників необхідні їм у майбутній професійній 

діяльності ціннісні орієнтації, професійні та особистісні якості, що дозволяють 

їм бути мобільними і морально готовими до змін.  

Професія вчителя фізкультури тільки на перший погляд, здається, 

простою і не вимагає спеціальної педагогічної підготовки. Значущим 

аспектом в сучасному освітньому процесі є формування психологічної 

компетентності майбутніх вчителів фізичної культури. Саме майбутнім  

вчителям фізичної культури належить зробити фізкультуру і спорт 

пріоритетним аспектом, як дозвілля, так і особистісного розвитку для нових 

поколінь українських громадян. 

Майбутні вчителі фізичної культури повинні володіти сформованою 

психологічною компетентністю. Проблема формування психологічної 

компетентності майбутнього фахівця з фізичної культури і спорту є однією з 

основних. 

Учитель фізкультури ‒ це педагог, який викладає школярам фізичну 

культуру і формує у них навички самостійного заняття спортом і здорового 

способу життя. Основна мета діяльності вчителя фізичної культури як 

професіонала ‒ це фізичний розвиток учнів в контексті розвитку його 

особистості як такої [1,с.164]. 

Якщо рівень психологічної компетентності високий, педагог може 

ефективно використовувати свої ресурси особистості і зводити до мінімуму  

витрати психіки. Психологічна компетентність дає можливість оптимізації 

зовнішньої і внутрішньої активності, актуалізації потенціалу учнів. Педагог 

успішніше здійснює комунікацію з учнями, з легкістю може прогнозувати 

ефекти професійної діяльності в її динамічному розвитку, конструювати дієві 

моделі саморозвитку і розвитку школярів. Реалізуючи компетентнісний 
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підхід, потрібно пам’ятати, що психологічна компетентність педагога 

виступає невід’ємною умовою його професіоналізму в цілому [3]. 

Психологічна компетентність вчителя фізичної культури має 

специфічну структуру. Вона складається з таких компонентів, як 

психологічний, мотиваційно-ціннісний і діяльнісний. На основі даних 

компонентів утворюються такі компетенції: психолого-педагогічна; 

комунікативна; аутопсихологічна; соціально-психологічна; соціально-

перцептивні [3,4]. 

Щоб успішно сформувати і розвинути психологічну компетентність у 

майбутнього вчителя фізичної культури, будуть потрібні наступні психолого-

педагогічні умови, які реалізуються в освітньому процесі:  

Студент повинен оволодіти актуальною психологічною підготовкою, що 

базується на інтерактивних засадах. 

Студент повинен придбати комплекс навчально-професійних знань, 

умінь і навичок, спрямованих на всебічний розвиток психологічного здоров’я 

учнів та їх особистісний розвиток в цілому. 

Студентам надається можливість використовувати отримані знання в 

області психології на таких видах практики як: психолого-педагогічна, літня 

практика, виробнича практика [2]. Це дозволяє більш ефективно 

поглиблювати процес психолого-педагогічної професіоналізації. У навчальні 

програми курсів потрібно включити елективні модулі з психологічним 

змістом. Слід активно використовувати в навчанні проблемно-пошукові та 

інтерактивні методи. Вкрай корисно моделювання якомога більше 

різноманітних педагогічних ситуацій. Студенти вчаться знаходити найбільш 

дієві комунікативні засоби їх вирішення з опорою на знання психологічних 

закономірностей.  

Основний критерій, який визначає рівень розвитку психологічної 

компетентності вчителя фізичної культури ‒ це можливість педагога успішно 

аналізувати педагогічну ситуацію з точки зору психологічних 

закономірностей і ефективно прогнозувати її розвиток надалі, спираючись на 

знання психології. Перелічимо основні завдання формування психологічної 

компетентності у майбутнього вчителя фізичної культури з урахуванням 

вимог професійного стандарту педагога: 

1. Студент повинен знати і вміти застосовувати на практиці методи 

вивчення своїх можливостей. Це допоможе йому освоїти самоврядування 

індивідуально психологічними факторами, що сприяють успішному 

формуванню професійних компетенцій. 

2. Студент повинен володіти базовими знаннями, вміннями і 

навичками в області психологічної діагностики, при необхідності грамотно 

підбирати психологічні методики для вивчення психічних процесів, що 

допоможе йому розкривати потенціал учнів і прогнозувати ефективність 
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педагогічного впливу в рамках особистісно-орієнтованого підходу, виявляти 

індивідуальні та типологічні особливості учнів. 

3. Майбутній фахівець повинен вміти прогнозувати вплив прийнятого 

професійного рішення на систему роботи з учнями. Йому необхідно знати 

механізми розвитку мотивації фізкультурно-спортивної діяльності, психолого-

педагогічні  основи навчання рухових дій і з урахуванням цих знань будувати 

свою професійну діяльність. 

4. Майбутній фахівець повинен володіти базовими знаннями в області 

загальної психології, вікової психології, знати психологічні особливості 

розвитку дитини на різних вікових етапах, стадії і кризи розвитку 

особистості, закономірності психічного розвитку людини як суб’єкта 

освітнього процесу, щоб з урахуванням цих даних приймати професійні 

рішення і вибудовувати процес комунікації з учнями, застосовувати знання з 

психології при вирішенні педагогічних завдань, розробляти і застосовувати 

сучасні психолого-педагогічні технології [3]. 

5. Майбутній учитель фізичної культури повинен володіти навичками 

спілкування в педагогічному колективі, вміти втілювати в життя комплексні 

педагогічні програми. Його професійні контакти в педагогічному колективі 

повинно спиратися на психологічні закономірності, знання яких дозволить 

йому досягти комунікативної компетентності [4]. 

Можна зробити висновок про те, що основні проблеми в розвитку 

психологічної компетентності майбутніх вчителів фізичної культури лежать в 

області психології спілкування, самопізнання і самооцінки, здатності 

використовувати психолого-педагогічні  техніки взаємодії в практиці. 

Вище перераховані вміння, навички і якості особистості педагога 

необхідно формувати і розвивати в житті і в діяльності на спеціально 

організованих заняттях і тренінгах, на заняттях з психології і педагогіки, в 

процесі виробничої (педагогічної) практики. 

Мотиваційна готовність характеризується як профорієнтація на етапі 

вибору професії і значно впливає на подальше професійне навчання, на 

успішність протікання адаптаційних процесів. Заходи, що проводяться в 

університеті зі студентами, починаючи з першого курсу, дозволяють їм 

швидше адаптуватися до нових умов, «включитися» в процес взаємовідносин, 

встановити контакти, розширити коло свого спілкування, а також розвинути 

комунікативні, організаторські здібності, виявити лідерські якості. 

Необхідно здійснювати навчання таким чином, щоб після закінчення 

навчального закладу випускник в тій чи іншій мірі володів необхідними 

психолого-педагогічними компетенціями, що впливають на ефективність, 

якість і впевненість у своїй подальшій педагогічній діяльності. 
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ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД У НАВЧАННІ  

ЛІНГВІСТИЧНО ОБДАРОВАНОЇ МОЛОДІ 

 

Сьогодні  в системі освіти перед педагогами  постає низка питань, 

пов'язаних з навчанням і вихованням обдарованих і талановитих учнів й 

студентів. Така молодь потребує психолого-педагогічної підтримки, для них 

необхідно розробити інтегровані програми навчання.  

Працюючи з цією категорією учнів, педагоги неодноразово стикаються 

з психологічними і педагогічними труднощами, спричиненими  

різноманітністю видів обдарованості, варіативностю освіти на сучасному 

етапі, суперечливістю між теоретичними моделями і практичними методами 

роботи з обдарованими дітьми, обмеженою кількість педагогів, готових 

підготовлені працювати з такими молодими людьми. При цьому виникає 

потреба враховувати особливості навчання і розвитку обдарованих учнів у 

структурі освіти [1]. 
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Практично перед кожним педагогом постає питання про те, як знайти 

індивідуальний підхід до кожного вихованця. 

Однією з форм роботи з о лінгвістично обдарованою молоддю є 

інтеграція середньої школи і вищого навчального закладу для надання 

додаткової іншомовної освіти. Сьогодні вже назріла потреба використовувати 

для навчанні обдарованих школярів ті самі методи, що  для студентів 

перших-других курсів. Безсумнівно, що методики навчання іноземних мов у 

вищій школі можуть бути адаптовані до методів, що використовуються в 

середній школі. Крім того, керівники навчальних закладів можуть проводити 

спільні науково-практичні конференції - все це дозволить інтенсифікувати 

процес навчання лінгвістично обдарованої молоді. 

У межах співпраці закладів вищої освіти із середньою школою 

викладачі кафедри іноземних мов можуть проводити відкриті засідання 

кафедри; організувати навчально-методичну роботу (визначити тематику 

курсів за вибором, підготувати навчальні і навчально-методичні матеріали);    

розробити навчальну програму елективного курсу «Країнознавство»;  

проводити «Дні відкритих дверей» (ознайомлення абітурієнтів зі специфікою 

навчання на факультеті, а також з професорсько-викладацьким складом, 

сприяння в проведенні олімпіад серед школярів); проведення конференції з 

організації педагогічної практики студентів на базі шкіл, які є філіями 

кафедри; організація консультацій для майбутніх абітурієнтів; організація та 

проведення студентських та викладацьких науково-практичних конференцій 

(залучення вчителів та учнів школи до участі в науково-практичній 

конференції). 

Проведення таких заходів спрямоване на розвиток мовного простору, 

що створює умови для формування особистості обдарованої дитини,  

можливості її самореалізації в полікультурному світі,  при цьому зберігаючи 

взаємозв'язок з рідною мовою, культурою. Організація такої роботи сприяє 

культурному та духовному збагаченню як студентів, так і учнів [2]. 

Викладачі закладу вищої освіти виховують у лінгвістично обдарованої 

молоді толерантність завдяки ознайомленню з культурою країн мов, 

підвищують мотивацію в учнів до вивчення іноземних мов, активізують їх 

пізнавальний інтерес до дисципліни «Іноземна мова», 

Інша форма взаємодії викладачів університету та школи пов'язана з 

індивідуальним навчанням обдарованих учнів, які виявили здібності до 

вивчення іноземних мов. Реалізації цієї умови можлива за умови ведення до 

шкільної програми практичного курсу іноземної мови для обдарованих дітей,  

орієнтованого на збагачення і розвиток якісного аспекту мови, 

вдосконалення навичок іншомовної комунікативної компетенції, а також 

подальший розвиток  всіх умінь і навичок, набутих за попередні роки 

навчання в школі. 
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Практичний курс іноземної мови передбачає навчання обдарованих 

дітей мовленнєвої діяльності в усній і писемній формах на основі оволодіння 

фонетичними, граматичними і лексичними навичками. Головною 

практичною метою навчального курсу є створення умов для розвитку 

обдарованих учнів, а також підвищення якості їхнього навчання, 

розширення можливостей розвитку індивідуальних здібностей, поліпшення 

умов соціальної адаптації учнів, гармонізація відносин в системах «учитель - 

обдарований учень», «обдарований учень - учень», «обдарований учень - 

батьки». 

Отже, завдання педагогів полягає в тому, щоб в максимальному обсязі 

забезпечити реалізацію мовних потреб лінгвістично обдарованих дітей, 

перетворити їх лінгвістичні здібності,  допомогти зануритися в мовне 

середовище. 

Список використаних джерел 

1. 1.Рабочая концепция одаренности. М.: Магистр, 1998. 68 с. 

2. Щербатых Л.Н. Специфика работы с лингвистически одарёнными 

школьниками.  Наука и школа.  2012.  № 4.  С. 81-84. 

 

 

УДК 378 

Ілля КРИВОРУЧКО, Оксана ШУКАТКА 

м. Львів 

Kryvoruchko382@gmail.com, shukatka1973@ukr.net 

 

ПРИНЦИПИ ІДЕОЛОГІЇ ЗДОРОВ’Я ЧАСІВ ВІДРОДЖЕННЯ 

 

Натуралістична філософія часів Відродження суттєво вплинула на 

просвітницькі, а згодом і сучасні течії філософії. На відміну від 

Середньовіччя, у період Ренесансу відродилася давньогрецька удосконалена 

концепція здоров’язбереження, з’явилися нові погляди на зміцнення здоров’я 

людини, що суттєво вплинуло на формування філософії Емануїла Канта, 

Спінози, Лейбніца, Вольтера та ін. завдяки діяльності двох найвизначніших 

філософів Раннього та Пізнього Відродження – Рене Декарта та Френсіса 

Бекона. 

У період Ренесансу (XIV-XVII ст.), на відміну від Середньовіччя (V-XIV 

ст.), відбулося помітне ослаблення впливу церковних інституцій на суспільне 

життя, в тому числі, на формування філософських поглядів про здоровий 

спосіб життя. Розвинулася антропоцентрична концепція, яка полягала в тому, 

що людина є центром Всесвіту та ціллю всіх подій, які відбуваються в 

навколишньому світі. Як наслідок, відомі філософи, вчені епохи Відродження 

почали використовувати праці давньогрецьких та римських авторів 
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(Гіппократа, Аристотеля, Платона та ін), що у подальшому вплинуло на  

розвиток ідеології здоров’я.   

Варто зазначити, що яскравими представниками філософії здоров’я 

часів Ренесансу були Френсіс Бекон (1561-1626 рр.) та Рене Декарт (1596-

1650 рр.).  

Для Рене Декарта головним напрямом філософії стала медицина, яка 

зводилася до збереження здоров’я та збільшення тривалості життя. Він 

вважав, що здоров’язбереження – це перше благо й основа всіх інших благ 

життя [2, с. 3]. Таким чином, французький філософ, протиставляючись 

схоластичним доктринам, вважав, що турбота про себе та віра в існування 

Бога мають бути збалансовані. Крім того, у «Беседа з Бурманом» Декарт 

зазначає, що після 30 років люди не мають відвідувати лікарів, оскільки через 

розумову свідомість, життєвий досвід самостійно можна зрозуміти, що 

корисно, а що шкідливо. У такий спосіб, люди стають лікарями самого себе. 

Саме тому, одним із найголовніших принципів філософії збереження 

здоров’я, як вважав філософ, має стати самолікування, але Декарт вважав 

цей принцип не цілком істинним, а раціональним для того, щоб пов’язати 

душу та тіло хворого індивіда.  

Згідно з сучасними дослідженнями філософії Декарта можна виділити 

три типи медицини, кожний із яких має свій вектор на здоров’язбереження: 

- механістичний (людське тіло сприймається як фізіологічна машина, 

яка функціонує на рівні з іншими природними механізмами);  

- дегуманізація хвороби;  

- психосоматичний (хвороба тіла людини сприймається на рівні зі 

станом душі).  

Френсіс Бекон, як і Рене Декарт, вважав філософію про збереження 

здоров’я однією з найголовніших. Англійський філософ стверджував, що 

здоров’я – це одне з основних благ, яким людина володіє від самого 

народження. На відміну від французького філософа, у своїх судженнях 

опирався на досягнення гіпократової школи та її роль у розвитку ідеології 

здоров’язбереження. Також Френсіс Бекон був прихильником вивчення 

людського тіла, задля того, щоб у подальшому уникати проблем зі здоров’ям 

людей. Зазначимо, що у період Середньовіччя церква не підтримувала 

подібні погляди. У своїх трактатах англійський філософ пізнього Відродження 

принцип збереження здоров’я, на відміну від Рене Декарта, пояснив таким 

чином: світ володіє якісною різноманітністю, і в землі вона породжується 

тим, що змішується з повітрям у різних пропорціях та утворює тілесні «духи», 

які проникають у мозок людини й потім поширюються по всьому тілу. Саме 

звідти визначаються функції кожного органу людини. Від стану «духів» 

залежить збереження та зміцнення здоров’я індивіда. Таким чином, Френсіс 
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Бекон розвинув ідеологію збереження здоров’я в натурфілософському 

напрямку.   

Порівнявши принципи ідеології збереження здоров’я французького та 

англійського філософів часів Відродження, можна зробити висновок, що Рене 

Декарт та Френсіс Бекон, опираючись на власну позицію, праці й досягнення 

античних вчених та протиставляючись схоластичним доктринам, 

вдосконалили ідеологію здоров’я та заклали основи поглядів на збереження 

здоров’я з точки зору натуралістичної філософії, що в свою чергу суттєво 

вплинуло на просвітницькі, а згодом і на сучасні течії філософії. Широта 

рекомендацій відомих філософів свідчить про те, що історія виникнення 

вчення про здоров’я виходить за межі медицини, конкретизуючи не лише 

медичні, а й педагогічні відомості та загальнолюдську, філософську думку [3, 

с. 77], а головним посланням стародавніх учених було переконання в тому, 

що саме спосіб життя людини має забезпечувати збереження здоров’я, 

профілактику хвороб душі і тіла. 
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Математика, природа, мова пронизують усю діяльність людини. 

Математичні поняття сьогодні використовуються на кожному кроці і дитини-

дошкільника. Без них неможливий всебічний розвиток з використанням 

сенсорних еталонів. 

Сенсорні еталони – зразки якостей предметів, створені людством у 

процесі суспільно-історичного розвитку. Виділяють такі сенсорні еталони: 
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1. Ознайомлення з еталонами форми (геометричними фігурами) у 

сенсорному вихованні відрізняється від їхнього вивчення у процесі 

формування елементарних математичних уявлень. Метою сенсорного 

виховання є упізнавання відповідної форми, називання і вміння діяти з нею. 

Уміння аналізувати форму не є спеціальним завданням сенсорного 

виховання. Знайомство з геометричними фігурами, такими, як коло, 

квадрат, трикутник вчить обстежувати форму, використовуючи дослідницькі 

дотикові дії. Згодом у дітей розвивається уявлення про геометричні фігури, 

про об’ємні тіла, такі як куб і куля. Діти виділяють ознаки кожної фігури за 

допомогою зорової та дотиково-обстежувальної діяльності. Дошкільники під 

час навчання можуть співвідносити форму предмета зі знайомою 

геометричній фігурою. Наприклад, під час ознайомлення з прямокутником, 

діти знаходять відмінності від інших геометричних фігур (коло, квадрат, 

трикутник). 

2. Еталонами величини є умовні мірки. У процесі сенсорного 

виховання, на відміну від математичної підготовки можна не 

використовувати метричну систему, а встановлювати розміри предмета 

залежно від місця, яке він займає в ряду однорідних.  

3. Уявлення про розмір ускладнюються у процесі переходу від 

порівняння двох-трьох предметів з множиною предметів, що утворюють ряд 

величин, які зменшуються або збільшуються. 

4. Пізніше дітей ознайомлюють з відтінками кольору, різновидами 

геометричних фігур, відношеннями за розміром, що виникають між 

елементами ряду, який складається з більшої кількості предметів. Одночасно 

дошкільникам розкривають способи обстеження предметів: групування за 

кольором і формою на основі зразків-еталонів, послідовний огляд і опис 

форми, виконання дій окоміру. У дітей дошкільного віку слід розвивати 

аналітичне сприймання – уміння орієнтуватись у поєднанні кольорів, 

виділяти окремі виміри величин, розрізняти форму предметів [2, с. 5]. 

Зупинимося детальніше на ключових ідеях сенсорного розвитку 

видатних педагогів. Італійський лікар та педагог М. Монтессорі запровадила 

в дошкільну педагогіку таке поняття як «сенсорна культура». Зміст 

педагогічної теорії М. Монтессорі характеризують три провідні положення, 

саме: виховання повинно бути вільним, індивідуальним та спиратися на 

спостереження за дитиною [1, с. 232]. 

Так, розроблені педагогом Р. Штайнером сенсорні матеріали вчать 

розрізняти форму, колір та якості різних предметів. Цей матеріал фіксує 

дитячу увагу на певній ізольованій властивості предмета, наприклад: 

формуванню уявлення про об’єм допомагають – циліндри, куби й призми; 

дозволяють знайомити з довжиною – палиці, поділені на дециметри; 
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різнокольорові шматки шовкової тканини – знайомлять з різнобарв’ям 

відтінків [4, с. 10]. 

Цікавим є дидактичний матеріал математичного змісту Ф. Фребеля, під 

назвою «дари Фребеля», що складається з: 6 кольорових м’ячів, обмотаних 

шерстю, пофарбованих в різні кольори (червоний, жовтий, блакитний, 

помаранчевий, зелений та фіолетовий); дерев’яних куль, циліндра та куба; 

куба, розділеного на 8 кубиків; куба, розділеного на 8 продовгуватих брусків; 

куба, розділеного на 27 кубиків, з них 21 цілих, 3 розділені на 6 призм і 3 

розділені на 4 частини кожен, всього 39 геометричних тіл; 27 цеглинок, з них 

21 ціла, 3 розділені навпіл і 3 розділені вздовж, всього 33 геометричних тіла 

[3, c. 97]. 

Дослідниця Є. Тихеєва розробила систему дидактичних матеріалів, а 

головним принципом визначила його парність: 1) штучні: лото, дерев’яні 

форми та тіла, будівельний матеріал, іграшки, картини; 2) природні: насіння, 

плоди, овочі, листя, квіти, каміння та ін.; 3) побутові предмети: меблі, посуд, 

одяг, знаряддя праці, викидний матеріал [5, с. 122].  

Таким чином, в залежності від віку дітей зміст сенсорного виховання 

укладається та організовується по-різному. Сучасна теорія сенсорного 

виховання орієнтована на використання в освітньому процесі різноманітного 

матеріалу для формування у дітей уявлень про сенсорні еталони та 

узагальнені способи обстеження предметів. 
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На даний час у психологічній науці існують багато позицій і поглядів на 

особливості впливу батька і матері на психоемоційний розвиток дитини. За 

сучасних умов батько стає рівноправним вихователем, який має близький 

емоційний контакт з дитиною. Ця тенденція відображається у терміні 

«співбатьківство». Специфіку відносин «мати-дитина» можна розглянути з 

точки зору теорії прихильності, яку запропонував Дж. Боулбі. У теорії 

прихильності  розглядаються найважливіші впливи на ранній емоційний 

розвиток дитини і робляться спроби пояснити виникнення і зміни сильних 

емоційних зв’язків між індивідами, які формуються протягом усього 

життєвого шляху. Стабільна надійна прихильність в дитинстві є головною 

умовою нормального розвитку особистості. 

Дж. Боулбі вважав, що мати і немовля входять в саморегулюючу 

систему, частини якої взаємозумовлені. Прихильність між матір’ю і дитиною у 

межах цієї системи відрізняється від психологічних та соціальних «відносин» 

тим, що «прихильність» розуміється лише як частина комплексної системи 

відносин між дитиною та його найближчим сімейним оточенням [1].  

Система прихильності являє собою первинну, генетично закріплену 

мотиваційну систему, яка активується між первинною значимою особою та 

немовлям відразу після його народження і має функцію забезпечення 

виживання. 

Протягом першого року життя дитина формує внутрішні моделі 

поведінки та пов’язані з ним афекти, власні та материнські, так звані 

«внутрішні робочі моделі». Ці моделі забезпечують передбачуваність поведінки 

значущого дорослого і дитини в ситуаціях прихильності [2]. У цей період 

дитина приходить до висновку про те, що коли виникає небезпека, у нього є 

свій значимий дорослий – надійний та безпечний в емоційному плані: якій 

відповідає на потреби, підтримує і знаходиться повністю в розпорядженні 

дитини, з ним затишно і безпечно, він відповідає характерною близькістю або 

дистанцією на сигнали дитини, а, також, великим поведінковим 

репертуаром. 

Для кожної окремо значимої людини, спираючись на рівень її 

значимості, у дитини створюються індивідуальні робочі моделі. Спочатку такі 

робочі моделі бувають гнучкими, однак, у міру дорослішання дитини, стають 
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більш стабільними, перетворюючись на так звані «репрезентації 

прихильності», які можуть бути як усвідомленими, так і частково 

несвідомими.  

Немовля шукає близькості з матір’ю передусім тоді, коли відчуває 

тривогу або страх. Пошук близькості відбувається через візуальний контакт з 

матір’ю, встановлення тілесного контакту з нею. При цьому дитина завжди 

буває активним партнером, який зі свого боку сигналізує, коли у нього 

з’являються потреби в задоволенні, потреби в близькості і захисті. В моменти 

страху або почуття безвихідності, можна спостерігати такий феномен:  

доросла людина, також, може кликати матір на допомогу або рефлекторно 

копіювати позу «ембріона», намагаючись на несвідомому рівні повернутися в 

преднатальний період, і знайти, таким чином, місце від усіх негаразд і 

страхів, відчути себе в безпеці. 

У роботах Боулбі присутнє таке поняття, як ієрархія значимих дорослих. 

Немовля частіше формує надійну симпатію до того значимого дорослого, 

який, піклуючись про нього, чуйно задовольняє його потреби так, як йому 

необхідно. Якщо головний значимий дорослий відсутній, коли дитині 

загрожує небезпека або якщо дитину розлучають з ним, він реагує горем, 

плачем, гнівом і приступає до активного пошуку свого значимого дорослого.  

Протягом першого року життя немовля формує ієрархію різних 

значимих осіб, до яких він – залежно від їх присутності і доступності, а, 

також, від сили пережитого страху розлуки – звертається в певній черговості. 

Наприклад, якщо при явній чи уявної небезпеки мати як первинне значуща 

особа недоступна, то дитина буде покладатися на допомогу і співучасть 

батька (наприклад), в якості вторинної значущої фігури. 

Так, особливості темпераменту дитини, установки та особистісні 

характеристики батьків, їх методи виховання створюють певний патерн 

взаємодії між дитиною і кожним з батьків. 

Незважаючи на те, що немовлята володіють вродженою здатністю 

формувати прихильності, але, об’єкти, які обираються, сила і якість цих 

уподобань частково залежать від поведінки батьків по відношенню до 

дитини. В якості основних параметрів соціальної взаємодії між батьком і 

дитиною, які є головними для формування прихильності, виділяють – 

сензитивність, синхронність і взаємність. Критерієм сензитивної взаємодії є 

здатність діяти в гармонії з сигналами і поведінкою дитини.  

Чуйність по відношенню до дитини з боку значимого дорослого вкрай 

важлива, особливо в перші роки його життя. Чуйність батьків відрізняється 

від надлишкової опіки тим, що чуйні батьки заохочують дитину в його 

зростаючої самостійності і сприяють його емоційному розвитку, посиленню 

здатності до спілкування з іншими людьми. 
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Концепція чуйності у наукових дослідженнях прихильності в основному 

була розроблена М. Ейнсворт. Було встановлено, що діти матерів, які 

проявляють чуйність при догляді за ними, в незнайомій ситуації частіше 

проявляють патерн поведінки, який можна класифікувати як надійну 

прихильність. Протилежні результати, а саме прояв ненадійної прихильності, 

частіше відзначалися у дітей, матері яких не відрізнялися підвищеною 

чуйністю. 

Дослідження фахівців [3] свідчать про зв’язок надійної прихильності з 

трьома видами змінних, а саме: особистісні особливості матері до 

народження дитини; особливості шлюбу; темперамент дитини. Якщо 

спостерігаються проблеми в двох і більше з цих сфер, то можна припустити 

формування ненадійної прихильності.  

Акцент на відносинах дитини і матері не означає, що батько і інші 

члени сім'ї не відіграють важливої ролі для розвитку дитини. Дослідники 

встановили, що немовля розрізняє батька і матір, і прихильність до батька 

проявляється у нього вже на восьмому місяці [2]. Були виявлені і відмінності 

в тому, як батьки і матері грають, спілкуються з хлопчиками і дівчатками. 

Важлива роль батька проявляється в таких аспектах: батько допомагає 

дитині розвивати здатність до регуляції агресії; батько може стати 

посередником між дитиною і матір’ю, забезпечуючи додаткову «дозаправку» 

під час емоційних зривів; у віці вісімнадцяти місяців проявляються ранні 

ознаки ідентифікації з батьківськими установками. Відсутність або втрата 

батька в перші вісімнадцять місяців життя може привести до порушень 

поведінки і емоційних розладів, які не відразу розпізнаються.  

Теорія прихильності показує, що прихильність залишається на все 

життя, а не закінчується після першого року життя. Патерни прихильності, 

придбані в ранньому дитинстві, зберігаються як несвідомі моделі поведінки і 

переживання, однак, в ході подальшого розвитку вони частково стають 

явними і тим самим доступними для рефлексії. 
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ЗНАЧЕННЯ ГЕОГРАФІЧНОЇ КАРТИ В ГЕОГРАФІЧНІЙ ОСВІТІ 

 

Карта ‒ це зменшене зображення поверхні Землі або її частини на 

площині, показане за допомогою умовних знаків. Карта є головним 

дидактичним і динамічним посібником у викладанні географії. Чому така 

велика роль географічної карти в географії? Це визначається специфікою 

даного предмету. Досліджувана географією поверхня земної кулі настільки 

велика, що недосяжна одночасному безпосередньому огляду. Не можна 

миттєво охопити поглядом навіть територію свого населеного пункту або його 

району. За допомогою ж географічної карти можна оглянути відразу весь 

світ, більш детально вивчити його частини, можна зіставляти між собою 

окремі частини земної поверхні, знаходити між ними подібності та 

відмінності, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між географічними 

об’єктами [3,с.78]. 

Без карти не можна було б порівнювати одну частину поверхні Землі з 

іншою, отже, без карти не могла б існувати географія, як наука про поверхні 

Землі і її частинах. Не випадково у стародавніх греків географія оформилася 

як наука одночасно з винаходом географічної карти. 

Що дає карта у викладанні географії? По-перше, по карті можна 

визначати географічне положення будь-якого географічного об’єкта: його 

розташування по відношенню до різних об’єктів, наприклад до екватора і 

полюсів, в яких кліматичних поясах та природних зонах він знаходиться, яке 

його розташування по відношенню до океанів і морів, його зв’язок з 

господарськими, політичними та культурними центрами. 

За допомогою визначення географічних координат об’єктів, можна 

точно визначити місце розташування того чи іншого з них. Як відомо, 

природа будь-якої місцевості багато в чому визначається її географічним 

положенням, від якого залежить величина сонячної радіації, особливості 

клімату і грунтово-рослинного покриву, господарська спеціалізація регіону та 

багато іншого. 

Карта показує розміщення об'єктів на поверхні Землі, що цікавлять 

людину. Вона дає уявлення про взаємне розташування материків і вод 

Світового океану, великих рівнин і гір, країн, міст і т.ін. На карті не тільки 

можна охопити поглядом всю Землю, всю країну в цілому, але і з’ясувати 

взаємозв’язок і залежність елементів окремих географічних комплексів, 
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ландшафтів. Без карти важко було б здійснити комплексний розгляд 

географічних явищ і процесів [2,с.53; 5,с.130]. 

По-друге, за допомогою географічної карти можна вивчати не тільки 

положення і взаємовідношення, але також розміри і форму географічних 

об’єктів: особливості конфігурації частин світу, океанів, морів, озер, кордонів 

країн, форм поверхні, висоти об'єктів рельєфу, глибини водойм та інше.  

Карта показує розміщення родовищ корисних копалин, кліматичних поясів, 

основних типів ґрунтів, природних зон, розміщення людства, його 

господарську діяльність. І, звичайно, за допомогою географічної карти ми 

вивчаємо розташування різних географічних об’єктів ‒ їх номенклатуру. 

Іноді карту порівнюють з телескопом і мікроскопом, які, як і карта, 

допомагають бачити досліджуваний предмет. Але географічна карта ‒ це не 

тільки інструмент пізнання і наочний дидактичний і динамічний посібник; 

вона ‒ як захоплююча книга. Тому завдання вчителя географії ‒ це, перш за 

все, навчити школяра працювати з географічною картою ‒ формувати 

навички читати карту і знати її основні об’єкти.  

Географічна карта має величезне навчально-виховне і практичне 

значення. Робота з картами Атласу і контурними картами формує у дітей 

інтерес до географії, підвищує мотивацію до вивчення предмета у школярів, 

сприяє розвитку творчої уяви і мислення, збагачує їх усне мовлення. Відомо, 

що географічна карта має велике значення не тільки в науці, а й в 

практичному житті, наприклад при вивченні господарських об’єктів, об’єктів 

соціальної інфраструктури. Все це переконує в тому, що карта повинна 

завжди перебувати в центрі уваги під час навчання географії. Учні повинні 

знати карту і вміти нею користуватися в різних нестандартних ситуаціях. І 

головну допомогу у вивченні карти має надати вивчення географічної 

номенклатури. 

Вчителю географії необхідно не тільки сформувати знання про той чи 

інший географічний об’єкт, його місцезнаходження, але ще необхідно 

виявити рівень засвоєння знання географічної карти. Для впорядкування 

роботи вчителя можна використовувати кілька способів, наприклад, скласти 

для кожного курсу варіанти для перевірки, а до них ‒ контурні карти із 

спеціально розробленою системою умовних знаків. Склад номенклатури для 

тестової перевірки повинен відповідати державному стандарту з географії, 

але включати ряд питань, що не входять в Держстандарт. Це необхідно для 

того, щоб розширити кругозір учнів і для більш успішного формування 

географічного мислення і розвитку географічної пам’яті [4,с.47; 7,с.158]. 

Для тих учнів, які займаються поглибленим вивченням географії, можна 

запропонувати завдання «Логічний ланцюжок», де учням потрібно виділити 

ознака, за якою вони будуть вибирати той чи інший географічний об’єкт з 
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декількох, тобто їм потрібно визначити логіку питання і виключити випадає 

зі списку географічний об’єкт [1]. 

У контексті Нової української школи вельми актуальним є всебічний 

розвиток методик навчання шкільних предметів на засадах 

дитиноцентризму. Ці положення є важливими і для методики навчання 

географії, яка спирається на використання різноманітних засобів навчання, у 

тому числі й географічної карти. Вона ж, виконуючи роль геоінформаційної 

моделі, є важливим дидактичним засобом у розумінні просторово-часових 

механізмів оточуючої реальності. Окрім цього, карта є важливим 

інструментом пізнання світу. У цьому й полягає її важлива метапредметна 

роль [5,с.100]. 
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СПЕЦИФІКА СОЦІАЛЬНОГО СТАНОВЛЕННЯ ДИТИНИ 

 

Період дитинства важливий і складний. Той досвід, який набувається 

дитиною в ранньому віці свідомо і несвідомо – визначає головні патерни 

взаємовідносин між людьми, роль яких значно впливає в подальшому житті. 

Соціальне значення дитинства може бути абсолютно різним у різних 

суспільствах. Індивід не народжується членом суспільства. «Він народжується 

зі схильністю до соціальності, а потім стає членом суспільства» [1, с. 211]. 

Найважливішими інститутами первинної соціалізації є сім’я і заклади 

дошкільної освіти. Результати соціалізації визначаються об’єктивними 

характеристиками сім’ї (соціальним статусом, матеріальними умовами сім’ї, 

рівнем освіти батьків і ін.), ціннісними установками, стилем життя і 

взаєминами членів сім’ї.  

П. Бергер розглядав процес первинної соціалізації через процес 

інтерналізації. Базисний світ, набутий в процесі первинної соціалізації є 

цілісною реальністю, який характеризується нормативними, емоційними і 

когнітивними компонентами. Ці компоненти мають специфічний зміст, який 

безпосередньо залежить від середовища, в якій виховується дитина. 

  «Первинна соціалізація не може відбуватися без емоційно зарядженої 

ідентифікації дитини з його значущими іншими» [1, с. 230]. У процесі 

первинної соціалізації дитина сприймає значимих інших як посередників між 

ним і реальністю. Дитина інтерналізує світ своїх батьків як весь світ, а не як 

світ, що відповідає певному соціальному контексту. Після закінчення 

первинної соціалізації, деякі кризи, що переживають індивіди, викликані 

усвідомленням того, що світ батьків – не єдиний з існуючих. Це призводить 

до шоку, розчарування. Соціалізація ніколи не буває повною і ніколи не 

завершується. 

Сім’я для дитини є мікромоделлю суспільства, а також є 

найважливішим фактором у виробленні системи соціальних установок, 

формування життєвих планів, соціальної спрямованості особистості. 

Соціальні правила вперше усвідомлюються в сім’ї, культурні цінності 

суспільства споживаються через сім’ю, пізнання інших людей починається з 

сім’ї.  

Сімейне виховання – складова частина цілеспрямованої соціалізації 

людини (свідоме дотримання соціальнім нормам поведінки), в той же час в 

будь-якій сім’ї дитина проходить і стихійну соціалізацію. Результати 
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соціалізації визначаються об’єктивними характеристиками сім’ї (соціальним 

статусом, матеріальними умовами сім’ї, рівнем освіти батьків і ін.), 

ціннісними установками (просоціальними, асоціальними, антисоціальними), 

стилем життя і взаємин членів сім’ї.  

Специфіка соціального становлення дитини дозволяє набути соціальний 

й культурний досвід й можливості його придбання як в сімейному оточенні, 

так і завдяки умовам реалізації різних програм розвиваючого характеру, які 

пропонуються і здійснюються в закладах дошкільної освіти. Згідно закону 

«Про дошкільну освіту» дошкільна освіта розглядається як цілісний процес, 

спрямований на: забезпечення всебічного розвитку дитини дошкільного віку 

відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та 

фізичних особливостей, культурних потреб; формування у дитини 

дошкільного віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду 

(стаття 4). 

Завдяки реалізації програм розвитку дитини – дитина набувають досвід 

соціалізації. Програми сприяють засвоєнню правил, норм і обмежень, 

моральних директив. 

Механізми соціалізації сприяє передачі накопиченого досвіду від 

покоління до покоління. До таких механізмів відносяться: імпрітинг –

передається людині від народження (острах висоти, дізнавання дитиною 

батьків і т.п.); наслідування – завдяки прикладу, зразку (цей механізм 

ефективно працює в дошкільному віці); ідентифікація – ототожнення зі 

значим дорослим тим чи іншим емоційним засобом; рефлексія – внутрішній 

діалог, у якому людина оцінює, приймає або відкидає цінності, правила, 

стандарти (відбувається між окремими частинами особистості, вигаданими 

співрозмовниками). 

У ситуації, коли дитина виховується в інтернатному закладі, соціальне 

становлення дитини здійснюється завдяки: психологічному супроводу 

індивідуального розвитку дитини; педагогічної підтримки; навчанню 

навичкам соціальної компетентності; соціальної допомоги. Розглядаючи 

комплексний супровід дитини як систему соціально-педагогічної допомоги, 

ми виділяємо наступні його особливості: сполучення й взаємопроникнення 

соціального й психолого-педагогічного аспектів у даній діяльності; 

міждисциплінарний характер підходів; широкий спектр різних видів 

діяльності, спрямованих як на рішення актуальних проблем розвитку дитини, 

так і на попередження виникнення дезадаптації; використання 

індивідуального й диференційованого підходів у виявленні й рішенні  

конкретних проблем його особистісного розвитку й соціального становлення. 

Таким чином, процес супроводу дитини в умовах інтернатної установи має 

ряд особливостей. 
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Процес супроводу дитини в умовах інтернатної установи передбачає 

проходження дитиною наступних етапів [2]:  

Першим етапом реалізації програми позитивного розвитку є створення 

атмосфери довіри, поваги, безумовного прийняття й любові дітей з боку 

педагогів і практично всіх співробітників дитячого будинку. Діти повинні 

почувати себе, безумовно, улюбленими й захищеними так само, як і в гарній 

родині.  

На другому етапі необхідно чітке і ясне розуміння дітьми своїх прав і 

обов'язків, формування знань і навичок соціальної взаємодії й гуртожитку. 

Тут необхідна чіткість, послідовність, вимогливість із боку  дорослих при 

дотриманні всіх умов першого етапу. Усвідомлення прав і обов’язків закладає 

основи позитивного світогляду людини, поняття справедливості й моральних 

основ життя суспільства. Так само, як і на першому етапі, вихователі повинні 

бути безумовним зразком поводження й відносини до всіх навколишніх і 

різних сторін соціального життя вихованців.  

На третьому етапі реалізації програми – формування навичок 

самоорганізації, саморегуляції й вольового подолання життєвих труднощів: у 

навчанні, в інших видах діяльності, – на основі розуміння прав і обов’язків 

кожної людини, а також, – на основі теплих людських відносин, дружби й 

прихильності.  

На четвертому етапі акцент робиться на власних інтересах дитини, 

підтримки його в соціально прийнятних захопленнях. Формується мотивація 

досягнення й успіху. Розвиваються пізнавальні, естетичні, творчі потреби.  

Безсумнівно, у роботі з конкретними дітьми потрібно враховувати 

особливості їхнього розвитку й застосовувати різноманітні психолого-

педагогічні форми, прийоми, методи й техніки виховання, адекватні 

віковому й особистісному етапам розвитку. 

Ми привели лише найбільш загальні орієнтири для створення й 

реалізації конкретних моделей адаптивно-розвиваючого середовища, які 

повинні напрацьовуватися творчими командами вихователів, педагогів у 

партнерській взаємодії із фахівцями різних служб.  
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ЗМІСТ ШКІЛЬНОЇ ІСТОРИЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНІ ТА ЙОГО 

ВІДОБРАЖЕННЯ У ШКІЛЬНИХ ПІДРУЧНИКАХ З ІСТОРІЇ  

 

Принципово важливе значення має політика держави в освітній сфері, 

спрямована на толерантне й об’єктивне висвітлення історії України, 

створення для навчання якісно нових підручників і методичних посібників 

для вищої та середньої школи з врахуванням рекомендацій та зауважень 

викладачів, науковців, громадськості, а також відповідних зарубіжних 

напрацювань. Саме середня і вища освіта є на сьогодні потужними 

ретрансляторами знань про минуле, модераторами історичної пам’яті нового 

покоління українських громадян.  

Проблемами формування вітчизняної історичної освіти займалося 

чимало вітчизняних дослідників, серед яких можемо назвати К. Баханова, 

В. Верстюка, Ю. Волошина, В. Гриневича, Я. Грицака, С. Кульчицького, 

Ф. Турченко, О. Удода, І. Юхновського, Н. Яковенко та багатьох інших. 

Основний курс з історії, що викладається в загальноосвітній школі, – це 

історія України. Слід зазначити, що історія Української РСР викладалась в 

українських школах ще за радянських часів, але цей предмет вважався 

додатковим і був розрахований лише на 30 навчальних годин. З 1989/90 

навчального року курс історії УРСР став у школах самостійним предметом. 

Навчальними планами на нього відводилося 102 години. З 1991/92 н.р. 

історія України стала повноцінним предметом, який вивчається з 5-го по 11-

й класи.  

Слід відзначити, що Україна першою серед країн СНД створила повний 

комплект власних підручників із всесвітньої історії та історії України, що 

викладаються у загальноосвітніх навчальних закладах. Як зазначає відомий 

дослідник історії Ярослав Грицак, «для сучасного українського історика – а 

надто того, який творить нові синтези і пише нові підручники, 

найважливішою метою є редефініція старої та творення нової української 

ідентичності» [1, c. 112]. 

На початку 90-х років шкільна історична освіта зазнала суттєвих 

структурних змін. Ще зовсім недавно курс історії України мав ілюструвати 

регіональні особливості процесів, що відбувалися у суспільстві, перетворився 

в курс історії суверенної держави з давнім історичним корінням. Однак, із 

здобуттям Україною незалежності, у вітчизняній педагогіці та методиці 

навчання історії, пошук нової методології перейшов у принципово нову 
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площину – органічного поєднання загальнодемократичних й гуманістичних 

засад з національними і державними.  

У другій половині 90-х років оновлення змісту шкільної історичної 

освіти відбувалося під гаслом реалізації програми «Освіта. Україна ХХІ 

століття» під впливом кількох чинників: швидкого розвитку історичної науки, 

поступового входження України до європейського освітнього простору, яке 

розпочалося після вступу України до Ради Європи. 

З 2000 року починається новий етап формування системи поглядів на 

мету, завдання, принципи, зміст та структуру шкільної історичної освіти, що 

випливає з оприлюдненого проекту Концепції 12-річної загальної середньої 

освіти. Для забезпечення навчального процесу потрібно було запровадження 

нового покоління підручників. Адже до 1991 р. в Україні навчалися за 

єдиними підручниками для всіх громадян СРСР, а історія УРСР викладалася 

як додаток до загальносоюзної історії.  

Виникла потреба створити цілий комплект підручників з історії України 

від найдавніших часів до сучасності, від 5 до 11-го класу. Такий комплект 

досить швидко створено на базі видавництва “Генеза”, яке за два-три роки 

зібрало авторів та за допомогою методистів Міністерства освіти України, 

видало перші історичні підручники незалежної України.  

Серед авторів підручників з історії були: В. Мисан (5 клас), Р. Лях і 

Н. Темірова (7 клас), Г. Швидко (8 клас), В. Сарбей (9 клас), Ф. Турченко 

(10 клас), Ф. Турченко, П. Панченко, С. Тимченко (11 клас).  

Друга половина 1990-х рр. породила нове покоління підручників та 

нову генерацію авторів, які подавали вже альтернативні варіанти 

підручників (В. Власов (5, 7, 8 клас), В. Смолій, В. Степанков (7, 8 клас), 

Ф. Турченко, В. Мороко (9 клас), С. Кульчицький, Ю. Лебедєва (10 клас), 

С. Кульчицький, Ю. Шаповал (10 клас), Ю. Шаповал, С. Кульчицький (11 

клас). 

Масштабні та доленосні революції 2005 та 2014 років, війна, окупація 

Криму залишили свій відбиток в історії нашої територіальної цілісності. У 

2014 році у програму викладання включили Революцію Гідності, Небесну 

Сотню, гібридну війну, волонтерський рух, згодом – «кіборгів». Питання 

конфлікту на сході України внесли також і в програму зі «Всесвітньої історії». 

Повноцінні підручники з «Історії України», де б ішлося про збройний конфлікт 

на сході, з’явилися, як і планувалося, в 2019 році [2]. 

Викладання історії сьогодні на порозі введення інтегрального курсу, де 

б на історію України припадало не менше 60% навчального часу. Модуль 

оцінки подій української і всесвітньої історії має мати спільні концептуальні 

засади. Але має бути присутнім український погляд на події, як у світі, так і в 

Україні, який враховуватиме світовий досвід толерантного ставлення до прав 

людини, пріоритету людських цінностей і цивілізаційних цінностей культури. 
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ФОРМИ ЕДУКАЦІЇ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ 

 

Ефективна професійна підготовка майбутніх лікарів у медичних 

закладах вищої освіти України є актуальною проблемою сучасної психолого-

педагогічної науки. Важливу роль у підготовці фахівців у медичних закладах 

вищої освіти відіграє едукація, яка сприяє підготовці високорозвиненого, 

інтелектуального, духовно багатого фахівця медичної галузі. Необхідність 

вдосконалення професійної підготовки медичних фахівців на основі едукації 

визначається важливістю становлення ефективної системи охорони здоров’я 

України, яка має виконувати запит суспільства – надання якісної, 

раціональної і максимально якісної медичної допомоги кожному громадянину 

нашої країни [1, 3].  

Едукація – це термін, яким позначають увесь процесуальний компонент 

освіти у його триєдності – навчання, розвитку і виховання [2]. 

Розглянемо форми едукації як зовнішнє вираження узгодженої 

діяльності викладачів та студентів медичних спеціальностей, що мають 

здійснюватися в певному порядку і режимі. Організаційні форми едукації 

класифікуються за різними способами, наприклад за кількістю студентів, 

місцем проведення занять (аудиторні або на клінічних кафедрах), тривалості 

занять тощо. Залежно від кількості студентів можна виділити масові 

(наприклад, проведення лекцій в аудиторії), колективні, групові, 

мікрогруппові (наприклад, практична робота на клінічній кафедрі) і 

індивідуальні форми едукаціі. За тривалістю розрізняють класичну пару (1 

год 20 хв) з однієї дисципліни щотижня при стрічковій формі, циклічну 

форму (передбачає начання лише однієї дисципліни протягом певного 

проміжку часу, наприклад, лише медичної та білогічної фізики 9 днів підряд 

на семестр, а потім перехід до іншої дисципліни), заняття одного дня (коли 

один день викладається одна дисципліна, на інший день – друга дисципліна). 

https://day.kyiv.ua/uk/article/cuspilstvo/borotba-naratyviv
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Незалежно від організаційної форми едукації обов’язково мають бути як 

навчальні аудиторні заняття, так і виконання індивідуальних завдань, 

практики, контрольні заходи та самостійна робота студентів. Основними 

видами навчальних занять є: лекції, лабораторні роботи, практичні заняття в 

аудиторіях та у лікарнях, поліклініках, семінарські заняття, комп’ютерний 

практикум, індивідуальні та групові консультації, екскурсії, навчальні 

конференції; курсові, дипломні, магістерські роботи; різні види контролю, 

оцінювання та обліку знань, умінь і навичок студентів (колоквіуми, заліки, 

іспити, захист курсових, дипломних і магістерських робіт); організація 

науково-дослідної роботи студентів (науково-дослідні гуртки, медичні 

об'єднання, проблемні групи, наукові школи, студентські наукові товариства) 

тощо. 

Внаслідок запровадження тривалого карантину по всій Україні, 

дистанційна освіта в закладах вищої медичної освіти у 2020-2021 роках 

зайняла провідне місце серед форм едукації. Основою такої форми едукації є 

використання інформаційних  технологій у вигляді мультимедійних курсів, 

які включають теоретичну, практичну та оцінну частини [4], навчальних 

додатків: LearningApps, Kahoot, Quizlet тощо, інструментів Google, платформ 

Zoom, Moodle та ін.  

Науково-педагогічним працівникам необхідно обирати найефективніші 

форми навчання і виховання, засоби, котрі сприятимуть цілісності, 

едукативності підготовки у закладі вищої медичної освіти.  
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МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ УРОКІВ ІСТОРІЇ  

В СПЕЦІАЛЬНІЙ ШКОЛІ 

 

Основний стрижень процесу навчання як в загальноосвітній, так і в 

спеціальній  школах ‒ навчальна діяльність школярів. 

У процесі навчання історії знання, вміння, почуття, інтереси, світогляд 

учнів як загальноосвітньої школи, так і спеціальної  школи формуються на 

основі отримання ними певної інформації ззовні і внутрішньої переробки її 

сприйняттям, уявою, пам’яттю. Знання, вміння і навички ‒ це форми і 

результати відбивних і регуляторних процесів в психіці людини. Значить, 

вони можуть виникнути в голові людини тільки в результаті його власної 

діяльності. Їх не можна отримати. Але вони повинні вийти в результаті 

психічної активності самого учня [2]. 

Тільки те, що пройшло через таку переробку, засвоюється учнем, 

залишає певний слід в його свідомості, формує його знання і особистість. 

Природно, результати переробки будуть різними у школярів, що нормально 

розвиваються і школярів з порушенням інтелекту. 

При дослідженні навчальної діяльності школярів методика враховує 

закономірності їх психічного розвитку. Однак ці закономірності по-різному 

проявляються і інших навчальних предметів і навіть при засвоєнні різного за 

характером історичного матеріалу ‒ фактичного, понятійного, хронологічного. 

Різниться пізнавальна діяльність та в залежності від форми передачі 

інформації з історії (документ, науковий текст, художній образ), а також від 

тієї системи знань і способів дій, якими вже володіють школярі. Всі ці 

фактори в більшій мірі необхідно враховувати при організації навчальної 

діяльності учнів спеціальної  школи. 

Компоненти процесу навчання ‒ категорії історичні, вони змінюються з 

розвитком суспільства. 

Мета навчання ‒ це намічені результати освіти, виховання і розвитку, 

спрямовані на формування особистості. Цілі викладання історії завжди 

відображають потреби суспільства, зміни в суспільних відносинах. Чітке 

визначення цілей навчання є одним з умов його ефективності. Педагогічна 

наука відповідно до розвитку суспільства, його потребами розробляє 

завдання виховання підростаючого покоління. Методика покликана їх 

уточнювати стосовно до можливостей, які дає історія для освіти, виховання і 

розвитку учнів [1]. 
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Спеціальна методика, визначаючи цілі навчання історії учнів з 

порушенням інтелекту, повинна враховувати особливості їх пізнавальної 

діяльності, емоційно-вольової сфери та особистісних якостей. 

Історія в школі для дітей з порушенням інтелекту розглядається як 

навчальний предмет, в якому закладено вивчення історичного матеріалу, 

оволодіння знаннями і вміннями, корекційний вплив досліджуваного 

матеріалу на особистість учня, формування особистісних якостей 

громадянина, підготовка підлітка з порушенням інтелекту до життя, 

спеціально-трудова і правова адаптація випускника в суспільство [5]. 

Цілі ставляться не тільки перед усім курсом історії, а й перед кожною 

темою та перед окремими уроками. Намічені цілі повинні бути реальними, 

але здійснення їх повинно вимагати від учнів відомих зусиль, а від учителя ‒ 

пошуку і розробки кращих засобів і прийомів навчання історії школярів з 

порушенням інтелекту. Цілі розвиваються в прямому зв’язку з досягненням 

результатів навчання, тобто якості і обсягу історичних знань, умінь і навичок 

учнів, рівня їх вихованості.  

Зміст (система знань, умінь і навичок) ‒ обов’язковий компонент 

процесу навчання. Зміна цілей завжди веде до зміни змісту навчання. Ця 

закономірність добре простежується на прикладі шкільних курсів історії, 

оновлених за останнє десятиліття. Історична наука дає шкільному навчанню 

багатство фактів, понять, джерел в пізнанні історичного процесу. Методика 

на цій основі повинна розробляти зміст навчання історії. Викладання історії в 

сучасній загальноосвітньої та спеціальної школах будується на основі нових 

програм і підручників, що відбивають, з одного боку, особистісний підхід до 

учнів, можливість розвитку їх здібностей та інтересів, з іншого боку, 

дозволяють по-новому показати і оцінити історичне минуле [4,5].  

Спеціальна методика історії відбирає фактичний, понятійний і 

хронологічний матеріал, встановлює його обсяг і глибину, а також структуру 

курсу історії, що вивчається в спеціальній  школі, визначає вміння і навички 

роботи з історичним матеріалом, якими повинні оволодіти учні з порушенням 

інтелекту [3,с.141]. 

Педагогічна ефективність організації вивчення історії в спеціальній 

школі визначається насамперед її адекватністю цілям і змісту навчання 

даного навчального предмету, віковим особливостям і пізнавальним 

можливостям учнів з порушенням інтелекту. Формування у школярів 

здатності вивчати різноманітний історичний матеріал і використовувати його 

в своїй діяльності ‒ одна з основних цілей навчання предмету. Для цього 

необхідно систематичне керівництво діяльністю учнів з порушенням 

інтелекту в процесі навчання історії з поступовим зростанням їх 

самостійності. 
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Способи передачі навчальної інформації та керівництво її засвоєнням в 

органічному поєднанні зі способами навчальної діяльності самих школярів 

називаються методами навчання. Методи складаються з більш приватних 

методичних прийомів ‒ окремих дій, спрямованих на засвоєння і 

застосування учнями знань, умінь, навичок, на формування у них 

переконань і пробуджень емоцій. Хоча в методах навчання історії 

виявляються загальні для всіх навчальних предметів принципи дидактики, 

специфіка історії як науки і як навчального предмета вимагає і специфіки 

методів, прийомів і засобів навчання (наприклад, специфічними для 

предмета історії будуть методи роботи з історичним документом, прийоми 

роботи над засвоєнням хронології з опорою на «стрічку часу» та ін.). Методика 

досліджує об’єктивно існуючі залежності між методами (прийомами, 

засобами) і іншими компонентами навчання і на цій основі розробляє їх 

систему. 

На уроках історії в спеціальній школі використовуються ті ж методи, 

прийоми і засоби навчання, що і в загальноосвітній школі, але з урахуванням 

змісту курсу історії для спеціальних шкіл і пізнавальних можливостей учнів з 

порушенням інтелекту. Так, наприклад, використання такого методу 

повідомлення нових знань як шкільна лекція неможливо в умовах спеціальної 

школи навіть у випускному класі; не може тут широко застосовуватися і 

самостійна робота учнів над історичним документом. Словесна інформація 

повинна повідомлятися учням в поєднанні зі сприйняттям ними наочного 

матеріалу (картини, карти, схеми, ілюстрації підручника) [4,5]. 

В умовах спеціальної  школи якийсь один метод не може бути 

провідним протягом всього уроку історії; методи і прийоми навчання, 

поєднуючись один з одним, повинні змінюватись, забезпечуючи 

різноманітність видів навчальної діяльності учнів з порушенням інтелекту і 

різноманітність використовуваних джерел пізнання. При такому підході 

здійснюється реалізація словесних, наочних і практичних методів навчання 

історії, що дозволяє школярам краще засвоїти навчальний матеріал.  
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ПСИХОЛОГО-ІСТОРИЧНА ДИНАМІКА СЮЖЕТІВ  

ПРО СМЕРТЬ У СНОВИДІННЯХ ОСОБИСТОСТІ 

 

Найчастіші події, які відбувається з людиною у снах, містять підказки 

про те, що актуально відбувається в житті. Іноді вони мають завуальоване, 

символічне значення, що говорить про наших несвідомих сподіваннях. 

Одним із найбільш гостро пережитих різними людьми сюжетів є смерть уві 

сні, чи то смерть близької людини, незнайомця або себе самого. 

Побудована модель сюжетів про смерть свідчить, що у семантичному 

просторі сновидців категорія «Дух» померлих: живі уві сні, але в дійсності 

померлі сприймається окремо, що свідчить виділення нематеріальної сутності 

померлої персони.  

У сновидіннях особистості в історичній динаміці сюжети про смерть – 

це смерть близьких: мертві уві сні, але в дійсності живі, «Дух» померлих: живі 

уві сні, але в дійсності померлі, Смерть самого сновидця, смертельні 

небезпеки, Смерть інших і її атрибути.  

Для сновидінь західної та православної цивілізації є близькою у 

двовимірному просторі категорія «Дух» померлих: живі уві сні, але в дійсності 

померлі, що відображає феномен безсмертя душі, характерний для 

християнського світу.  

Аналіз частотного розподілу та аналіз асоціацій за коефіцієнтом 

пов’язаності Крамера дозволяє виявити особливості структур 

взаємовідношень між цивілізаційною ідентичністю та сюжетами про смерть. 

Так, звертає на себе увагу зв'язок із категорією "Дух" померлих: живі уві сні, 

але в дійсності померлі. Ця категорія найчастіше зустрічається у сновидіннях 

неєвропейських цивілізацій, а також у сновидіннях характерних для 

Православної цивілізації і значно менше для Західної цивілізації та для 

Глобального виміру цивілізації. 

 

https://teacode.com/online/udc/1/159.963.362.html
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Звертає на себе рівновіддаленість категорій історичних епох від 

параметрів цих сновидінь у семантичному просторі. Проте можна казати, що 

категорія «Дух» померлих: живі уві сні, але в дійсності померлі, є найближчою 

до стародавньої та античної епохи, Середніх віків та Відродження, коли була 

найбільш поширеною віра у потойбічне життя. Детальніше співвідношення 

сюжетів про смерть та історичної епохи було проаналізовано за допомогою 

коефіцієнту пов’язаності Крамера.  

Частотний аналіз та аналіз асоціацій за критерієм пов’язаності Крамера 

дозволяє виявити наступні особливості структуру взаємовідношень між 

історичною епохою та сюжетами про смерть. Зв'язок достатньої сили 

виявлено із категорією "Дух" померлих: живі уві сні, але в дійсності померлі. 

Ця категорія найчастіше зустрічається у сновидіннях Середніх віків та 

Відродження, а також у сновидіннях характерних для Стародавньої та 

античної епохи і значно менше для Нового та Новітнього часу та для 

Теперішнього часу. 

Отже, встановлено, що більшість сюжетів про смерть (сюжети про 

смерть, а саме смерть близьких: мертві уві сні, але в дійсності живі, Смерть 

самого сновидця, смертельні небезпеки, Смерть інших і її атрибути) в 

сновидіннях носять позацивілізаційний та позаісторичний характер. 

Виключення становлять лише сюжети категорії Дух" померлих: живі уві сні, 

але в дійсності померлі. Ця категорія найчастіше зустрічається у сновидіннях 

Середніх віків та Відродження, а також у сновидіннях характерних для 

Стародавньої та античної епохи. Також вони властиві для Православної 

цивілізації та цивілізацій Сходу.  
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ПРОФЕСІОГРАМА ВИКЛАДАЧА ІНОЗЕМНИХ МОВ, 

ЩО З ПРАЦЮЄ З ЛІНГВІСТИЧНО ОБДАРОВАНОЮ МОЛОДДЮ 

 

 Особистість викладача - провідний чинник будь-якого навчання, і 

ситуація з педагогом, який навчає обдарованих дітей, не становить винятку. 

З обдарованою молоддю спроможний співпрацювати тільки обдарований, 

ерудований викладач, захоплений у свою дисципліну, відкритий для 

спілкування. 

  Професіоналізм викладача іноземних мов, що працює з 

обдарованими дітьми, характеризується глибоким знанням особливостей 

обдарованих дітей і можливих способів прояви обдарованості, а також умов 

їхнього розвитку;  виявляється в  особистісних якостях педагога; стилі його 

педагогічної діяльності та характері його спілкування з учнями, батьками. 

Педагогічні ситуації, що постають в роботі з обдарованими дітьми, сповнені 

відкритості, інформаційної мінливості, труднощів. 

 Науковці аналізують інтелектуальні портрети обдарованого учня і його 

наставника за ступенем вираженості і вказують на такі їхні  якості в 

пізнавальній сфері: оригінальність мислення, гнучкість мислення, 

продуктивність мислення, розвинена пам'ять, висока концентрація уваги, 

здатність до аналізу і синтезу. 

 У сфері особистісного розвитку для них характерні захопленість 

вивченням іноземних мов, соціальна автономність, ширина інтересів, 

лідерство, змагальність, почуття гумору. 

 Вимоги до знань, навичок, умінь і особистісних якостей педагога, які 

потрібні для роботи з лінгвістично обдарованою молоддю, відображено в його 

професіограмі. 

 Професіограмма - це досконала модель педагога, в  якій наведено 

основні якості особистості, якими він повинен володіти.  

 Умовно професіограму педагога, який працює з лінгвістично  

обдарованою молоддю, можна розділити на  три складові: професійна 

готовність педагога працювати з обдарованими дітьми, обумовлена 

структурою його діяльності; соціально і професійно обумовлені якості 

педагога; емоційно-оцінне ставлення до світу. 

  У структурі педагогічної діяльності виділяють чотири взаємопов'язані 

компоненти: конструктивний, організаторський, комунікативний і 

контрольно-оцінний (рефлексивний). Ці складники визначають готовність 
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педагога до професійної діяльності працювати з обдарованими дітьми та 

характеризуються такими показниками: 

 - конструктивно-змістовний (відбір і композиція навчального 

матеріалу, планування своїх дій і дій учнів); 

 - конструктивно-матеріальний (проектування навчально-матеріальної 

бази педагогічного процесу); 

 - організаторський (виконання дій, спрямованих на залучення учнів 

до різних видів діяльності, створення колективу і організацію спільної 

діяльності); 

 - комунікативний (встановлення педагогічно доцільних відносин 

педагога з вихованцями, іншими педагогами школи, представниками 

громадськості, батьками); 

 - контрольно-оцінний підтримування постійного зворотного зв'язку).  

  Соціально і професійно зумовлені якостей педагога містять такі 

компоненти:  висока громадянська відповідальність і соціальна активність;  

любов до вихованців, потреба і здатність віддати їм своє серце; - 

інтелектуальність, духовна культуру, бажання і вміння працювати разом з 

іншими;  високий професіоналізм, інноваційний стиль науково-педагогічного 

мислення, готовність до створення нових цінностей і ухвалення творчих 

рішень;  потреба в постійній самоосвіті і готовність до нього, психічне 

здоров'я, професійну працездатність. 

 Емоційно-оцінне ставлення до світу характеризує соціально-

професійну позицію педагога (ціннісні орієнтації, переконання, погляди), що 

дає змогу виступати   в ролі інформатора, консультанта, друга, що має або 

позитивний, або негативний ефект залежно від особистості педагога, 

спрямованість особистості педагога (інтерес до професії, педагогічне 

покликання). 

 Отже, професіограма педагога, що працює з лінгвістично 

обдарованою молоддю, містить характеристику основних педагогічних 

функцій викладача іноземної мови, його особистісних якостей, 

загальнопедагогічних і професійно-методичних компетенцій, умінь, що 

забезпечують реалізацію цих функцій. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ІДЕЇ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО  

В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНОЇ ШКОЛИ 

 

Входження України в європейський освітній простір вимагає 

проведення модернізації змісту освіти в контексті її відповідності сучасним 

потребам. Акцентуючи увагу на тому, що навчання і виховання коригується 

сучасними суспільними процесами, набуває необхідності запровадження в 

освітній системі психолого-педагогічних ідей відомих українських гуманістів, 

серед яких В. Сухомлинський.  

Аналізуючи праці науковця можемо стверджувати, що він всесторонньо 

розглядає психічні процеси, стани та явища. Зокрема, ідеї індивідуального 

підходу, різнорівневе навчання були не тільки глибоко обґрунтовані в творах 

Василя Олександровича, але і з успіхом реалізовані на практиці у його школі. 

Саме він заклав основи особистісно орієнтованого підходу у навчанні та 

вихованні, які сучасна школа вже використовує на практиці [4, с.12].  

Всі твори Василя Олександровича пронизані психологічними ідеями 

позитивної «Я-концепції», вони повинні стати фундаментом сучасної освітньої 

системи. Педагог підкреслював величезне значення ситуації успіху у розвитку 

дитини, наголошував на ролі самооцінки в реалізації дитини. 

Зауважимо, що неоціненими для сучасних педагогів є розроблені 

Василем Олександровичем основи мотивації учнів до навчальної діяльності, 

самовиховання і саморозвитку. Приділяючи велику увагу вивченню вікових 

особливостей учнів, видатний педагог наголошував на врахуванні вчителем 

індивідуального темпу розвитку кожної дитини [2, с.29].  

Неменш важливими, на думку науковця, є індивідуалізація та 

диференціація шкільної освіти. Ця позиція відображена у книзі «Павлиська 

середня школа» де він радив пробуджувати в кожної дитини інтерес до 

пізнання, адже без нього немає радості у навчанні. Неодноразово у своїх 

працях наголошував, що варто вірити в те, що кожна дитина розумна по-

своєму, що серед дітей немає жодної нездібної, однак у кожної дитини думка 

розвивається своєрідними шляхами [3, с.31]. 

Зауважував В. Сухомлинський і на тому, що вчителю необхідно 

розвивати інтелектуальні почуття дитини. Без інтелектуальних почуттів не 

може бути повноцінного навчання, стверджував педагог. Вони включають у 

себе і здивування, і радість, і вольове уміння долати труднощі на шляху свого 

розвитку. Суть цих умінь детально проаналізована у книзі «Сто порад 
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вчителю». Незважаючи на те, що у педагогічних працях вченого ми не 

знаходимо вживання поняття «рефлексія», однак зміст його педагогічного 

творчого доробку наскрізно пройнятий рефлексивними роздумами, 

варіативністю розв’язання навчальних та життєвих ситуацій.  

В описах автора будь-якої події, ситуації спілкування із вихованцями 

чітко виявляються такі характеристики рефлексії, як самоаналіз, самооцінка, 

звернення до минулого досвіду, прогнозування імовірних подій з погляду 

педагога та учасників педагогічної взаємодії. Особливо виразно передано 

рефлексивність педагогічної позиції Василя Олександровича у працях «Серце 

віддаю дітям», «Обережно: дитина!» [1, с.17]. 

Зауважимо, що сьогодні, в умовах модернізації новітньої школи, освітня 

система вимагає від вчителя рефлексії на всіх етапах його педагогічної 

діяльності. 

Концепцією «Нова українська школа» передбачено перехід зі знаннєвої 

системи освіти до компетентнісного навчання. Педагог, в своїх працях, радив 

не обтяжувати дитину кількістю знань про предмет, а вміти відкрити перед 

нею в навколишньому світі щось одне, але так, щоб дитині захотілося ще 

повернутися до того, про що вона дізналася. Саме здатності школяра до 

знаходження невідомого у відомому, виступає етапом з якого починається 

розгортання розумового пошуку. 

Втілюючи ідею залучення учнів до розумової праці, дослідник 

стверджував, що остання є не просто сидіння на уроці або дома за книжкою. 

Розумова праця – це зусилля думки. Мислення в учнів з’являється там, де є 

потреба відповісти на запитання, прагнучи до поєднання праці душі, 

мислення і рук. Важливе місце у цьому відводив проблемному навчанню, 

коли новий матеріал учитель подає як проблему, яку учні разом із ним 

повинні розв’язати [4, с.16]. 

Теоретичні узагальнення видатного педагога-науковця, які можуть бути 

покладені в основу психологічного супроводу освітньої системи Нової 

української школи, ми вважаємо наступні: відсутність нездібних дітей; 

індивідуалізація освітнього процесу; визначення кожного учня особистістю; 

необхідність отримання дітьми позитивних почуттів від навчання; навчання 

через подолання труднощів; самостійна розумова праця учнів; чуйність по 

відношенню до учнів; залежність розвитку особистості учня від рівня 

розвитку творчості вчителя; взаємозалежність особистості і колективу; 

врахування індивідуального психологічного розвитку кожної дитини.  

Виходячи з вищесказаного, що психолого-педагогічна спадщина В. 

Сухомлинського багатоаспектна, її пронизує проблема проектування людини, 

яка ґрунтується на ідеї всебічного розвитку особистості. Ця ідея залишається 

актуальною, і сьогодні може слугувати основою освітнього процесу Нової 

української школи. 
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ  

ГЕОГРАФІЧНОЇ НОМЕНКЛАТУРИ  

В КУРСІ «ЗАГАЛЬНЕ ЗЕМЛЕЗНАВСТВО» СТУДЕНТАМИ-ГЕОГРАФАМИ 

 

Під географічної номенклатурою розуміється перелік назв географічних 

об’єктів, який дається студентам-географам для запам’ятовування 

розташування зазначених об’єктів на карті. 

Знання географічної номенклатури є обов’язковим елементом навчання 

майбутніх учителів географії. Вчителю необхідно знати назви географічних 

об’єктів, їх розташування на карті світу і взаємне розташування. На першому 

етапі знайомства з новим географічним поняттям учні середньої школи 

повинні почути його чітке і правильне проголошення і побачити чітке і 

правильне написання на географічній карті, на дошці або в підручнику, і, 

нарешті, написати його [1]. 

Учитель географії повинен вміти відповісти на питання учнів про 

розташування географічних об’єктів, позначенні їх назв. Це визначає рівень 

компетентності та ерудованості педагога. Необхідність засвоєння 

географічної номенклатури затверджується багатьма сучасними географами. 

Так, В.П. Максаковский відносить географічні назви і власні географічні 

імена до специфічного мови географічної науки і шкільної географії.  

Вивчення географічної номенклатури активізує зорову пам’ять 

студентів. Це допомагає студентам запам’ятовувати великі обсяги текстової 

інформації, фактичних даних, а головне, знати карту. Ще М.М. Баранський 

стверджував, карта ‒ «друга мова географії». І вміння володіти цією мовою 
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формується, в тому числі, за допомогою географічної номенклатури. Знання 

карти дає міцні і глибокі географічні знання [4]. 

З огляду на все вищезазначене, безсумнівним є факт необхідності 

включення географічної номенклатури як одного з навчальних елементів при 

вивченні профільних дисциплін студентами, які навчаються за спеціальністю 

014.07 Середню освіту (Географія). 

Вивчення місця розташування досліджуваних географічних об’єктів на 

карті (географічної номенклатури) є наскрізною лінією будь-якого 

географічного курсу, без якої не може бути освоєно його зміст. Традиційний 

варіант вивчення географічної номенклатури полягає в самостійному 

вивченні студентами заданого обсягу номенклатури з нанесенням на 

контурну карту і подальшої усній перевіркою у карти в аудиторії. 

В ході вивчення курсу «Загальне землезнавство» особлива увага 

приділяється роботі студентів-географів з фізичною та орографічною 

картами світу. Важливу частину підготовки до практичних занять становить 

вивчення географічної номенклатури. 

На першому курсі навчання студенти-географи вчаться правильно 

організувати процес вивчення номенклатури. Він полягає в загальних 

рекомендаціях по роботі зі словником географічних назв, зразок якого 

наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Приклад оформлення словника географічних назв 

Назва об’єкта Місцеположення на карті Примітка 

   

Алгоритм вивчення номенклатури з допомогою цього словника 

зводиться до наступних дій: 

1) занести всі досліджувані об’єкти в першу графу; запам’ятати їх 

правильну вимову і написання; 

2) знайти за вказівником географічних назв атласу кожен об’єкт і 

заповнити другу графу; 

3) закрити аркушем паперу другу графу і постаратися згадати, де 

знаходиться кожний обєкт; показати його на карті; 

4) якщо розташування якогось об'єкта згадати не вдалося, відкрити 

другу графу; показати об’єкт  на мапі; 

5) повторити дії 3 і 4 рази, щоб запам’ятати об’єкти і їх розташування;  

6) закрити словник і показати об'єкти на карті; 

7) попросити товариша вказати у випадковому порядку назви зі списку 

географічної номенклатури; показати звані об'єкти на карті. 

Знання географічного положення географічних об’єктів є необхідним 

компонентом підготовки майбутнього вчителя географії, тому в курсі 

«Загальне землезнавство» відповідно до навчальної програми передбачається 
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вивчення географічної номенклатури карти. Робота ця виконується 

студентами самостійно в позааудиторний час, організовується і 

контролюється викладачем вже на першому практичному занятті [2].  

У процесі вивчення географічної номенклатури карти студенти повинні 

не тільки отримати знання про розташування окремих об’єктів, навчитися 

правильно вимовляти їх назви і показувати на карті, але і виробити прийоми 

складання морфометричних і морфологічних характеристик. Надалі все 

більшого значення приділяється формуванню комплексного уявлення про 

окремі території. З цією метою підсумкові завдання з вивчення географічної 

номенклатури включають питання комплексного опису всіх фізико-

географічних об’єктів, що вивчаються, їх взаємного розташування відносно 

один одного, встановлюються конкретні зв’язки між географічним 

положенням і природними об’єктами, що випливають звідси географічні 

причинно-наслідкові зв’язки.  

Організація самостійної роботи студентів з вивчення географічної 

номенклатури карти полягає в наступному: весь матеріал, який підлягає 

вивченню, розбитий на теми (наприклад, моря Світового океану, протоки 

Атлантичного океану, річки і озера Африки і т.п.). При переході від однієї 

теми до іншої завдання ускладнюються, з метою вдосконалення прийомів 

роботи з картою, вироблення нових і поглиблення теоретичних знань. По 

кожній темі розроблені завдання, методичні вказівки, питання для тренаж і 

самоконтролю, контрольні питання. Також, в розроблений інтерактивний 

електронний навчально-методичний комплекс з дисципліни «Загальне 

землезнавство» в системі дистанційного навчання «Moodle» включені тестові 

завдання на знання номенклатури карти [3,с.30]. 

При вивченні географічний номенклатури можна також 

використовувати такий прийом як ‒ номенклатурний кросворд. Складання і 

рішення кросвордів, філвордов і їм подібні ігрові форми навчальної 

діяльності вважаються зазвичай завданнями «шкільного» рівня. Однак при 

підготовці майбутніх вчителів географії вони можуть послужити непогану 

службу, зокрема, при вивченні номенклатури. Студентам пропонується 

скласти кросворд на 20-25 слів, включивши в нього номенклатурні об’єкти зі 

списку. Обов’язковою умовою, як і в попередньому випадку є вказівка у 

визначенні точного місця розташування об'єкта на географічній карті. Така 

робота не тільки допомагає звернути увагу на детальне місце розташування 

об’єкта, але і на грамотність написання його назви, а також може стати в 

нагоді студенту в подальшому на виробничій (педагогічній) практиці в школі і 

в майбутній професійній діяльності. 

Таким чином, головним підсумком вивчення номенклатури карти є 

формування прийому читання карт на більш високому рівні, коли карта стає 

джерелом всебічних географічних знань. Необхідно, щоб знання 
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номенклатури були затребувані, поглиблені від курсу до курсу, що є 

неодмінною умовою формування майбутнього вчителя географії. 
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МОТИВАЦІЙНІ ПРИЙОМИ ПІД ЧАС ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ: 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІН 

МАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ У ВИШАХ 

 

Поширення сучасних цифрових технологій веде до якісних змін 

навчального процесу. Розвиток освіти характеризується активізацією 

дистанційного навчання, яке сьогодні потребує розроблення не лише 

потужного контентного супроводу, але й засобів психологічного спрямування. 

Дистанційна форма навчання обумовлює пошук нових методів і прийомів в 

роботі. Рушійною силою дистанційного навчання сьогодні стає мотивація, 

втрата якої суттєво впливає на ефективність навчального процесу в цілому. 

Оскільки концепція дистанційного навчання відрізняється від традиційного 

навчання, то необхідно застосовувати нові підходи, які враховують 

педагогічні, психологічні та інформаційні фактори такого навчання. 

mailto:larisa.norik@gmail.com


Орликіана-2021: проблеми та перспективи сучасної освіти : матеріали 

науково-практичного симпозіуму 

243 

 

Авторами роботи [2] проведено комплексне опитування студентів щодо 

перспектив і доцільності використання електронного навчання і 

дистанційних освітніх технологій і розглянуто основні переваги 

дистанційного навчання, серед яких: доступність навчальних матеріалів і 

інформації, індивідуальність траєкторії засвоєння матеріалу навчальних 

дисциплін в будь-який час, зручність під час організації самостійної роботи, 

можливість планувати власний час та ін. Однак, дистанційне навчання має 

ряд обмежень, пов'язаних зі зміною характеру взаємодії між суб'єктами 

освітнього процесу, зокрема, між студентом і викладачем, що визначає 

важливість психолого-педагогічної підтримки студентів та застосування 

дієвих заходів щодо їхньої мотивації до навчання. У такій ситуації на перший 

план виходить здатність студента самостійно контролювати свою навчальну 

активність, що можливо тільки за умови розуміння значення одержуваних 

знань, умінь і навичок для успішності майбутньої професійної діяльності.  

У роботі [1] виявлені компоненти розвитку мотивації до успішної 

навчально-професійної діяльності студентів в інформаційній сфері, що 

потребує подальших наукових досліджень у цьому напряму. У багатьох 

дослідженнях, присвячених розробленню мотиваційних інструментів, термін 

«мотивація» розглядають з точки зору або усвідомленого процесу заради 

досягнення певної цілі [3], або неусвідомленого емоційного прагнення до 

отримання бажаного [4], або поєднання означених підходів. Дійсно, саме 

синергія усвідомлення та емоційного прагнення, тобто посилення зовнішньої 

мотивації за рахунок розвитку і підтримки внутрішньої мотивації в змозі  

забезпечити підвищення ефективності навчальної діяльності.  

Аналіз результатів дистанційного навчання 2020-2021 навчального року 

в Харківському національному економічному університеті імені Семена 

Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця) за дисциплінами математичного циклу для 

студентів першого курсу бакалаврського рівня показав, що більшість 

студентів не має достатнього досвіду до самостійного опрацювання 

навчального матеріалу, але має закладений, ще у школі, фундамент 

несприйняття та нерозуміння певних математичних розділів шкільної 

програми з алгебри та геометрії. Все це обумовило необхідність перебудови 

організації та змісту навчальних дисциплін математичного спрямування з 

метою їхньої адаптації до вирішення таких питань, як: удосконалення та 

диференціація навчально-методичного забезпечення, розроблення та 

налаштування інноваційних засобів навчання, систематизація засобів 

інформаційного та програмного забезпечення з урахуванням психологічного 

аспекту розвитку внутрішньої мотивації та підвищення ефективності 

навчальної діяльності студентів. 

У контексті дистанційного навчання математичних дисциплін слід 

відзначити, що поширення використання електронних курсів за допомогою 
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сервісу платформи LMS Moodle стає сьогодні потужним інструментом 

удосконалення навчально-методичного забезпечення та досягнення більш 

високого рівня мотивації студентів до навчання. Навчальні заняття 2020-

2021 року в ХНЕУ ім. С. Кузнеця проходили он-лайн за допомогою відео-

конференцій Zoom та Google Meet, після яких студенти мали можливість 

працювати в середовищі LMS Moodle завдяки створеній Персональній 

навчальній системі (ПНС) електронних навчальних курсів кожної дисципліни. 

Електронні курси, що розроблені із застосуванням ПНС у тематичному або у 

тижневому форматі, акумулюють не тільки функції підручника в якості 

змістового контенту, але змодельовані як інтегроване освітнє середовище, що 

забезпечує живий інтерактивний контакт студента з педагогом.  До того ж 

такі курси мають можливість доопрацювання і адаптації до конкретної 

навчальної ситуації, що веде до підвищення мотивації студентів, і як наслідок 

– результативності навчання. Досвід використання ПНС на платформі LMS 

Moodle в ХНЕУ ім. С. Кузнеця показав, що студенти, які активно працювали в 

ПНС, уважно слідкували за новинами та повідомленнями на електронній 

сторінці математичного навчального курсу та вчасно і добросовісно 

виконували поточні завдання, демонстрували успішний результат 

підсумкового іспиту. 

У форматі он-лайн лекцій, відео-матеріал яких викладений також і на 

сторінці окремого математичного курсу ПНС, викладачі ілюстрували для 

студентів значущість математичних термінів, означень, формул, теорем як з 

точки зору прикладного використання, так і наводили реальні приклади 

застосування певних математичних тем у майбутній професіональній 

діяльності. Такий підхід дозволяє створити внутрішні мотиви до 

усвідомленого самонавчання.  

Особливої уваги потребує зміна ролі викладача. В умовах дистанційного 

навчання викладач стає координатором, функції якого не тільки організувати 

навчальний процес, здійснити координацію та взаємодіяти зі студентами в 

синхронному й асинхронному режимах, але й контролювати результати 

успішності студентів. І тому виникла потреба у розробленні такого 

методичного матеріалу контролю, який мав би не лише контролюючий 

характер, але й забезпечив мотиваційні умови до навчання. Сервісні 

можливості LMS Moodle (створення різних видів інтерактивного контролю – 

тести, завдання, форуми, чати та ін.) дозволили побудувати банк питань та 

комплексну систему завдань, за допомогою яких відбувалося діагностування 

рівня засвоєння знань та оцінювання успішності студентів за математичними 

дисциплінами. У журналі оцінок на сторінці певного навчального курсу було 

визначено рейтинг студента за кожним видом контролю, що сприяло 

формуванню конкурентного середовища серед студентів і стимулювало до 

активізації навчання. 
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Також під час викладання навчального матеріалу з математичних 

дисциплін доцільно залучати студентів до науково-дослідницької діяльності. 

Участь та виступи на наукових студентських конференціях надають 

можливість подати результати опрацювання навчальних завдань у вигляді  

поглиблення знань з конкретної теми дослідження. Так, у 2020-2021 

навчальному році під керівництвом автора даної роботи зі 145-ти студентів 

навчального потоку за спеціальністю «Економіка» 35 студентів підготували 

тези до участі у шести дистанційних наукових студентських конференціях. У 

своїх наукових роботах студенти досліджували економічні питання, 

вирішення яких потребувало застосування математичних методів. 

Захопленість певною темою посилює дію розумових процесів студентів, тим 

самим активізує мотиваційний аспект навчально-професійної діяльності 

студентів в електронному навчанні, а перебування у творчій інформаційно-

освітній атмосфері позитивно впливає на успішність цих студентів.  

Таким чином, дистанційне навчання в системі вищої освіти вимагає 

врахування специфіки педагогічної взаємодії на базі застосування онлайн-

технологій. Описані мотиваційні прийоми можуть мати досить високу 

ефективність у разі їх застосування під час навчання дисциплін 

математичного циклу. 
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ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ КАЗКОТЕРАПІЇ  

У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ  

ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Одним з видів виховних технологій є казкотерапія, головна 

спрямованість якої збереження психічної, духовної та соціальної складових 

здоров’я, маючи на меті формування Я-концепції особистості дитини, 

усвідомлення нею своєї значимості та відчуття гармонії із навколишнім 

світом, що позитивно впливає на загальний розвиток дитини [1, с. 23].  

Визначення поняття «казкотерапія» у різних контекстах 

розглядається по-різному. Казкотерапія розглядається і в освіті, і у 

вихованні, і у розвитку особистості, і у тренінгах, і як інструмент 

психотерапії. Особливий вплив на соціальне і психічне здоров’я 

підростаючого покоління має казкотерапія. Замелюк М. зазначає, що 

терапевтичний вплив казкотерапії відбувається на двох рівнях: 

вербальному і невербальному. Дослідниця рекомендує починати роботу на 

вербальному рівні (сприймання казки), продовжувати на невербальному 

(малювання, ліплення) на завершальному етапі застосовуються вербальні 

засоби (обговорення казки, дискусійна форма роботи). Також однією з 

форм казкотерапії може бути колективне створення казки, спрямоване на 

розв’язання спільної проблеми, що має значення для кожного і де кожна 

дитина є автором [2, с. 15]. 

Це дає можливість з’ясувати проблеми, які виникають у дітей, і є для 

них актуальними, і які під час безпосереднього обговорення сприймались 

би занадто болісно. Для виховної роботи важливо створити такі умови, які 

б допомагали дитині подолати те, що стримує її розвиток. Власне, цей 

аспект і став основним у створенні концепції казкової терапії. 

Казкотерапія, поєднуючи в собі терапевтичні можливості різних 

засобів (драматизація, малювання, ліпка, співи, танці) пропонує суб’єкту 

широкі можливості для самовираження, різноманітні способи презентації 

свого внутрішнього світу, та потенціалу. Засоби казкотерапії є не 

директивними, вони дозволяють достатню ступінь довільності 

самовираження. Відсутність жорстких рамок поведінки, заохочення до 

імпровізування створюють передумови для вільного вираження тривожних 

переживань, сприяють гармонізації емоційного стану та зменшенню рівня 

тривожності дитини. Для отримання необхідного терапевтичного ефекту в 
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успішній роботі з казкою необхідно дотримуватись наступних принципів: 

принцип усвідомленості; принцип множинності; принцип зв’язку з 

реальністю [3]. 

Н. С. Казьмірчук, Т. О. Бондарчук було виокремлено педагогічні 

умови, необхідні для розвитку емоційної сфери дітей 5-6 років засобами 

казки, а саме: системність та цілеспрямованість у роботі вихователів з 

використанням казки як ефективного засобу емоційного розвитку 

дошкільників; використання вихователями ЗДО інноваційних методів 

розвитку творчого мислення та уяви дошкільників під час роботи над 

казкою; готовність батьків до використання казки в розвитку емоційної 

сфери дітей; співпраця батьків та вихователів у розвитку емоційної сфери 

дошкільників засобами казки [3, с. 133]. 

На думку Р. Ткач, для того щоб казка або історія мала вплив і надала 

допомогу, необхідно дотримуватися певних правил її створення:  

- вигадати казкового героя, близького до дитини за статтю, 

віком, характером; 

- схарактеризувати героя, його життя в казці таким чином, щоб 

дитина помітила схожість із собою; 

- повинна бути ситуація, у чомусь схожа із проблемою дитини, 

але ні в якому разі не мати з нею прямої подібності;  

- пропонувати новий досвід, використовуючи який, дитина може 

зробити інший вибір при вирішенні своєї проблеми, або в цьому їй має 

допомогти психолог; 

- казковий сюжет повинен розгортатися в певній послідовності 

(початок казки, проблемна ситуація, кульмінація, розв’язка, мораль казки) 

[4]. 
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УПРАВЛІННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИМИ АСПЕКТАМИ  

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ БЕЗПЕКИ В ВИЩІЙ ШКОЛІ 

 

Розуміння культури як соціального явища, припускає наявність 

предметних результатів діяльності людства, а також реалізованих в ній знань, 

умінь і навичок, відповідних рівнів інтелектуального, морального та 

естетичного стану, світогляду, способів і форм спілкування. Воно відбиває 

розвиток творчих сил і здібностей людини, котрий втілюється в змісті, 

засобах та продуктах праці, спрямованих на перетворення предметного світу 

і сфери суспільних взаємовідносин. 

Культура є складним феноменом, який відіграє важливу роль у 

життєдіяльності людини, вона впливає на працю, побут, дозвілля, менталітет, 

спосіб життя як всього суспільства, так і окремої особистості. Багато 

пов’язаних з культурою проблем мають глобальний міжнародний характер. 

Загальний рівень культури особистості впливає на її подальшу долю, кар’єру, 

що є визначальним особливо на перших кроках шляху дорослого життя 

людини. У той же час людина є і суб’єктом культури, і її творцем. Вона 

формує себе в процесі діяльності, тобто є і об’єктом культури теж. Людські 

якості постають результатом засвоєння нею, цінностей суспільства, його 

традицій, тобто саме культури. Тому останнє є критерієм людського в людині, 

характеристикою розвитку як суспільної істоти, у якої цінності, норми, віра і 

знання відбиваються в поведінці, відношенні до інших людей та світу в 

цілому. 

Існує постійний взаємозв’язок зовнішнього матеріалізованого виразу 

культури і людини. Він полягає в тому, що людина засвоює створену раніше 

культуру, робить її передумовою своєї діяльності і творить майбутню, 

створюючи нове духовне утворення. При цьому культура не успадковується 

генетично, її завжди прививають, виховують. Вона набувається в процесі 

адаптації людини до того соціального середовища, в якому остання 

знаходиться. Тому й існують визначальні залежності від суспільного буття 

конкретних соціальних груп, різних видів культури, квінтесенція яких і є 

світовою культурою. 

Привиття елементів культури починається з моменту появи людини на 

світ. Спочатку на рівні підсвідомості, потім на різних ступенях освіти. 

Суттєвим є вплив культурних аспектів дорослого життя на студентів закладів 
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вищої освіти, у них починається переломний період: стереотипи школи 

починають втрачати свою актуальність, змінюється контролююча функція 

сім’ї, зменшується вагомість впливу батьків, навкруги з’являється багато 

невідомого, цікавого та згубного для молодого організму, не тільки фізично, а 

й духовно. Саме на цьому етапі необхідно приділяти молоді якомога більшу 

увагу, оскільки нестійкі життєві принципи, невизначеність системи цінностей 

та норм, психоемоційна нестійкість у новому колективі, не комфортність та 

незадоволеність собою відбиваються на поведінці, відношеннях до інших 

людей та до світу в цілому. Тому, педагогічне виховання повинно 

враховувати психічні особливості здобувачів освіти й бути дуже делікатним, 

обережним, без зайвого тиску, з урахуванням молодого екстремалізму, як 

обов’язкового атрибуту взаємовідносин. При цьому слід пам’ятати, що 

формування загальної культури студентів у закладах вищої освіти  є 

невід’ємною частиною завдань педагогічної діяльності, як соціального 

замовлення. 

Автор [3, с. 238] зауважує, що формування основ культури безпеки 

життєдіяльності в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців в 

умовах вищого навчального закладу передбачає формування та розвиток у 

студентів умінь і навичок наукового пошуку, оволодіння науковими методами 

пізнання і способами організації пізнавальної діяльності. Необхідною умовою 

досягнення сформованості культури безпеки людини є компетентність у 

галузі небезпек і способів захисту від них. 

У словосполученні "культура безпечної життєдіяльності" закріплено три 

ознаки явища: родовий (частина культури), діяльнісний (в першу чергу 

робота людської свідомості) і видовий (має відношення до безпеки людини і 

суспільства). Культура безпечної життєдіяльності, як категорія, крім того, 

містить низку додаткових компонентів, серед яких і мотивація, і досвід 

самовдосконалення особистості, і готовність її до безпечної життєдіяльності 

[1]. 

Істотною характеристикою сучасного суспільства, матеріального 

виробництва, культури є наявність у них взаємозалежних і 

взаємообумовлених рис, а саме забезпечення безпеки людини, суспільства й 

життєвого середовища та заподіяння шкоди, збитку людині, суспільству й 

довкіллю. Група елементів культури, що представляють першу тенденцію, є 

власне культурою безпеки, а елементи другої – контркультурою. Відомо, що 

природні, техногенні і соціальні фактори ризику в багатьох випадках не 

діють самі по собі. Для їхнього розвитку й впливу, звичайно, потрібна 

внутрішня готовність людини стати жертвою цих факторів, необізнаність або 

пасивне відношення до ризиків. Не менш поширені ситуації, коли фактори 

ризику створюють деструктивні особи. Контркультура деструктивності 

сприяє руйнуванню соціального імунітету молоді, зростанню деструктивних 
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тенденцій у свідомості і поведінці окремих людей та великих груп населення. 

Тому, врахування в педагогічному процесі можливості впливу контркультури, 

ознайомлення з її негативними наслідками, прищеплення дійсної культури 

молоді постають обов'язковими умовами, що сприяють розвитку суспільства і 

безпосередньо освіти. 

Найбільш узагальненою якістю молодої особистості є прагнення і 

готовність бути щасливою. Щастю людини сприяють її високі моральні якості, 

здоров'я, безпека, успішність, краса і т. ін. Готовність до безпечної 

життєдіяльності, яка базується на засвоєнні культури безпеки, також є 

основною умовою реалізації особистісного потенціалу і соціального 

призначення людини. Досягнення життєвого успіху ґрунтується на фізичному 

і психологічному здоров'ї, передумовою якого є безпека людини. 

Накреслюється ланцюжок ієрархічно взаємозалежних виховних цілей, що дає 

орієнтир напрямку дослідження цілей виховання культури особистої безпеки, 

це: виховання культури безпеки, виховання культури особистої безпеки, 

навчання основам безпечної життєдіяльності, підготовка до безпечної 

поведінки. 

На підґрунті виявлених у культурології властивостей можна визначити 

основні цінності культури безпеки, оскільки найбільш фундаментальні 

властивості культури в тому чи іншому ступені притаманні її ж невід’ємній 

частині – культурі безпеки. До таких належать: вітальні (життя, здоров'я, 

тілесність, безпека, добробут, ситість, комфорт); соціальні (схильність до 

ризику, нараження себе та оточуючих на небезпеку, особиста незалежність, 

вміння відстоювати свою точку зору, не піддаватись на провокування, 

життєвий успіх); політичні (воля, законність); моральні (благо, справедливість , 

взаємодопомога); релігійні (закон Божий, порятунок, благодать); естетичні 

(ідеал, гармонія, досконалість). Тобто, ті цінності, які стримують людину від 

нараження на небезпеку, являються деяким стимуляром існування загальної 

культури. Вони реалізуються у наступних формах існування культури 

безпеки: духовних цінностях (цінність життя людини – нема нічого ціннішого 

за життя та здоров’я, визнання економічних інтересів особистості, визнання 

цінності здоров'я і безпеки); діяльності людей (викладач ознайомлюючи з 

матеріалом вказує на правила поведінки, звертає увагу на взаємовідносини 

між людьми, різні небезпечні та шкідливі фактори оточуючого середовища і 

т. п., а студент реалізує дані знання, уміння та навики на практиці в 

реальному житті: правильна мова, поведінка, готовність до захисту та 

спасіння); організації життя окремих людей, груп і суспільства в цілому; 

взаємостосунках людей у повсякденному житті та екстремальних ситуаціях 

(неадекватна поведінка, страх, стан афекту). 

З огляду на критичний стан в Україні у сфері формування культури 

безпеки з одного боку та недосконалість організаційно-управлінської системи 
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з іншого [2, с. 15], вважається за необхідне та нагальне перегляд підходів до 

виховання культури безпеки у вищій школі, створенні ціннісних орієнтирів 

для її прищеплення, передумов для формування відповідних компетенцій, що 

враховують мінливість оточуючого середовища, психологічні особливості 

молоді та формують позитивно-направлений емоційний стан для кращого 

сприйняття матеріалу. 
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ  

СОЦАЛІЗАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКА 

 

Відкритість суспільства на сучасному етапі надає можливість вільного 

входження індивіда в соціум, який багато в чому визначає життя сучасної 

людини. Соціалізація особистості все більше стає проблемою педагогічною, 

розв’язання якої є найважливішою умовою успішного розвитку окремої 

особистості і суспільства в цілому. Важливим є розуміння того, що 

соціалізація дитини дошкільного віку здійснюється через освіту та виховання 

в закладі дошкільної освіти і необхідна не лише для того, щоб підготувати її 

до дорослого життя чи здобути професію. Тільки ефективна, соціально 

прийнятна соціалізація зможе забезпечити процес входження особистості у 

відносини, надасть їй можливість повноцінно існувати в сучасному світі. 

Одним із основних завдань сучасної теорії і практики виховання 

дитини дошкільного віку є вивчення її особистості й усіх чинників, що 

впливають на її соціальний розвиток. Важливу роль у процесі соціалізації 

дитини відіграє заклад дошкільної освіти і сім’я, що виступають первинними 

осередками суспільства, де малюк отримує перші знання про довкілля, 

оволодіваючи «наукою життя» [1, с. 119]. 
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Л. Рубан виділяє три основні підходи до вивчення проблем соціалізації – 

психоаналітичний, який розглядає соціалізацію як процес входження 

асоціального індивіда в суспільне середовище з наступною адаптацією; 

інтеракціоністський, який трактує соціалізацію як процес і наслідок 

міжособистісної взаємодії людей; соціально-психологічний, у якому 

відображається погляд на неї як двосторонній процес засвоєння й 

відтворення індивідом соціальних цінностей [3, с. 286].  

Важливим видається твердження В. Москаленко про те, що поняття 

«формування особистості» відображає процес становлення та розвитку з 

точки зору породження, складання, набуття довершеності й зрілості її 

особистісних рис, тоді як поняття «соціалізація» фіксує не тільки процес 

складання, становлення, але й розвиток зрілих форм соціальності індивіда, їх 

модифікацію в ході включення особистості в систему нових зв’язків і 

залежностей [4, с. 17]. 

Л. Карнаух зазначено, що сім’я може як сприяти процесу соціалізації, 

так і стримувати її. За умови відповідності соціального середовища 

соціальним потребам дитини, процес соціалізації дитини відбувається 

ефективно. В умовах сприятливого психологічного клімату в сім’ї, на 

власному прикладі батьки спроможні сформувати у дітей дошкільного віку 

такий рівень знань і поведінки, що дозволятимуть дошкільникам стати 

життєво компетентними у довкіллі. У випадку несприятливих впливів 

найближчого оточення процес соціалізації дитини хоча й відбувається, але 

при цьому набуває рис нестабільності, соціальної малоцінності, навіть 

злочинної спрямованості [1, с. 120]. 

Цієї ж думки дотримується і О. Кононко, яка зауважуючи про роль 

соціального оточення, що виступає вирішальним чинником становлення 

особистості дитини, особливу увагу приділяє сімейним відносинам, загальній 

емоційній атмосфері в родині, де виховується дитина. В якості прикладу вона 

обирає теорію Ж. Мід про три стадії соціалізації. На першій – імітації – діти 

копіюють поведінку дорослих, навіть не завжди розуміючи її. Тому 

надзвичайно відповідальним є цей перший період з боку створення 

середовища, гідного наслідування. На другій – стадії рольових ігор – діти, 

апробуючи в ігрових діях ролі дорослих, «приміряючи» їх на себе, вчаться 

надавати своїм думкам і діям того ж значення, що й дорослі, тобто інтуїтивно 

засвоюють певні соціальні норми. На завершальній, третій стадії – 

колективних ігор – діти вчаться враховувати існування у світі, крім себе, 

інших людей, орієнтуватися на очікування окремих людей дитина та навіть 

групи, намагаються відповідати тим очікуванням, якщо вони збігаються з 

позицією самої дитини [2]. 

Відповідно до сучасних досліджень дитина, пізнаючи світ, не лише стає 

сама соціальною, а й перетворює довкілля й водночас розвиває саму себе, 
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реалізує свої прагнення та ідеали. Зміни, які відбуваються в нашому 

суспільстві, впливають на всі складові й хід соціалізації молодого покоління. 

Саме це підвищує рівень інтересу науковців до проблеми соціалізації 

особистості та впливу на цей процес інститутів виховання дитини 

дошкільного віку. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ І РОЗВИТКУ  

ОБДАРОВАНИХ СТУДЕНТІВ 

 

 Із розвитком науки і культури зростає увага до обдарованих дітей. 

Однак невирішеними залишаються питання щодо виявлення обдарованої 

молоді, діагностики її потреб, а також визначенням форм і методів роботи з 

такими студентами.  Практично у всіх розвинених країнах світу пошук 

адекватних способів діагностики обдарованих і талановитих дітей, створення 

для них оптимальних умов виховання і навчання розглядають як найбільш 

важливі стратегічні загальнонаціональні завдання. Сьогодні ні в кого не 

викликає сумніву позитивний соціальний ефект такої діяльності. Досягнення 

в науці та техніці, конкурентоспроможність національної економіки зазвичай 

тісно пов'язані з успішним вирішенням питання раннього виявлення та 

навчання обдарованих і талановитих дітей [1].  

 У  психолого-педагогічній літературі  поняття «обдаровані діти»  

трактують як діти, які вирізняються з-поміж своїх однолітків або в 

середовищі своєї соціальної групи рівнем розвитку здібностей, успіхами, 
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можливостями, освітніми потребами і мотивами, що перетворює таку групу в 

гетерогенну за своїм складом. 

 Психологи відзначають, що прояв обдарованості нерозривно 

пов'язаний з розвитком психофізичної, вольової й інших сфер психіки 

людини; обдарованість потрібно розглядати в контексті вікових особливостей 

індивіда; розвиток обдарованості може залежати від тих чи інших вікових 

періодів. 

 Ми поділяємо погляд, що для роботи з обдарованою молоддю потрібні 

спеціальні навчальні програми. Якщо ми звернемося до досвіду зарубіжних 

країн, то потрібно зазначити, що за кордоном функціонують чотири моделі 

освітніх систем (в різних країнах Європи і в США). Велику увагу приділено 

виявленню здібностей учнів і навчання диференційоване. Робота з 

урахуванням здібностей і нахилів учнів зосереджена в основному в школах. 

Жодної системи додаткового навчання для виявлення, підтримування та 

розвитку обдарованої молоді в зарубіжних школах немає. Здібності 

діагностують переважно  методом тестування. Приміром у  США  створено 

так звані «комунальні коледжі» і взагалі поширена ідея навчати не всьому, а 

тільки тому, що потрібно тепер із забезпеченням можливості додатково 

навчання. Але треба зазначити, що навчання відбувається з урахуванням 

основ ринкової економіки, багато уваги приділяють розвитку критичного 

мислення, креативності, самостійності, творчого підходу до вирішення 

завдань. Діагностика обдарованих учнів загалом полягає в тому, що їм дають 

рекомендації щодо навчання в різноманітних навчальних закладах. 

До  вітчизняних профільних позашкільних навчальних закладів, 

основним видом діяльності яких є дослідницько-експериментальний напрям, 

належать малі академії наук (МАН). Їхнє основне завдання – пошук, відбір і 

розвиток творчих здібностей обдарованих школярів, залучення їх до науково-

дослідницької, експериментальної, конструкторської роботи, інтелектуальне і 

духовне збагачення молоді, підготовка до активної діяльності в різних галузях 

науки та самовизначення у майбутній професії. Отже, Мала академія наук 

виступає ланкою, що об’єднує школу, вищий навчальний заклад (ВНЗ) і 

науку. МАН  у свої роботі з обдарованими дітьми використовує такі стратегії: 

стратегію “дослідницького навчання” (головною метою якої є активізувати 

навчання, надати йому дослідницького характеру), стратегію 

“проблематизації” (передбачено орієнтацію на постановку перед школярами 

проблем різного характеру), стратегію “індивідуалізації” (створення умов для 

повноцінного прояву й розвитку специфічних особистісних функцій суб’єктів 

освітнього процесу) [2]. 

 Отже, можна дійти  висновку, що сьогодні в Україні , на жаль, так і не 

склалася державна система виявлення, підтримування та розвитку 

обдарованої молоді, а закладено лише її підвалини, численні важливі 
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елементи, напрацьовано  великий обсяг  матеріалу і наявний  певний досвід  

роботи у цьому напрямі.  
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ  

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

 

 Психологічна підготовка є важливим фактором професійного 

становлення майбутніх педагогів та є предметом вивчення багатьох 

вітчизняних (А.Е. Штейнмець, Н.В. Кузьміна, В.О. Сластьонін, Є.О. Клімов, 

М.М. Ебзеєв, Є.І. Ісаєв, тощо) та зарубіжних (Е. Стоунс, Р. Бернс, М.М. 

Бребек, Р.С. Веледрез, тощо) педагогів та психологів.  

 Психологічну підготовку майбутніх вчителів, як головну компоненту 

становлення професійної компетентності педагога, слід розглядати через 

призму її цільових орієнтирів. Ряд вчених розглядають майбутнього педагога, 

незалежно від його спеціалізації, як психолога-практика або практикуючого 

психолога (Ф.М. Гоноболін, О.О. Леонтьєв, А.В. Петровський), як вчителя-

психолога (Б.А. Бенедіктов, Я.Л. Коломинський, О.Я. Чебикін), тощо. Такий 

підхід зумовлює відповідне відношення до психологічної підготовки, 

визначаючи її мету в двух напрямках:  

- перший - особистісне-професійне становлення студента та розвиток його 

психологічної культури;  

- другий - набуття психологічних знань та умінь для управління пізнавальною 

та іншою діяльністю учнів. 

 Розглянемо більш детально перший напрямок розуміння мети 

психологічної підготовки. А.Б. Орлов [5] підкреслюючи необхідність 

психологізації мети, змісту та методів педагогічної освіти в цілому, вбачає 
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гармонізацію особистості майбутнього вчителя, що передбачає становлення 

психологічної культури педагога основним цільовим орієнтиром психологічної 

підготовки. Співзвучною в цьому аспекті є думка англійського психолога 

Р.Бернса, який наголошує на тому, що набагато легше сприяти позитивній 

трансформації Я-концепції студентів під час первинної професіоналізації, ніж 

намагатися на більш пізніх етапах змінювати установки та стиль викладання 

вчителів [2].  

 В.В. Пономарьова у психологічній підготовці студентів педагогічних 

закладів вищої освіти виокремлює наступні етапи: 1) усвідомлення 

студентами проблеми й необхідності особистісних змін; 2) усвідомлення 

можливостей та способів цих змін; 3) засвоєння механізмів особистісних змін 

та нових паттернів поведінки; 4) саморозвиток та здатність творчо 

трансформувати свою поведінку [6].   

 Також звертає увагу на особистісний розвиток майбутнього педагога в 

процесі психологічної підготовки і М.М. Ебзеєв, стверджуючи, що 

психологічна підготовка «повинна сприяти набуттю студентами 

характеристик конгруентної особистості з позитивним самоприйняттям, 

рефлексивною особистісною позицією, що дозволяє надати педагогічній праці 

особистісний сенс» [10, с. 50].  

 Вважаючи, що психологічна підготовка вчителя складається з розвитку 

та вдосконалення необхідних для нього психічних процесів, стану і якості з 

урахуванням особливостей його діяльності, О.Ф. Шикун та О.О. Шикун 

визначають наступні етапи психологічної підготовленості майбутнього 

вчителя: 1) Засвоєння інформації про умови і завдання, які необхідно 

виконувати вчителю на заняттях. 2) Фомування та актуалізація позитивної 

мотивації діяльності фахівця (почуття розуміння і відповідальності за 

виконання педагогічних завдань). 3) Накопичення досвіду діяльності в 

умовах, близьких до реальних (педагогічна практика в школі, де випускник 

працюватиме). Автори наголошують на тому, що психологічна підготовка 

здійснюється з урахуванням індивідуальних особливостей людей, що її 

головний результат - підготовленість фахівця до активних дій в сучасних 

умовах [8]. 

 Другий підхід до визначення цілі психологічної підготовки вчителів 

акцентує увагу на когнітивні аспекти психологічної підготовки вчителя. І.Ф. 

Демідова вважає, що  існує три аспекти психологічної підготовки студентів 

педагогічного закладу вищої освіти: мотиваційний, когнітивний і 

поведінковий. Результатом психологічної підготовки в першому аспекті є 

психологічна готовність до праці вчителя, в когнітивному - знання з 

психології, в поведінковому - психологічні уміння [3]. Д.В. Ронзін розглядає 

психологічну підготовку вчителя як «психологічний розвиток майбутнього 

педагога-практика» [7, с.12] та формулює її мету, зазначаючи між іншим 
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необхідність психологічного розвитку професійної свідомості педагога та 

розширення психологічної ерудиції та освіченості.  

 Дещо по-іншому мету психологічної підготовки майбутнього вчителя 

розуміє А.Е. Штейнмець, який говорить про неї як процес формування 

сукупності психічних утворень - уявлень та понять, способів мислення та 

умінь, якостей особистості, які забезпечують мотиваційно-смислову 

готовність та здатність суб’єкта створювати умови для розвитку та 

саморозвитку особистості учня [9]. Схожу позицію розділяє О.Д. Алферов, 

який відносить до складу психологічної підготовки сукупність знань, умінь і 

навичок з психології; чіткість позиції щодо ролі психології в професійній 

діяльності вчителя, вміння використовувати психологічні знання в роботі з 

учнями; вміння бачити за поведінкою дитини стан його душі, рівень 

розвитку його пізнавальних процесів, емоційної, вольової сфер, рис 

характеру; здатність орієнтуватися, оцінювати психологічну ситуацію у 

відносинах з дитиною або колективом дітей і обирати раціональний спосіб 

спілкування; педагогічно грамотно протягом довгого часу впливати на 

психіку дитини для його гармонійного розвитку [1]. Також і В.Я. Ляудіс 

підкреслює, що «навчання психології спрямовано не лише на оволодіння 

способами перетворення поведінки та способу мислення інших людей, але і 

на вміння перетворювати самого себе. Складність досягнення мети психології 

- в цьому особливому зрощенні способів пізнання і перетворення, 

пізнавального відношення та особистісно-перетворюючого відношення» [4, с. 

9]. 

 Узагальнюючи розглянуті підходи до розуміння мети та сутності 

психологічної підготовки майбутніх вчителів, можна сказати, що мета 

психологічної підготовки педагогів - забезпечети готовність студентів до 

педагогічної діяльності. З позицій гуманістичної освітньої парадигми 

педагогічна діяльність є діяльністю розвитку. Для того, щоб розвивати інших, 

необхідно і самому бути зрілою особистістю, яка прагне до 

самовдосконалення. Таким чином, психологічна підготовка має на меті не 

лише озброєння майбутнього педагога певними психологічними знаннями та 

вміннями для управління пізнавальною діяльністю учнів, але й активізувати 

процес особистісно-професійного становлення студента, його психологічної 

культури, професійно-педагогічної спрямованості та професійно-важливих 

якостей.  
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ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ  

ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗДОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

 

Головним завданням школи сьогодні є не тільки навчання дітей 

основам наук, а й виховання здорової особистості, орієнтованої на здоровий 

спосіб життя; організація такого освітнього та виховного процесу, який не 

зашкодить здоров’ю дитини. Нова якість освіти може бути досягнута лише 

при створенні певних умов, спрямованих на збереження і зміцнення здоров’я 

учнів. Все це вимагає від педагогів особливих підходів в освіті та вихованні, 

заснованих на принципах здоров’язбереження. Знання по збереженню і 

розвитку здоров’я є важливою складовою професійної компетентності 

сучасного вчителя, який повинен володіти широким спектром 

здоров’язбережувальних освітніх технологій, щоб мати можливість вибирати 
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ті з них, які забезпечать в даних певних умовах успіх конкретного учня 

[3,с.90]. 

Мета здоров’язбережувальної педагогіки ‒ забезпечити випускникові 

школи високий рівень реального здоров’я, озброївши його необхідним 

багажем знань, умінь і навичок, необхідних для ведення здорового способу 

життя, і виховавши у нього культуру здоров’я. 

Турбота про здоров’я учнів в нашій школі є одним із пріоритетів роботи 

всього педагогічного колективу, в тому числі і майбутніх учителів  фізичної 

культури. Як же  використовують здоров’язбережувальні технології на уроках 

фізичної культури? 

Перш за все, слід визначити  поняття «здоров’язбережувальні 

технології». До здоров’язбережувальних освітніх технологій відносяться 

технології, які засновані на вікових особливостях пізнавальної діяльності 

дітей, навчанні на оптимальному рівні труднощі (складності), варіативності 

методів і форм навчання, оптимальному поєднанні рухових і статичних 

навантажень, навчанні в малих групах, використанні наочності, поєднанні 

різних форм надання інформації, створення емоційно сприятливої 

атмосфери, формуванні позитивної мотивації до навчання («педагогіка 

успіху»), на культивуванні в учнів знань з питань здоров’я. Вчителю фізичної 

культури слід встановити  взаємозв’язок з медичним працівником школи, 

познайомитись з результатами медичних оглядів дітей, враховувати в роботі 

свідчення медпрацівників в листі здоров’я школярів.  

Для майбутнього вчителя фізичної культури  дуже важливо правильно 

організувати урок фізичної культури, так як він є основною формою 

педагогічного процесу. Сутність здоров’язбережувального уроку полягає в 

тому, що цей урок забезпечує дитині і вчителеві збереження та збільшення їх 

життєвих сил від початку і до кінця уроку, а також дозволяє 

використовувати отримані уміння самостійно у позаурочній діяльності і в 

подальшому житті. 

При плануванні та проведенні уроку майбутнім вчителям фізичної 

культури слід  спиратися на основні сучасні вимоги до уроку фізичної 

культури з комплексом здоров’язбережувальних  технологій: раціональна 

щільність уроку; включення в урок запитань, пов’язаних зі здоров’ям учнів, 

сприяють формуванню у школярів цінностей здорового способу життя і 

потреб в ньому; оптимальне поєднання різних видів діяльності; вибір методів 

і прийомів навчання, які сприяють активізації ініціативи і творчого 

самовираження учнів; формування зовнішньої і внутрішньої мотивації 

діяльності учнів; здійснення індивідуального підходу до учнів з урахуванням 

особистісних можливостей; створення сприятливого психологічного клімату, 

ситуації успіху та емоційної розрядки; включення в урок прийомів і методів, 

що сприяють самопізнанню можливостей свого організму, розвитку навичок 
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самооцінки рівня свого фізичного розвитку; цілеспрямована рефлексія своєї 

діяльності протягом усього уроку і в підсумковій його частини [4,с.224].  

При проведенні уроків майбутнім вчителям фізичної культури 

необхідно орієнтуватися на принципи здоров’язбережувального  уроку, 

спрямовані на зміцнення фізіологічного та психологічного здоров’я: принцип 

рухової активності; принцип оздоровчого режиму; принцип формування 

правильної постави, навичок раціонального дихання; принцип реалізації 

ефективного загартовування; принцип психологічної комфортності; принцип 

опори на індивідуальні особливості і здібності дитини [1,с.134].  

Для реалізації даних принципів використовують такі педагогічні методи 

і прийоми навчання: 

1. Підвищення рухової активності дітей. 

2. Емоційний клімат уроку. 

Комфортний початок і закінчення уроку фізичної культури забезпечує 

позитивний емоційний настрій учнів. Цей метод допомагає дітям освоїти такі 

способи самооздоровлення: 

а) використання позитивних установок на успіх в діяльності «У мене все 

вийде! Я впораюсь! Мені все під силу! » 

б) вміння налаштувати себе на позитивну хвилю «Посміхнись самому 

собі». 

Емоційний клімат уроку багато в чому залежить від доброзичливого 

тону вчителя, від гумористичної складової педагогічного спілкування. 

Завдання вчителя ‒ спробувати допомогти дитині правильно 

використовувати колосальні ресурси гумору для здобуття радості і здоров’я.  

Музична терапія. Музика може використовуватися як оформлення 

фону уроку фізичної культури і як супровід окремих його моментів. Тиха 

мелодійна музика, яка використовується в заключній частині уроку, має 

седативний (заспокійливу дію, що сприяє розвитку процесів гальмування) 

дією і нормалізує функції серцево-судинної системи. Ритмічна музика, що 

застосовується вчителем у вступній частині уроку, викликає підвищення 

тонусу скелетної мускулатури, сприятливо впливає на діяльність внутрішніх 

органів і систем. Мажорні мелодії на уроці фізичної культури додадуть 

школяреві бадьорість, поліпшать самопочуття, психоемоційний стан [2,с.41].  

Організація саморефлексії. Ведення щоденника здоров’я. Кожен урок 

фізичної культури можна починати і закінчувати фіксацією в спеціальному 

щоденнику здоров’я стану дітей та змін, що відбулися в самопочутті в процесі 

уроку. Уміло проведена рефлексія дає можливість зрозуміти: наскільки діти 

усвідомлюють, що і як вони робили на уроці, що їм допомагало, і що зможуть 

використовувати у своєму житті для зміцнення здоров’я за межами класу і 

школи.  

«Дерево здоров’я» для наочної пропаганди здорового способу життя. На 
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то «дерево» заносяться імена і прізвища жодного разу не хворіли учнів за 

чверть. За підсумками року найздоровіші учні отримують нагороду, 

заохочення. 

Здоровий спосіб життя поки не займає перше місце в головних 

цінностях людини в нашому суспільстві. Але якщо ми навчимо дітей 

цінувати, берегти і зміцнювати своє здоров’я, будемо особистим прикладом 

демонструвати здоровий спосіб життя, то можна сподіватися, що майбутнє 

покоління буде здоровим і розвиненим, не тільки духовно, а й фізично і 

впораються з тими великими цілями, які визначає для нього держава. 

Таким чином, здоров’язбережувальних  технологій можна розглядати як 

одну з найперспективніших систем, їх застосування в роботі підвищить 

результативність в освітньому процесі, сформує у педагогів і батьків ціннісні 

орієнтації, спрямовані на збереження здоров'я і гармонійний розвиток 

вихованців.  
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ФОРМУВАННЯ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  

ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ ТА ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  

ЗАСОБОМ СТВОРЕННЯ МЕДІА ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  

З ВИКОРИСТАННЯМ МЕДІАПРОДУКЦІЇ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Останні вимоги щодо інформатизації освіти вимагають істотних змін у 

педагогічній теорії і практиці освітнього процесу. Традиційні засоби передачі 

інформації все частіше поступаються широкому використанню 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). У постійно змінних умовах 

світу вдосконалення технологій інформатизації, забезпечення впровадження 

ІКТ у всі ланки освіти, починаючи з дошкільної, є одним з пріоритетних 

напрямків розвитку освіти. 

Інноваційний підхід до підвищення компетентності вихователів щодо 

організації логіко-математичного розвитку вимагає спрямованості навчально-

виховного процесу на переорієнтацію з процесу на результат освіти в 

діяльнісному вимірі, зміщення акценту з накопичення нормативно-

визначених знань, умінь і навичок на практичну організацію і розвиток у 

дітей здатності, застосовувати досвід успішних дій у конкретних ситуаціях. 

Так, Ганна Шматченко стверджує, що інформаційно-комунікаційні 

технології мають великі потенційні можливості для підвищення 

компетентності вихователів дошкільних навчальних закладів щодо логіко-

математичного розвитку дітей старшого дошкільного віку. ІКТ як засіб 

підвищення компетентності вихователів може сприяти вирішенню завдань 

оновлення змісту логіко-математичної освіти, сприяти високої якості 

навчально-виховного процесу, репрезентації змісту логіко-математичної 

освіти для інтенсифікації освітнього процесу, розвитку професійно важливих 

якостей вихователів дошкільних навчальних закладів на базі врахування 

механізмів і явищ сприйняття та засвоєння навчальної інформації [8, с. 249-

256]. 

З кінця ХХ ст. у закладах освіти поширюється термін «медіаосвіта». У 

Концепції впровадження медіаосвіти в Україні (нова редакція) він 

трактується як частина освітнього процесу, спрямована на формування в 

суспільстві медіакультури, підготовку особистості до безпечної та ефективної 

взаємодії із сучасною системою мас-медіа, включаючи як традиційні, так і 

новітні медіа з урахуванням розвитку інформаційно-комунікаційних 

технологій [3]. 

mailto:anastasia.suhomlinova@gmail.com


Орликіана-2021: проблеми та перспективи сучасної освіти : матеріали 

науково-практичного симпозіуму 

263 

 

Впровадження медіаосвіти в освітній процес закладу дошкільної освіти 

сприятиме формуванню медіакультури як самих педагогів, так і вихованців 

та їхніх батьків, розв’язанню проблеми підготування дитини старшого 

шкільного віку до спілкування із засобами масової комунікації під час 

соціалізації, а це, своєю чергою, дозволить, по-перше, захистити дитину від 

потенційно шкідливих ефектів медіа, а по-друге, виховати такого споживача 

медіа, що міг би ефективно задовольняти свої інтереси, використовуючи 

засоби масової комунікації [5]. 

Ірина Кузьма запевняє, що серед напрямів медіаосвіти є вкрай 

привабливі для дітей, наприклад знайомство з цифровими медіа та їхнє 

використання передусім для розваги й комунікації, а також такі, які 

становлять труднощі: дотримання правил безпечного застосування новітніх 

медіа, відмова від віртуальних ігор, дотримання авторського права та ін. А 

отже, педагогічний працівник повинен створити мотивацію до медіаосвіти в 

різноманітності її напрямів [4, с. 33]. 

Олена Качура стверджує, що оптимально організована медіаосвіта в 

закладі дошкільної освіти забезпечує загальнокультурне зростання дорослих, 

навчання їх медіаграмотності. Вона відкриває можливості для 

інтелектуального й особистісного розвитку дітей, а також всебічно розвиває 

дітей, допомагає навчити їх усвідомлено сприймати, критично осмислювати 

та інтерпретувати медіатексти. А ще сприяє підвищенню інтересу до 

навчання та його ефективності [2, с. 54]. 

Так, Тетяною Чашка була розроблена методика навчання взаємодіяти з 

медіа через проекти на медіаматеріали для дітей середнього дошкільного віку, 

яка дає учасникам освітньо-виховного процесу свободу творчості і організації 

освітньо-виховного процесу. Такий вид медіадіяльності підпорядкований 

спільній меті і тематиці, вирішує завдання з формування медійної 

компетенції та медіатворчості дошкільнят комплексно і невимушено. Освітній 

процес будується згідно логіки медіадіяльності, що підвищує мотивацію дітей 

до пізнання. Акт творчості в проектній медіадіяльності відрізняється від 

інших форм навчання тим, що в результаті такої діяльності дитина не просто 

отримує певний обсяг знань, а віддає свій досвід і знання – репрезентує його 

через створення власного медіапродукту [7, с. 77].  

Наталія Аль-Хамадані дійшла висновків, що ефективність навчального 

процесу підвищується за рахунок впровадження інтерактивної дошки на тих 

етапах навчання, які є недостатньо ефективними у їх традиційній 

організації, дотримуючись принципу педагогічної доцільності. 

Використовуючи інтерактивну дошку на заняттях з формування 

елементарних математичних уявлень, слід враховувати пізнавальні 

закономірності навчальної діяльності дошкільників, їх підготовленість до 

сприймання і засвоєння навчального змісту комп'ютерними технологіями. 
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Важливо забезпечити органічне поєднання інтерактивних технологій зі 

словом вихователя, іншими засобами навчання, відповідність між змістом і 

навчально-виховним завданням заняття, застосування різних методичних 

прийомів, спрямованих на розвиток пізнавальних можливостей 

дошкільників. Так, головне завдання використання ІКТ у процесі вивчення 

математики - підвищити пізнавальний інтерес дітей до вивчення предмета, 

ефективність його опанування в майбутньому, коли стануть школярами [1, с. 

79]. 

Тамара Поніманська дотримується думки, що завдяки використанню 

комп’ютерних програмно-педагогічних засобів дитина краще розвивається, 

може набагато легше опановувати літературу, українську та іноземні мови, 

навчитися розв’язувати задачі. За допомогою комп’ютера в дітей старшого 

дошкільного віку формуються вміння розпізнавати, розрізняти, називати 

форму, розмір, колір предметів, вони ознайомлюються з кількісними 

співвідношеннями, числом, цифрою, з просторовими поняттями [6].  

Отже, можна стверджувати, що формування у дітей дошкільного віку 

логіко-математичної та цифрової компетентностей засобом створення медіа 

освітнього середовища з використанням медіапродукції в закладі дошкільної 

освіти є досить актуальним питанням для нашого сьогодення.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ОСОБИСТІСНОЇ ТРИВОЖНОСТІ  

СПОРТСМЕНІВ ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО ВІКУ 

 

Психологічний стан спортсмена є важливою складовою не тільки 

змагань, але й тренувальної діяльності, тому проблема дослідження впливу 

тривоги і тривожності на ефективність спортивної діяльності є достатньо 

актуальною [2; 3]. 

Тривожність – це досить складне емоційне переживання, яке 

супроводжується негативними почуттями, пов’язане з об’єктивними 

факторами майбутнього виступу та проявлється у внутрішньому неспокої, 

схвильованості, що переходить або у депресію, або ейфорію, 

непристосованість, відчуття втрати сил, що у кінцевому результаті 

демобілізують загальний стан людини. Відчуття тривожності переживається 

як власна неповноцінність можливостей, що і призводить до зниження 

самооцінки. Разом з тим, низький рівень тривоги характеризується 

достатньою врівноваженістю, високим емоційним контролем, відсутністю 

невмотивованого неспокою, раптових спалахів гніву і дратівливості, а також 

почуття сорому, пригніченості. При середньому рівні тривожності можливий 

прояв невмотивованого занепокоєння і людині доводиться докладати зусилля, 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673685
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9673685
mailto:natalya.vufk@ukr.net
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щоб «тримати себе у руках», не впадаючи у депресію і не проявляючи зайвої 

дратівливості. Для високого рівня тривоги характерне сильне занепокоєння, 

іноді без особливої причини, доводиться докладати чималих зусиль, щоб не 

втратити контроль над собою, негативний емоційний стан поєднується з 

нервозністю, надмірною активністю. 

Тривожність може або активізувати поведінку, або надавати      

дезорганізуючий вплив, знижуючи продуктивність діяльності. Ймовірно, це 

буде залежати і від оптимального поєднання вимог діяльності, й від 

відповідних якостей психіки людини [1; 4]. 

Дослідники у галузі психології спорту [5; 6] вказують на значущість 

визначення й обліку рівня особистісної тривожності при характеристиці  

поведінки спортсмена та при прогнозуванні його результатів у спортивній 

діяльності.  

У ході нашого дослідження, спрямованого на виявлення причин 

неуспішності виступів спортсменів, нами зафіксовано чинники, які чинять 

прямий вплив, а саме: високий рівень особистісної тривожності, нервово-

психічна нестабільність, неадекватність домагань, знижена самооцінка. Ми 

вважаємо, що перелічені чинники суттєво впливають на розвиток порушень 

адаптації організму до спортивних тренувань і збільшують ризик розвитку 

хронічного фізичного перенапруження. Таким чином, серед численних і 

різноманітних властивостей особистості найбільше значення у спортивній 

діяльності мають тривожність, емоційна стабільність, стресостійкість та 

саморегуляція. 

Тривожність визначає індивідуальну чутливість спортсмена до 

змагального стресу. Як риса особистості вона характеризує тією чи іншою 

мірою схильність відчувати у більшості ситуацій побоювання, страх. 

Тривожність спортсмена пов’язана з очікуванням соціальних наслідків його 

успіху чи невдачі. 

Психологічна діагностика тривоги і тривожності проводилася нами за 

методикою дослідження Ч. Д. Спілбергера, Ю. Л. Ханіна, Дж. Тейлора, яка 

дозволяє досить об’єктивно оцінити психічний стан спортсмена за двома  

параметрами: рівень особистісної тривожності, зумовленої переважно 

вродженими властивостями і рівень психічної тривожності у даний момент, 

обумовлений впливом навколишнього середовища і режимом тренувального 

процесу. У дослідженні взяло участь 100 спортсменів віком від 13 до 17 років, 

які навчаються у Миколаївському фаховому коледжі фізичної культури та 

займаються різними видами спорту. Спортивний досвід - від 1 до 8 років, 

спортивна кваліфікація - від юнацького розряду до майстра спорту.  

За результатами проведеного дослідження рівня тривожності перед 

відповідальними змаганнями було отримано такі результати (табл. 1).  
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Таблиця 1.  

Показники рівня тривожності спортсменів 

перед відповідальними змаганнями 
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Виходячи з отриманих результатів, можемо констатувати: 5% 

досліджуваних мають дуже високий рівень тривожності, 40% 

випробовуваних спортсменів під час тренування мають високі показники 

тривожності, 30% спортсменів мають середній (з тенденцією до високого) 

рівень тривожності, 20% піддослідних мають середній (з тенденцією до 

низького) рівень тривожності і 5% піддослідних мають низький рівень 

тривожності, що говорить про переважання високого рівня тривожності 

спортсменів перед відповідальними змаганнями. 

Це можна пояснити тим, що досліджуваний період дитячо-юнацького 

віку характеризується не тільки значними змінами у будові тіла, протіканні 

фізіологічних процесів, статевим розвитком, а й підвищеною емоційною 

збудливістю, імпульсивністю, швидкою зміною настрою, схильністю до 

афектів.  

Слід зазначити, що у змаганнях одного рівня складності успішність 

виступу досягає максимуму при середньому рівні тривоги. Однак у низки 

випадків тривожність сприяє підвищенню ефективності спортивної 

діяльності. Спортсмени з високим рівнем тривожності сумлінні, старанні у                             

навчально-тренувальних заняттях, а спортсмени з низьким рівнем 

тривожності уникають тривалих і монотонних тренувань. Спортсмени з 

високою тривожністю постійно вдосконалюють майстерність, планують свою 

поведінку. У змаганнях низького рангу, що протікають у сприятливій, 

знайомій обстановці, вони здатні демонструвати високі спортивні результати, 

проте у відповідальних напружених і несподіваних стартах виступають 

нижче своїх можливостей. 

Спортсмени з низьким рівнем тривожності менш старанні і працездатні 

на тренуваннях, нерівно і нестабільно виступають у змаганнях низького 

рангу, але на найбільш значущих і відповідальних змаганнях демонструють 

свої найкращі результати. Виходячи з отриманих даних, виявлено, що пік 
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високої тривожності доводиться на передзмагальний період - 45% . У 

більшості випадків це заважає підліткам максимально мобілізуватися, не 

дозволяє реалізувати свої можливості в умовах змагань, знижується 

надійність спортсмена і ймовірність досягнення високого результату. Хоча у 

цьому стані може бути і високий результат, особливо у швидкісно-силових 

видах спорту. 

Відтак, психічна напруженість юних спортсменів, яка постійно 

супроводжує тренувальний процес і є основою його результативності, за 

певних умов може призвести до психічного перенапруження.  

До групи ризику можемо віднести спортсменів, які мають високий 

рівень тривожності, що значно знижує працездатність. Вони потребують 

постійного спостереження, а також проведення профілактичних заходів і 

розробки індивідуальних форм підготовки до відповідальних змагань, що 

передбачає забезпечення психологічного супроводу їхньої змагальної 

підготовки. 
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НЕДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПІВ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ  

В НАУКОВИХ РОБОТАХ СТУДЕНТІВ 

 

Євроінтеграційні процеси у вітчизняному освітньому середовищі 

просторі сприяють активізації новітніх напрямів відповідності європейським 

стандартам якості вищої освіти. Це зумовлює потребу у зміні всіх ланок 

освітньої галузі. На конкурентноздатність наших фахівців  на українському 

та європейського ринках праці значно впливає якість підготовки 

професійних кадрів у закладах вищої освіти та відповідність документів про 

освіту європейським стандартам [3]. Якісне реформування системи вищої 

освіти потребує формування нових підходів до навчання, утвердження 

чесності та етичних цінностей в педагогічному процесі і науковій роботі, 

створення нових механізмів побудови комунікації в закладах вищої освіти, 

що сприятиме формуванню високої академічної культури,  науково-

педагогічних працівників та студентів [4]. 

До прикладів порушенням академічної доброчесності належать:  

академічний плагіат -  часткове або повне оприлюднення наукових 

(творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів 

оригінального дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих 

текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без вказування 

авторства;  

- самоплагіат – часткове або повне оприлюднення власних раніше 

опублікованих наукових результатів; 

 - фабрикування – домисел наукових даних чи фактів, що 

використовуються в навчальному процесі або наукових працях;  

- фальсифікація – умисне змінювання або модифікація вже наявних 

відомостей, що пов’язані з педагогічним процесом чи науковими 

дослідженнями;  

- списування - написання письмових робіт із використанням зовнішніх 

джерел інформації, крім дозволених для цитування, зокрема під час 

оцінювання результатів навчальної діяльності;  

- обман - завідомо неправдиве інформування щодо особистої освітньої 

(наукової, творчої) діяльності чи організації педагогічного процесу; до форм  

обмануналежать передусім академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, 

фальсифікація та списування;  
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- хабарництво - надання (отримання) учасником педагогічного процесу 

чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи 

будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру для  

неправомірної переваги в педагогічному процесі;  

- необ’єктивне оцінювання - свідоме  неправдиве оцінювання 

результатів навчання здобувачів освіти (завищення або заниження оцінки) 

[1]. 

Головне птання, що стосується виявлення плагіату, полягає в тому, що 

більшість студентів не ознайомлена із  самим терміном «плагіат», а також не 

знає , як запобігти прояву плагіату. Тому, доцільно зупинитися на визначенні 

означеного поняття.  У законі України «Про авторське право і суміжні права» 

[2], плагіат трактують як повне або часткове оприлюднення (опублікування), 

чужого твору під іменем особи, яка не є його  автором. 

 Одночасно із терміном плагіат використоввують термін «академічна 

доброчесність», що  передбачає, що під час навчання чи проведення наукових  

досліджень студенти й науково- педагогічні працівники, а також наукові 

співробітники керуються передусім принципами чесності, порядності, чесної 

праці та навчання.   Використання чужих наукових здобутків, списування, є 

неприйнятним і не тиражується в академічній спільноті. 

Формування академічних цінностей, належності до академічної 

спільноти та дотримання певної наукової культури в навчальних закладах є 

підгрунтям для можливості впливу на цінніснісну сферу особистості студента. 

Безперечно, що здорова академічна культура є неоціненним капіталом 

закладу вищої освіти, що реалізовано у правилах, дотримання яких є 

обов’язковим для університетської спільнот. Вони вибудовують неповторний і 

унікальний певної освітньої інституції. Безперервне стимулювання студентів 

до доброчесної поведінки у процесі навчання та самостійної роботи закладає 

основу для запобігання плагіату.  

Зважаючи на викладене вище, забезпечення академічної доброчесності 

повинно грунтуватися не на методах покарання та застосуванні 

дисциплінарних заходів, а на підтримці студентів,  проведенні з ними 

інформаційно-просвітницьких та роз’яснювальних заходів, що широко 

впрваджено у  практику  закладів вищої освти  західноєвропейських країн. 
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ІННОВАЦІЇ В ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

У сучасній організації системи дошкільної освіти одним з 

найважливіших завдань є формування здорового способу життя та 

здоров’язбережувальної компетентності у дітей. До вступу у шкільне життя 

діти повинні оволодіти певним набором рухових навичок і вмінь, що 

дозволить їм адаптуватися до нових умов та вимог Нової української школи 

та допомогти не лише на перших, а й на наступних етапах навчання 

виявити зацікавленість в участі, зокрема у фізичних, культурних та 

спортивних заходах. Слід зазначити, що актуальність підтверджується 

соціальним замовленням суспільства у зменшенні захворюваності дітей на 

простудні та більш серйозні захворювання, на що впливає багато обставин. 

Формування позитивного ставлення до власного здоров’я та 

позитивної мотивації на здоровий спосіб життя – це цілеспрямований 

процес сприяння дітей в усвідомленні ними здоров’я як найвищої життєвої 

цінності, переконання у потребі дбати про своє здоров’я шляхом 

дотримання правил здорового способу життя, включення у процес його 

індивідуальних можливостей та здібностей. 

Слід зазначити, що здоров’язберігаюча педагогіка не може бути 

представлена як конкретна освітня технологія. Разом з тим, поняття 

«здоров’язберігаючі технології» об’єднує всі напрями діяльності освітнього 

закладу із формування, збереження та зміцнення здоров’я дітей. У 

класифікації освітніх технологій останнім часом виокремилася нова група – 

здоров’язберігаючі технології. Деякі науковці розглядають це поняття, 

виходячи з розуміння технології як певного прийому, методу, методики; 

інші розуміють його як сукупність певних технік, за допомогою яких 

реалізується освітнє чи інше педагогічне завдання; як опис процесу 

досягнення запланованих результатів, сукупність яких відображає певні 

зміни в здоров’ї учасників педагогічної взаємодії [4, с. 48].  
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Формування здоров’язбережувальних життєвих навичок відбувається 

у певній послідовності за таким алгоритмом: мотивація 

здоров’язбережувальної діяльності − формування системи доступних знань 

− відпрацювання навички в розвивальному здоров’язбережувальному 

середовищі. Реалізація здоров’язбережувальних технологій передбачає: 

організацію освітнього середовища в ЗДО за вимогами особистісно-

орієнтованого підходу; моніторинг рівня здоров’я дітей; реалізацію 

діагностичних, корекційних та реабілітаційних заходів з дітьми залежно від 

групи здоров’я; створення комфортних умов перебування в ЗДО для всіх 

дітей, в тому числі і з особливими потребами; вибір оптимальних технологій 

виховання і навчання з урахуванням віку, статі, індивідуальних 

особливостей розвитку дитини; оптимізацію соціально-гігієнічних умов 

життєдіяльності дітей і педагогів [1, с. 104]. 

Процес створення здоров’язбережувального середовища у закладі 

дошкільної освіти можна визначити як комплекс змін традиційної системи, 

націлених на підвищення ефективності діяльності щодо збереження і 

зміцнення життєздатності вихованців і педагогів у взаємозв’язку з 

корекцією їхньої внутрішньої картини здоров’я. Під час створення 

здоров’язбережувального середовища особлива увага приділяється таким 

проблемам, як: закономірності розвитку і саморозвитку людини; 

суб’єктивні та об’єктивні фактори, що сприяють і перешкоджають 

збереженню здоров’я; самоосвіта, самоорганізація і самоконтроль у галузі 

збереження здоров’я; самовдосконалення, самокорекція і самоорганізація 

своїх вчинків і дій під впливом нових вимог професії, суспільства, розвитку 

науки, культури; усвідомлення своїх здібностей і можливостей, переваг і 

недоліків своєї діяльності із здоров’язбереження [2, с. 5]. 

Одним із завдань закладу освіти є забезпечення кваліфікованої 

турботи про зміцнення і збереження фізичного і психічного здоров’я дітей, 

а також актуальними є завдання навчити дітей турбуватись про власне 

здоров’я. Щоб дитина могла піклуватись про своє здоров’я, фізичний 

розвиток, потрібно виробити в неї свідоме ставлення до життя як 

найвищого дару природи, пріоритету здоров’я як найважливішої людської 

цінності і здорового способу життя як фактора збереження та зміцнення її 

здоров’я, необхідною умовою цього є створення здоров’язбережувального 

середовища [3, с. 41]. 

Таким чином, інноваційними заходами в закладі дошкільної освіти 

можуть стати здоров’язбережувальна діяльність дорослих, рухливі ігри та 

вправи, сюжетно-рольові ігри, стежинки здоров’я, фізкультурні свята і 

розваги, руханки-імпровізації, ігри-подорожі, ігри-інсценівки, рухливі 

вправи імпровізації, змагання, вправи з психогімнастики, практичні 

завдання, доручення, казкотерапія, сміхотерапія, вправи перевтілення, 
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моделювання ситуацій, банкомат радісних рухів, конкурси для родин, 

вправи для релаксації. 
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ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

 

Дистанційну форму навчання спеціалісти зі стратегічних проблем 

освіти називають освітньою системою 21 століття. Сьогодні на неї зроблена 

величезна ставка. Актуальність теми дистанційного навчання полягає в тому, 

що результати суспільного прогресу, раніше зосереджені в сфері технологій 

сьогодні концентруються в інформаційній сфері. Настала ера інформатики. 

Етап її розвитку в даний момент можна характеризувати як 

телекомунікаційний. Виходячи з того, що професійні знання старіють дуже 

швидко, необхідно їх постійно вдосконалювати. Дистанційна форма 

навчання дає сьогодні можливість створення систем масового безперервного 

самонавчання, загального обміну інформацією, незалежно від тимчасових і 

просторових поясів. Крім того, системи дистанційної освіти дають рівні 

можливості всім людям незалежно від соціального стану в будь-яких районах 

країни. Саме ця система може найбільш адекватно і гнучко реагувати на 

потреби суспільства і забезпечити реалізацію конституційного права на освіту 

кожного громадянина країни. Виходячи з названих вище факторів можна 

зробити висновок, що дистанційне навчання увійде в 21 століття як 

найефективніша система підготовки та безперервної підтримки високого 

кваліфікаційного рівня фахівців. 
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Але в такій формі навчання є свої переваги та недоліки. Щодо переваг 

дистанційного навчання, точно можу сказати, що ми маємо більш високу 

ефективність професійної підготовки в порівнянні з очною та заочними 

формами навчання при більш низькій вартості освітніх послуг, далі те, що ми 

можемо навчатися набагато коротший термін навчання, ніж, наприклад, 

очно. Але, головною перевагою є те, що студент може навчатися дистанційно 

незалежно від географічного розташування вузу. Інтерактивні можливості 

використовуються в системі дистанційного навчання програм і систем 

доставки інформації дозволяють налагодити і навіть стимулювати зворотний 

зв'язок, забезпечити діалог і постійну підтримку, що є неможливим у 

більшості традиційних систем навчання. Сучасні комп'ютерні телекомунікації 

здатні забезпечити передачу знань та доступ до різноманітної навчальної 

інформації нарівні, а іноді і набагато ефективніше, ніж традиційні засоби 

навчання. 

Проте вважається, що недоліків у дистанційному навчанні набагато 

більше.Ефективність дистанційного навчання безпосередньо залежить від тих 

викладачів, хто веде роботу з учнями. Це повинні бути викладачі з 

універсальною підготовкою: володіють сучасними педагогічними та 

інформаційними технологіями, психологічно готові до роботи з учнями в 

новій навчально-пізнавальній мережі.  Інша проблема -  інфраструктура 

інформаційного забезпечення студента в мережах. Питання про те, якою має 

бути структура і композиція навчального матеріалу залишається відкритим. 

Поряд з цим ставиться питання про умови доступу до курсів дистанційного 

навчання. Не вирішено так само питання організації та проведення оцінки 

знань "дистанційних". 

Тому, говорячи про дистанційну форму освіти, слід говорити про 

створення єдиного інформаційно-освітнього простору, куди слід включити 

всілякі електронні джерела інформації : віртуальні бібліотеки, бази даних, 

електронні навчальні посібники. Коли мова йде про дистанційне навчанні 

слід розуміти наявність у системі вчителя, підручника і учня. Це взаємодія 

вчителя та учнів. Звідси випливає, що головним при організації дистанційної 

форми навчання є створення електронних курсів, розробка  основ 

дистанційного навчання, підготовка педагогів-координаторів. Не слід 

ототожнювати дистанційну форму з заочною формою навчання, бо тут 

передбачається постійний контакт з викладачем, імітація всіх видів очного 

навчання, але специфічними формами. На жаль, те, що ми сьогодні бачимо 

в Інтернеті, ніяк не відповідає елементарним педагогічним вимогам.  
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ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

 

 Процеси модернізації, які відбуваються у системі освіти, об’єктивно 

спрямовані на її подальший прогресивний розвиток та на забезпечення 

держави  кваліфікованими фахівцями. Зараз робота у сфері освіти потребує 

застосовувати чимало навичок  не тільки за фахом, але й в інших галузях. 

Вчителі дошкільної , середньої та вищої освіти  з кожним днем мають все 

більше поновлювати знання  своєї кваліфікації, та ще й здобувати додаткові 

знання у інших сферах. Тому сьогодні так надзвичайно важливо 

удосконалювання системи освіти, одним з аспектів застосування 

випереджальної підготовки фахівців з урахуванням прогнозованих тенденцій 

на ринку праці. 

 В умовах його нестійкості, студенти, звичайно ж, часто розраховують 

на  допомогу свого навчального закладу. Також ця тенденція позначилася на 

створенні служб працевлаштування у вузах, які  частково допомагають  в 

плані підготовки студентів і випускників до самостійного пошуку роботи. 

Надалі ж, коли студенти зможуть знайти своє місце роботи, самостійно чи за 

допомогою служби працевлаштування у вузах, відповідне до спеціальності, 

вплив даної служби повинно втратити свою актуальність у вирішенні цієї 

проблеми і поступитися місцем плануванню кар’єри, завдяки якому студенти 

зможуть отримати, як консультаційну допомогу, так і  додаткові здібності для 

подальших професійних досягнень. 

 Полегшити ситуацію на ринку праці зможуть нові підходи до 

формування замовлення на фахівців. Передбачається забезпечити баланс 

замовлення держави, регіонів, окремих галузей і попит населення. Одним із 

найголовніших аспектів оптимізації це насамперед посилення практичної 

спрямованості навчання, необхідність випуску саме не  вузькопрофільних 
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фахівців, але які водночас володіють ґрунтовними знаннями і навичками у 

власній спеціальності. Ключове завдання при підготовці фахівців є 

формування особистості професіонала, зосередженої на власній чітко 

поставленій задачі. Важливим напрямком у підготовці фахівців стає 

орієнтація більше на особистісну складову, що дозволить випускнику ВНЗ, 

разом  із змінами у сфері трудових відносин, по необхідності виявляти 

заповзятливість, хисткість , та мати постійну жагу до самовдосконалення. 

При цьому загальнокультурна підготовка фахівця стає також неабияк 

важливою при  формуванні гуманності особистості, як основи її 

всестороннього розвитку, становлення її громадянської позиції, осягання 

своєї відповідальності, співпраця з іншими людьми. У такий спосіб в 

основному буде забезпечений високий потенціал у випускників вузів України.  

 Тож, найважливішими проблемами при підготовці фахівців є: 

 Часті зміни умов ринку праці; 

 Не гідна підготовка студентів до самостійного працевлаштування;  

 Не правильне формування особистості у студента, яке не допоможе у 

подальшому житті. 

Список використаних джерел 
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ВПЛИВ КАЗОК НА ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ  

В ПЕРІОД СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ У ДІТЕЙ 

 

При згадці про дитинство наша пам’ять прокручує ті теплі моменти, коли 

нам наша мама читала казки, тому ця тема є досить актуальною. Саме з них 

ми починаємо розмежовувати добро і зло, вчимося виділяти мораль історії, 

розширюється кругозір та уява, і взагалі, є основним першим джерелом 

пізнання та виховання. Якщо Вам скажуть про знайомство дитини 

дошкільного віку з економікою, Ви напевно подумаєте що цей абсурд, адже 
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яким чином можна донести таку «важку» інформацію такій маленькій 

особистості, чи не так? А чи замислювались Ви, що навіть казки, які 

розповідали мами чи бабусі мають економічні мотиви? Наша держава – 

досить складний економічний механізм, і починаючи з раннього дитинства 

знайомство з певними процесами – можна підготувати до більш зрозумілого 

та усвідомленого майбутнього кожного члена суспільства.  

Мета економічного виховання дітей дошкільного віку - познайомити 

дітей з елементарними економічними поняттями через казку. Допоможуть 

розкрити цю мету наступні завдання: 

- формування економічної свідомості дітей за допомогою казки; 

- навчання вирішувати в казці найпростіші економічні завдання; 

- розвиток логічного мислення, спостережливість, наповнення 

словникового запасу; 

-Навчити розуміти і цінувати навколишній предметний світ (як результат 

праці людей). 

- навчання розумної поведінки в життєвих ситуаціях [1]. 

Використання казок з економічними елементами дає змогу познайомити 

слухача на більш примітивних прикладах з вагомими питаннями та 

проблемами економічного устрою держави. Навіть якщо ви не помічаєте цих 

деталей у звичних вам розповідям вашої мами, вони таки там присутні. 

Візьмемо для прикладу деякі казки та наведемо в них економічні категорії.  

Для першого прикладу візьмемо українську народну казку «Колобок» та 

проаналізуємо економічні моменти, які ми можемо спостерігати. Дід і Баба – 

трудові ресурси , борошно та масло – капітал , піч – засіб виробництва. Також 

на початку ми можемо помітити замисел зробити колобка, який виник у 

чоловіка та він його продумав з урахуванням всіх етапів виробництва – це 

можна вважати за бізнес-ідею виробництва.  Також можемо розглянути 

«Казку про рибака і рибку» О. Пушкіна, ми спостерігаємо: водний ресурс, біля 

якого проживають старі, бідність як рівень життя подружжя, який 

простежується через умови їхнього проживання, привласнювальне 

господарство, як рід діяльності діда, власне виробництво баби – прядіння, 

потреби людей у їжі, майно та його дефіцит, рівноважний обмін між рибкою 

та дідом (за волю рибки дід отримував все, що бажав) статус у суспільстві, 

коли баба захотіла стати царицею. Помітити тему грошей та їх необхідності у 

щоденному житті можна помітити у змалюванні казки О.Толстого  «Пригоди 

Буратіно», коли хлопчик пішов придбати буквар за монетки. Проте, тема 

грошей також є актуальною у творі К. Чуковського «Муха-Цокотуха», автор 

досить яскраво зображує не лише необхідність валюти, а й ринкові 

відносини, коли Муха за кошти придбала собі самовар .  

«Аналіз сюжету економічної казки дає змогу зосередитись на таких 

аспектах змісту теми: 
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1. Розкриття особистісних рис персонажів, важливих у певній 

економічний ситуації. Це можуть бути різноманітні як позитивні, так і 

негативні якості, наприклад, винахідливість, цілеспрямованість, 

наполегливість, працелюбність, спритність, терпимість, балакучість, 

упевненість тощо. 

2. Виявлення особливостей міжособистісних стосунків, які складаються в 

різних економічних ситуаціях (суперництво чи партнерство, змагання, 

співробітництво, взаємовиручка, підтримка, переслідування власних 

інтересів тощо). 

3. Висвітлення певних економічних відносин, що складаються між 

суб’єктами господарювання, та правових підвалин, які забезпечують ці 

відносини.»- стверджує Галина Олександрівна Ковальчук [2] . 

 

Існує декілька видів казок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Види та класифікація казок 

 

Отже, ми можемо відмітити, що ті «звичайні» казочки, котрі нам 

розповідають у дитинстві мають важливе значення у розвитку дитини і 

формуванні її світобачення певних процесів суспільства. Такою простою 

мовою, через казки, досить можливо пояснювати дітям з ранніх років не 

лише важливість відрізняти добро і зло, необхідність притримуватись 

моральних норм, загальносуспільні правила, а й складні економічні терміни 

та ситуації побуту. Проте важливо пам`ятати, що у вихованні дошкільнят 

важливу роль відіграють батьки, адже саме на побудові побуту в родині та 

ставлення до грошей : їх накопичення заради певної цілі, необмірковані 

спонтанні витрати, постійна нестача, заробіток та його необхідність  – у 

дитини формується також певне розуміння щодо устрою та ставлення у 

майбутньому до подібних ситуацій та поводження з певним ресурсом на 

прикладі найближчих людей . Це дуже важливо, щоб батьки  та вихователі 

Казки, які 

зображують працю 

людей та її цінність 

Казки, що зображують 

основні потреби, 

виробництво товару, його 

споживання та розподіл 

Казки, що знайомлять з 

поняттями «гроші» , «доходи» , 

«витрати» 
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проводили бесіди з дітьми та розповідали їм складні речі доступною мовою з 

дитинства заради усвідомлення устрою елементарних речей .  

Список використаних джерел інформації : 

1. https://rozrobka.in.ua/stattya-na-temu-kazka---yak-zasib-ekonomichnogo-
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РЕАЛІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ  

В ПЕДАГОГІЧНОМУ ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Інтернет став важливим учасником освітнього процесу вищої школи ще 

на початку ХХІ століття. Зараз кожен викладач і студент активно 

використовують інформаційні технології у навчанні. За даними eLearning 

Industry, за період з 2001 по 2017 рр. ринок електронних освітніх рішень зріс 

на 900%. Можливість навчатися дистанційно приваблює багатьох, і 

найближчим часом кількість молодих людей, які отримують освіту віддалено, 

буде тільки зростати, бо інструментів для здійснення цього процесу стає все 

більше [1, с. 28]. 

Впровадження дистанційного навчання в умовах пандемічної кризи 

стало певним викликом та серйозним випробуванням для більшості закладів 

вищої освіти, особливо педагогічних. Після нетривалого періоду розгубленості 

всі учасники освітнього процесу прийняли цей виклик та здійснили швидкий 

процес адаптації до нової ситуації. Дистанційне навчання, як сучасний 

формат вищої освіти, має неабияку актуальність в мінливих умовах 

сьогодення [2].  

За умов пандемії завдяки злагодженій високопрофесійній роботі 

колективу Мелітопольського державного педагогічного університету імені 

Богдана Хмельницького у 2019-2020 навчальному році викладачі та здобувачі 

вищої освіти швидкими темпами перейшли на дистанційну форму навчання, 

активно використовували елементи online-навчання, а також впроваджували 

сучасні інформаційні технології. На перших online заняттях було обговорено 

організаційні питання щодо способів, форм реалізації лекційних, практичних 

і семінарських занять та консультативної співпраці. Способи колаборації 

учасників освітнього процесу обиралися залежно від цілей та завдань освітніх 

компонентів, а також особливостей компетентностей, що формуються під час 

https://rozrobka.in.ua/stattya-na-temu-kazka---yak-zasib-ekonomichnogo-vihovannya-dos.html
https://rozrobka.in.ua/stattya-na-temu-kazka---yak-zasib-ekonomichnogo-vihovannya-dos.html
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освоєння певного освітнього компонента [3, с. 120]. Освітній процес 

здійснювався за трьома форматами (паралельний, дуальний та асинхронний). 

За умови використання паралельного формату здобуття знань викладачі 

та студенти спілкувалися за допомогою таких актуальних на сьогодні online 

сервісів, як Skype, Zoom, Viber, Google Meet. Такий фокус навчання 

передбачав демонстрацію екрану викладача та співпрацю в текстовому чаті. 

Завдяки зазначеному виду здобуття знань створюється творче навчальне 

середовище та здійснюється поточний контроль за діяльністю здобувачів 

вищої освіти. 

Дуальний фокус навчання передбачав розміщення навчальних 

матеріалів (лекцій, практичних завдань, самостійної роботи, тестів) на 

порталі дистанційних технології. Взаємодія учасників освітнього процесу 

здійснюється у Viber, Telegram або по електронній пошті.  

При асинхронному форматі спілкування викладач надавав матеріали та 

визначав форми та методи контролю, ця інформація заздалегідь 

розміщувалася на сайті дистанційних технологій. Взаємодія здобувачів вищої 

освіти з викладачем відбувалася в зручний час на базі різних платформ.  

Застосування в освітньому процесі зазначених фокусів дозволяє 

студентам проявити високу активність в освоєнні нових способів здобуття 

необхідної інформації, її переробки та формуванні soft-skills для подальшого 

професійного зростання. Така взаємоузгоджена робота створює можливість 

для максимально комфортного, гнучкого та якісного освітнього процесу, який 

задовольнятиме усі особистісні та професійні потреби кожного студента. Але 

слід зазначити, що процес педагогічного спілкування не може замінити 

жоден з окреслених форматів, адже феномен емоційно-чуттєвої природи 

професійної взаємодії залишає «живе спілкування» пріоритетним елементом 

освітніх технологій в опануванні педагогічних спеціальностей.  

Позитивними компонентами дистанційного навчання є такі: можливість 

працювати з кожним студентом індивідуально, автоматизація рутинних 

процесів, шанс освоїти нові технології, ігрові завдання, більш спокійний темп 

роботи, можливість працювати в комфортних умовах, актуальність знань, 

доступність навчальних матеріалів. 

До негативних елементів дистанційного навчання можна віднести 

наступні: необхідність орієнтуватися у цифрових технологіях, обмеженість 

особистого спілкування, необхідність постійно працювати з мотивацією 

студентів, відсутність межі між робочим та вільним часом. 

На сьогоднішній день потреба у дистанційній формі навчання постійно 

зростає. Це пояснюється тим, що вона є достатньо гнучкою, зручною та 

доступною, передбачає широку варіативність та диференціацію вибору 

змісту та форм отримання знань. Дистанційне навчання в університеті при 

дотриманні певних умов, зокрема наявність якісних інтерактивних засобів 
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комунікації (комп’ютери, швидкісний Інтернет тощо), відповідальність та 

самомотивація студентів, контролюючий контент з боку викладача, є 

засобами забезпечення доступної якісної освіти. 

Таким чином, можна зробити висновок, що затребуваність дистанційної 

освіти, в тому числі в педагогічних закладах вищої освіти, найближчим часом 

буде зростати. З кожним роком інтерактивних методів комунікації 

з’являється все більше та, відповідно, спостерігається прогрес цієї форми 

навчання, що дозволяє мінімізувати її недоліки та розвивати позитивний 

контент. 
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ВИХОВАННЯ ДРУЖНІХ ВЗАЄМИН 
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Становлення особистості дитини дошкільного віку відбувається в її 

відносинах з оточенням – не лише з дорослими, а й з іншими дітьми 

(Д. Ельконін, М. Лісіна та ін.). Перший досвід таких відносин багато в чому 

визначає характер самосвідомості дитини та її подальший соціальний 

розвиток. Першу школу моральності діти засвоюють у сім’ї і в закладі 

дошкільної освіти, коли їх вчать бачити іншого, гуманно ставитися до нього. 

Завдання виховання такого ставлення до людини полегшується, якщо дитина 

відчуває до нього симпатію, тим більше виборчу, що у подальшому набуває 

ознак дитячої дружби. Актуальність проблеми дружніх взаємин між дітьми  

пояснюємо тим, що не всі діти розуміють значимість і цінність дружби, хоча її 
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значення для формування особистості дуже велике. Дорослим необхідно 

сформувати у дітей поняття «друг», «дружба», вчити дітей бачити, розуміти, 

оцінювати почуття і вчинки інших, мотивувати, пояснювати свої судження. 

Успішність такої сфери виховної діяльності залежить від того, наскільки 

дорослі розуміють роль дружби, усвідомлюють її мотиви, сприяють 

згуртуванню дітей.  

Завдання освітнього процесу в сучасних умовах полягає не стільки в 

накопиченні навчальної інформації, а насамперед у засвоєнні культурно-

історичного досвіду побудови людських взаємин та на цій основі збагачення 

власної соціальної практики дітей, що є невід’ємною складовою процесу 

соціалізації та повноцінного розвитку особистості. Повноцінне засвоєння 

культурних навичок можливе лише через засвоєння культури людських 

взаємин. Одна з найбільш насичених, довірливих та продуктивних форм 

стосунків між людьми – стосунки між однолітками. 

Діти дошкільного віку тільки починають пізнавати світ та взаємодіяти з 

соціумом. Під керівництвом дорослих, дитина набуває первісного досвіду 

поведінки, взаємин з близькими людьми, однолітками, речами, природою, 

вивчає моральні норми суспільства, в якому вона живе. Таким чином, 

першим соціальним інститутом, відповідальним за соціальну зрілість дітей 

дошкільного віку, є сім’я та заклад дошкільної освіти з його  

консультативними та навчальними функціями. Так, наприклад, специфіка 

закладу дошкільної освіти, як зазначає О. Кононко [2], сприяє процесу 

формування особистості в широкому світі реальних суспільних відносин, 

нав’язуючи практичні життєві навички, їх індивідуалізацію і соціалізацію.  

Важливу роль у цій роботі відіграють дорослі, а саме: батьки, педагоги. 

Найближчі дорослі створюють певний виховний простір, що відповідає 

умовам духовності, захисту, раціонального дозування позитивних та 

негативних переживань, що давало б дитині відчуття впевненості в собі та 

людях, які оточують.  

Дорослий презентує для дитини суспільство, займає центральне місце в 

духовному світі дитини, виступає носієм знань, умінь, моральних цінностей, а 

з іншого боку – є безпосереднім організатором виховного процесу. Дружба 

завжди високо цінувалася в людській моральної культури як соціально-

моральна цінність. Не випадково поняттям «дружба» позначається не тільки 

міжіндивідуальна взаємодія, але і соціальні відносини народів. 

У сучасній психології дитяча дружба розглядається або як аспект, 

функція і показник індивідуального розвитку дитини, або в контексті 

розвитку групових, колективних відносин, або в руслі порівняльних 

досліджень, заснованих на спостереженні за функціонуванням дитячих груп, 

компаній і пар в природних умовах. При цьому у одних авторів на перший 

план виходить еволюція дитячих понять і образів дружби, у інших – динаміка 
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нормативних очікувань і вимог, що пред’являються до друзів, у третіх – місце 

дружби в системі групових взаємин «суспільства однолітків», у четвертих – її 

положення в ієрархії значущих інших (батьків, педагогів тощо), на яких 

орієнтуються діти різного віку. 

Діти старшого дошкільного віку, відвідуючи заклад дошкільної освіти, з 

великим бажанням об’єднуються у різних видах діяльності: в іграх, у праці, у 

процесі спільних справ на прогулянці і тощо. Між деякими дітьми 

проявляються особливі, дружні відносини, що відрізняються тим, що діти 

вважають за краще конкретних однолітків, бажають грати, спілкуватися з 

ними більш, ніж з іншими. Ці самостійно виникаючі дитячі об’єднання є дуже 

цінними, адже свідчать про певний соціальний зростанні дітей, їх моральний  

розвиток, прагненнія самоствердитися [1].  

Однак самоствердження окремих дітей не повинно протиставлятися 

іншим дитячим об’єднанням або групі в цілому, так як громадський характер 

життя вихованців висуває необхідність існування дружніх, доброзичливих 

взаємин серед усіх дітей, так чи інакше беруть участь в різних видах 

діяльності не тільки в дружніх угрупованнях, а й все разом. Підкреслимо, що 

у старшому дошкільному віці розширюються можливості виховання. Це 

багато в чому обумовлено як великими змінами, що відбуваються у 

розумовому і емоційно-вольовому розвитку дошкільників, у мотиваційній 

сфері, у спілкуванні з дорослими і однолітками, так і досягнутим до 5 років 

рівнем моральної вихованості. Старший дошкільний вік є найбільш 

відповідальним етапом у розвитку механізмів поведінки і діяльності, в 

становленні особистості дошкільника в цілому. 

Виховне значення дружніх відносин досить велике. Спілкуючись, діти 

практично закріплюють і засвоюють інформацію про те, що означає чинити 

добре чи погано. Хитрувати, ображати, приховувати, відступати від правил, 

жалітися, бути жадібним – це те, що викликає засудження. Виручити, 

допомогти, поспівчувати, заспокоїти, проявити уважність, поділитися, 

поступитись своїм інтересом заради друга – це є проявом добра. 

Доречно врахувати й визначені вченими характерні риси спілкування 

дитини дошкільного віку з її однолітками: 

1. Яскрава характеристика спілкування однолітків полягає у його 

надзвичайно емоційній насиченості. Контакти дітей відрізняються 

підвищеною емоційністю і розкутістю. В середньому у спілкуванні однолітків 

спостерігається у 9-10 разів більше експресивно-мімічних проявів, що 

виражають різні емоційні стани – від лютої обурення до бурхливої емоції, від 

ніжності і співчуття – до бійки.  

2. Друга важлива риса контактів дітей – їх нестандартність і 

нерегламентованість. Якщо у спілкуванні з дорослим, навіть, найменші діти 

дотримуються певних норм поведінки, то при взаємодії з однолітками діти 
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поводяться невимушено. Їх рухам властива особлива розкутість і природність: 

діти стрибають, беруть химерні пози, кривляються, верещать, бігають один за 

одним, передражнюють один одного, винаходять нові слова і придумують 

небилиці тощо. Таке вільне поводження дітей зазвичай стомлює дорослих, і 

вони прагнуть припинити це «неподобство».  

3. Третя відмінна риса спілкування однолітків – переважання 

ініціативних дій над відповідними. Спілкування передбачає взаємодію з 

партнером, увагу до нього, здатність чути його і відповідати на його 

пропозиції. У дітей по відношенню до однолітків такої здібностей немає. 

Особливо яскраво це проявляється у невмінні дітей вести діалог, що  

«розпадається» через відсутність відповідної активності партнера. Для дитини 

значно важливішими є  її  власні дії або вислови, в той час, коли ініціатива 

однолітків у більшості випадків – не підтримується. В результаті – кожна 

дитини говорить про своє, а партнера ніхто не чує.  

Така неузгодженість комунікативних дій дітей часто породжує 

конфлікти, протести, образи. У нашому дослідженні ми маємо на меті 

розробити комплекс соціально-виховних заходів та запровадити їх на базі 

експериментального дослідження теми. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ 

 

У Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті 

пріоритетним напрямом у розвитку освіти є підготовка людей високої 

освіченості, кваліфікованих спеціалістів, здатних до творчої праці, 

професійного розвитку, освоєння і впровадження наукоємких та 

інформаційних технологій. В Україні здійснюється процес становлення нової 

системи освіти. Цей процес супроводжується істотними змінами в 

педагогічній теорії і практиці навчально – виховного процесу. Сучасні вимоги 

до освіти об’єктивно зумовлюють переведення освітнього процесу на 

технологічний рівень при цьому можуть і повинні бути використані 

особистісно зорієнтовані інноваційні педагогічні технології.  

В основі якісних змін, що відбуваються нині в системі освіти, лежить 

інноваційна спрямованість діяльності органів освіти на всіх рівнях. 

Структура інноваційної діяльності містить розробку інновації й поширення 

інновацій, тобто збереження й поширення інформації про інновації, підготов-

ка працівників освіти до застосування інновацій і використання інновацій. 

Для більш точного й тонкого визначення предмета дослідження назвемо 

інновацію, що пройшла етап апробації та рекомендована для масового 

поширення інноваційним продуктом. Інноваційний продукт, тобто 

інновація, яка готова до використання, зберігається на різних носіях у 

банках освітньої інформації. На цьому наукову працю вважають заверше-

ною, а подальша доля розробки, як правило, вже поза компетенцією автора 

(авторів), оскільки рішення про використання чи невикористання даного 

продукту в навчально-виховному процесі багато в чому залежить від 

адміністрації й педагогічного колективу школи. Питання про те, яким шляхом 

нова розробка потрапляє до конкретної школи, потребує окремого 

обговорення. 

До цього часу накопичено великий обсяг серйозних педагогічних 

розробок, що цілком можна віднести до категорії інноваційного продукту. За 

даними, наведеними у статті Л.Даниленко «Основні проблеми освітньої 

інноватики в сучасній теорії і практиці» [1], освітні інновації 

експериментують у 34 % загальноосвітніх шкіл, активно перебудовують зміст 

освіти в 41 % шкіл, тобто продовжується процес накопичення інноваційного 

продукту.  

mailto:Yurovschik@ukr.net
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Якщо інновацію призначено для модернізації традиційного навчального 

процесу, тобто спрямовано «на досягнення гарантованих результатів у 

рамках його традиційної репродуктивної орієнтації», як правило, змінюються 

форми навчання. Якщо ж здійснюється, наприклад, перехід від 

репродуктивної до пошукової моделі навчання, то навчальний процес 

змінюється «стосовно таких його сутнісних та інструментально значущих 

властивостей як цільова орієнтація, характер взаємодії педагога й учнів, 

їхньої позиції в ході навчання». Мета й методи її досягнення – це 

системоутворюючі чинники, й саме вони відрізняють одну інноваційну 

модель від іншої. Про це докладно сказано в статтях М. Поташника, О. 

Моісеєва «Качество образования в разных образовательных практиках» і О. 

Рудіної «Моделювання навчально-виховного процесу в школах в умовах 

реформування загальної середньої освіти».  

В даному випадку нашу увагу привертає етап завершення наукової 

праці й початку практичної діяльності з використання результатів досліджень 

у навчально-виховному процесі школи. Сьогодні репродуктивне відтворення 

матеріалу учнями відходить у минуле, а тому на кожному уроці вчитель 

спрямовує їх діяльність на творче здобуття географічних знань на доступному 

для них рівні.  

Досягнути цього можна лише через особистісно-орієнтовані технології. 

Тому особистість учня завжди перебуває в центрі уваги вчителя географії на 

уроці, де визначальним завданням є не викладання навчального матеріалу, а 

організація активної пізнавальної діяльності. Це і стало основною метою 

діяльності багатьох вчителів географії – бути завжди у пошуку нових підходів 

у навчанні і навчальний матеріал подавати не в описовій, а проблемно-

пошуковій формі. Головне завдання, яке ставить учитель перед собою – це 

вчити учнів вчитися. Нові підходи у викладанні предмета здійснюються 

учителями за допомогою проведення нестандартних уроків, постановки 

нестандартних завдань чи запитань, форм повторення, закріплення або 

перевірки матеріалу.  

Нестандартні підходи в навчальному процесі з географії 

використовуються вчителями на різних етапах уроку. Такі підходи 

розвивають активне ставлення учнів до навчальної роботи в класі, сприяють 

розвитку логічного мислення, бажання пізнати причини явищ природи і 

процесів у суспільстві.  

Особливу увагу було приділено інтерактивним версіям електронних 

атласів та інтерактивним картам, зокрема, на забезпечення в інтерактивних 

Інтернет-версіях електронних атласів таких функцій, як масштабування, 

перегляд карт, планів, супутніх текстів, ілюстрацій до розділів і відеосюжетів, 

а також можливості відображення легенд карт та виводу зображень і текстів 

на друк. 
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Наповнення представлене для кожного класу – від підручника з 

географії з ілюстраціями до окремих (стінних) карт, ілюстрацій, атласів, 

методичних рекомендацій, розробок уроків. А додаткова інформація 

знаходиться в розділах: бібліотека ресурсів, демоверсії наявних та 

запланованих електронних ресурсів (підручників, атласів тощо), 

інтерактивних карт, тестування, публікацій тощо. 

Бібліотека ресурсів – це розділ сайта, який містить допоміжні 

матеріали, пов’язані з географією, і який буде постійно поповнюватись. Тут 

представлені космознімки, старовинні карти, тривимірні моделі та матеріали 

для створення геоінформаційних систем. Ці ресурси можуть знадобитися як 

учителям, так і учням для написання рефератів тощо.  

У розділі «Демоверсії» встановлено демоверсії підручників, атласів та 

інших ресурсів для попереднього ознайомлення з їхніми функціями та 

представлено презентації з можливостями вказаних ресурсів.  

Розділ з методикою включає різноманітні матеріали щодо 

використання Інтернет-версій атласів, підручників та інших матеріалів 

сайта. Тут також представлено розробки уроків та інші методичні матеріали, 

розраховані здебільшого на вчителів.  

Розділ «Тестування» включає методики самотестування за конкретними 

темами і в майбутньому буде розширюватися до аналогів зовнішнього 

незалежного тестування з того чи іншого курсу. 

Традиційні розділи «Гостьова книга» та «Зворотний зв'язок» мають за 

мету підтримувати постійний зв'язок з користувачами задля отримання 

інформації про використання ресурсів сайта.  

Атласи. Так, у атласі з географії вміщені нові карти, що відображають 

зовнішньоекономічний потенціал, інвестиційну привабливість регіонів, а 

також створений новий розділ «Соціальна сфера і соціальне забезпечення».  

Висновки: 

1. Наявність готових до використання розробок (інноваційного 

продукту) не гарантує застосування їх у реальній педагогічній практиці. 

2. Повинні існувати стандартні правила оформлення й пред'явлення 

інноваційного продукту до експлуатації. 

3. Запуск інноваційного продукту в експлуатацію називається 

впровадженням його в шкільну практику. 

4. Упровадження освітніх інновацій є зміною навчально-виховного 

процесу в усіх його компонентах або окремих його частинах. 

5. Внесення змін у навчально-виховний процес – це складна 

багатоступінчаста процедура, що вимагає глибокого теоретичного та 

практичного опрацювання. 
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ENGLISH FOR JOURNALISM:  

QUOTING SOURCES & REPORTING VERBS  

 

In this article, we'll talk about why journalists use quotes, and we'll also 

talk about different verbs journalists use when reporting a quote.  

A quote is a group of words or sentences that someone else says. 

Journalists use quotes often in the news to report on an interview. There are two 

ways to report on something someone said in an interview, quotations and 

reported speech.  

Let's first talk about why quotes are used in the news. Journalists use 

quotes for two general reasons, to show what a person said and how they said it. 

The first reason is for accuracy. For example, let's say the chief of police said, 

crime is down by two-thirds from this time last year. This is the lowest crime rate 

in the history of the city. Now let's say a journalist reported the chief of police 

said crime was down. This doesn't give all the information from the original 

statement. We know the main idea of the statement. That crime rate is low, but 

we don't know by how much or what that rate means related to the city's history 

of crime. So by using a quote journalists can accurately report what other people 

say. 

The second reason that journalist use quotes is because a quote tells you 

how they said it. In our example with the chief of police, the use of the 

superlative, the lowest and the historical crime fact of the city tells the listener 

that this is a huge achievement. The chief of police is emphasizing the statistic's 

importance. So if the journalist simply says that the chief of police reported that 

the crime was down, we miss out on this emphasis.  

Now that we know why a journalist uses quotes, let's talk about one aspect 

of quoting, the reporting verb. A quote is introduced by identifying the speaker 

and a reporting verb, which is an action word that lets the reader know how 

something was said. In our first example, the reporting verb was said, this is the 

most basic reporting verb. If a journalist only uses the verb said when reporting 
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quotes, the article might become a little boring, he said, she said, they said, we 

said. A good writer doesn't use the same words over and over again. 

Let's look at a different example of reporting verbs. A German official 

warned, resources for refugees are limited. In this example, the author used a 

strong reporting verb, warned rather than a neutral verb like said. By using 

warned the readers to know that the official thinks that refugees might face 

problems if they come to Germany.  

Now let's cover reporting verbs. Reporting verbs have slight differences in 

meaning. Here are some examples, asked, stated, said, reported, these are 

neutral reporting verbs. When something is neutral, it doesn't have a positive or a 

negative meaning. Urged, emphasized, warned, advised, these are used to express 

a strong opinion. Warned and advised are used to express a strong opinion about 

an action the speaker wants the audience to take. As you can see it's important 

for journalists to pick the right reporting verb when including a quote in their 

article. To summarize quotes are an important part of many articles. Journalists 

use quotes to show the exact words of the original speaker, and also to show how 

it was said. It's important to use a variety of reporting verbs In the next game, 

pick the right reporting verb for each sentence. 

Here we're going to focus on using reported speech. Journalists don't want 

to use too many quotes in a story, but they still want to report what the person 

said. So they use reported speech. For example, a soccer team loses and after the 

game, the coach says, I am very disappointed. The journalist can use his words 

without actually quoting him by using reported speech. The coach said he was 

very disappointed. You may notice that the verb form has changed from is to was. 

And the pronoun has changed from I to he. There are two things to think about 

when changing a quote to reported speech. One, the form of the verb, and two, 

the pronouns. Let's look at the form of the verb first. When a quote is changed to 

reported speech, the form of the verb needs to move back. Now it depends on 

which form was used in the first place to know where it goes. For example, if a 

source says the following, the team is happy with the result. The form of this 

sentence is simple present. If we want to change this to reported speech, we must 

move the form back from simple present to simple past. As you can see, we've 

moved the verb to be from a present form, is, to a past form, was. He said that 

the team was happy with the result. Whenever you use reported speech, you have 

to move the verb back. The second thing that needs to change when you move 

from a quote to reported speech is the use of pronouns. Words such as I, we, he, 

she, etc. When you use reported speech, some pronouns must change. If the 

subject speech contains the subject pronoun I, then in reported speech, it must 

change to he or she, depending on whether the speaker is a man or a woman. For 

example, if the original quote is, she said, I am happy to be in New York, then the 

reported speech changes the I to she. And the present simple, am, to past simple, 
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was. She said she was happy to be in New York. If the original quote uses we, 

then in reported speech, this must be changed to they. For example, the 

policeman said, we are looking for the suspect. The we is changed to they, and 

the are becomes were. This is also true for object pronouns, like me and us. If the 

original quote is from a female politician, saying, the people are supporting me, 

the reported speech changes are to were, and me to her. She said the people were 

supporting her. So to summarize, to change a quote into reported speech, you 

have to remember two things. 1, move the form back. And 2, sometimes change 

the pronoun.  
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МОВА ЯК ЧИННИК НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ» : 

РЕЗУЛЬТАТИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Хай іншим словом володію… 

Хоч мов я знатиму до ста, 

На материнській лиш посмію 

Відкрить до матері вуста. 

Г. Петрук-Попик 

Оскільки Україна є поліетнічною державою, її сучасна територія досить 

таки багатонаціональна. Так, за даними всеукраїнського перепису населення 

у нашій державі зафіксовано наявність представників більше ніж 130 

етносів. Тому питання мовного розподілу українського населення завжди було 

і залишається актуальною та досить гострою проблемою. На сьогоднішній 

день питання щодо ставлення та вивчення рідної та української мов є 
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особливо важливим. Проводяться різноманітні заходи, щоб звернути увагу на 

це питання. 

Зокрема здобувачами ОП «Журналістика» ПЗВО «Міжнародний 

класичний університет імені Пилипа Орлика»  було проведено анкетування 

серед студентів миколаївських закладів вищої освіти, за даними якого було 

отримано такі результати. 

Було опрацьовано 150 анкет. Українську мову вважають рідною 67,5 % 

опитуваних, для 29,6 % рідною є російська, 2,5 % – інші мови. Серед 

здобувачів, які народилися в сільській місцевості 85,8% вважають рідною 

українську мову (російську – 9,5 %), у тих, хто народився в місті, ситуація 

дещо інша: 58,5 % вважають українську мову рідною, а 39,5 % – російську. 

За даними опитування, 77,8 % від загальної кількості анкетованих 

вважають себе українцями, 18,3 % – росіянами, решта складає інші на-

ціональності (молдовани, болгари, євреї, азербайджанці). 

Більша частина опитуваних – 53 % – володіють українською мовою 

добре, задовільно володіють українською мовою – 25,8 %, відмінно – 16,4 %, 

решта незадовільно володіє мовою. 

У більшості шкіл заняття проводилися українською мовою – 75%, 

російською мовою – 10 % шкіл, і решта 15 % проводили заняття українською 

та російською мовами. 

Майже всі представники етнічних груп почали вивчати українську мову 

в школі з першого класу – 97 %, 3 % (які народилися і жили в Україні), 

вивчали її з народження. 

У графі «Якою мовою ви розмовляєте в сім'ї, з друзями, сусідами?» 57 % 

вказало російську мову, 33 % – українську і для 10 % немає значення, якою 

мовою розмовляти в родині. У громадських місцях це відсоткове 

співвідношення змінюється, оскільки більша частина тих, хто розмовляє в 

сім'ї українською мовою, переходить на спілкування російською. Хоча 78% 

відповіли, що звертаються українською мовою до людини, яка надає їй 

перевагу, і лише 22 % продовжують спілкуватися з цією людиною російською.  

Для більшості молоді не має значення якою мовою читати, слухати 

лекції та бесіди, радіоприймач, до цієї категорії входять 53 %; ті, кому легше 

сприймати російською мовою, становлять 25 %, українською – 22 %. 

За оцінкою рівня володіння рідною та українською мовами були 

отримані такі результати: розумію мову добре – 68,9%, недуже добре – 27 %; 

розмовляю вільно – 51,1 %, з труднощами – 39,4 %; читаю вільно – 52 %, з 

труднощами – 48 %. 

Своїх майбутніх дітей хотіли б віддати в україномовну школу – 56,6 % 

анкетованих, російськомовну та російсько-українську поділилось порівну по 

21,2 %. 
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А 82 % опитаних студентів вважають, що у молоді з етнічних громад 

виникають мовні труднощі при вступі у ВНЗ. І аж 49 % стикалися у своєму 

житті з випадками етнічної дискримінації. Це ще раз доводить гостроту 

досліджуваної проблеми. 

В свою чергу, 61 % стверджує, що має всі можливості для вивчення 

своєї етнічної мови, 15 % – можливостей немає і решта оцінює, що має дуже 

обмежені можливості для вивчення своєї етнічної мови.  

Проведене опитування показало, що в нашому регіоні існує велика 

перевага в основному двох етносів – українців та росіян. Але можна за-

значити, що представники етнічних груп Миколаївщини з розумінням 

ставляться до проблеми вивчення рідної та української мови. А саме, від 17 % 

до 30 % опитуваних теоретично були б не проти врегулювати мовні питання в 

Україні. 
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ІНТЕРНЕТ-МЕМИ ЯК НОВИЙ ТИП ЕФЕКТИВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

 

З розвитком Інтернет та, як наслідок, зі зростанням інформаційного 

споживання, а також різноманітності он-лайн контенту, мережева аудиторія 

сегментується, об’єднуючись на тих чи інших веб-платформах. Прикладами 

таких ресурсів можуть бути різні форуми, блоги, спільноти. Такі об’єднання з 

часом починають демонструвати риси мікрокультур [3, с. 7]. Спочатку такі 
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групи були численними (в глобальному аспекті) і не чинили впливу на 

характер взаємодій в мережі; тим не менш, за останній десяток років 

кількість сприйнятих і вживаних продукованих ними культурних зразків і 

феноменів зросла. Зокрема, одним з таких феноменів стали меми. 

Актуальність дослідження обумовлена збільшенням частки присутності 

інтернет-мемів в публікаціях в традиційних ЗМІ та новітніх медіа.  

Метою даної роботи є розгляд явища «Інтернет-мем» в якості нового типу 

ефективної комунікації. Завдання, які ми ставимо перед собою, це розкриття 

поняття «Інтернет-мем», проведення аналізу теоретичної розробленості даного 

феномена, класифікція типів інтернет-мемів. 

Серед дослідників, які почали пильно розглядати проблему мемів та їх 

роль у житті суспільства, треба виділити Р. Докінса, Р. Броуді, А. Менегетті, 

Д. Рашкоффа, Ю. Данілову, Н. Марченко, Т. Савицку, Ю. Щурину, але 

особлива увага приділялася саме дослідженню їх медійної функції. 

Спочатку Інтернет-меми займали досить вузьку нішу: розважальні 

ресурси, форуми, блоги та соціальні мережі. Але з часом меми стали 

поширюватися в якісних мережевих медіа та виходити в оффлайн: бути 

присутнім в рекламних кампаніях на телебаченні та у пресі. Подальші 

перспективи такого контенту поки що не зрозумілі, проте є декілька цікавих 

гіпотез: наприклад, про можливу заміну карикатур і редакційних коміксів 

мемамі. Чи Фам з Університету Північної  Кароліни в своїй публікації «Why 

Internet memes may replace editorial cartoons» навів декілька аргументів на 

користь цього положення [5, с. 255]. Зокрема, відсутність обмежень, 

неминучих для традиційних медіа та журналістів, більший обсяг аудиторії, 

простіший порівняно з карикатурами механізм створення, здатність 

відображати інтереси, думки і інформаційні потреби аудиторії тощо. 

Очевидно, що Інтернет-меми мають потенціал, поки лише частково 

експлуатований засобами масової інформації. Однак публікація Фама, за 

своєю суттю, не є науково-дослідною, а отже, з академічної точки зору 

питання про Інтернет-мем як про можливу альтернативу карикатурам 

залишається невирішеним. Незважаючи на зростання функціонування їх у 

сучасному глобальному інформаційному просторі, найчастіше Інтернет-меми 

розглядаються вченими як самостійний феномен в його культурологічному і 

комунікативному аспектах, або ж як засіб підвищення ефективності 

рекламних кампаній (шляхом свого «вірусносного» характеру). Досліджень, 

присвячених мемам, як власне елементу медіатексту, істотно менше [4, с. 80]. 

Крім того, саме включення інтернет-мемів в контент дозволило деяким он-

лайн ЗМІ утримати, або навіть збільшити аудиторію в умовах кризи. Отже, 

знаходження і опис можливих причин і механізмів такого ефекту, є 

актуальним і з практичної точки зору. 
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О. Дзюбіна виділяє дві групи Інтернет-мемів: креолізованні меми 

(зображення + текст) і власне текстові меми. Креолізовані Інтернет-меми 

мають смислову гомогенну систему, в якій виділяються різні структурні рівні 

– вербальний, візуальний і музично-звуковий і відіграють роль диспенсера 

мовного матеріалу в соціальній мережі. Саме креолізовані Інтернет-меми в 

деяких випадках і є платформою для створення впізнаваної фрази, яка стає 

згодом текстовим Інтернет-мемом і легко цитується в співтоваристві 

соціальної мережі з нульовим ступенем креолізації [2, с. 375].  

Висновки. Інтернет-меми на сьогодні становлять інтерес як засоби впливу 

на свідомість людей, за допомогою чого можлива успішна пропаганда будь-

яких явищ, ідей чи поглядів. Соціальні мережі будучи глобальним 

комунікаційним каналом, сприяють миттєвому розповсюдженню Інтернет-

мемів, що виконують роль психологічних вірусів [1, с. 184]. У випадках 

публікації інтернет-мемів медіа підкреслено дистанціюються від них, 

виступаючи в якості майданчика для концентрації і констатації трендів 

громадської думки, вираженого в формі мема.  

Інтернет-меми зароджуються переважно в середовищі соціальних мереж 

та спільнот, втім, поступово поширюючись рештою каналів комунікації [6, с. 

112]. На популярність і поширюваність мема впливає його здатність 

використовуватися в багатьох значеннях і різних комунікативних ситуаціях. 

За своїм змістовим наповненням меми належать до прецедентних феноменів, 

які в стисненому вигляді містять інформацію про актуальні події та явища 

суспільної дійсності, формуючи відповідний контекст. В процесі комунікації 

впізнавання і «читання» цих конотацій мема забезпечує очікуваний результат 

досягнення головної ідеї тексту, що, в свою чергу, може слугувати джерелом 

для подальшого креативу. 
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ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО ДРУКОВАНІ ЗМІ»: ТЕНДЕНЦІЇ 

ВЗАЄМОВІДНОСИН ЖУРНАЛІСТСЬКОГО І ПРАВОГО СЕКТОРІВ 

 

У суспільстві ХХІ століття потреба в масовій інформації значно 

посилена, оскільки аудиторія все більше прагне самостійно оцінювати явища 

і події, активно брати участь у суспільних і політичних процесах.  

Правові основи діяльності друкованих засобів масової інформації в 

Україні визначені в Законі «Про друковані засоби масової інформації (пресу) 

в Україні», в якому встановлені основні положення їх організації і діяльності 

відповідно до Конституції, Закону «Про інформацію» та інших актів чинного 

законодавства і визнаних Україною міжнародно-правових договорів.  

Відповідно до статті 34 Конституції України кожному гарантується 

право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і 

переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і 

поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір. 

Здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної 

безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою 

запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для 

захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню 

інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і 

неупередженості правосуддя [5, с. 33]. 

Аналізуючи власне ЗУ «Про друковані ЗМІ», відмітимо, що 

журналістом редакції друкованого засобу масової інформації є творчий 

працівник, який професійно збирає, одержує, створює і займається 

підготовкою інформації для друкованого засобу масової інформації та діє на 

підставі трудових чи інших договірних відносин з його редакцією або 

займається такою діяльністю за її уповноваженням, що підтверджується 

редакційним посвідченням чи іншим документом, виданим йому редакцією 

цього друкованого засобу масової інформації. 
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Відповідно до цього закону журналіст має право: 1) на вільне 

одержання, використання, поширення (публікацію) та зберігання інформації; 

2) відвідувати державні органи, органи місцевого самоврядування, а також 

підприємства, установи і організації та бути прийнятим їх посадовими 

особами; 3) відкрито здійснювати записи, в тому числі із застосуванням будь-

яких технічних засобів, за винятком випадків, передбачених законом; 4) на 

вільний доступ до статистичних даних, архівних, бібліотечних і музейних 

фондів; 5) за пред’явленням редакційного посвідчення чи іншого документа, 

що підтверджує його професійну належність або повноваження, надані 

редакцією друкованого ЗМІ, перебувати в районі стихійного лиха, катастроф, 

в місцях аварій, масових безпорядків, на мітингах і демонстраціях, на 

територіях, де оголошено надзвичайний стан; 6) звертатися до спеціалістів 

при перевірці одержаних інформаційних матеріалів [3].  

ЗУ також визначає зобов’язаний журналіста: 1) дотримуватися 

програми діяльності друкованого засобу масової інформації, з редакцією 

якого він перебуває у трудових або інших договірних відносинах, керуватися 

положеннями статуту редакції; 2) подавати для публікації об’єктивну і 

достовірну інформацію; 3) задовольняти прохання осіб, які надають 

інформацію, щодо їх авторства або збереження таємниці авторства; 4) 

відмовлятися від доручення редактора (головного редактора) чи редакції, 

якщо воно не може бути виконано без порушення Закону [2, с. 270]. 

Варто закцентувати увагу на тому, що журналіст несе 

відповідальність в межах чинного законодавства за перевищення своїх прав і 

невиконання обов’язків. Умисне перешкоджання законній професійній 

діяльності журналістів та/або переслідування журналіста за виконання 

професійних обов’язків, за критику тягне за собою відповідальність згідно із 

законами України. Так, статтею 171 Кримінального кодексу України 

встановлено відповідальність за умисне перешкоджання законній 

професійній діяльності журналістів. Такі діяння караються штрафом до 

п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на 

термін до шести місяців, або обмеженням волі на термін до трьох років. 

Переслідування журналіста за виконання професійних обов’язків, за критику, 

здійснюване службовою особою або групою осіб за попередньою змовою, 

карається штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або обмеженням волі на термін до п’яти років, або позбавленням 

права обіймати певні посади на термін до трьох років [6, с. 504]. 

Крім того, статтею 17 Закону України «Про державну підтримку 

засобів масової інформації та соціальний захист журналістів» встановлено 

відповідальність за посягання на життя і здоров’я журналіста, інші дії проти 

нього та відповідальність журналіста за завдану ним моральну (немайнову) 

шкоду [4, с. 245].  
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Розвиток інформаційної сфери має свої закономірності, ігнорування 

яких знижує дієвість державних рішень, зменшує ефективність 

впровадження дорогих інформаційних систем у роботу державної влади. 

Тому варто розглядати інформаційну сферу суспільства як самостійний 

феномен, розвиток якого підвладний, з одного боку, своїм закономірностям, з 

другого – державному регулюванню діяльності ЗМК (засоби масової 

комунікації) через інформаційне законодавство [1].  

Висновок. Передусім слід зазначити, що правове регулювання засобів 

масової інформації здійснюється законами, що гарантують, з одного боку, 

свободу засобів масової інформації, з іншого – право людини на свободу 

одержання інформації, свободу висловлень і самовираження, плюралізм 

думок у суспільстві, підконтрольність засобів масової інформації суспільству, 

їхню відповідальність. Система законів складалася протягом десятиліть і 

розвивалася в напрямку розвитку й збереження тендітного, тонкого балансу 

між свободою засобів масової інформації й обмеженням їх в ім’я права на 

повагу до особистого життя, права кожної людини на свободу вираження 

своєї думки та в ім’я збереження плюралізму в суспільстві. Таким чином, 

функції й місце засобів масової інформації в суспільстві визначаються як 

засіб інформування суспільства і як спосіб контролю суспільства за 

діяльністю влади, що, природно, як правило, виключає можливість влади 

безпосередньо керувати засобами масової інформації, використовуючи їх 

задля своїх цілей. Проте, влада, держава зберігають деяку можливість 

регулювати й контролювати процеси в області засобів масової інформації.  
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РОЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОГО ДОСЬЄ У РОБОТІ ІНВЕСТИГЕЙТОРА 

 

Найбільш актуальним та маловивченим є розгляд інформаційного досьє 

як засобу ефективного впливу на реципієнта у розслідувальній журналістиці. 

Проблема професійності журналістів-розслідувачів та вибору способів і 

методів пошуку, збору і адекватної оцінки інформації на сьогодні стає 

ключовою в українських медіа.  

Вивчення проблеми спирається на досягнення з теорії комунікації у 

працях: С. Корконосенко, Г. Почепцова, В. Різуна. Комунікативно-діяльнісний 

підхід до методології збору інформації представлено у працях О. Алексєєва, 

В. Березіна, В. Васильковаї, В. Іванова, Л. Кашинської, Х. Кепплінгера, 

Є. Чернікової.  

Мета будь-якого журналістського пошуку та збору інформації полягає в 

тому, щоб зібрати якомога точнішу та повнішу інформацію про події – і після 

цього довести, що отримані дані – достовірні, та зробити їх надбанням 

громадськості. 

Проведення інформаційного пошуку та збору вглиб означає, що 

журналіст обмежує тему до кількох релевантних процесів, реконструює 

перебіг події з високим ступенем деталізованості, визначає дійових осіб та 

встановлює взаємозв’язок між діями і та тими, хто здійснює ці дії. Пошук та 

збір інформації завершуються тоді, коли журналіст може дати відповідь на 

всі логічні та очевидні запитання і переконливо пояснити взаємозв’язок дій.  

 Якісні джерела – це обов’язково розмаїті, різнопланові, навіть 

суперечливі джерела. Передусім, всі вони мають бути зафіксованими. 

Джерела поділяються на «мертві» та «живі». «Мертві» – це сукупність 

друкованої продукції й персональних нотаток. «Живі» – контакти з людьми, 

які фігурують у розслідуванні. А також – заходи, на яких був присутній 

журналіст, ситуації, свідком яких він став, прес-конференції, які відвідав. 

Жанр журналістського розслідування вимагає «міцної суміші» всіх 

можливих джерел: офіційних, письмових, обов’язкових, прямих, відкритих, 

заангажованих, суб’єктивних, неофіційних, усних, оригінальних, непрямих, 

важкодоступних, нейтральних, первинних. 

Аби провести розслідування на високому рівні варто надати 

відповідного значення систематизації документів з досьє. Існує чітка 

методика, що дозволяє вибудувати свої досьє з максимальною зручністю для 

подальшої роботи. 
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Інформаційне досьє – це сукупність докладних відомостей про особисті 

дані людини або організації. Досьє складається для визначення справжніх 

намірів і мотивів досліджуваного об’єкту (як на одну конкретну персону, так і 

на цілу організацію або компанію). 

На основі досьє можна дізнатися інформацію про вектор бізнесу, 

структуру організації, її склад, динаміку росту тощо. Воно містить докладні 

особисті дані об’єкту (місце народження, адресні дані, місця можливого 

перебування, список майна); деталі про службову діяльність об’єкту; професію 

(рід занять, посада, інформація про кар’єрний зріст); психологічний портрет 

(звички, характер, хобі та уподобання). 

Прийнято вважати, що є три головні джерела інформації: предметно-

речове середовище, документ, людина. Відповідно до цього традиційно 

виділяють методи і способи збору інформації: метод вивчення документів; 

метод спостереження; метод інтерв’ю. Варто виокремити соціологічні методи 

вивчення інформації. 

Всі інформаційні ресурси класифікуються за типом інформації, за 

способом формування і поширення інформації, за режимом доступу, з 

вигляду носія, а також за методами організації, зберігання і використання [5, 

с. 54]. 

Метод спостереження – один з найуніверсальніших способів пізнання 

дійсності у повсякденній практиці. На відміну від загального споглядання, 

метод спостереження передбачає певну мету. Вже на стадії відбору фактів, 

виділяючи серед них головні і другорядні, вивчаючи причинно-наслідкові 

зв’язки, що встановилися між різними елементами події, журналіст-

розслідувач закладає передумови для більш об’єктивного вивчення і 

висвітлення фактів в своєму майбутньому творі. 

«Під експериментом розуміють метод дослідження, що базується на 

управлінні поведінкою об’єкта за допомогою ряду впливогенних факторів, 

контроль за дією яких знаходиться в руках дослідника» [3, с. 26].  

В експерименті об’єкт є засобом для створення штучної ситуації. 

Робиться це для того, щоб журналіст на практиці міг перевірити свої гіпотези, 

«програти» якісь життєві обставини, які дозволили б йому краще пізнати 

об’єкт, що вивчається. 

У будь-якому експерименті закладений не лише пізнавальний інтерес 

журналіста-дослідника, а й управлінський. Якщо у включеному 

спостереженні кореспондент є скоріше реєстратором подій, то, беручи участь 

в експерименті, він має право втручатися в ситуацію, впливаючи на її 

учасників, керуючи ними і приймаючи якісь рішення. 

Захист журналістських джерел є одним з наріжних каменів свободи 

преси, це випливає із законів та деонтологічних правил, які діють у багатьох 

державах, що підписали Конвенцію, а також із багатьох міжнародних 
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документів стосовно свободи журналістики. Відсутність такого захисту могла 

би спонукати журналістські «джерела» відмовитися від допомоги пресі в 

інформуванні громадськості з питань, що становлять для неї інтерес. 

Відповідно, пресі важче було би відігравати необхідну для суспільства роль 

«сторожового пса», а її спроможність надавати точну і надійну інформацію 

могла би послабшати [1, с. 53]. 

Робота журналіста з різними джерелами інформації вимагає 

комплексного підходу. Це і знання типів документів, і особливостей їх 

складання, і специфіка їх використання в конкретному журналістському 

творі, і вміння розпізнавати надійні і достовірні документи від їх підробок. 

Журналіст, занурюючись у будь-яку подію, має можливість простежити 

динаміку її розвитку. Таким чином отримана інформація завжди 

відрізняється жвавістю і достовірністю. Журналіст, виступаючи у ролі 

очевидця події, сам фіксує найбільш значущі його моменти і в своїх оцінках 

незалежний від чиєсь думки. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНА ПАРАДИГМА ІНФЛАЙТІВ 

 

Сьогодні відбувається значний розвиток бортової преси як на території 

України, так і зарубіжних країн. Всі авіакомпанії, мета яких полягає в 

зміцненні свого авторитету в очах споживачів, випускають особисті 

друковані видання, приділяючи ретельну увагу їх контенту. Наявність 

високоякісного інфлайта є своєрідним показником престижності 

авіаперевізника, який говорить про його високий статус.  

У журнальних виданнях категорії in-flight, які знаходяться на перетині 

різних медіа дискурсів, розміщується велика кількість текстових матеріалів, 
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велика частина з яких реклама товарів і послуг, а також PR-тексти. Це 

обумовлюється потребою компанії у підвищенні власного рейтингу і 

просуванні своїх послуг на ринку. Примітною рисою інфлайт-видань є 

доступність, адже вони надаються пасажирам безкоштовно.  

На психологічному рівні, головна функція бортових журналів – це 

формування у споживача передчуття довгоочікуваної подорожі. Адже на 

сторінках інфлайтів розміщені візуальні і текстові матеріали, що 

налаштовують клієнта авіакомпанії на отримання позитивних вражень від 

польоту.  

Питання, пов'язані з функціями інфлайтів як окремого виду ЗМІ, 

вирішуються шляхом залучення дослідників, які міркували щодо дефініції 

слова «функція». Згідно з визначенням вченого В. Борзенкова, функція в  

соціальних науках, і тревел-журналістики зокрема, – це основна роль, що 

виконується різними процесами і структурами з метою підтримати цілісність 

і стійкість тих систем, до яких вони належать [4, c. 636].  

Серед функцій, які виконують інфлайти, можна виділити 4 основних 

типи.  

Рекреативна функція. Її головна особливість полягає в тому, що вона – 

рушійна сила реклами. ЗМІ як продукт і транслятор масової культури 

зацікавлені у виробництві універсального наповнення, що задовольняє 

розважальні потреби читачів і виконує своєрідну терапевтичну роль. Тексти і 

візуальний контент бортових видань залучає клієнтів авіакомпанії до 

самоідентифікації по відношенню до представлених об'єктів.  

Рубрика «Secret places»: «Вільнюс – це ідеальне місто для невеликого 

вікенду. Причому неважливо, якого характеру ваша поїздка – романтичного 

чи сімейного. У цьому неймовірно затишному й гостинному місті ви завжди 

знайдете, що подивитися і чим себе розважити» («PANORAMA», 2021, №5). 

Інформаційна функція. Інфлайти надають авіапасажирам 

інформацію, яка стосується перевезень, діяльності та послуг тієї чи іншої 

компанії. Крім того, функція реалізовується у вигляді публікації матеріалів, де 

висвітлюються громадські та світові події, які задовольняють допитливість 

клієнтів. Важлива особливість – відсутність негативної інформації, яка робить 

негативний вплив на життя суспільства.  

Постійна рубрика «Світ МАУ»: «Вигоди кожного дня в небі та на землі – 

Panorama Club. Реєструйтеся на flyuia.com та отримуйте 1000 

привітальних миль за ваш перший переліт з FLYUIA!» («PANORAMA», 2021, 

№3). 

Просвітницька функція. За рахунок цієї функції інфлайти передають 

цільовій аудиторії культурні цінності. Культура – сукупність стійких видів 

людської діяльності. Іп-flight передає відомості про всесвітню культуру, 



Орликіана-2021: проблеми та перспективи сучасної освіти : матеріали 

науково-практичного симпозіуму 

303 

 

традиції. Але незважаючи на це, сильна складова цієї функції полягає в 

передачі цінностей масової культури.  

Рубрика «Live in Tanzania»: «У Танзанії живе просто незлічена кількість 

тварин. Тут можна знайти майже всі види звірів Африки. Не дивно, що 

сафарі в саванах стало невід’ємною і, певно найбажанішою частиною 

подорожі до цієї країни Як живеться в Таназанії, наприклад, жирафам? Ми 

вирішили уявити. Тож знайомтесь» («Enjoy your life», 2020, «№1).  

Аттрактивна функція. Ця функція полягає в залученні уваги 

пасажирів авіакомпанії до прочитання текстових матеріалів і вивчення 

реклами. Інфлайт-журнали в основному присвячені культурі більшості і 

утримують аудиторію в ситуації, коли смаки і переваги зводяться до одного і 

того ж – прагненню споживати конкретні пропоновані товари. 

Рубрика «Inspiration: вражаючий Qatar»: «Катар – це квінтесенція 

розкоші та багатства. Це те місце, де з легкістю можна відчути себе 

шейхом, що проводить вечори в найрозкішнішому ресторані з кальяном та 

вибагливими стравами. Хочете пожити, як шейх? Тоді вирушайте в Катар!»  

(«Enjoy your life», 2020, «№1).   

Однак функціональність бортових журналів може відрізнятися у 

кожного дослідника. Це обумовлюється відмінностями у використовуваній 

класифікації і підходах до вивчення цієї періодики. Наприклад, на думку 

українського вченого Ю. Полєжаєва, інфлайти в парадигмі сучасного 

комунікативного простору виконують ряд таких функцій, як: 

 інформативно-просвітницька; 

 комунікативна; 

 релаксаційно-розважальна; 

 утилітарна; 

 іміджева; 

 імалогічна та інші.  

Також, дослідник довів, що домінанти тієї чи іншої функції 

визначаються концептуальністю видання, і це один з факторів типологічного 

диференціювання бортових журналів [3, 192-193]. 

Інший вчений, Д. Мурзін зазначає, що корпоративні ЗМІ є насамперед 

інструментом, за допомогою якого можна публічно артикулювати і лобіювати 

інтереси авіаційної галузі та корпорації зокрема [2, c. 153].  

Варто відзначити, що в залежності від переважної тематики, інфлайти 

можна віднести до однієї з наступних функціональних груп видань:  

 науково і культурно-просвітницькі; 

 формуючі споживчу культуру; 

 рекреативно-релаксаційні [1, c. 114].  
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Специфічне положення бортових журналів у функціональній парадигмі 

тревел-журналістики дає можливість запропонувати цьому формату видань 

особливу характеристику.  

Отже, інфлайт-журнали виступають як якісний масовий універсальний 

журнал авіакомпанії, який володіє яскравими ознаками корпоративних ЗМІ, і 

пропонується клієнтам цієї компанії для прочитання під час польоту. Таким 

чином просувається бренд авіакомпанії і здійснюються рекламні пропозиції. 

Бортова Преса виконує велику кількість функцій, внаслідок чого вона 

знаходиться на перетині корпоративних і дозвіллєвих типів ЗМІ. Така 

характеристика, спільно з конвергентністю, яка характерна для контенту 

інфлайтів, дозволяють віднести їх до нових конвергентних видів медіа. 
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УСПІШНІ КЕЙСИ 

 
Інтерв’ю є досить поширеним видом розслідувальної журналістики, 

завдання якого адекватно передати свідчення чи позицію конкретної особи 

щодо різноманітних проблем, які цікаві суспільству. Процеси, що 

відбуваються у сучасному світі, глибокі та радикальні зміни у всіх сферах 

суспільного життя, потребують більш адекватного наукового забезпечення. У 

зв’язку з цим, кількість, тематики та значення журналістських розслідувань 

(ЖР), і використання, в даний час, одного зі складових його методів, – 

інтерв’ю, набувають особливої актуальності. 

Мета інтерв’ю зумовлює комунікативну ситуацію, безпосередньо 

впливає на вербальну та невербальну поведінку комунікантів. «Змістовне 
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поле» інтерв’ю, набір мовних засобів, що використовуються інтерв’юєром та 

інтерв’юйованим, композиційно-структурна організація розмови варіюється в 

залежності від типу інтерв’ю. Жорстка форма інтерв’ю відображає розмову у 

цілісному діалозі. Вільна форма – також має вигляд питань та відповідей, але 

містить переривання процесу розмови вставками з узагальненим викладом 

скорочених фраз непрямою мовою та спостережень інтерв’юєра за своїм 

співрозмовником (interview story). 

Виходячи з французької методики роботи над текстом, інтерв’ю можна 

представити у двох видах: задокументована бесіда (змістовні тексти розмови, 

представлені у форматі «питання-відповідь») та опрацьоване інтерв’ю 

(презентація відповідей у тандемі з додатковими матеріалами, вставками, що 

сприяють глибшому засвоєнню матеріалу). Журналісти-розслідувачі 

найчастіше використовують у своїй роботі ці формати. Також на сучасному 

етапі їм цікавий такий підвид як поліінтерв’ю (коментарі кількох експертів, 

які дають відповіді на схожі запитання) [1, с. 95]. 

Типологічно «головне інтерв’ю» (фінальне інтерв’ю з головним 

позитивним чи негативним героєм) у журналістському розслідуванні може 

бути презентованим у п’яти формах: інтерв’ю-опис (роз’яснює та деталізує 

важливу інформацію), інтерв’ю-пригода (пропонує несподіваний діалог), 

інтерв’ю заради пошуку істини, інтерв’ю-сповідь (роль інтерв’юєра відходить 

на другий план), документальне інтерв’ю (дає можливість експерту подати 

свою позицію) [2, с. 84]. 

Попередньо готуючись до інтерв’ю необхідно наголосити на таких 

моментах: визначення мети інтерв’ю та характеру необхідних відомостей; 

вивчення предмета інтерв’ю; вивчення співрозмовника; попереднє 

обмірковування техніки розмови, складання питань. 

Визначаючи мету інтерв’ю у ЖР важливо уточнити таке. Для чого 

потрібне інтерв’ю з конкретним респондентом? Чи важлива його думка? Чому 

саме його? Обов’язково слід пам’ятати, що з погляду змістовності від 

співрозмовника ми можемо отримати відповіді про знання, про його думки, 

фактичні відомості. 

«Головне інтерв’ю» у ЖР у принципі є практично найскладнішим видом 

журналістської роботи. Саме воно вимагає старанної підготовки до теми, а 

потім – максимальної стриманості у виявленні своїх знань. Воно вимагає 

великої контактності, впевненості у собі та тактовності, енергійності та 

цілеспрямованості при веденні розмови, вмінні налаштуватися на свого 

візаві, стати частиною атмосфери та ситуації. 

Як теоретики, так і практики, у порадах інтерв’юєру відзначають такі 

моменти: 

– ретельна підготовка до теми інтерв’ю, щоб співрозмовник серйозно 

Вас приймав; 
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– вміння вести розмову (Ви не повинні бути ні балакуном, ні проводити 

допит); 

– тримати питання на видноті, але не бути заручником Вашої 

підготовленої роботи, а активно реагувати на зміну ситуації під час розмови;  

– ставити точні запитання; 

– не ставити декілька запитань поспіль (досвідчений співрозмовник 

вибере ті питання, на які хоче відповісти, а недосвідчений – розгубиться); 

– найпродуктивніші інтерв’ю тет-а-тет, оскільки розмова на публіці 

може перетворитися на шоу [5, с. 44]. 

Інтерв’юєр – це завжди більше, ніж той, хто пропонує ключові слова, не 

виводячи при цьому із зони комфорту співрозмовника і, котрий з вдячністю 

конспектує його відповіді [7, с. 56]. Перепитувати, звертати увагу на 

прогалини, неясні місця чи розбіжності у відповідях – цю роботу інтерв’юєр 

має виконувати навіть ціною того, що його вважатимуть настирливим чи 

набридливим. 

Важливо акцентувати увагу на тому, що під час «головного інтерв’ю», як 

правило, порядок питань, заздалегідь підготовлених, не збігається з тим, що 

створюється під час бесіди. На самому початку розмови бажано ставити 

спільні, відкриті запитання, щоб співрозмовник почував себе комфортно, а 

інтерв’юєр підібрав зручний стиль спілкування. Перейти до детальних, 

конкретних питань можна у другій частині розмови, саме на них робиться 

основний акцент. Щоб отримати необхідну інформацію бажано перепитувати 

чи уточнювати, зіставлення отриманої інформації. Розбитий опитувальник за 

тематичними напрямками дасть змогу отримати думку респондента з різних 

приводів [3]. 

Потрібно постійно пам’ятати умови, в яких проходило інтерв’ю. 

Зокрема можна виділити такі аспекти: манера відповідального 

користуватися часом для відповіді питання чи ухиляння від нього; 

тональність розмови, з якої інтерпретуються факти; вимоглива чи депресивна 

розмова; зміна поведінки під час розмови (співрозмовник співпрацює чи 

захищається); труднощі у розмові: спотворення фактів, забудькуватість, 

повтори, суперечки, мовчання. 

Інтерв’ювання – найпоширеніший метод збирання інформації, і він має 

конкретні технологічні стандарти. У журналістському розслідуванні є три 

типи респондентів: ключові інформатори, спеціальні респонденти; типові 

представники. Ключові інформатори повідомляють відомості щодо 

стратегічних проблем дослідження. Людей, які подають інформацію 

безпосередньо з проблеми дослідження, називають спеціальними 

респондентами. Типовими представниками будуть члени соціальних груп чи 

демографічних популяцій [4, с. 219]. 



Орликіана-2021: проблеми та перспективи сучасної освіти : матеріали 

науково-практичного симпозіуму 

307 

 

Висновки. Ефективність впливу журналістського розслідування 

безумовно залежить від прагматичних якостей проведеного «головного 

інтерв’ю», які визначаються використаними вміннями (технологічними 

навичками, мистецтвом та майстерністю) журналіста, які, у свою чергу, 

залежать від володіння ним методами журналістської діяльності. У ланцюжку 

(метод–уміння–якість–ефективність) результуючим поняттям є ефективність, 

тому все інше має бути підпорядковане досягненню кінцевого результату. 
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Сьогодні розважальне телебачення заполонило телевізійний ефір, 

постійно зростає зацікавлення глядацької аудиторії до розважальних програм 

і вони мають надзвичайно високі рейтинги. Такі проекти досить актуальні й 

відповідають суспільним інтересам аудиторії. Щоб не втратити зацікавленість 

глядача, постійно вдосконалюється програмне наповнення телеканалів. 

https://detector.media/production/
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Політичного та інформаційного характеру програми вводять у свій зміст 

елементи розваг. Розважальні програми внесли зміни у ефірне насичення 

телеканалів, урізноманітнили різновікову глядацьку аудиторію за 

уподобаннями та інтересами, вплинули на щільність сітки мовлення, що 

посилює науковий інтерес до дослідження цієї теми.  

В Україні досі немає ґрунтовного дослідження розважальної тематики 

програм на провідних телеканалах України. Проте є розвідки, які можна 

використати як базові у вивченні даної теми. Це зокрема праці українських 

учених: В. Гоян, В. Лизанчука, І. Пінчук, В.Різуна, Н. Темех, А. Шоріної, Н. 

Островської, К. Цибулько та ін. Із зарубіжних дослідників С. Акінфієв, О. 

Вартанов, Ф.Донахью, М. Ким, Г. Кузнецов, Д. Маквейл, Р. Кінг Мертон, Л. 

Московкин та ін.  

Розважальні телевізійні програми – це форма (спосіб) проведення 

дозвілля, розрахована на емоційну реакцію аудиторії, пов’язану з отриманням 

задоволення, насолоди, емоційного комфорту та релаксації [1, с. 65]. 

Розважальні телепрограми розглядаються, як форма взаємодії з глядацькою 

аудиторією, використовуючи різноманітні канали зворотного зв’язку. Розвага 

– це процес, вид поведінки людини, що допомагає їй розслабитися та 

отримати задоволення. Великий тлумачний словник сучасної української 

мови дає наступні пояснення цього терміну. «Розвага – те, що розвеселяє, 

розважає, відволікає людину від чогось гнітючого, важкого, неприємного; 

заспокоює, втішає, звеселяє, забавляє; потішає» [2, с. 41]. Розважальні 

телевізійні програми – це форма проведення дозвілля, розрахована на 

емоційну реакцію аудиторії, пов’язану з отриманням задоволення, насолоди, 

емоційного комфорту та релаксації. 

Програми розважального характеру можна розподілити на 

пізнавально-розважальні та суто розважальні. Пізнавально-розважальні 

програми поділяються на: «програми-інфотеймент», програми (ток-шоу) та 

інтелектуально-розважальні. Крім того, розважальні програми можна 

розділити на гумористичні програми, кулінарні шоу, реаліті-шоу, шоу-

видовища розважального характеру, «програми-перевтілення», ігрові 

розважальні програми (інтерактивні ігри), світські хроніки (програми про 

моду та модне світське життя) та музичні програми [4, с. 104].  

Звернемо основну увагу на телепередачі розважального характеру. 

Основними функціями українського телерадіомовлення є: комунікативна, 

розважальна та інформаційна. Український телепростір далекий від ідеалу, 

але можна прослідкувати щорічну тенденцію підвищення соціального рівня 

та вдосконалення. І розважальні телепередачі стали основою цього. Саме 

такий вид телепередач є чи не найпопулярнішим на українському 

телебаченні. Прикладом для наслідування став світовий досвід, але при цьому 

наші телевізійники змогли віднайти родзинку у кожній з них, запропонувати 
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щось таке, що властиве суто українцям. Поняття «розважальна програма» має 

походження від слів «розвага», «гра», «видовище» [5, с. 118]. Основою будь-якої 

розважальної програми є гра. Отже, звідси висновок – ці програми 

обов’язково мають бути видовищними, а розвага має бути невід’ємною 

частина поняття «розважальні програми». В той же час поняття «видовище» – 

це спеціально, тобто навмисне організована у часі та просторі публічна 

демонстрація соціально значущої поведінки. І ще один з видів розважальних 

програм – ток-шоу – телепрограма, під час якої декілька запрошених гостей 

беруть участь в обговоренні запропонованої ведучим теми. В основному, при 

цьому мають бути запрошені в студію глядачі. Інколи гостям студії надається 

можливість висловити власну думку або поставити запитання учаснику. 

Класичне ток-шоу включає в себе такий трикутник: ведучий – запрошені 

експерти – глядачі у студії [3, с. 76]. Ток-шоу поєднує сценічні та 

журналістські прийоми. Але значна частина фахівців саме цього жанру 

вважають, що запорука успіху ток-шоу – це гумор. Герой має мати почуття 

гумору та здатність сміятися над собою [5, с. 235]. 

Висновки. Отже, поняття «розважальні програми» має походження від 

слів «розвага», «видовище», «гра». Саме гра є основою будь-якої розважальної 

програми. Тому розважальна програма (розважальний проект) – це цілісний 

відеоряд сюжетів розважального змісту, який транслюється на телебаченні. 

Українські телевізійні розважальні програми посіли відповідну нішу в 

українському телепросторі. Їх види різноманітні і об’єднують глядацьку 

аудиторію різну і за віком, і за статтю. Саме соціальні потреби населення 

пояснюють популярність таких програм. 
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СЕКЦІЯ 5 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ  

ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМ  

ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИМ БІЗНЕСОМ 

 
УДК 640.442:379.821 

Павло АНТОНОВ, Світлана ПИЛИПЕНКО 

м.Миколаїв 

 

ТРЕНДИ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 2021 РОКУ 

 

За останній час індустрія ресторанного бізнесу зіткнулася з 

безліччю проблем через інфекцію Covid-19 і нововведення, які вона 

привнесла в наше життя. У зв’язку з цим на перше місце для кожного з 

нас зараз постає турбота про своє здоров’я і здоров’я близьких. Цю 

тенденцію впроваджують багато компаній, в тому числі і ресторанний 

бізнес, ставлячи на перше місце ідею безпечного споживання з 

максимальною користю для гостя. Розглянемо тренди ресторанного 

бізнесу у 2021. 

Відмова від алкоголю на користь безалкогольної 

альтернативи. В тверезому житті є щось приємне. Згідно з даними 

міжнародного дослідницького агентства KPMG, все більше людей 

звертаються до безалкогольних коктейлів або, як їх уже прийнято 

називати, “моктейлів”. Однак, для багатьох існує золота середина, яка 

означає помірне вживання алкоголю. Зрештою, алкоголь і спілкування 

як і раніше йдуть рука об руку. Природно, мова не йде про повну 

відмову, в основному, всі будуть намагатися прийти до тієї самої «золотої 

середини», в якій «дорослі» напої, як і раніше освіжатимуть і 

розслаблятимуть, але їх міцність буде набагато нижчою. Багато закладів 

в США вводять кілька позицій безалкогольного вина, що допомагає 

гостям розширити вибір напоїв для вечері.  

Активне використання локальних продуктів рослинного 

походження. Вегани і екоактивісти вже давно стали невід’ємною 

частиною суспільства, відповідно, не рахуватися з їх позицією не 

представляється можливим. Думаю, нам варто очікувати глобальний 

тренд на скорочення будь-яких продуктів і інгредієнтів з високим 

вуглецевим слідом: яловичини, баранини, різних видів сиру, шоколаду і 

кави. На сьогодні краще зробити вибір на користь продуктів, які 

доступні на місцевому рівні. Наприклад, вибудовувати меню з сезонних 
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продуктів, які з легкістю можна знайти в регіоні. Або піти далі і 

організувати міні ферму для вирощування інгредієнтів, які необхідні для 

реалізації обраної концепції, але вимагають дорогої логістики.  

Вже зараз деякі ресторани роблять ставку на штучне м’ясо, 

вирощене з клітин в лабораторних умовах, впроваджують в меню комах 

і різні бобові в якості основних страв, насичених білком. 

Нові види олій.Оливкова олія – це завжди була і буде класика, але 

з кожним днем у неї будуть з’являтися конкуренти. Топлене масло гхі 

знову набуло популярності по всьому світу не так давно, але завоювало 

прихильність багатьох завдяки явній користі для організму. Воно 

підходить для тих, хто з яких-небудь причин відмовляється від 

споживання лактози. 

Трюфельне масло надає неповторний аромат будь-яким стравам, 

але часто може перебити основний смак. Воно може стати візитною 

карткою вашого закладу, який би концепції ви не дотримувалися. Лляне, 

з виноградних кісточок, рижієва, конопляна, арганова олії дають свої 

відтінки смаку, тому пропоную експериментувати з їх використанням. 

Акцент на доставленні їжі та готових стравах. З початком 

введення локдауну багато закладів продовжували працювати на 

доставлення їжі, що допомогло їм «залишитися на плаву». Набори їжі і 

доставлення не втратять своєї популярності і у 2021. Споживачі будуть 

дотримуватися тенденції до їжі вдома, насолоджуючись різноманітним 

вибором страв на винос і наборами обідів в ресторанах, які можна 

приготувати вдома. Віртуальні кухні, які пропонують тільки 

доставлення, вже знайшли відгук серед споживачів і стануть 

відправною точкою для рестораторів, щоб перевірити попит на свою 

їжу, перш ніж відкривати власний проєкт. Для любителів кулінарії 

гастропроєкти пропонують набори для приготування вдома, а також 

розробляють власний продуктовий ряд, які приємно мати у себе вдома: 

це різні види соусів, паста власного приготування і навіть посуд. 

Максимальна відмова від цукру. У 2021 році в минуле підуть 

ультрасолодкі десерти, молочні коктейлі з прикрасами й торти з великою 

кількістю цукру. Однією з ключових тенденцій в гастрономічному 

середовищі стане зростання популярності «вишуканих» десертів з 

додаванням незвичайних елементів. Використання гіркого шоколаду, 

солоної карамелі, ніжних молочних ароматів, зеленого чаю, кави, імбиру 

і куркуми почне набирати обертів. 

Навколо світу на тарілці. Власники ресторанів знають, що їжа – 

це не тільки необхідна енергія, вона може викликати почуття ностальгії 

та емоційну реакцію. Кухня може з’єднати нас з культурами всього світу. 

Ресторанний тренд, який ми обов’язково побачимо – це орієнтація на 
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глобальну кухню. 

Можливо, ми не зможемо фізично відправитися за кордон на 

літаку, але ми можемо подорожувати гастрономічно. Акценти будуть 

робитися на швидкій легкій вуличнійї їжі з усього світу, ситних стравах з 

простих і доступних за ціною інгредієнтів, а також незвичайних 

концепціях різних країн світу. 

 Список використаних джерел 

1. https://fostylen.com 

2. https://ain.business 

 

 

УДК 642.2 

Яна ЗАЙВА  

м. Миколаїв 

 

СЛОУФУД ЯК НОВИЙ НАПРЯМОК  

У РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ 

 

Здоров'я, потреба і прагнення в його збереженні у більшості людей 

виступають на перший план. Одним з найважливіших факторів, що 

визначають здоров'я населення, є харчування. Питання повноцінного 

харчування особливо важливе, для людей, які ведуть здоровий спосіб життя. 

Останнім часом стало розвинене вегетаріанське харчування [2].  

Вегетаріанське харчування - це оздоровче харчування, що виключають 

м'ясну їжу і деякі або всі продукти тваринного походження.  

Позитивна роль вегетаріанства пов'язана зі зменшенням ризику ряду 

хронічних захворювань, включаючи ожиріння, гіпертонію, діабет, деякі види 

ракових захворювань, очищення організму від шлаків.  

Сувора вегетаріанська дієта неприйнятна з точки зору раціонально 

харчування, і тільки при правильній організації вегетаріанського раціону 

можна дати організму всі необхідні харчові компоненти. Для цього необхідно 

включати і поєднувати в раціоні продукти як рослинного, так і тваринного 

походження.  

Тому зараз в цілях підтримки високого прибутку важливо стежити за 

актуальними новинками ресторанного бізнесу, і очікувано дивувати 

відвідувачів підприємств громадського харчування. В останні роки інновації 

суттєво змінили індустрію громадського харчування [1].  

 «Культ здорової їжі» все більше завойовує серця відвідувачів кафе і  

ресторанів на тлі актуальної проблеми поганої екології, тиску міського 

середовища і надлишку фастфудів у великих містах. Люди хочуть поїсти не 

тільки смачно, але і корисно.  

https://fostylen.com/
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Здорової альтернативою шкідливому фастфуду є «Слоуфуд». Слоуфуд - 

це напрям, який базуються на повільному вживанні здорової і смачної їжі, а 

також вихованні почуття естетики смаку у відвідувачів.  

Слоуфуд (slow food) в перекладі з англійської означає «повільна їжа» - 

антитеза, протилежність швидкої їжі ( fast food). Довгий час слоуфуд було 

єдиним і тому найпопулярнішим напрямком в гастрономії. Їсти в поспіху 

просто не вміли, і нікому не приходило в голову готувати уніфіковану, 

однакову їжу. Слоуфуд зародився в Італії в 1986 році з метою протистояти 

фастфуду. Спочатку ідея  «повільної їжі» належала невеликій групі італійських 

гурманів, яким чужі були ідеї фастфуду - швидкого приготування їжі і 

швидкого харчування.  

Відомо, що основний принцип роботи закладів громадського 

харчування фастфуд полягає в тому, щоб швидко нагодувати людей, а 

моментальне приготування страв є основним стилем роботи таких закладів. 

Гурмани (люди, які знають толк в хорошій кухні, любителі і цінителі 

вишуканих страв), звичайно, не змогли миритися з ідеями фастфуду. У 1989 

році було офіційно створено міжнародний рух Slow Food [3].  

Члени руху слоуфуд вважають, що сучасне життя придбала надмірно 

швидкий ритм, люди живуть на великій швидкості, вони вічно поспішають: 

на роботу, з роботи, у справах і т.д. Щодня сучасній людині необхідно 

зробити безліч справ, щоб домогтися певного успіху і утриматися на його 

хвилі. Наші обов'язки на роботі, в сім'ї, різні зобов'язання перед близькими і 

друзями задають нам цей швидкий темп життя. Ми намагаємося встигнути 

зробити все, щоб не опускатися нижче того рівня життя, якого ми вже 

досягли, і не виявитися гірше інших. Але, найчастіше, всі ці справи зовсім не 

залишають нам вільного часу для себе. Філософія слоуфуда закликає 

захищати себе від загального божевілля швидкого темпу життя за допомогою 

простих чуттєвих задоволень.  

Відповідно до філософії слоуфуда важливо не тільки насолоджуватися 

самим смаком корисної їжі, але і процесом її приготування, і через це знайти 

і відчути смак самого життя. Людина розумна повинна володіти достатньою 

мудрістю для того, щоб звільнити себе від швидкості, яка веде людський рід 

до вимирання. Слоуфуд виступає проти глобалізації і скаженого темпу 

сучасного життя. Таким чином, філософія слоуфуда стосується не тільки їжі, 

але і життя в цілому.  

Слоуфуд - це перш за все корисні, поживні і якісні продукти: різні види 

зернових культур, овочі, фрукти, м'ясо, молоко і молочні продукти. Перевага 

віддається блюдам національної кухні. При приготуванні страв 

використовується мінімальна обробка продуктів та інгредієнтів. Відвідувачі 

таких закладів хочуть відчути смак самого міксу продуктів, а не безлічі 

приправ і спецій. У меню представлені всі більше страви з овочів і фруктів, 
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фермерських продуктів. Як підсумок, за останнім часом разюче збільшилася 

кількість суп-барів, салат-барів і, звичайно, виросло число закладів для 

вегетаріанців. Велику популярність отримали корисні і смачні напої. 

Наприклад, смузі і ароматизована вода і ін.  

Основні правила слоуфуда:  

- їжа повинна бути натуральною, смачною і приносити насолоду;  

- продукти харчування повинні бути екологічно чистими, тобто 

виростати або проводитися в екологічно чистих районах, далеко від 

промислових об'єктів;  

- в їжу слід вживати те, що піддавалося мінімальної хімічної і термічної 

обробки.  

Список використаних джерел 
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МАРКЕТИНГОВИЙ ПОГЛЯД НА РЕСТОРАННУ ПОСЛУГУ 

 

При розробці й просуванні комплексу маркетингу харчових 

підприємств необхідно враховувати комплекс нематеріальних послуг в 

харчовій промисловості, які мають маркетингові риси послуг взагалі, і власні 

приватні характеристики. 

В таблиці 1 представлені послуги підприємств харчової промисловості з 

ДКТП. 

Таблиця 1 - Класифікація послуг в харчовій промисловості України 

Види  послуг 
Код 

ДКТП 
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Послуги з приготування та перероблення м’ясної продукції 
15.13.9

0 

Послуги з приготування овочів та плодів 15.33.9 

Послуги з оптової та роздрібної торгівлі G 

Послуги з оптової та посередницької торгівлі, крім торгівлі 

автомобілями та мотоциклами 
51 

Послуги посередників у торгівлі 51.1 

Послуги з оптової торгівлі сільськогосподарською сировиною і 

живими тваринами 
51.2 

Послуги з оптової торгівлі продуктами харчування, напоями та 

тютюновими виробами 
51.3 

Послуги з роздрібної торгівлі, крім торгівлі автомобілями та 

мотоциклами 
52 

Послуги з роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 52.1 

Послуги з роздрібної торгівлі продовольчими товарами в 

спеціалізованих магазинах 
52.2 

Послуги з роздрібної торгівлі поза магазинами 52.6 

Послуги готелів та ресторанів H 

Послуги готелів та ресторанів 55 

Послуги громадського харчування 55.3 

Послуги з забезпечення напоями 55.4 

Послуги їдалень; послуги з постачання готової їжі 55.5 

 

Ці послуги діляться на дві великі групи: послуги торгівлі й ресторанні 

послуги. Ресторанне господарство (громадське харчування, гастрономія) - 

специфічний вид надання послуг у сфері харчування. Як елемент сфери 

послуг воно виконує господарські й суспільні функції. Забезпечуючи 

споживачів продуктами харчування, що оброблені відповідно до наукових 

рекомендацій, воно може позитивно впливати на рівень життя населення, 

сприяючи модернізації споживання. В результаті розвитку громадського 

харчування в установах, школах, ВНЗах їжу одержують у потрібному місці й 

у необхідний час, підвищується рівень харчування споживачів, росте 

продуктивність праці. Пропонуючи одночасно розважальні послуги, 

ресторанне господарство може впливати на споживачів. Отже, ресторанне 

господарство може розглядатися рушійним елементом прогресу, як у 

переробці продуктів харчування, так і їхньому споживанні.  

Ю. Сала визначає ресторанне господарство як «виділену в процесі 

суспільного поділу праці організовану господарську діяльність, що заснована  

на задоволенні потреб споживачів у сфері харчування шляхом продажу 

готових блюд і напоїв, створення умов для їхнього споживання в місці 

продажу й надання різноманітних послуг, що задовольняють потреби в 
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області розваги, відпочинку й відновлення сил». А маркетинг у ресторанній 

справі як «сукупність дій фірми, заснованих на передбаченні, вивченні й 

задоволенні запитів споживачів шляхом створення пропозиції блюд і напоїв, 

а також послуг, які служать проведенню вільного часу, способом, що дозволяє 

домогтися прибутку на відповідному рівні» [3]. 

Законодавство України розглядає ресторанне господарство як «вид 

економічної діяльності суб’єктів господарювання щодо надання послуг для 

задоволення потреб споживачів у організованому харчуванні з дозвіллям або 

без нього». 

Ресторанні послуги не стільки сприяю задоволенню фізіологічних 

потреб, а обумовлюють задоволення соціальних потреб приналежності, любові 

й дружбі, а особливо - потреби престижу. Надаваний ресторанами «товар» - 

«це не просто страви й напої, а насамперед поважне відношення до гостя й 

жвавий інтерес до нього» [2]. 

Ресторанна послуга складається із двох взаємозалежних елементів, 

тандем виконання яких обумовлює її якість: у першій фазі процесу надання 

послуги створюється стан готовності до її надання (блюда, напої й супутні 

ресторанні послуги готуються таким способом, що дає можливість їхнього 

споживання або відразу, або після недовгого очікування); друга фаза 

відбувається за участю споживача (він вибирає й споживає блюда, напої, 

розважальні й супутні послуги). 

Дослідження показують, що виділення та облік особливостей 

продовольчого товару через особливості класифікаційної групи, до якої він 

належить сприяє підвищенню ефективності розробки та реалізації комплексу 

маркетингу харчового підприємства. 

Список використаних джерел 
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ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КАТЕГОРІЇ 

«СФЕРА ГОСТИННОСТІ» 

 

На сучасному етапі розвитку національної економіки в умовах 

глобалізаційних світових економічних процесів, динамічності, непередбачу 

ваності і трансформаційної мінливості економічного середовища у світі та в 

Україні, сфера гостинності є однією із ключових галузей у невиробничому 

секторі економіки (сфері послуг) провідних країн світу. 

Слід зауважити, що категорію «сфера гостинності» трактують 

науковці різних галузей, що зумовлює різновекторність її розуміння в 

науковому середовищі. Саме тому, виникає необхідність визначення 

ключових особливостей сфери гостинності України та обґрунтування цієї 

категорії крізь призму економічного узагальнення думок вчених у працях 

різного та широко галузевого спрямування. 

Різні вчені трактують категорію «сфера гостинності» в діаметрально 

протилежних ключах. Зокрема, І. Пандяк у статті «Феномен індустрії 

гостинності: дефініція поняття, основні підходи, структура» досліджував 

генезис категорії «гостинність», де зазначив, що це одне з основних понять 

розвитку людського суспільства, закладене в морально-етичних принципах 

будь-якого народу. Автор визначає два підходи до аналізу походження 

терміну «гостинність». Згідно з першим, термін походить від латинського 

слова hospitium у такому значенні: 1) «давня греко-римська морально-

правова концепція гостинності як дане Богом право гостю і даний Богом 

обов’язок господаря»; 2) «гостьовий будинок, в якому приймали 

подорожуючих». Зокрема, прихильники другого підходу вважають, що 

термін походить від старофранцузького   слова   «hospice»   (хоспіс   –   

будинок   для   приймання подорожуючих, тобто помешкання, місце, в 

якому подорожуючі могли отримати прихисток та їжу) [5, с. 277-285]. 

Автор визначає термін «індустрія гостинності» – як складну і порівняно 

відокремлену    соціально-економічну    систему    зі    створення,    

просування і реалізації послуг з розміщення, харчування, побутового 

обслуговування, дозвілля, розваг та інших послуг, а також реалізації товарів 

у закладах готельного і ресторанного профілю діяльності. Індустрія 

гостинності має тривалий еволюційний розвиток, складну організацію, 

сумісно з індустрією туризму формує єдину систему обслуговування 

туристів, відіграє вагому роль в економіці [5, с. 277-285]. 

Уокер Дж. Р. зазначає, що гостинність – одне з фундаментальних понять 
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людської цивілізації – уже давно перетворилося на індустрію, у якій зайнято 

не один мільйон професіоналів. Індустрія гостинності об’єднує туризм, 

готельний і ресторанний бізнес, громадське харчування, відпочинок і 

розваги, організацію конференцій і нарад. Головна відмінність гостинності 

від інших сфер бізнесу полягає в тому, що основна мета гостинності – 

задоволення запитів гостей [8, с. 464; 1, с. 12] 

Ю. Колосовська визначає термін «гостинність» як універсальну категорію 

повсякденно-побутової   культури,    втіленої    у    привітності,    

толерантності й турботі про гостя [2, с. 53]. 

Термін «індустрія» (з лат. industria – діяльність – «найбільша галузь 

економіки, сукупність споріднених підприємств, що характеризується 

єдністю економічного призначення створюваної продукції, однорідністю 

споживаної сировини, спільністю технологічних процесів і технічної бази, 

особливою професійною структурою працівників та специфічними умовами 

праці» [7, с. 28].  

У Законі України «Про туризм» (1995) термін «індустрія гостинності» не 

згадано, наведено лише таке визначення «туристична індустрія – це 

сукупність підприємств з перевезення, тимчасового розміщення, 

харчування, екскурсійного, курортного, спортивного, розважального та 

іншого обслуговування, організації, які здійснюють туроператорську і 

турагентську діяльність, а також організації з надання послуг 

екскурсоводів, гідів-перекладачів, спортивних інструкторів, провідників та 

ін.» [1, с. 241]. 

Американські автори Дж. Діттмер і Дж. Гріффін ототожнюють 

індустрію туризму та індустрію гостинності й надають перевагу в назві 

сфери діяльності, пов’язаної з обслуговуванням туристів, індустрії 

гостинності. Як окрема складова економіки, індустрія гостинності 

складається зі сфери гостинності та сфери подорожей і туризму. 

Гостинність у вузькому розумінні об’єднує послуги харчування і 

розміщення; сферу подорожей і туризму – діяльність турагенств і 

туроператорів, транспорт, розваги і відпочинок [3, с. 11]. 

Натомість В. Мазур стверджує, що індустрія гостинності – це та сфера, 

яка охоплює діяльність людей, у різних галузях: готельний і ресторанний 

бізнес, відпочинок, туризм, розваги, екскурсійна діяльність, проведення 

різних наукових конференцій, організація виставок [4, с. 273-286]. 

Зважаючи на вище зазначене та розглядаючи категорію «сфера 

гостинності» як економічне явище, пропонується розглянути сферу 

гостинності за класифікатором видів економічної діяльності (КВЕД-2010) [6]. 

Отже, до сфери гостинності України відносять секцію I (Тимчасове 

розміщування й організація харчування), що включає в себе наступні 

розділи: діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування, 
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діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового 

проживання, надання місць кемпінгами та стоянками для житлових 

автофургонів і причепів, діяльність інших засобів тимчасового 

розміщування; та секцію Секція N (Діяльність у сфері адміністративного та 

допоміжного обслуговування), що включає в себе наступні розділи: діяльність 

туристичних агентств, діяльність туристичних операторів, надання інших 

послуг бронювання та пов’язана з цим діяльність. 

Таким чином, на нашу думку, під категорією «сфера гостинності» слід 

розуміти систему галузей національної економіки, що включає діяльність 

готелів і подібних засобів тимчасового розміщування, діяльність засобів 

розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання, 

надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і 

причепів, діяльність інших засобів тимчасового розміщування, діяльність 

туристичних агентств і туристичних операторів, надання інших послуг 

бронювання та пов’язану з цим діяльність, а також функціонує на засадах 

морально-естетичних, техніко-економічних та соціально-обґрунтованих 

принципах ведення бізнесу. 
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Аміна МАЗАН, Світлана ПИЛИПЕНКО 

м.Миколаїв 

 

РЕСТОРАННІ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ 

 

Ресторанна премія – головна щорічна подія для професіоналів 

ресторанної індустрії та гостей закладів, які активно стежать за розвитком 

ресторанного бізнесу в Україні. 

Головні ресторанні премії: Національна ресторанна премія «СІЛЬ» та 

«Пальмова гілка». 

Національна ресторанна премія СІЛЬ заснована Андрієм Скіпьяном, 

керівником компанії Hoteliero, в 2013 році. До складу членів журі премії 

входять провідні фахівці ресторанної сфери України і підприємці: керівники 

українських асоціацій шеф-кухарів, ресторатори, експерти 

вузькоспеціалізованих напрямків (хлібопечення, барної індустрія, у галузі 

кави, вина, пива, кондитерських виробів). Головний знак якості, який 

отримує переможець премії, мідна сковорода французького бренду de Byuer.  

Візіонер премії – ресторатор Сава Лібкін. 

Успішний український ресторатор з 25-річним стажем. Засновник 

компанії «Ресторани Сави Лібкіна», власник ресторанів «Дача», «Компот», 

Tavernetta, «Стейкхаус. М’ясо та вино», «Стейкхаус», «Риба в огні» в Одесі та 

Києві, колумніст, автор бестселерів «Моя Одеська кухня» і «Одеське застілля 

від Привозу до Дерибасівської». 

Сава Лібкін один з тих, хто поклав старт якісним змінам і новаціям у 

ресторанній індустрії України. Його знання, досвід і професіоналізм лягли в 

основу філософії ведення бізнесу і становлення нових українських 

ресторанних брендів. 

Сава Лібкін підтримує і розвиває ресторанну індустрію країни не тільки 

з практичної, а й ідеологічної сторони. З моменту заснування і протягом вже 

восьми років існування Національної ресторанної премії «СІЛЬ», Савелій, 

будучи візіонером премії, сприяв становленню, якісній організації та 

популяризації заходу. Обраний вектор розвитку і його підтримка стали 

запорукою того, що в короткі терміни Національна ресторанна премія «СІЛЬ» 

стала головною подією ресторанної індустрії країни. 

Попри усі випробування, ресторанний бізнес України постійно 

еволюціонує, а разом з ним розвивається і Національна ресторанна премія 

«СІЛЬ». За роки існування премії відбувся відчутний якісний стрибок 

індустрії. 

Місія премії з роками лишається незмінною – розвиток ресторанної 

галузі України, об’єднання найкращих та формування якісних орієнтирів, на 
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які можна рівнятися.  

Принципи, якими послуговується премія: чесність, об’єктивність та 

незалежність оцінювання, а також професіоналізм експертів та членів журі. 

Об’єктивність національної премії СІЛЬ підкріплена постійним 

супроводом компанії-аудитора Grant Thornton, котра започаткована у 1924 

та сьогодні є однією з провідних компаній з незалежного аудиту у світі.  

До складу членів журі Національної ресторанної премії СІЛЬ входять 

провідні фахівці ресторанної сфери України: представники ресторанів-

переможців минулих років, ресторатори, шеф-кухарі, сомельє, шеф-бармени і 

лідери думок.  

Фінальному голосуванню передують шість місяців відвідування 

закладів-фіналістів. Кожен заклад-фіналіст відвідується 4 рази різними 

членами журі. За результатами відвідування виставляються оцінки 

відповідно до діючої методології, за такими показниками: кухня, атмосфера, 

спеціалізація та сервіс. Оцінювання відбувається у особистих кабінетах 

членів журі, доступ до котрих мають лише журі та аудитор. Остаточні 

підрахунки голосів здійснюються організатором премії та аудитором, і є 

абсолютно конфіденційною інформацією до моменту оголошення. 

Cеред номінацій – найкращі ресторани, кафе та кав’ярні року. Усього 

серед фіналістів 146 закладів. Цьогоріч організатори відмовилися від 

номінації за найкращий рибний ресторан, яку визначали впродовж кількох 

минулих років. Як і раніше, в цьогорічній премії не беруть участь переможці 

торішньої версії та заклади членів журі.  

Номінаціїї цього року - Відкриття року, Найкращий м’ясний ресторан, 

Найкращий ресторан української кухні, Найкращий ресторан національної 

кухн, Найкращий ресторан азійської кухні, Найкращий ресторан із винною 

картою, Найкращий винний бар, Найкращий пивний ресторан, Найкращий 

пивний бар, Найкраща кондитерська, Найкраще кафе-пекарня, Найкраще 

міське кафе, Найкращий бар, Найкраща кав’ярня, Найкращий ресторан при 

готелі, Найкращий заміський ресторан, Вибор жюри. 

Вже дев’ять років команда премії СІЛЬ вболіває за розвиток ресторанної 

галузі України. І 28 листопада 2021 року відбудеться IX церемонія 

нагородження! 18 переможців отримають знак якості для свого закладу – 

мідну сковорідку французького бренду de Byuer. 

Премія «Пальмова Гілка» за кращу ресторанну концепцію була 

заснована у Франції в 1993 році Даніелем Мажонші (засновником 

ресторанної мережі Chantegrill та ресторану Mundaka). Щорічно її вручає 

авторитетний міжнародний клуб професіоналів ресторанного бізнесу Leaders 

Club International на чолі з президентом Юргеном Штрассером. Щорічно за 

статус кращої ресторанної концепції змагаються ресторани Франції, Бельгії, 

Швейцарії, Німеччини, Люксембургу та Росії, а в недалекому майбутньому – 
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Ірландії, Туреччини. Історія української Пальмової Гілки починається з 2016 

року. 

Критерії для участі в конкурсі «Пальмова Гілка» є: 

 Дата відкриття в період не раніше 1 грудня 2018 року і не пізніше 

31 січня 2021; 

 Креативність та оригінальність концепції; 

 Швидка окупність проекту; 

 Можливість тиражування концепції; 

 Нові тенденції; 

 Дизайн і атмосфера; 

 Адекватна кадрова політика. 

Відбір учасників конкурсу в long list відбувається за допомогою 

анкетування. Нові ресторани / бари / кафе / вагончики заповнюють анкету 

і, якщо всі умови дотримані, потрапляють в список учасників. 

Кількість номінантів в long list не обмежено. Відбіром фіналістів 

займається LCU і запрошена експертна рада. Було прийнято рішення, що в 

short list ввійдуть 12 концепцій, найбільш сильних, яскравих і ті, які 

максимально відповідають критеріям Премії. 

Трьох переможців визначать на церемонії «Пальмової Гілки» самі 

учасники церемонії, представники ресторанної індустрії, постачальники, 

журналісти. 

На церемонії загалу будуть представлені всі 12 концепцій. Демонстрація 

буде відбуватися на сцені, де буде представлено відео-сюжет про кожен 

заклад (не більше трьох хвилин), а також власник дасть відповіді на три 

запитання ведучих. Після цього всі присутні на церемонії отримають аркуші 

для голосування, де будуть перераховані всі 12 номінантів. Потрібно буде 

поставити біля концепцій – фаворитів цифри. Одиниця означатиме «Золота 

Пальмова Гілка», двійка – «Срібна» і трійка – «Бронзова». Відбудеться 

підрахунок голосів і за його підсумком будуть оголошені переможці. Ресторан- 

переможець буде представляти Україну на Міжнародній «Пальмовій Гілці».  

Міжнародна ресторанна премія «Пальмова Гілка 2020-2021» оголосила 

переможців. Золоту «Пальмову гілку» здобув заклад Yourz Space Bistro з 

Одеси. Срібну – київський ресторан Eastman. Бронзу одержав концепт 

«Чорноморка. Вилов риби», який розташований у селі Миколаївка Одеської 

області.     

Цього року обирали переможну концепцію серед учасників, які 

відкрили заклад впродовж двох років – 2020 та 2021. Церемонію 

нагородження провели на фестивалі InRestFest.  

Отже, отримати ресторанну премію для кожного закладу є дуже 

важливою, але журі премії повинне бути більш компетентне, щоб премії 

отримували тільки ті, хто на це дійсно заслуговує.  
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КЕЙТЕРІНГ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЦЕС ВИРОБНИЦТВА  

І ОБСЛУГОВУВАННЯ В РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ 

 

Основними напрямками розвитку сучасних технологій обслуговування 

в ресторанах, барах і кафе є:  

 - створення концептуальних підприємств громадського харчування;  

 - розширення мережі віртуальних ресторанів, які забезпечують прийом 

замовлення по мережі Інтернет і доставку його споживачеві;  

 - приготування страв у присутності відвідувачів;  

 - впровадження мерчандайзингу (збуту продукції і послуг);  

 - організація обслуговування по системі кейтеринг.  

Кейтеринг - це організація харчування поза стаціонарного залу 

обслуговування. Поняття об'єднує дуже різні послуги: від продажу пиріжків 

на міському святі до організації розкішного банкету з офіціантських 

обслуговуванням. Головна його особливість - на точку доставляється 

заздалегідь приготована їжа. За кейтерингом більшість рестораторів 

визнають велике майбутнє. Кількість ресторанів постійно зростає, і люди все 

частіше їх відвідують. Це обумовлено тим, що харчуватися не вдома набагато 

зручніше, швидше і економічніше, так як зайняті зароблянням на життя 

люди найчастіше не знаходять часу в своєму щільному графіку роботи для 

приготування їжі і покупки продуктів. Ресторатори починають працювати 

гнучкіше і намагаються залучити відвідувачів наданням спеціальних 

сервісних послуг і їх просуванням [1].  

Всього кілька років тому слово кейтеринг асоціювалося  

у переважної більшості населення з офіціантами в білих рукавичках, 

стравами з баранців, шампанським в льоду і надзвичайними цінами на 

обслуговування.Але цей сектор послуг громадського харчування набагато 

більш різноманітний, доступний і корисний, ніж може здатися.  

Кейтеринг має кілька різновидів: в приміщенні, поза приміщенням 

(зовнішній), соціальний (незалежний або індивідуальний), контракт на 

поставку (роз'їзний), роздрібний продаж і VIР - Кейтеринг.  

Кейтеринг в приміщенні має багато спільного з ресторанним 

http://leadersclub.com.ua/
https://saltawards.com/
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обслуговуванням. Замовнику сервісних послуг (фірмі) пропонують обладнані 

приміщення для проведення різних заходів.  

Перевага цього виду кейтерингу полягає в економії часу для підготовки 

виїзного заходу (доставка, установка необхідного устаткування, кухонного 

посуду, інвентарю).  

Недолік - ресторан виїзного обслуговування, що надає цей вид послуг, 

несе великі витрати з оплати лізингу (приміщення, обладнання), страховки, 

накладних та виробничих витрат. Кейтеринг поза рестораном найбільш 

популярний в індустрії харчування. Він передбачає обслуговування на 

території замовника відповідно до його вимог. Характерним прикладом є 

діяльність ресторанів виїзного обслуговування по організації прийомів, 

банкетів в будівлі фірми, на заміській дачі, в квартирі і т.д.  

При організації банкету або презентації поза ресторану з замовником 

узгоджують:  

 - характер банкету, кількість і склад учасників;  

 - час початку бенкету і його тривалість;  

 - меню і карту вин;  

 - склад приміщень і схему розміщення столів. 

Перевага кейтерингу поза ресторану полягає в тому, що багато витрати 

(оренда приміщень, накладні витрати, оплата комунальних послуг, податки) 

можуть бути значно нижче, ніж для кейтерингу в приміщенні. Недолік - 

високі витрати на транспортні засоби та спеціальне обладнання для 

зберігання і доставки приготовлених страв, кулінарних і кондитерських 

виробів, напоїв [4].  

Соціальний кейтеринг - надання послуг з приготування страв для 

проведення громадського заходу. Основна відмінність цього виду кейтерингу 

полягає в тому, що процес приготування страв відбувається на території і 

обладнанні замовника і під його контролем.  

Роз'їзний кейтеринг - доставка напівфабрикатів на будівельні  

і знімальні майданчики, в офіси, де потрібно забезпечити харчуванням 

групи людей. Для приготування їжі з напівфабрикатів на території замовника 

підприємству громадського харчування - виконавцю послуги потрібне 

спеціалізоване пересувне обладнання. Тому цей вид кейтерингу пов'язаний зі 

значними фінансовими витратами.  

Роздрібний продаж готової кулінарної продукції також є різновидом 

кейтерингу, якщо підприємство громадського харчування здійснює доставку 

гарячих страв додому (запечатаних в целофан підносів або пакетів з 

заздалегідь приготованими сніданками або обідами).  

Інший приклад даного виду кейтерингу - це торгівля продуктами 

харчування, а також прохолодними напоями під час проведення спортивних 

змагань, фестивалів, карнавалів та інших громадських заходів з великою 
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кількістю учасників.  

VIР - кейтеринг передбачає виїзне ресторанне обслуговування із 

залученням висококваліфікованих кухаря і офіціанта. приміщенні замовника 

і під його наглядом здійснюється повний цикл обробки продуктів і 

приготування страв. Дані особи можуть супроводжувати замовника в 

тривалих турне.  

Можна зробити очевидний висновок про те, що ринок кейтерингових 

послуг дуже перспективний напрямок ресторанного бізнесу. Порівнюючи 

щорічний світове зростання кейтерингових послуг в різних країнах, експерти 

відзначають швидкий вхід на ринок нових гравців-операторів 

кейтерингового обслуговування і припускають підвищення якості 

обслуговування в подальшому. 

Список використаних джерел 

1. 1 Башин, Ю.Б. Кейтерінг: навчальний посібник / Ю.Б. Башин, Н.В. 

Телепченкова. - Москва: Вузівський підручник: ИНФРА-М, 2015. - 124 с.  

2. 2 Меттел, Б. Кейтеринг. Керівництво по ефективному управлінню 

бізнесом / Б. Меттел: пров. з англ. - ББПГ, 2012. - 368 с.  

3. 3 Погодін, К. Кейтеринг. 20 років в Росії. Історії успіху / під ред. К. 

Погодіна. - Москва: Паблішер, 2014. - 151 с.  

4. 4 Халворстен, Ф. Основи кейтерингу: як організувати виїзне оьслужіваніе 

/ Ф. Халворстен. - М .: Ресторанні ведомст, 2015. - 304 с.  

5. 5 Ердощ, Д. Кейтеринг: як почати і успішно вести виїзний ресторанний 

бізнес / Д. Ердощ. - Альпіна Бізнес Букс, 2006. - 233 с. 
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Світлана МАТВІЄНКО  
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СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

 

Сучасні підприємства громадського харчування постійно 

розвиваються і удосконалюються, застосовуючи нову техніку і технології, 

орієнтовану на залучення якомога ширшої публіки і зменшення витрат на 

пропонований продукт. Невід'ємною частиною науково-технічного 

прогресу в галузі є впровадження прогресивних форм обслуговування, 

розширення переліку пропонованих підприємствами громадського 

харчування послуг, удосконалення наукової організації праці та 

управління, ефективне використання техніки, а також створення нових 

технологій. Крім того, інноваційна діяльність в поєднанні з передовою 

організацією праці сприяє підвищенню якості продукції та культури 
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обслуговування [1].  

Однією з найбільш перспективних галузей економіки протягом 

останніх років є система громадського харчування. Однак позитивна 

динаміка розвитку даної галузі супроводжується посиленням конкуренції 

на ринку. Дослідження конкурентоспроможності вітчизняних компаній 

громадського харчування набуває особливої актуальності в сучасних 

економічних умовах [2]. Тісний взаємозв'язок сфери громадського 

харчування практично з усіма сторонами життєдіяльності людини 

зумовлює важливість дослідження і доцільність вивчення розвитку даного 

сегмента економіки в кожній регіоні конкретно [1]. 

В даний час між підприємствами громадського харчування існує 

жорстка конкуренція. Витримати її можуть лише підприємства з добре 

налагодженою організацією виробництва, що пропонують нові види послуг 

і обслуговування споживачів. Тут вирішальним фактором виступає 

конкурентоспроможність в сучасних соціальних і економічних умовах. 

Відповідно до концепції маркетингу, компанії досягають конкурентної 

переваги шляхом впровадження і розробки спеціальних пропозицій, які 

задовольняють споживачів більшою мірою, ніж пропозиції конкурентів. 

Компанії надають велику споживчу цінність, пропонуючи клієнтам більш 

низькі, у порівнянні з конкурентами, ціни на аналогічні товари і послуги 

або, забезпечуючи більше вигод, які виправдовують більш високі ціни.  

Розвиток ресторанного бізнесу обумовлено не тільки кількістю 

відкритих підприємств громадського харчування, але і якісними 

перетвореннями. Глибинні процеси, які відбуваються в галузі, вносять свої 

корективи і в розуміння класифікації. З'являються нові терміни, що 

позначають цілі явища в економіці ресторанного бізнесу, особливо в 

зв'язку з приходом іноземних гравців на вітчизняний ринок. Тому сьогодні 

для повного і детального розуміння механізму функціонування галузі 

необхідний аналіз і актуалізація діючих класифікацій підприємств сфери 

громадського харчування з урахуванням сформованої ринкової 

кон'юнктури. 

Різноманітність підприємств громадського харчування дозволяє 

класифікувати їх за цілою низкою ознак: формату; увазі обслуговування; 

соціальної орієнтованості; приналежності до інфраструктури та ін.[3].  

Правильно складена структура системи управління для будь-якого 

підприємства громадського харчування, спрощує і звільняє керівника від 

цілого ряду функцій, для виконання яких є кваліфіковані фахівці. 

Ресторанний бізнес захоплюючий і перспективний: правильний вибір 

місця і кухні, атмосфера і добре організоване обслуговування створюють 

можливість для залучення ринку і дають гарний прибуток і інвестиції і 

збільшують показник конкурентоспроможності. Конкурентоспроможність - 
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одна з головних складових успіху будь-якого підприємства. Будучи 

відмінною рисою ринкового господарства, конкуренція забезпечує творчу 

свободу, створює умови для її самореалізації в сфері економіки шляхом 

розробки і створення нових конкурентних товарів і послуг, а також 

різноманітність видів підприємств громадського харчування по класу 

обслуговування та складності виконання виробленої продукції (наприклад, 

«висока кухня »).  

В умовах складної макроекономічної ситуацією в країні та падіння 

доходів населення, негативний вплив продовольчого ембарго, зниження 

доходів населення, а також зростання цін на продукти харчування і 

алкоголь не вичерпали себе, і стали серйозним викликом як для населення, 

так і для рестораторів. Сформовані несприятливі умови змінили споживчу 

модель в сторону більш економічних стратегій. При цьому підвищені 

вимоги до якості страв і гіперчутливість до ціни стали відмітними рисами 

відвідувачів ресторанів. Зміна поведінки відвідувачів в умовах стрімкого 

зростання собівартості створило для бізнесу вкрай складні умови для 

розвитку. 

Однак слід зазначити, що незважаючи на кризу, ресторанний ринок 

є досить перспективним. 
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КЕЙТЕРІНГ ЯК ПЕРСПЕКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ  

ОБСЛУГОВУВАННЯ 

 

Активний розвиток сфери послуг громадського харчування диктує 

рестораторам необхідність застосування спеціальних, більш сучасних методів 

обслуговування [1-5]. Кейтеринг дозволяє організовувати харчування при 
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проведенні спеціальних заходів, презентацій, конференцій, семінарів, 

корпоративів, що проводяться на відкритих майданчиках. Кейтерінг 

передбачає професійне обслуговування, якісну сервіровку, оперативність, 

барвисте оформлення, надійність, перевірену часом. Головним достоїнством 

кейтерингового обслуговування є рухливість і абсолютна свобода споживача 

послуги у виборі місця для проведення заходу. Застосування кейтерингу 

дозволяє надавати послуги на віддалених точках, здійснювати 

обслуговування роз'їзних заходів різного призначення і роздрібний продаж 

готової кулінарної продукції, а, отже, при високій якості обслуговування 

робити істотний вплив на рентабельність підприємств [9].  

В даний час кейтеринг передбачає під собою набір професійних послуг 

по мобільному ресторанного сервісу будь-якого торжества, банкету, фуршету, 

вечірки, дитячого свята і т.д. Найбільш популярні організації, що займаються 

наданням послуг кейтерингу, не зупинилися лише на мобільного доставці 

провізії та обслуговування гостей. 

Головна тенденція сучасного ринку кейтерингових послуг - стійке 

зростання. Одночасно з ростом обсягів збільшується і конкуренція [6-7].  

Таким чином, кейтеринг є дії підприємства громадського харчування 

по організації прийому, банкету і спеціальних заходів, яке постачає готові 

страви, напої, посуд і все необхідне для його проведення.  

Види кейтерингу: в приміщенні, поза рестораном, соціальний, роз'їзний 

(за договором на поставку продукції), роздрібний продаж готової кулінарної 

продукції, VIP-кейтеринг.  

Кейтеринг в приміщенні організовують шляхом надання замовнику 

обладнаних приміщень для проведення різних заходів. Це можуть бути зали, 

виробничі приміщення з торгово технологічним і холодильним обладнанням, 

мийного столового посуду, приміщення для зберігання продуктів, напоїв.  

Кейтеринг поза рестораном передбачає обслуговування на території 

замовника. Особливість цього виду кейтерингу пов'язана з тим, що більшість 

ресторанів мають невеликі зали і не можуть обслуговувати велику кількість 

гостей. Приготування страв здійснюється в ресторані, після чого замовлення 

доставляють до місця проведення заходу. Ресторан відповідає за якість 

приготування і доставку блюд, сервіровку, професійне обслуговування, 

прибирання приміщень і повний розрахунок із замовником після закінчення 

заходу.  

Соціальний кейтеринг - це надання послуг рестораном на території 

замовника з використанням його обладнання для приготування 

страв.Замовник і ресторан, що надає послугу соціального кейтерингу, 

заздалегідь обумовлюють дату, меню, особливості сервіровки і 

обслуговування. В обов'язки ресторану входить також прибирання 

приміщення після проведення заходу. Послугами соціального кейтерингу 
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користується замовник при організації сімейного торжества. При цьому 

ресторан може надати замовнику, згідно з договором, окремі предмети для 

сервірування столу і аксесуари.  

Роз'їзний кейтеринг здійснюється шляхом укладення договору на 

поставку напівфабрикатів, готової їжі в офіси, на будівельні і знімальні 

майданчики для забезпечення харчуванням групи людей. Роздрібний продаж 

готової кулінарної продукції - це торгівля продуктами харчування 

(бутербродами, борошняними кондитерськими виробами, упакованими в 

целофанову плівку), а також прохолодними напоями під час проведення 

спортивних змагань, фестивалів, карнавалів.  

VIP-кейтеринг - передбачає виїзне ресторанне обслуговування із 

залученням висококваліфікованих кухарів, офіціантів. У приміщенні 

замовника і під його наглядом здійснюються обробка продуктів і 

приготування страв. Дані працівники можуть супроводжувати замовника в 

його тривалих турне.  

Таким чином, застосування нових гастрономічних концепцій дозволяє 

розширити коло відвідувачів забезпечити рентабельність підприємствам 

громадського харчування 
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ІНТЕРАКТИВНИЙ РЕСТОРАН  

ЯК МАЙБУТНЄ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА 

 

Інноваційні технології вже ввійшли у всі сфери людського життя. 

Сьогодні вже важко здивувати вибагливого споживача інтер’єром чи кухнею, 

оскільки акцент більше ставиться або на оптимізацію обслуговування, 

економію часу для споживачів у великих мегаполісах, або на унікальні 

інноваційні бізнес-рішення, які повертатимуть відвідувачів до закладу знову і 

знову. Інтерактивні технології і є тими цікавими маркетинговими рішеннями. 

Інтерактивний ресторан – це нова концепція закладів харчування, яка 

увібрала в себе всі сучасні ІТ-технології і перетворила їх на засоби 

обслуговування споживачів. Починаючи від звичайного електронного меню і 

до новітніх технологій віртуальної реальності – все це перетворюється на 

видовищний атракціон для відвідувачів. Найбільш вражаючими є 

використання проекторів та широкомасштабних екранів, які відображають 

різну інформацію, транслюють новини та створюють динамічний інтер’єр 

(ефект зоряного неба, ландшафтів, інтерактивні подорожі країнами тощо). 

Інтерактивна барна стійка вабить різними ефектами, які з’являються та 

зникають з дотиком руки, візуалізує підкладку об’єктів на стійку ( келихи з 

напоями, телефони тощо), ідентифікує дотик, розпізнає об’єкти [1]. 

У найпростішому варіанті ці інновації проявляються в електронному 

меню. Першопрохідцем був австралійський ресторан Global Mundo Tapas, 

який вперше замінив традиційне паперове меню планшетами iPad. Його 

переваги вже відчули на собі ряд ресторанів Європи, США та Японії. Набуває 

поширення він і в Україні . 
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З досвіду закладів ресторанного господарства, які вже застосували цю 

інноваційну технологію, можна визначити переваги еMenu у наступних 

напрямках [2]: 

1. Збільшення кількості замовлених страв (у еMenu можна надати повну 

інформацію про страву, створити яскравий інтерфейс, додати фотографії 

тощо); 

2. Економія витрат на паперові буклети і бланки, які постійно потрібно 

передруковувати при зміні меню; 

3. Вирішення постійних проблем традиційного паперового меню, а 

саме: швидко і без додаткових витрат змінити назву страви та її ціну, 

вилучити відсутні страви у поточний день, просувати неактуальні страви чи 

страви дня, повідомляти про акції та різні “гарячі пропозиції” від шеф-кухаря 

тощо; 

4. Багатомовний функціонал, що дозволяє найповніше задовольнити 

потреби іноземних відвідувачів;  

5. Збільшення пропускної здатності, адже скорочується час 

обслуговування (замовлення здійснюється одразу та відправляється одразу на 

кухню); 

6. Гість отримує точний рахунок (електронна форма рахунку захищена 

від помилок та приписів); 

7. Зменшення витрат на велику кількість персоналу, підвищення його 

продуктивності (офіціант не приймає замовлення в кожного відвідувача 

окремо, а отримує замовлення он-лайн та приносить вже готову страву); 

8. Покращення сервісу у закладі харчування (не потрібно чекати 

офіціанта, поки від прийме замовлення в інших, або шукати його поглядом в 

залі і намагатися привернути його увагу, щоб попросити рахунок); 

9. Збільшення кількості відвідувачів за рахунок цікавого інтерактивного 

рішення, а також збільшення кількості додаткових послуг (в планшеті можна 

читати новини, переглядати відео, грати в ігри, навіть побачити кухню і її 

роботу); 

10. Забезпечення зворотного зв’язку (дозволяє відстежувати інтереси 

клієнтів, визначити популярність тої чи іншої страви).  

Статистика по закладах, що ввели дану інновацію показує, що покращення 

якості обслуговування клієнтів у відсотках збільшується на:  

 40%  - оборот закладів; 

 20-25% - пропускна здатність; 

 15% - середня сума чека. 

Натомість, на 21% зменшується час на прийом і обробку замовлення, а 

також на 15% скорочується час очікування на прийом повторного 

замовлення . 
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Е-menu може бути у формі планшетів, стаціонарних моноблоків, еMenu 

Table, еMenu Kiosk та цифрових менюбордів. 

ЕMenu Kiosk – інноваційне рішення для закладів швидкого 

обслуговування. За його допомогою гість самостійно замовляє страву та 

одразу оплачує рахунок. Це вирішує проблему черг та прискорює 

обслуговування. 

Ще однією новинкою для закладів швидкого обслуговування є цифрові 

менюборди (Digital menu board) – система трансляції динамічного меню на 

моніторах [3]. 

ЕMenu Table працює за принципом великого планшета-стола. На ньому 

можна грати, вивчати меню ресторану, робити замовлення і навіть 

здійснювати безконтактну оплату карткою, не вдаючись до допомоги 

офіціанта. 

Розробкою «розумних столів» займається міжнародна інноваційна 

компанія Kodisoft, співзасновником якої є українець Дмитро Костик. Такі 

столи зокрема можна знайти в Північній Америці, Азії, Європі, а також в 

Україні, зокрема в дитячому розважальному центрі Papashon, у львівському 

ТРЦ Victoria Gardens і в столичному ЦУМ в магазині Goodwine. 

Прикладом використання еMenu Table є концептуальний ресторан 

східної кухні Inamo в м. Лондон. У їхніх «розумних столів» є  ряд додаткових 

функцій. Наприклад, відвідувачі можуть змінити відповідно до свого настрою 

цифрову скатертину. ЕMenu Table може навіть викликати таксі та за 

допомогою міських карт спланувати дорогу додому [4]. 

У Лондоні також працює інтерактивний нічний клуб TwentyFour. 

Заклад має унікальну барну стійку: коли відвідувач кладе руку на барну 

стійку, то на нього відразу направляється світло прожектора і йому не 

доводиться чекати бармена. Ще однією “фішкою” є стакани, обладнані 

спеціальними пристроями, які повідомляють бармену, що напій закінчився 

[5]. 

У Японії працює інтерактивний ресторан Sagaya, який обладнаний 

технологіями, які базуються на використанні цікавих спецефектів. 

Особливість цього закладу в тому, що відвідувачі знаходяться у залі сильно 

приглушеного кольору, при цьому стіни і стіл відображає відео. Наприклад, 

при подачі на стіл тарілки із зображенням птахів, спеціальні датчики 

фіксують зміну і передають це на генератор проекцій, який створює ілюзію 

птиці, що злітає з цієї тарілки. Унікальний інтерактивний зал ресторану може 

прийняти тільки 8 людей на день. Меню, яке містить 12 страв, змінюється 

разом із інсталяціями щомісяця. Харчування в ньому коштує близько 300$. 

Отже, інноваційні технології змінюють принцип ведення ресторанного 

бізнесу. Вже сьогодні інтерактивні ресторани усувають недоліки традиційних 

ресторанів, удосконалюють процес обслуговування та подачі меню, 
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допомагають власникам економити на персоналі, збільшують доходи та  

кількість відвідувачів. До того ж, такі нововведення швидко окупляться (3-6 

міс.). Така нова концепція закладів харчування – це майбутнє ресторанного 

бізнесу, де будуть максимально задовольнятися потреби як споживачів, так і 

власників підприємств. 
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ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ У СФЕРІ НАДАННЯ ПОСЛУГ ВРАЖЕНЬ  

ЯК ФОРМА ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ЯКОСТІ ПЕРСОНАЛУ 

 

На сьогоднішній день  природно-заповідний фонд розглядається як 

частина світової системи природних територій та  унікальних об’єктів, що 

перебувають під  охороною та потребують особливого режиму. Сучасні умови 

розвитку інститутів громадянського суспільства, децентралізації влади 

вимагають усесторонній підхід до планування заповідних територій, який 

буде враховувати еколого-охоронні, економічні, соціальні, геополітичні 

елементи розвитку унікальних та цінних територій. В той же час заповідні 

території мають розглядатися не тільки як установи, що є гарантують 

дотримання природоохоронного режиму, але також, як інститути економіко-

екологічного розвитку регіонів, що забезпечать задоволення потреб місцевого 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5532
http://еmenu.su/
https://rau.ua/novyni/kodisoft/
https://snob.ru/
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населення, територіальних громад у якісних екосистемних послугах та 

стануть вектором розвитку еколого-інноваційних продуктів, таких як послуги 

вражень. 

Однак, трансформаційні системи у галузі природно-заповідного фонду 

залежать не тільки від власне ресурсового потенціалу об’єктів, а також від 

рівня підготовки та соціально-трудової відповідальності персоналу галузі, що 

є фундаментом для будь-яких динамічних перетворень. З метою залучення 

кваліфікованих, дисциплінованих, відповідальних працівників до роботи в 

індустрії послуг вражень  необхідно розробити комплексну систему 

підготовки та перепрофілювання кадрів, максимально персоналізувати 

трудові відносини з персоналом, що забезпечить індивідуально-трудовий 

підхід до активних фахівців галузі, який включатиме  обсяг та коло їх прав та 

обов'язків, ступінь відповідальності,  засоби економіко-соціального та 

побутового забезпечення цих осіб [3, с.150-152].  

Станом на сьогодні, відсутні  програми  підготовки фахівців закладами 

вищої освіти  в сфері надання послуг вражень. Вищі навчальні заклади, як 

правило, здійснюють підготовки за широко профільними спеціальностями 

(менеджмент туристичної індустрії, менеджмент готельно-ресторанного 

бізнесу, менеджмент організацій) [1, с.159-160]. Необхідно встановити чіткі 

та прозорі вимоги до всіх учасників процесу надання вражень – наявність 

вичерпних освітньо-кваліфікаційних вимог, вимог до сертифікатів 

(національного чи міжнародного зразка), наявність наукових ступенів чи 

вчених звань, стажу роботи в галузі, наявність відгуків про здійснення 

аналогічної діяльності, тощо. Відповідно до вимог Закону України «Про вищу 

освіту» [4], Закону України «Про професійно-технічну освіту» [5] пропонується:  

- формування окремої освітньо-кваліфікаційної програми за 

спеціальністю «073 Менеджмент». Спеціалізація:  «Менеджмент з 

програмування емоцій/вражень»; 

- формування системи дуальної освіти для фахівців з суміжних секторів 

національного господарства, зокрема з туристичної галузі;  

- розроблення інструкції або уніфікованих методичних рекомендацій 

(кодексу етичної поведінки) щодо узагальнення стандартів етичної поведінки 

персоналу, який безпосередньо задіяний у процесах  взаємодії з клієнтами, 

та,  галузевої методики оцінки потенційного впливу послуг вражень  на 

психологічний стан споживачів. 
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Крім того, існує вірогідність неякісного або формального виконання 

своїх функціональних обов’язків з боку персоналу галузі, через відсутність 

фінансово-організаційного механізму формування штатного розпису 

персоналу таких суб’єктів господарювання, що супроводжується 

неможливість розроблення функціональних обов’язків. Враховуючи 

вищевикладене, нами пропонується внести доповнення до Довідника 

кваліфікаційних характеристик професій працівників [2], а саме «Випуск 84. 

Діяльність у галузі драматичного мистецтва та інша розважальна діяльність», 

доповнити такими професіями: 

 - менеджер з програмування вражень ; 

- програміст емоційно-видовищних макетів; 

-mood-агент; 

- фахівець з формування нетрадиційних декорацій (наприклад, з метою 

створення штучних ситуацій для клієнтів); 

2. «Випуск 85. Спортивна діяльність», доповнити такими професіями:  

-інструктор – методист з програмування емоційно-видовищних заходів. 

3. «Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів 

економічної діяльності», доповнити такими професіями: 

- менеджер з програмування та організації вражень (емоцій); 

- mood (experience) маркетолог; 

- експерт з організації кейсів вражень; 

- консультант з алгоритмізації вражень. 

Таким чином, уніфіковане законодавче формування чіткого понятійно-

категоріального апарату, визначення професійних назв робіт з відповідними 

кодами професій, їх кваліфікаційного рівня, вимог до освіти, професійного 

навчання та практичного досвіду,  забезпечить високий  рівень організації та 

реалізації освітнього процесу, що відповідає вимогам, встановленим 

національним законодавством та рекомендаціями забезпечення якості в 

Європейському просторі вищої освіти, та, сформує вектор 

секторальноцентрованої підготовки персоналу у сфері надання послуг 

вражень. 
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РОБОТИЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО ВИРОБНИЦТВА 

 

Останнім часом роботи все частіше фігурують в новинах про 

розвиток закладів ресторанного господарства, вони зараз є невід’ємною 

частиною бізнесу для пришвидшення роботи та зменшення собівартості на 

виготовлення продукції. Метою долідження є – дослідити стан роботизації 

виробництва у ресторанному бізнесі. 

У червні 2018 року був створений «Креатор» – ресторан Робот Бургер 

з девізом «перший роботизований гамбургер у світі». Проект, що раніше 

називався «Momentum Machines» заробив $ 18 млн. І привернув інвестиції 

від основних венчурних компаній Google Ventures і Khosla Ventures. 

Вони прибрали холодну зовнішність робота, щоб надати йому 

мінімалістський образ. Креатор, являє собою робота довжиною близько 4 

метрів, з 350 датчиками і 20 комп’ютерами, здатними виробляти 130 

гамбургерів в годину (в його початковій версії передбачалося, що буде 400 

гамбургерів). Потрібно менше 5 хвилин, на приготування гамбургера по 

ціні 6 $. Зважаючи неймовірно просунутим досягненням інженерної 

думки, не позбавленим людського управління, вони виконують роль 

«помічників роботів». Креатор приєднується до довгого списку 

технологічних ресторанів, які вторгаються і створюють «роботолюцію» у 

всій сфері, а не тільки з одного боку. 

У 2013 році в Мілані італійський архітектор Карло Ратті, і його 

команда з Senseable City Lab з MIT встановили трьох роботів-офіціантів. 

Ратті співпрацював з The Coca-Cola Company і виробниками рому Bacardi, 

щоб створити Makr Shakr, бар з трьома роботизованими руками, які 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/103/98-вр#Text
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змішують напої. З тих пір його використовують в готелях і круїзах, 

особливо в мережі «Royal Caribbean». Makr Shakr, тільки що запустив Nino 

Robotic Bartender, робот-шейкер, який може приготувати будь-який напій 

за лічені секунди. 

«Cafe X», розташоване на вулицях Сан-Франциско і Брігген в 

аеропорту Остіна, обидва робота-бариста, відправляються в місця з 

інтенсивним рухом, де люди не обов’язково хочуть сидіти і 

насолоджуватися американо. Ці роботи призначені для роботи на великих 

обсягах без перерв і, найголовніше, при приготуванні чудової кави з 

більшою швидкістю, ніж у людини. У деяких випадках це може мати 

негативні наслідки, як це було з Cafe X, якому довелося змінити руху 

робота, оскільки зазначена швидкість турбувала клієнтів. Насправді 

клієнтам більше подобається, коли кава готується з людської швидкістю. 

У Бостоні є Spyce – напівавтоматичний ресторан, де роботи замінили 

кухарів. Він створений чотирма випускниками MIT і схвалений 

престижним шеф-кухарем Даніелем Булуда. Spyce вважається «першим 

рестораном в світі, з роботизованою кухнею, яка готує комплексні обіди». 

ТОП 7 роботів у світі. 

Роботи-бармени в Bionic Bar на лайнері «Royal Carribean» (США) 

Два роботи, віртуозно що розливають напої за стійкою – улюблене 

шоу відвідувачів Bionic Bar на одному з лайнерів американської круїзної 

компанії Royal Carribean. Прямо над «барменами» розташоване більше 

сотні пляшок з алкоголем. Для замовлення гостю треба вибрати напій з 30 

варіантів в меню на планшеті або на своєму смартфоні, скачавши 

мобільний додаток. Після цього залишиться тільки спостерігати за тим, як 

роботи змішують і струшують необхідні інгредієнти. На приготування йде 

не більше хвилини. 

Роботи, які готують піцу Zume Pizza (США). 

Стартап Zume Pizza навчив роботів готувати «маргариту» і 

«пепероні». Роботи Пепе (Pepe) і Джорджіо (Giorgio) вичавлюють соус на 

заготовки з тіста, а робот Марта (Marta) рівномірно його розподіляє. 

Роботизована рука Бруно відправляє піцу в духовку. Люди в Zume Pizza 

займаються приготуванням тіста і соусу, а також розкладають на піцу 

начинку. Роботи готують піцу в фургонах прямо під час поїздки до 

клієнта. Це дозволяє скоротити час доставки: в Zume Pizza привозять 

клієнтам 372 піци за годину. 

«Фліппі» – робот, який готує бургери в CaliBurger (США) 

Робот Фліппі (Flippy) може смажити одночасно 12 котлет для 

сендвічів. Крім цього, він здатний прибиратися на робочому місці, 

зіскрібаючи жир з плити, а також перемелювати фарш, дозувати начинку 

і приправи. У березні цього року він приступив до роботи в ресторані 
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«CaliBurger» в Пасадені. За даними виробника – компанії «Miso Robotics», – 

робот був здатний готувати до 2000 гамбургерів в день. 

Фліппі викликав такий ажіотаж серед відвідувачів, що вже через 

день йому довелося «взяти відгул». У коментарі The Washington Post 

керівництво Caliburger відзначило, що компанія продовжить тестувати 

робота. Надалі Фліппі планують встановити ще в 50 ресторанах.  

Роботи-самураї в Hajime Robot Restaurant (Таїланд) 

Ресторан в Бангкоку був названий на честь відомого японського 

самурая – Саїто Хаджиме, що жив в кінці 19-го – початку 20 століття. 

Четверо працюючих в ньому офіціантами роботів одягнені як самураї. Від 

відвідувачів їх відділяє скляна стіна, за якою вони рухаються по рейках з 

підносом, танцюючи і посміхаючись з особи-планшета. Готувати «самураї», 

правда, не можуть, гості самі роблять це прямо за столом. Можна вибрати 

один з двох варіантів столиків: для барбекю - в середині якого 

знаходиться порожнина для вугілля або для варіння – з круглою 

електричною плиткою. 

Роботи з «Зоряних війн» в ресторані Dalu (Китай). 

У ресторані Dalu Robot в Цзинані, де подають традиційну китайську 

їжу, зайнято більше 12 роботів. Зовні вони віддалено нагадують дроїда С-

3PO з фільму «Зоряні війни». Роботи пересуваються залою на маленьких 

велосипедах і розносять м’ясо і овочі, які відвідувачі самі опускають в 

киплячий бульйон. Кожен з них забезпечений датчиком руху, який 

дозволяє подати сигнал роботу, щоб він зупинився у потрібного столика. 

Крім того, роботи виконують функції хостес, а також розважають гостей 

співом і танцями. 

Роботи, які готують локшину в ресторані FuA-Men (Японія). 

«Fully Automated Ramen» (повністю автоматизована локшина) – так 

звучить повна назва цього невеликого ресторану в місті Нагоя. Локшину 

тут не тільки готують без участі людини, але і розливають по мисках. На 

виготовлення роботи витрачають хвилину і 40 секунд, в день кожен з них 

здатний приготувати 80 тарілок локшини. 

Перед запуском компанія «Aisei» – розробник механічних кухарів – 

провела експеримент і дала відвідувачам порівняти страви, приготовані 

людиною і роботом. Повідомлялося, що в результаті клієнтам більше 

сподобалася «автоматизоване» куховарство. 

Отже, використання роботів у виробництві продукції закладів 

ресторанного бізнесу набуває все більшої популярності і актуальним є 

створення повністю роботизованих цехів, що збільшить продуктивність 

виробництва та зменшить собівартість готових страв. Наразі можливе 

впровадження роботів, які виготовляють салати, бургери, піцци та напої. 

Дані дослідження можуть бути використанні для розроблення сучасних 
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концепцій ЗРГ. 
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СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ  

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 

Перспективним напрямом національної економіки України є розвиток 

готельно-ресторанного бізнесу. У всьому світі готельний та ресторанний бізнес 

розвивається достатньо швидкими темпами. Але з 2019 року кількість 

іноземних туристів, які відвідали Україну,  зменшилася. Відповідно  суттєве 

зменшення спричинене пандемією Covid-19, наявністю тимчасово 

окупованих територій, політичною нестабільністю на сході. Зважаючи на 

такий стан виникає необхідність розробки стратегій розвитку готельно-

ресторанного бізнесу. 

Український бізнес був змушений реагувати і приймати необхідні 

антикризові заходи, з метою мінімізації збитків. Згідно з результатами 

опитування готельєрів, проведеного Colliers International спільно з Vertex 

Hotel Group в березні 2020 року, близько половини (47%) опитаних 

представників п’ятизіркових готелів вдавалися до комплексних заходів з 

метою зменшення збитків [1]: переведення працівників у відпустку за свій 

рахунок, виведення з експлуатації номерного фонду, зменшення 

маркетингових бюджетів, інше. 

Отже, основні стратегії розвитку готельно-ресторанного бізнесу повинні 

бути направленими на подолання бізнес-ризиків, які виникають при 

пандемії. Загалом ризики можна згрупувати у три групи: 

1) внутрішні ризики, до яких відносяться операційні, ризики грошово-

фінансових втрат, маркетингові та збутові ризики, клієнтські ризики, ризик 

втрати здоров’я та безпеки працівників; 

https://incrussia.ru/news/creator-robot-burgers/
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2) стратегічні ризики передбачають ризики неефективної бізнес-

стратегії, невідповідності цілей та завдань; 

3) зовнішні ризики, що містять конкурентні ризики, політико-правові, 

соціоекологічні, інформаційно-безпекові ризики. 

Відповідно до цих груп ризиків можна виділити основні стратегії 

подолання ризиків, завдяки яким буде досягнутий розвиток готельно-

ресторанного бізнесу та усунені диспропорції розвитку.  

В умовах загострення пандемій та криз важливою стратегією розвитку 

для готельно-ресторанного бізнесу є використання інноваційних технологій не 

лише у виробничій діяльності, але й в управлінській та фінансовій. До 

основних інноваційних технологій в управлінській діяльності відносять 

впровадження систем управління готельно-ресторанним бізнесом, зокрема з 

використанням франшизи, формування нової корпоративної культури, яка 

грунтується на  довірі, взаєморозумінні та клієнтоцентризмі. Крім того 

важливим елементом має стати замкнутість простору. Це можна досягти 

через створення смарт міст всередині готельно-ресторанних комплексів. 

Важливим є погляд менеджерів на рівень задоволеності потреб клієнтів: 

іноземних і вітчизняних громадян, пасажирів різних видів транспорту, 

ділових людей, представників уряду й урядових делегацій, осіб, які 

перебувають у робочих відрядженнях, місцевого населення різних вікових 

груп і зайнятості в національному господарстві. 

Такі обставини викликають потребу у поєднанні спеціальних знань із 

організації надання готельних і ресторанних послуг з метою підвищення 

ефективності підприємницької діяльності у сфері обслуговування. 

Відбувається посилення конкуренції серед готелів категорії 4–5-зірок у зв’язку 

із значним обсягом нової пропозиції, яка з’явилася на ринку за останній рік; 

зниження показників доходності готелів елітного сегменту на фоні 

збільшення пропозиції; підвищення зацікавленості інвесторів до сегменту 

низькобюджетних готелів. 

Розумне місто всередині готельно-ресторанних комплексів – це 

концепція, в основі якої лежить місто, що використовує різноманітні 

інформаційні технології задля більш ефективного функціонування та 

відповідності потребам його жителів. Ідея такого міста полягає в тому, щоби 

завдяки збору інформації в режимі реального часу усі ресурси міста можна 

використовувати більш продуктивно. Це дозволяє економити кошти, 

раціональніше діяти та надавати сервіс вищого ґатунку – тобто поліпшувати 

рівень життя споживачів послуг. Основною рушійною силою у побудові 

розумного міста є збір та обробка великої кількості даних (Big Data). Саме 

управління даними дозволить менеджменту готельно-ресторанного комплексу 

підвищувати якість обслуговування відвідувачів. Ідея полягає у тому, щоб 

охоплювати такі сфери клієнтів, як: безпека, транспорт, медичні послуги, 
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комунальне господарство, благоустрій тощо. Джерелами даних служать 

відеокамери, різні датчики, сенсори, інформаційні системи, які 

впроваджуються у повсякденне життя. Смарт міста в межах готельно-

ресторанних комплексів повинні відповідати таким основним ознакам [2]: 

1. Інтелектуальні системи управління процесом облслуговування. Вони 

передбачають підвищення безпеки та ефективності процесу, комфортності 

для клієнтів. Приміром, встановлення відеонагляду, подання інформації про 

сьогоднішні події та зміни на стан сенсорних дисплеїв мобільних пристроїв, 

інформування клієнтів про зміни тощо. Ця інформація дозволяє економити 

власний час та правильно розпоряджатися ним. 

2. Розумний підхід до освітлення. Тут особливої популярності набувають 

датчики руху, які вмикають світло лише коли фіксують певні рухи чи 

присутність людини, і вимикають його, коли ви, приміром залишаєте 

приміщення. Крім того значним попитом користуються LED-лампи (Light 

Emitting Diode – світлотехнічні вироби для побутового, промислового та 

вуличного освітлення, у яких джерелом світла є світлодіоди), оскільки вони 

зменшують використання електроенергії до 80% у порівнянні зі звичайними 

лампами накалювання, до яких ми звикли. Цікавим елементом стане 

освітлення скляних сходових кліток. 

3. Залучення клієнтів смарт міста у межах готельно-ресторанного 

комплексу до управління управління ним через створення віртуальних 

платформ. 

4. Розумний будинок. Ця технологія передбачає використання системи 

високотехнологічних пристроїв в номерах для найбільш комфортного 

перебування клієнтів. Зокрема виділяють кілька основних напрямків 

впровадження технологій розумного номеру: безпека (датчики руху, 

присутності, вібрації, розбиття скла, відкриття вікна або двері, 

відеоспостереження, електронні замки і модулі управління воротами, сирени), 

управління освітленням (розумні вимикачі, модулі управління шторами та 

ролетами, контролери для управління світлодіодними світильниками, датчики 

руху і присутності), управління кліматом (датчики вологості і температури, 

термостати для підтримки постійної температури або її автоматичного 

регулювання, терморегулятори для управління потужністю батарей опалення, 

гігростати для підтримки постійної вологості або її регулювання).  

5. Впровадження швидісної мережі Wi-Fi. На сьогодні у більшості 

європейських міст доступ до мережі Wi-Fi є нормою. Україна також прямує 

до цього і вже почала надавати бездротовий доступ до інтернету у 

громадському транспорті (метро, трамваї, тролейбуси), у центральних 

кварталах міст, публічних місцях тощо. А от у Барселоні вже важко знайти 

куточок, де Wi-Fi не працює. 

6. Розумний транспорт всередині та за межами готельно-ресторанного 
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комплексу. Він передбачає контроль за усім, що відбувається в салоні та зовні 

протягом руху і здатен передавати інформацію про порушення в органи 

влади. 

7. Сповіщення про надзвичайні ситуації (НС). Персональна мережа 

оповіщення, що відправляє звичайні SMS-повідомлення на телефони 

абонентів, які знаходяться в зоні НС, надзвичайно ефективно працює у 

багатьох країнах. Таким чином вдається запобігти збільшенню кількості 

жертв, а також нападам паніки, яка у таких ситуаціях нерідко приносить не 

менше шкоди. 

8. Кнопки екстреного реагування. Такі засоби допомагають 

правоохоронним органам швидше зреагувати на певні і події і прибути на 

місце оперативніше. Така практика має місце у США і показує позитивні 

результати. 

9. Використання сонячних батарей. У багатьох містах світу, де це 

дозволяє клімат, така практика є невід'ємною складовою розумного міста. На 

дахах будівель встановлюються сонячні батареї, які можуть забезпечити 

автономне електропостачання для окремих квартир чи будинків загалом, в 

залежності від їх площі. 

10. Безготівкові платежі. На сьогодні у розвинених країнах паперовими 

грошима майже не користуються – їм на заміну прийшли банківські платіжні 

картки. Але і це не є остаточним рішенням. У концепції розумного міста 

передбачається повсякчасне використання мобільних платежів, щоб жителям 

не доводилося носити з собою великі суми чи безліч карток, встановлюються 

спеціальні прилади, які можуть проводити оплати за допомогою мобільного 

телефону та спеціального за стосунку до нього. 

Таким чином, стратегія розвитку готельно-ресторанного бізнесу 

повинна формуватися із урахуванням сучасних тенденцій розвитку. Для 

цього варто формувати підходи, які б зменшували рівень ризику, який 

спричинений появою негативних очікувань клієнтів. Для  цього має бути 

використана маркетингова та збутова стратегія. Головну роль відіграватиме 

корпоративна культура, яка стане ядром майбутніх стратегічних змін. 

Важливою до впровадження є інноваційна стратегія, реалізація якої повинна 

відбуватися через створення розумних міст всередині готельно-ресторанного 

комплексу. Такий підхід мінімізує контакт із зовнішнім оточенням та 

сприятиме формуванню позитивного враження від якості послуг.  
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ПОЗА РЕСТОРАНОМ ПО СИСТЕМІ КЕЙТЕРИНГ 

 

Одним із сучасних методів обслуговування є кейтеринг, який почав 

активно розвиватися в США на початку XX століття, під час масштабного 

будівництва хмарочосів, для організації харчування численних робочих з 

метою більш ефективної організації робочого дня.  

Різновидом кейтерингу поза рестораном передбачає обслуговування на 

території замовника. Особливість цього виду кейтерингу пов'язана з тим, що 

більшість ресторанів мають невеликі зали і не можуть обслуговувати велику 

кількість гостей[1, с.194]. Приготування страв здійснюється в ресторані, після 

чого замовлення доставляють до місця проведення заходу. Ресторан 

відповідає за якість приготування і доставку блюд, сервіровку, професійне 

обслуговування, прибирання приміщень і повний розрахунок із замовником 

після закінчення заходу.  

Виїзне обслуговування є дієвим способом збільшення доходів ресторану 

і максимального використання внутрішніх ресурсів персоналу і кухні.  

Приймаючи замовлення на кейтеринг для організації пікніка, барбекю, 

ресторан як би отримує додаткове приміщення для розширення бізнесу, за 

оренду якого не треба платити. При цьому ресторани пропонують гостям 

програми різних розважальних ігор із залученням артистів, ансамблів, 

клоунів для дитячих свят, доставку гостей на човнах або «трійках» до місця 

проведення пікніка [4, с.76].  

Пікнік можна організувати в зв'язку з таким заходом, як скачки, 

концерт, театральну виставу на відкритому повітрі, а також для зустрічі з 

друзями. Попередньо менеджер ресторану повинен побувати на місці 

проведення пікніка разом з замовником, уточнити кількість запрошених 

гостей, час проведення заходу. Частування планують в залежності від 

тривалості обслуговування. Легкі канапе і закуски подають на пізній сніданок 

або днем. Якщо гості планують провести на повітрі цілий день, то, крім 

легких закусок і бутербродів з копченим лососем, шинкою, слід включити в 

меню холодних смажених курчат, пиріг з копченою рибою, кулеб'яку, 

пиріжки, чіпси і заправки до них, ароматні дині, фрукти. Щоб їжа 
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зберігалася свіжою, а напої (вино і / або пиво, безалкогольні напої) слід 

використовувати сумки- холодильники (охолоджувачі). Напої повинні бути 

упаковані в пластикову тару, так як вона важить менше, ніж скляна. Не слід 

використовувати напої в жерстяних банках, так як їх не можна зберігати 

відкритими[2, с.75].  

Екіпірування - корзина з овочами і фруктами, кошик з хлібом, 

булочками, пирогами, крекерами, плетений чемодан з пластиковими 

тарілками, склянками і приладами, складаний мангал, столики і стільці, 

прості скатертини з яскравим малюнком, паперові серветки і рушники. Для 

пікніка найкраще підходить різнобарвний посуд, яка легко упаковується і не 

б'ється.  

Барбекю - означає приготування м'яса, птиці, риби, овочів на 

відкритому вогні. Для цього використовують різне обладнання. Нерухома 

конструкція складається з цегли з двома решітками: нижній (для розведення 

вогню) і верхньої (для приготування їжі). Такі барбекю нерухомі, їх 

встановлюють на певному місці, використовують при ясній погоді. Вони 

прості у використанні, не вимагають особливого догляду і дозволяють 

приготувати їжу для великої кількості гостей. Барбекю-котел являє собою 

пересувне обладнання, яке встановлюється на місці, обраному замовником. 

Котел має два отвори для вентиляції: на дні і кришці, що дозволяє 

використовувати його для смаження на відкритому вогні без кришки або як 

духовку з кришкою. Барбекю-котли мають невеликі розміри, в них 

використовують деревне вугілля або брикети для барбекю, але не дрова. 

Діаметр барбекю-котла становить 57 см, тому його використовують при 

невеликій кількості гостей[3, с.53].  

Мангал - найпростіший вид барбекю на твердому паливі. Він 

складається з неглибокої ємності для згоряння палива. Жарку продуктів 

здійснюють на решітці або на шампурах. Мангал встановлюють на місці, 

обраному замовником. Його використовують з метою приготування їжі для 

великої кількості гостей[5].  

Газові або електричні барбекю використовують в закритих 

приміщеннях. Ці види барбекю під’єднають до джерела газу або електричної 

мережі. Барбекю випускаються різного розміру.  

 Список використаних джерел 

1. Шляхи вдосконалення послуг громадського харчування / В.В. Бакланова, 

Д.В. Безшейко, І.А. Долматова // Молодь і XXI століття - 2018: Матеріали 

VIII Міжнародної молодіжної наукової конференції. - ЗАТ 

«Університетська книга», 2018. - Том 4. - С. 195-197.  

2. Кейтеринг - сучасна форма обслуговування / І.А. Долматова, Т.Н. 

Зайцева, Т.І. Курочкіна, М.Д. Лаптєва // Технології виробництва 

харчових продуктів харчування та експертиза товарів: Матеріали 



Орликіана-2021: проблеми та перспективи сучасної освіти : матеріали 

науково-практичного симпозіуму 

345 

 

Міжнародної науково-практичної конференції. - Вид-во Південно-

Західний держ. ун-т, 2015. - С. 75-78.  

3. Інноваційні технології в організації харчування і обслуговування 

відвідувачів в ресторані / І.А. Долматова, С.Ш. Латипова // Якість 

продукції, технологій і освіти: Матеріали X міжнародної науково-

практичної конференції. - Изд-во держ. техн. ун-ту ім. Г.І. Носова, 2015. 

- С. 50-53.  

4. Інноваційні технології в системі корпоративного харчування / І.А. 

Долматова, В.Ф. Рябова, К.М. Персецкая, Т.І. Курочкіна // Сучасні 

технології продуктів харчування: Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції. - 2014. - С. 75-77.  

5. Кейтеринг - Вікіпедія [Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://ru.wikipedia.org  

6. Кейтеринг (корпоративне харчування). Бізнес ідея [Електронний ресурс]. 

- Режим доступу: http://BizIdei.ru  

7. Кейтеринг [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //www.resto 

rante.com.ru  

 

 

УДК 640.43 

Тетяна СОЛОВЙОВА  

м. Миколаїв  

tanyasolovyova2501@gmail.com 

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МЕРЕЖ ТЕМАТИЧНИХ РЕСТОРАНІВ  

В РОЗРІЗІ ДИЗАЙНЕРСЬКОГО ОФОРМЛЕННЯ 

 

У ресторанному господарстві почала розвиватися стійка тенденція 

появи тематичних ресторанів, заснованих на базі кулінарних традицій різних 

країн. За цією ознакою в Україні сьогодні ресторани пропонують гостям 

страви кухонь більше тридцяти країн світу, в тому числі: польської, 

грузинської, узбецької, угорської, грецької, французької, американської, 

німецької, іспанської, італійської, японської, арабської та інших. 

Слід також звернути увагу на зміну характеру і структури діяльності 

ресторанного господарства. Зберігаючи кращі традиції національної кухні, 

ресторани стали візитною карткою гостинності міст, певною формою 

проведення дозвілля, ознакою престижу та фінансового достатку 

відвідувачів. Сьогодні кожен ресторан відрізняється від інших власним 

стилем: національним, лицарських замків, сільською екзотикою, мисливським 

змістом тощо. Серед атрибутів інтер’єрів ресторанів можна побачити 
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картини, каміни, фонтани, акваріуми, ігрові автомати та різноманітні 

композиції із декоративних квітів. 

Розвиток мереж тематичних ресторанів на сьогоднішній день є дуже 

актуальним, зважаючи на стрімкий розвиток сфери туризму, яка є однією з 

провідних галузей економіки. Туристи стають дедалі вибагливішими у виборі 

як туристичного маршруту, готелів, місць відпочинку, так і ресторанів, а їх 

неодмінно треба зацікавити. Отже, постає питання про більш детальний 

розгляд тематичних ресторанів, які представляють собою не лише заклад 

харчування, а й місця, які відвідують  для отримання нових яскравих 

вражень, щоб побачити щось нове і незвичайне. На сьогодні в світі 

з’являється досить велика кількість подібних закладів, більшість з них 

являються неповторними і досить вражаючими. Все це приваблює туристів з 

усього світу: чим незвичніший ресторан, тим більше людей прагнутимуть його 

відвідати. 

Людей завжди приваблює щось незвичайне, оригінальне, нетрадиційне. 

Тематичні ресторани – це саме ті заклади, які можуть задовольнити не лише 

голод, а й жагу до отримання нових відчуттів. Вони прагнуть створити таку 

атмосферу, в якій гості відчувають не просто комфорт, а й причетність до 

того, що відбувається, опиняючись в самому вихорі подій. 

Отже, тематичні ресторани відіграють значну роль в громадському 

житті загалом та розвитку туризму зокрема. 

Вже давно ні для кого не є секретом, що наскільки вдало підібраний 

інтер’єр ресторану, настільки буде залежати його популярність серед 

відвідувачів. Дизайн місць громадського харчування повинен бути приємним 

для клієнта та мотивувати його на те, щоб він відвідав ваш заклад ще раз.  В 

ресторанах люди відпочивають і дизайн інтер’єру повинен цьому сприяти. 

Використовуючі різні дизайнерськи прийоми,можна вплинути на почуття 

людини, тривалість їх перебування в закладі, а також на кількість замовлених 

страв. 

Модний дизайн інтер'єру - дуже швидкоплинне поняття. Тенденції 

можуть змінюватися раз на квартал (за кордоном). Тому, вибираючи 

концепцію для закладу, рекомендується грунтуватися не тільки на останні 

віяння моди, а й на загальній ідеї кафе чи ресторану. Кожне місце 

відрізняється кухнею, підходами до бізнесу, людьми, які там працюють і 

дизайн тільки допомагає підкреслити ці фішки. 

Останнім часом в оформленні інтер'єрів переважають натуральні 

матеріали та індустріальні мотиви. Мода на простоту і легку шорсткість 

принесла з собою недбалість в технічному виконанні, яку складно списати на 

початкову задумку. 

Дизайн ресторану дуже важлива складова- тому розглянемо їх на 

прикладі: 
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Бруклінський стиль в оформленні ресторанів, барів і кафе вибирають за 

його дешевизну і простоту. Однак за ту ж ціну можна зробити дизайн в 

іншому стилі, який буде не гірше. Зараз поступово відходять від цього стилю і 

звертають увагу на нові віяння. 

Ще одним трендом останніх років у дизайні ресторанів є зали із 

загальними столами та мінімумом перегородок, затишних місць, 

особливо це стосується барів. Хтось знаходить в цьому плюси, адже люди 

приходять в бар, щоб спілкуватися. Далеко не всім подобаються ці прийоми. 

Багато хто відмовляється від них і навіть не розглядають можливість 

оформляти дизайн ресторану в такому стилі. 

Останні роки принесли більше повітря, на зміну заставленим 

великоваговим інтер'єрам з філософією «затишно», «всього і побільше» 

приходять свіжіші та прості, з мінімумом декору та максимумом світла. Для 

мінімалістичного дизайну кафе, бару чи ресторану особливо важливі якісні 

меблі та оздоблення. 

Ще одним важливим трендом в дизайні інтер'єрів кафе і ресторанів 

стало повернення кольору. Пурпурний, лавандовий, м'ятний, сливовий, 

коралові відтінки і синьо-зелені гами. 

На дизайн інтер'єрів барів і ресторанів великий вплив має сучасне 

мистецтво. Не тільки галереї з ультрамодними художниками, а й популярна 

культура. Багато дизайнерів черпають натхнення в молодому поколінні, тому 

що сьогодні саме підлітки створюють тренди. 

Також в інтер'єр повертаються предмети мистецтва. Картина, 

панно, скульптури - зараз їх можна зустріти частіше. Популярністю 

користується з'єднання стилів і епох. Модним трендом стали колаборації 

футуристичних форм з традиційним рішенням площин. Наприклад, 

ультрасучасний дизайн диванів у поєднанні з класичною ліпниною. 

Ще один із популярних стилів являється лофт – це стиль, який став 

популярним ще на початку минулого століття і до сих пір залишається 

актуальним. Він постійно вдосконалюється, змінюється і 

розвивається. Але особлива атмосфера старовинних промислових 

будівель зберігається в усі часи. 

Лофтове оформлення в ресторанах – ідеальне рішення. Воно виглядає 

свіжо, оригінально і затишно. Особливості стилю лофт в дизайні ресторанів 

Лофтове оформлення – ідеальний варіант для старовинних приміщень. 

Він ідеально виглядає в будівлях з високими стелями. У таких інтер’єрах 

завжди багато простору, світла і немає меж. 

Отже, розвиток ресторанної галузі позитивно впливає на економіку 

України, таким чином, на ринку ресторанних послуг постійно відбуваються 

зміни. Це пояснюється тим, що ресторанний бізнес - дуже специфічна сфера 

діяльності, частина індустрії гостинності, яка повністю залежить від вражень 
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споживачів. Це означає, що слід і надалі розвивати та підтримувати 

ресторанний бізнес як частину індустрії гостинності, що є обличчям країни, 

тому цей напрям потребує подальших досліджень 
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УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМ  

ТА ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИМ БІЗНЕСОМ В УМОВАХ COVID-19 

 

Сфера гостинності є основним сегментом індустрії туризму. Саме від 

рівня розвиненості готельно-ресторанної індустрії як в регіонах, так і в 

Україні в цілому залежать рівень туристопотоку як міжнародного, так і 

внутрішнього, рівень інвестицій та прибутковість туристичної галузі. Попри 

те, що частку української економіки дедалі більше займає сфера послуг, 

розвиток і стійке зростання готельного бізнесу ускладняється цілим спектром 

проблем. Стан готельно-ресторанного та туристичного бізнесу під час 

пандемії, що спричинена COVID-19, неможливо характеризувати як 

оптимістичний. Реалії вимагають від підприємців приймати рішення, що 

стримують занепадання бізнесу, оптимізують його існування в складних 

умовах і мінімізують витрати. Тема є безпосередньо актуальною через  

подовження карантину і подальше існування обмежень,що унеможливлюють      

реабілітацію сфери. Згідно опитуванню від Colliers International (Україна) та 

Vertex Hotel Group, збитки від карантину з 13 березня до 3 квітня 2020 року 

оцінюються в значні суми: 40% представників п’ятизіркових готелів називали 

втрати від 3 млн. грн, 10% – понад 8 млн. грн. Більше половини (60%) 
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представників 4-х та 3-х зіркових готелів оцінюють економічні втрати від 500 

тис. грн. до 3 млн. грн., 70% респондентів, що представляють готелі інших 

класів, оцінюють втрати до 500 тис. грн. [3, с. 141].  

До основних проблем підприємств готельно-ресторанної індустрії, які 

потребують додаткової уваги з боку керівництва та управлінців вищої ланки, 

необхідно віднести наступні:  

● застарілу специфіку управління і методи обслуговування клієнтів;  

● не ефективну організаційну структуру;  

● відсутність грамотної рекламної діяльності;  

● неефективне управління доходами, неефективну цінову політику;  

● низьку якість пропонованого набору послуг, на якому відбивається 

незадовільний стан готельних будівель, що вимагають поточного або 

капітального ремонту;  

● відсутність резерву підготовлених кадрів, що дозволяє гнучко 

вирішувати проблеми сезонного коливання завантаження;  

● неефективну організацію праці у ряді готелів; 

● відсутність на ринку готельно-ресторанних послуг достатньої кількості 

кадрів, що мають необхідну для сучасних умов роботи кваліфікацію і т.д. [4, 

с. 90].  

Ресторанна індустрія зараз стикнулася з найбільшим випробуванням за 

останній час. Глобальний карантин примусив володарів готельно-

ресторанного бізнесу ретельніше ставитись до прийому та обслуговування 

клієнтів. Наприклад, ресторан повинен обмежувати кількість людей, що 

знаходяться у приміщенні,тим самим втрачаючи потенційних відвідувачів. 

Але в той час ресторани запровадили доставку їжі за допомогою компаній, 

що надають послуги адресної доставки, що в свою чергу створює необхідність 

впровадження медіамаркетингу й розширенню виробничих сил. 

Інформаційні технології сьогодні, як ніколи раніше, стають все більш цінним 

ресурсом у підприємствах ресторанного бізнесу, допомагаючи рестораторам 

не тільки зберегти життєздатність, але й розкрити нові перспективні напрями 

розвитку. Готельний бізнес в умовах пандемії несе збитки,бо втрачає загальну 

клієнтуру 一 зовнішній туристопотік.Але варто зазначити,що в момент 

впровадження жорсткого карантину й обмеження авіа- й залізничного- 

сполучення  багато людей опинились “законсервованими” у межі країни,що 

стало у нагоді пустим готелям як тимчасовим оселям. Також через обмеження 

виїзду/в'їзду на територію України помітно зріс внутрішній туризм. Так, 

компанія «Vodafone Україна» заявила, що на українських південних курортах 

цього літа значно побільшало абонентів, порівняно з літом 2019-го: 

● у Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, судячи зі 

зростання мобільного трафіку, нині на 30% більше туристів, ніж в аналогічні 

дні минулого літа; 
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● на курорті Кирилівка (Запорізька область, Азовське море) мобільний 

трафік свідчить, що приїхало на 55% більше відпочивальників, ніж торік; 

● в місті Бердянськ (Запорізька область, Азовське море) курортників, 

імовірно, на 37% більше, ніж в аналогічні дати 2019 року;  

● на азовських курортах підконтрольної Києву частини Донеччини 

(Ялта, Урзуф, Білосарайська коса) людей побільшало на 100-170%. [5] 

Таким чином, пандемія COVID-19 вплинула на безліч галузей, серед яких 

у найгіршому стані опинилася сфера туристичного та готельно-ресторанного 

бізнесу. Перед кожним підприємцем постала задача вчасно й доцільно 

приймати стратегічні рішення розвитку бізнесу. Через складні умови, що 

створені втручанням держави в ведення готельно-ресторанного бізнесу, щоб 

протидіяти поширенню коронавірусної інфекції, індустрія понесла, на жаль, 

великі збитки. 

Список використаних джерел: 

1. Балацька Н.Ю Ресторанний бізнес в умовах пандемії коронавірусу: 

проблеми та напрями трансформації моделей розвитку URL: 

http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/6_2021/13.pdf 

2. Туристичний барометр України / Національна туристична організація 

України. 2020. URL: http://www.ntoukraine.org/strategies_ua.html  

3. Александрова В.О. Визначення чинників та їх вплив на розвиток 

готельно-ресторанного бізнесу. Вісник Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут». Економічні науки. 

Харків: НТУ «ХПІ», 2017. № 45 (1266). С. 89–92.  

4. Якименко-Терещенко Н. В., Побережна Н. М. Жань Хо Визначення 

проблем розвитку готельно-ресторанного бізнесу на основі фінансово-

статистичної звітності URL: http://market-

infr.od.ua/journals/2020/42_2020_ukr/22.pdf 

 

 

УДК 640.442:379.821 

Інна ШУШПАНОВА, Світлана ПИЛИПЕНКО 

м.Миколаїв 

 

АНТИКАФЕ ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ БІЗНЕСУ 

 

Останнім часом в Україні, як і в усьому світі, все більше стає 

популярним такий інноваційний спосіб організації бізнесу як коворкінг.  

Коворкінг – це специфічна модель роботи, коли працівники одночасно і 

зайняті, але водночас залишаються незалежними і в змозі вільно 

використовувати час на свій розсуд. Дані вільні креативні простори досить 

часто називають тотожними визначеннями, як «коворкінгами», «некафе» або 
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«smart cafe». В даних закладах основна концепція полягає у тому, що все 

надається безкоштовно, окрім часу. Ці заклади працюють за системою «все 

включено» (відвідувач платить не за їжу та напої, а за час) і являють собою 

нерухомість нового формату, яка спеціально пристосована для фрілансерів, 

стартаперів, ІТ-підприємців та маркетологів . 

Однією з найбільш популярних форм організації даного бізнесу стає 

саме антикафе. Антикафе (їх також називають, being place, time cafe, time 

club) – це новий формат закладів, призначення яких виключно для 

культурного відпочинку, зустрічей, роботи та проведення дозвілля  В таких 

антикафе не подаються вишукані страви та алкогольні напої. В меню закладу 

лише безкоштовні чай, кава, печиво, пончики, шоколад. Іншу їжу можна 

абсолютно вільно принести з собою або замовити з доставкою в іншому, 

більш традиційному закладі [1]. 

У свої діяльності антикафе мають ряд особливостей та відмінностей від 

звичайних традиційних кафе. Насамперед, кожен відвідувач антикафе 

вносить певну фіксовану оплату, яка є з розбивкою тарифу похвилинно. У 

дану вартість може входити вартість чаю, кави та певних солодощів до чаю, 

якщо такі у даному закладі надаються. Як правило, у більшості антикафе 

немає знижок, навіть якщо приходить сім’я (мама, тато, діти), то оплата буде 

стягуватись з кожного члена родини. 

Головне джерело доходу антикафе – це похвилинна оплата за 

перебування в ньому. Вартість складає, як правило, 0,5 гривень за хвилину 

або 30 гривень за одну годину і по 25 гривень наступні години [2]. Та 

головною проблемою, яку кожен заклад має вирішувати по-своєму, є ведення 

системи обліку часу, що кожен відвідувач проводить у антикафе. Зазвичай, 

адміністратор видає кожному відвідувачу бирку з номером і записує час 

приходу гостя до спеціального журналу обліку. Краще, звичайно, якщо це 

електронний облік даних. Більш інноваційні заклади вже на сьогодні 

обмірковують можливість введення електронних карток (або ж електронних 

браслетів з чіпами), за допомогою яких більш оперативно і просто можна буде 

проводити підрахунок і здійснювати контроль. Але, стає зрозумілим те, що 

дані інновації значно підвищать витрати для власників закладів і, як 

наслідок, вартість оплати послуг. 

Цільова аудиторія антикафе досить різноманітна і включає таких 

споживачі: 

 фрілансерів, тобто тих, кому потрібно місце, де можна спокійно 

попрацювати (в антикафе є безкоштовні точки доступу WiFi), 

 молодь - школярів, студентів, які приходять пограти в настільні ігри, 

подивитись гуртом кіно і просто разом поспілкуватися, 

 ділових людей, яким потрібно місце для зустрічей, проведення 

переговорів або тренінгів, 
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 вагітних та мам в декреті, які бажать поспілкуватись і трохи відпочити, 

організувавши дозвілля для свої дітей. 

Слід відмітити, що антикафе користуються великою популярністю в 

непогоду, коли на вулиці дощ, сніг або дуже холодно. 

За формою організації роботи антикафе працює як тайм-кафе, тобто це 

вільний простір зі зручними меблями (пуфи, дивани) і затишно оформленим 

інтер’єром. Приміщень має бути мінімум два-три, включаючи невеликий 

кабінет для приватних бесід і ділових переговорів, а також простору кімнату, 

в якій можна проводити семінари, тренінги та майстер-класи для великої 

кількості людей (мінімум 10-15чол), а також санвузол. 

Графік роботи кафе залежить від цільової аудиторії. Одні антикафе 

працюють з полудня до півночі, а в п’ятницю і в суботу – до 2-3 годин ночі, 

інші вибирають денний режим роботи – з 9 ранку до 20-21 години. Тому, при 

розширенні графіка роботи антикафе практично нічого не втрачається, крім 

заробітної плати адміністратору, який буде відкривати заклад вранці та 

зустрічати гостей [2]. 

У сучасних антикафе можна займатися різноманітними видами 

діяльності: 

1. Відпочивати. Для мешканців маленьких квартир - це відмінний 

варіант зібратися великою компанією і пограти в настільні ігри, подивитися 

кіно і т.д. Часто власники тайм-кафе часто дозволяють своїм гостям 

приносити їжу і напої з собою і пропонують чай, каву і печиво безкоштовно.  

2. Працювати. Багато антикафе - по суті є коворкінг. Тут працюють 

дизайнери, програмісти, фрілансери, що працюють в різних напрямках. 

3. Займатися творчістю. Майстер-класи, лекції, кінопокази, виставки і 

презентації книг -варіанти заходів практично не обмежений. Все залежить 

від фантазії власника і його можливостей. 

Незалежно від розміру бюджету, у антикафе можна проводити різні 

івент-заходи. Наприклад, подібні заклади користуються великим попитом 

серед любителів настільних ігор. Можливі проведення турнірів з настільних 

ігор з призами для переможців. 

Як і для традиційного закладу, наприклад міні-кавярні, для антикафе 

дуже важливу роль відіграє правильно і лаконічно оформлений інтер’єр. За 

допомогою правильно підібраного інтер’єру можна створити невимушену 

атмосферу, яка б сприяла відпочинку і, водночас, не відволікала б від роботи 

відвідувачів. 

Матеріально-технічна база, залежно від асортименту надаваних послуг 

антикафе, повинна включати: 

1) побутову техніку для організації харчування (кавомашину, кулер, 

холодильник, мікрохвильову піч), 

2) інвентар для споживання їжі (посуд, столові набори), 
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3) меблі для відвідувачів (дивани, столи, стільці, крісла), 

4) меблі для обслуговування (шафи, вішаки для одягу, комірки, тощо), 

5) інвентар для організації дозвілля та розваг (настільні ігри, телевізор, 

книги, відеоприставки тощо). 

Для професійного підбору матеріально-технічного забезпечення 

необхідно бути хорошим менеджером, вміти швидко підлаштовуватись під 

зміни, що відбуваються у галузі. А от для правильної організації роботи в 

антикафе необхідно підібрати хорошого, кваліфікованого адміністратора, 

який би міг вести касову звітність, групи у соціальних мережах, з метою 

просування та реклами закладу, а також слідкувати за порядком та 

правильною організацією роботи у приміщеннях. 

На вулиці Шнеєрсона в Миколаєві гостей зустрічає антикафе «LOFT». У 

закладі є понад 40 різновидів настільних ігор - економічні, спортивні, 

карткові, рольові та класика. Також у «LOFT» встановлені ігрові приставки 

Sony Playstation 4 [3]. 

У зоні кухні гості можуть зварити собі каву або приготувати чай, якого 

представлено 16 сортів.  

У меню також є цукерки, солодощі, печиво. Інтер'єр кафе виконаний у 

стилі лофт - бетонні стіни, лаконічні меблі з натурального дерева, м'які 

дивани та крісла, на столах у закладі встановлені оригінальні лампи, кожна з 

яких включається по-різному.  

Регулярно на базі закладу проводять ігрові турніри. Підсумовуючи 

вищесказане, можна зробити наступні висновки. Антикафе та їх діяльність – 

це досить привабливий та перспективний напрямок бізнесу. Адже в 

сучасному суспільстві все більше урізноманітнюються напрямки організації 

дозвілля населення. Актуальних є даний вид бізнесу саме в Україні, адже у 

європейських країнах він вже давно практикується. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТУ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА 

 

Питання тайм менеджменту є актуальним питанням сьогодення, 

оскільки спрямоване на дослідження економії часу на підприємстві та за його 

межами, раціональне розподілення часу для корегування поставлених цілей 

на запланований день тощо. Тайм менеджмент допомагає якісно розподілити 

робочий час для ефективної роботи та досягнення поставлених цілей з метою 

вдосконаленням результативності своєї роботи та роботи персоналу 

підприємства. 

На основі аналізу наукових робіт вчених України, анкетувань серед 

працюючого населення та серед студентів нашого навчального закладу, ми 

встановили, що значний відсоток людей не вміє керувати своїм часом. 

Оскільки час взагалі не піддається контролю, ми його не можемо зупинити чи 

прискорити. Тому важливим і актуальним є тайм-менеджмент, який поглядає 

в тому, щоб навчити людей керувати своїм часом, а не щоб час керував 

ними. Проблема полягає в тому, що люди намагаються охопити різні види 

діяльності одночасно і не вміють розподілити свій час для виконання 

відповідних завдань. Ми вважаємо, що ключовою проблемою є те, що люди 

хочуть пізнати, як правильно планувати свій час, але більшість не може 

раціонально розподілити час на виконання запланованої діяльності. 

Причиною є те, що ми відволікаймося на різні речі, не розподіляємо по 

пріоритетам роботу: що буде важливіше зробити і швидше, тому витрачаємо 

час, який є обмеженим. Особливо актуальним правильний розподіл часу є для 

підприємства з метою покращення результативності діяльності. Тайм 

менеджмент допомагає людині скоригувати свій час та зробити день набагато 

продуктивнішим, якіснішим і зекономити декілька годин на інші види 

діяльності та виконання поставлених цілей. 

Тайм-менеджмент являє собою процес планування  усвідомленого 

контролю над часом, що витрачається на різні види діяльності, а саме 
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головне –це покращення ефективність роботи загалом, та на підприємстві 

зокрема, результативності та продуктивності. Він включає в себе різноманітні 

поєднання вимог до людини, що пов’язані з роботою, соціальним життям, 

сім’єю, хобі, особистими інтересами, з обмеженням часу. Кожна людина 

вибирає для себе, чому їй потрібен тайм-менеджмент у повсякденному житті, 

але під час роботи на підприємстві він має бути обов’язковою складовою. 

Розуміння, що таке тайм менеджмент і його принципи, дотримання 

працівниками підприємства планування, дає можливість не тільки досягати 

поставлених цілей з мінімальними зусиллями, але і в потрібний термін, 

тримати в балансі різні сфери життєдіяльності, не відмовляючи собі у 

відпочинку, не жертвуючи в спілкуванні з рідними, і не забувати слідкувати 

за своїм здоров’ям, що також є запорукою якісного функціонування 

підприємства.  

 Одне із головних завдань тайм-менеджменту – отримувати 

максимальну результативність, зменшивши часові витрати, та що дуже 

важливо – це знизити рівень стресу працівника та керівника. Тому, ми 

вважаємо, що використання принципів тайм-менеджменту на підприємстві – 

є однією з найвигідніших інвестицій. Години, витрачені на вивчення та 

впровадження принципів  тайм-менеджменту у функціонування 

підприємства, можуть заощадити місяці роботи і значно підвищити 

результативність, успіх та прибуток. 

Ми живемо у час швидких та кардинальних змін у всіх сферах 

життєдіяльності, тому економія часу на сьогоднішній день є актуальною і 

важливою темою для обговорення керівників, підприємців і цілих колективів. 

Слід виділити одну важливу річ, що ефективність в розподілені часу не в тому 

щоб все зробити якомога швидше, а в грамотному розподілі цілей та сил на їх 

виконання. Отже для початку потрібно все ретельно продумати і спланувати. 

Продуктивність під час роботи без стресу починається з процесу 

розвантаження мозку від всього зайвого, яке полягає в тому, щоб все менш 

важливе перенести на папір. У процесі планування діяльності на 

підприємстві має бути реалізований принцип точності, який вимагає, щоб 

план складався із значним ступенем точності. Деталізація і конкретизація 

планів має бути в межах реальних можливостей. В сучасних умовах 

господарювання на підприємствах зазвичай розробляють не один, а декілька 

варіантів плану. Показники окремих його розділів мають бути оптимізовані 

за допомогою економіко-математичного моделювання. 

Отже, процес управління часом організовує чітку послідовність дій, що 

полягає не легше у плануванні , але й в постійному дотримані послідовності 

дій і аналізі плану. Планування має займати центральне місце у роботі 

підприємства, призводячи до збалансованості та послідовності виконання 

всіх операцій, дій та завдань. Тайм-менеджмент має охоплювати всі сторони 
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діяльності підприємства: виробничу; фінансову; персонал; поставки 

матеріалів; збут продукції; нововведення та інвестиції тощо. 
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ПРОБЛЕМИ ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

  

Головна мета фінансової діяльності зводиться до одного стратегічного 

завдання – збільшення активів підприємства. Для цього воно повинно 

постійно підтримувати платоспроможність і рентабельність, а також 

оптимальну структуру активу і пасиву балансу. Джерелом фінансування 

довгострокових активів, як правило, являються власні кошти і довгострокові 

залучені засоби. Оборотні активи утворюються  за рахунок власних коштів та 

короткострокових позичок банку. Оптимально, щоб вони були сформовані на 

50% за рахунок власних коштів, та на 50% – за рахунок позичкового 

капіталу.         Значна кількість провідних  сучасних українських вчених, 

зокрема,   О. З. Жолнер [1],  В. С. Лень [2], В. К. Орлова [3], М. С. Пушкар [4], 

В. В. Сопко [5], А. М. Стельмащук [6], П. Ю. Буряк [7]  та зарубіжні вчені і 

практики досліджують проблему, але динамічні зміни у світовій економіці не 

дозволяють знайти оптимальне рішення, що буде правильним на 

довготривалий період. Тому дослідження тривають і є необхідними, виявили, 

що дефіцит власного оборотного капіталу призвів до збільшення змінної і 

зменшення постійної частини поточних активів, що свідчить про посилення 

фінансової залежності підприємства і нестійкості його положення. Варто 

врахувати, що фінансування діяльності підприємства тільки за рахунок 

власних коштів не завжди вигідно, тому що виробництво має  відносно 

сезонний характер. Якщо в окремі періоди будуть накопичуватися великі 

кошти на рахунках в банку то в інші періоди коштів буде не достатньо. Крім 

того треба мати на увазі те, що у період, коли ціни на фінансові ресурси не 

високі, а підприємство може забезпечити більш високий рівень віддачі на 

https://vseosvita.ua/library/tajm-menedzment-abo-mistectvo-upravlinna-casom-42519.html
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вкладений капітал, ніж платить за кредитні ресурси, залучаючи кошти, воно 

зможе підвищити рентабельність власного капіталу.  

У результаті аналізу платоспроможності   виявлено, що кошти 

підприємства створені в основному за рахунок поточних зобов’язань, 

внаслідок чого його фінансове положення визначається як нестійке. Тому з 

капіталом короткострокового використання необхідна постійна оперативна 

робота, направлена для контролю за своєчасним поверненням його і 

залученням в оборот іншого капіталу. Відповідно від того, наскільки 

оптимальне співвідношення власного і позичкового капіталів залежить 

фінансовий стан підприємства. Розробка правильної фінансової стратегії 

допоможе підприємству підвищити ефективність своєї діяльності.  

Загальна оцінка фінансового стану підприємства базується на системі 

показників, які характеризують структуру джерел формування капіталу і 

його розміщення, рівновагу між активами підприємства і джерелами їх 

формування, ефективність і інтенсивність використання капіталу, 

платоспроможність і кредитоспроможність. Провівши аналіз  перелічених 

показників виявляємо, які резерви має підприємство для покращення 

фінансового стану та платоспроможності.  

Для цього слід більш повно використовувати виробничі потужності 

підприємства, скоротити простої машин, обладнання, робочої сили, 

матеріальних фінансових ресурсів, більш ефективно реагувати на кон’юктуру 

ринку, змінюючи у відповідності з його вимогами асортимент продукції і 

цінову політику. Прискорити оборотність капіталу можливо за рахунок 

скорочення понаднормових запасів і періоду інкасації дебіторської 

заборгованості. Все це дозволить збільшити прибуток, поповнити власний 

оборотний капітал і досягти більш стійкої платоспроможності підприємства.  

Отже, для забезпечення платоспроможного стану підприємства 

пропонуємо вирішити наступні основні завдання: 

1) відновлення прибутковості основного виду діяльності; 

2) збалансування руху коштів. 

Слід зазначити, що ці завдання є тактичними і їх реалізація дозволить 

уникнути кризової тенденції. Для підтримки (забезпечення) 

платоспроможності підприємства необхідно ставити і вирішувати задачі 

стратегічної спрямованості. До таких задач слід віднести: досягнення 

конкурентоспроможності підприємства; ефективне вкладення власних і 

позикових засобів; збільшення обсягів діяльності і освоєння нових ринків 

збуту продукції; зниження ризиків утрати платоспроможності. Для 

досягнення або відновлення прибутковості пропонуємо: по-перше, зберегти 

досягнуті обсяги виробництва і реалізації продукції; по-друге, прискорити 

оборотність активів; по-третє, знизити заборгованість.   Запропоновані 

напрямки політики управління платоспроможністю  підприємства 
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сприятимуть покращанню якості інформації про реальний стан здійснення 

розрахункових операцій, що підвищить оперативність і точність облікової 

інформації, надасть можливість спростити обліково-аналітичні процедури та 

здійснювати ефективний контроль за обліком формування доходу і 

досягненням стійкого фінансового стану та платоспроможності підприємства.   
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РОЛЬ ПОДАТКIВ  В НАЦIОНАЛЬНIЙ ЕКОНОМІЦІ  

 

Податки – це встановлені вищим органом законодавчої влади 

обов'язкові платежі, які сплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у 

розмірах і термінах, передбачених законодавством. Вони потрібні для того, 

щоб забезпечити соціальні потреби держави. 

Податкові надходження як ключове джерело надходжень до бюджету 

країни вивчали такі вітчизняні науковці, як Ж. В. Гарбар, С. І. Собчук, Т. Е. 

Городецька, А. С. Поровай, С. Юшко. Питанням взаємозв’язку ефективності 

податкової політики та виконання Державного бюджету України присвячені 
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наукові праці таких вітчизняних вчених, як Ю Ю. С. Ковальчук, К. А. 

Стукаленко, В. Є. Кабанова. 

Податкова система України це урегульована нормами права сукупність 

податків, що стягуються на території України, а також форми і методи їх 

побудови. 

У нашій країні податкова система знаходиться на етапі свого становлення і 

поки що не відповідає в повній мірі названим вимогам, її правову основу 

складають Податковий кодекс, Митний кодекс, Бюджетний кодекс, «Про 

плату за землю»  та ін.  

Основним інструментом державного регулювання є податкова політика 

і фінансовий вплив на приватне підприємництво. Здійснюючи цей вплив, 

держава, як правило, переслідує такі головні цілі: 

 досягнення постійного стійкого економічного зростання; 

 забезпечення стабільності цін на основні товари та послуги;  

 забезпечення повної зайнятості працездатного населення; 

 забезпечення певного мінімального рівня доходів населення; 

 рівновагу у зовнішньоекономічній діяльності. 

Податки необхідні для утримання різних державних установ, таких як 

армія, поліція, міністерство надзвичайних ситуацій, митниця, бюджетні 

відомства та установи. Завдяки податкам держава може виплачувати 

допомогу з безробіття, пенсії та інші соціальні виплати. Відрахування з 

бюджету розподіляються на утримання дитячих будинків, системи 

медобслуговування, освіту в школах, вузах і середньо-спеціальних навчальних 

закладах. На бюджетні кошти держава та органи місцевого самоврядування 

організовують різні соціальні заходи: дні міста, прикраси до свят, спортивні 

заходи та ін. За допомогою коштів, які постачає система оподаткування, 

облаштовується інфраструктура: поліпшується стан доріг, освітлення вулиць, 

облагороджуються і озеленюються ландшафтні об’єкти.  

Існує величезна кількість різновидів податків. Транспортний податок 

сплачується власниками автомобілів, податок на дохід фізичних осіб 

утримується із зарплати звичайних працівників, податки з фонду оплати 

праці виплачуються організаціями. Юридичні особи сплачують більшу 

кількість податків, ніж фізичні. Так, податок на прибуток виплачується 

залежно від різниці доходів і витрат організації. Існує податок на додану 

вартість, який нараховується на товари роздрібної та оптової торгівлі. 

Податковими надходженнями визнаються встановлені законодавством 

загальнодержавні та місцеві податки і збори, які посідають провідне місце 

серед методів мобілізації бюджетних ресурсів та інструментів державного 

регулювання економіки. Відповідно до Стратегії реформування системи 

управління державними фінансами побудова сучасної податкової системи, 

що забезпечує обґрунтований рівень податкового навантаження передбачає: 
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підвищення стабільності та прогнозованості податкової системи; підвищення 

якості та ефективності податкового адміністрування; розширення бази 

оподаткування; підвищення рівня дотримання вимог податкового 

законодавства платника ками податків; удосконалення системи митного 

контролю. 

Податкові надходження посідають важливе місце у бюджетних доходах, 

займаючи найбільшу питому вагу у їх структурі, що, у свою чергу, впливає на 

соціально-економічний розвиток держави, а також є одним із інструментів 

державного регулювання економіки. Загалом податкові надходження, їх 

формування, розподіл та використання є важливим елементом системи 

бюджетно-податкового регулювання, а його значення посилюється в умовах 

трансформації економічної системи [3].  

Податкові надходження є важливою формою перерозподілу валового 

внутрішнього продукту. Вони забезпечують значну частину доходів 

Державного бюджету України. Обсяги податкових надходжень бюджету 

визначаються станом розвитку економіки країни, кількістю економічних 

агентів та їх активністю, які відповідно до положень національного 

податкового законодавства зобов’язані здійснювати відрахування на користь 

держави, а також потребами держави щодо перерозподілу ВВП та 

фінансового забезпечення реалізації державних програм. 

Система податків і зборів служить механізмом економічного впливу на 

суспільне виробництво, його структуру і динаміку, розміщення, прискорення 

науково-технічного прогресу. Податками можна стимулювати або, навпаки, 

обмежувати ділову активність. Проте це класична та ідеальна модель 

податкової системи. Щодо України то, з 2011 року до 2020-го податкова 

система України пересунулася з другого на третє найгірше місце у світі. 

Кількість податкових платежів зросла до найбільшого у світі рівня. За 

величиною сукупної податкової ставки позиція України погіршилася зі 142 го 

до 152-го місця.   
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ЕКОНОМІКИ В УКРАЇНІ 

 

Проблема впливу пандемії коронавірусу на економіку дуже важлива та 

актуальна на сьогоднішній день так, як події та стан, які спричинив COVID-

19 в Україні постають перед нами в не найкращому становищі. Економіка 

України значно змінила свої показники, статистика різних сфер 

господарювання, на думку більшості людей, знизилась через складне 

становище з пандемією, тому варто розглянути це питання більш детально 

для того, щоб дізнатися та проаналізувати всю складність, мінуси та плюси 

ситуації в Україні. 

На даний момент по всій Україні йде боротьба з пандемією 

коронавірусу, і це значним чином відображається на змінах на економіці. 

Можна розглянути багато видів діяльності та проаналізувати, як змінилась їх 

ситуація на даний момент. Але спочатку треба проаналізувати поняття 

«економіка» та вплив пандемії коронавірусу (COVID-19) на стан економіки у 

Україні. 

Економіка    це наука про застосування різноманітних нечисленних 

ресурсів, а також питання виробництва, збуту, розподілу та споживання 

товарів та послуг. Згідно досліджень вітчизняних учених, на даний час 

Україна та інші країни світу переживають не досить позитивну ситуацію, яка 

склалася внаслідок швидкого та раптового розповсюдження COVID-19 

(COVID-19    це інфекційне захворювання, яке вперше з’явився у людини в 

грудні 2019 року в місті ухань, Центральний Китай [1, с. 130]). Як результат, 

Україна та багато інших зарубіжних країн перебувають у тяжких 

економічних умовах. 

Основним питанням проблеми в економіці України є проблема з 

фінансовою кризою. Платіжна криза призвела до обсягів державної 

заборгованості, оскільки країни відчувають нестачу фінансових ресурсів для 

підтримання економічної рівноваги країни. Однак, збільшення маси 

державної заборгованості поряд із нестабільною фінансовою ситуацією та 

помітними масами державних дефіцитів передбачає появу боргових криз. 

Треба відзначити, що використання економічних реформ та притягнення 
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допомоги Міжнародного валютного фонду і країн Європейського союзу не 

дали можливості зменшити державну заборгованість. Платіжна криза 

охоплює всю Україну та інші країни Європи, це супроводжується безробіттям, 

банкрутством людей. Фінансова криза існувала і раніше, але кінцевим 

становищем стала глобальна ситуація з пандемією коронавірусу, яка ще 

більше погіршила становище в Україні та світі. Частина компаній проводила 

скорочення працівників або відправляла у відпустку за власний рахунок. 

Отже внаслідок розповсюдження вірусу, який з’явився в 2019 році, за 2 роки 

значно зросла частка безробітних людей, погіршилося становище з грошима. 

Економіка країни похитнулася, у 2019 році почалося поступове падіння 

заробітної плати. У таблиці 1 детально представлено причини та наслідки 

платіжних криз.  

 

Таб. 1  Причини та наслідки платіжних криз [2, с. 845]. 

Назва кризи Причини Наслідки 

Макроекономічна 1. Коливання економічного циклу. 
2. Структурні диспропорції в 

економіці. 
3. Економічні кризи. 

- знецінення 
національних активів; 

- відходження 
капіталів; 

- затрати бюджету 

на знешкодження кризи; 
- зменшення рівня 

ВВП; 
- сегментація 

економічного розквіту. 
Фінансова, 

грошового-кредитна 
та валютна 

1. Підвищення бюджетної 

недостатності. 
2. Посилення інфляції. 

3. Не контролююче підвищення 
світового платіжного ринку. 

Глобалізація 1. Підвищення міжнародних 

каналів капіталів. 

2. Нерівномірний розквіт 
економічних та політичних держав. 

3. Нестабільність світового 
платіжного ринку. 

 

Специфічні 

причини держав, 

що процвітають 

1. Розвиненість держави, 

політичні ризики. 

2. Великі затрати. 

 

 

У даний час, кожен із нас стає свідком того, що в Україні за останні 

роки досить швидко погіршилася ситуація з фінансовим становищем. Все 

більше розповсюджується країною поняття банкрутства внаслідок 

неспроможнісості індивіда або підприємства розрахуватися із кредиторами 

[3, с. 130]. Досягнення збалансованості бюджету в рамках його дефіцитності 

має низку проблем. Якщо дефіцит має короткотерміновий вид, тоді 

управлінню досить проведення підсилення щодо відгородження підвищення 
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бюджетних видатків або зменшення податкових надходжень. Якщо дефіцит 

має довгостроковий характер, тоді адміністрація не зможе обмежитися тільки 

бюджетно-податковими заходами: необхідні проведення реструктуризації 

економіки, запровадження новітніх розробок, модернізація виробництва, 

фінансове поліпшення організацій, впровадження інших методів 

загальноекономічного виду щодо відсторонення проблем, що виявляють 

присутність хронічної недостатності. Всяка бюджетна відсутність вимагає 

знаходження каналу його фінансової підтримки [4, с. 870].  

Якщо дослідити фактори, що відносяться до банківської системи, то тут 

можна відокремити зміцнення умов банків до потенційних позичальників, 

збільшення шансів по знову наданих позик, залучення багатьох іпотечних і 

споживчих програм (може стати приклад, без заставних і безвідсоткових 

позик).  Держава на сьогоднішній день намагається всіма способами 

підтримувати галузь банківських послуг, розуміючи її велику частину 

значущості для України, однак, деяким невеликим обласним банкам не 

пощастить запобігти зниженню. Всі загальні сили держави цілеспрямовані на 

допомогу найбільш великих і важливих позикових підприємств. З цього 

виходить, що болючою проблемою для українців на сьогодні є зберігання їх 

заощаджень. 

Сучасна кризова ситуація значно вплинула на економіку нашої країни і 

ми опинилися не в дуже гарній позиції. Україна належить до однієї із 

європейських країн, яка перебуває в міжкризовому просторі. Хочеться 

наголосити, що за декілька останніх років Україна вдруге прикладає зусилля, 

щоб перемогти кризове потрясіння. Кожне із потрясінь мало свою 

особливість, і основу кожного утворювали свої фактори і складові. Щоб не 

дозволити подальшого кризового загострення, науковці радять різноманітні 

антикризові заході і методи з економічного відтворення. Задля боротьби з 

кризовими факторами, вищім органам влади пропонують запровадити 

наведені нижче завдання, які засвідчують про цілеспрямовану антикризову 

політику: 

- перетворення платіжної системи – тобто Україна мусить володіти 

стабільним грошовим ринком, головне завдання якого –  це видання 

іпотечних кредитів, пенсій і позик;  

- допомога переважаючим галузям економіки;  

- зберігання запровадженого ступеня зайнятості;  

- вплив стабільної ситуації глобальної економіки тощо.  

Отже, можна дійти висновку, що погане становище грошового ринку, 

викликане реалізацією нагромаджених небезпек під впливом внутрішніх та 

зовнішніх факторів, що порушує його функціонування, знижує цінові дані, 

погіршує ліквідність та якість фінансових інструментів, призводить до 

банкрутства учасників, та, як наслідок, призводить до платіжної кризи. Така 
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криза  може з’являтися також у фінансовій галузі й на грошових ринках, 

міжнародних фінансах, сферах грошового обігу та державних фінансів і 

супроводжуватися ефектом «доміно». Як не сумно про це говорити, але 

фінансова криза в Україні викликала до підвищення маси фінансово 

нездатних організацій у кожній наступній сфері економіки України. Це 

відчувається, по-перше, неупередженою макроекономічною нестійкістю, а 

по-друге, рядом індивідуальних факторів, серед яких на перше місце можна 

поставити неспроможність управління реалізовувати результативне 

антикризове керування організацією, вчасно знайти порушення та вводити 

потрібні методи. 
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Обласний заклад Міністерства оборони України «Сумський обласний 

військовий комісаріат» (далі по тексту «Сумський ОВК») є місцевим органом 

військового управління, що забезпечує виконання законодавства з питань 

військового обов’язку і військової служби, мобілізаційної підготовки та 

мобілізації в особливий період людських і транспортних ресурсів на території 

Сумської області. 

Як відомо, персонал є стратегічно важливим ресурсом сучасної 

орнанізації, а його розвиток – визначальною передумовою забезпечення її 

конкурентоспроможності. Саме тому, управлінська політика у сфері розвитку 

mailto:natalystoyanez@gmail.com
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персоналу формується на концептуальній основі з урахуванням комплексу 

факторів та обмежень, специфіки сфери діяльності компанії, її конкурентних 

позиції та можливостей. Особливої актуальності набувають пріоритети 

навчальної діяльності, підвищення кваліфікації, формування практичних 

навиків, і що найважливіше – сучасних компетенцій. 

Один із критеріїв оцінки, перелічених в Угоді між SUNY і United 

University Professions, називається «Постійне зростання». Приклади 

безперервного зростання включають в себе такі речі, як безперервна освіта, 

участь у професійних організаціях, участь в програмах навчання, 

дослідження, підвищення продуктивності праці, а також збільшення 

обов'язків і відповідальності [1]. 

Керівник і співробітник погоджують рівень участі співробітника в 

професійному розвитку. У кожного співробітника повинен бути хоча б один 

вид діяльності, зазначений в його / її програмі роботи. Професійний розвиток 

може бути направлено на поліпшення області, «потребує поліпшення» в 

порівнянні з попередньою оцінкою, або пов'язане з новими обов'язками 

співробітника або майбутніми кар'єрними цілями. 

Приклади діяльності, сприяє професійному зростанню та розвитку: 

продовжуючи освіту, зарахування на формальні програми, курси або 

семінари, отримання сертифікатів, акредитації або інших повноважень в 

рамках освітніх програм, участь в професійних організаціях, відвідування 

місцевих, регіональних, національних і міжнародних зустрічей, конференцій і 

семінарів, спонсорованих професійними організаціями, подання доповідей 

на конференціях і семінарах, робота в якості посадової особи, члена ради 

директорів або члена комітету, координація заходів, спонсорованих 

організацією. 

Навчання на основі навичок: ефективне навчання на основі навичок 

дозволяє учасникам засвоювати концептуальну інформацію або необхідні 

моделі поведінки, практикуватися в вивченні нової інформації або моделей 

поведінки і отримувати відгуки про свою роботу. Максимально ефективне 

використання програми навчання: обговоріть з керівником причини 

відвідування, що ви сподіваєтеся отримати від цього; після конференції - 

підведення підсумків. Обговоріть, що ви дізналися на тренінгу і як ви можете 

відразу застосувати це в своїй роботі. Практикуйте отримані навички.  

Найефективніші оцінки розвитку навичок включатимуть різноманітні 

методології оцінювання [2], беручи до уваги найкращі елементи кожної з них, 

щоб створити більш чітку картину набутих навичок та тих, які потребують 

удосконалення. 

Самооцінка. Навчання, орієнтоване на компетентність, більше, ніж будь-

який інший вид навчання, значною мірою спирається на самооцінку як засіб 

розвитку оцінки навичок. Співробітник, який серйозно ставиться до своєї 
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кар’єри, найчастіше чесно оцінює свою роботу та цільові сфери для 

покращення. 

Ієрархічна оцінка. Оцінка менеджера/керівника також необхідна, і вона 

повинна перевірити знання, а також навички, щоб визначити, чи є розриви 

між поточною продуктивністю та бажаним рівнем. Це може допомогти 

визначити, чи потрібні учням фундаментальні знання або просто додаткова 

практика для досягнення компетентності. 

Зворотний зв'язок триста шістдесят градусів (360º). Співробітники, 

підлеглі, начальство, а іноді клієнти та постачальники надають інформацію 

про результати діяльності працівника. Такий зворотний зв'язок може 

забезпечити більш цілісне уявлення про результати діяльності співробітників, 

оскільки різноманітні точки зору мають тенденцію відточувати сфери, які 

вимагають розвитку з більшою передбаченістю, ніж проста оцінка зверху 

вниз. 

Планування розвитку/огляди ефективності. Співробітники повинні 

знати, які ресурси доступні для них з точки зору постійного навчання та 

розвитку особистості. Пам’ятайте, що ваша карта компетенцій на місці, тому 

менеджери та співробітники знають, які компетенції потрібні для досягнення 

успіху та просування. Хороший менеджер заохочуватиме набуття нових 

компетентностей, а не вважатиме постійне навчання марною тратою часу. 

Чим більше співробітників залишається зайнятими, тим довше вони 

залишатимуться і тим краще працюватимуть. 

Менторство. Досягнувши майстерності в необхідному наборі навичок, 

таким, що вони здатні навчати інших, наставники моделюють, як виглядає 

компетентність для молодшого персоналу. Підопічні отримують переваги 

тісної співпраці з найкращими виконавцями, готовими поділитися своїм 

досвідом. "Скажи мені, покажи, дозволь мені" - це чудовий засіб інтеграції 

демонстрації компетентності у цей тип професійних відносин.  
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МЕТОДИ БОРОТЬБИ З ТІНЬОВОЮ ЕКОНОМІКОЮ В УКРАЇНІ   

 

Ухилення від сплати податків можна назвати основною причиною 

тінізації економіки. За оцінками експертів, загальне податкове навантаження 

в Україні майже вдвічі перевищує цей показник в інших країнах та 

становить 70–80% від отриманого доходу без урахування навантаження на 

заробітну плату та собівартість продукції. Це стимулює приховування 

реальних обсягів економічної діяльності, виведення її у “тінь”. Обтяжливість 

податкової системи України визначається не величиною податкових ставок, 

а насамперед нерівномірністю податкового навантаження, заплутаністю й 

нестабільністю податкового законодавства [3]. 

За оцінками спеціалістів Ради Європи на пострадянському просторі 

існують 4 основні сфери кримінальної активності, які дають можливість 

отримувати нелегальні прибутки: контрабанда, ухилення від сплати податків, 

нелегальне маніпулювання процесом приватизації, корупція. 

Крім того, однією з причин виникнення тіньового сектору економіки є 

низька зарплата та високі ставки податків на фонд оплати праці. На один 

долар погодинної зарплати середньостатистичний український працівник 

виробляє приблизно в 3 рази більший ВВП, ніж аналогічний американський. 

Це говорить про експлуатацію найманої праці. За мізерну зарплату наш 

працівник змушений придбавати товари і послуги за світовими цінами. В 

умовах сьогодення тіньовим сектором економіки України щорічно через 

кореспондентські рахунки перераховується за межі нашої держави понад 63 

млн. гривень. А суми щорічного ухилення від оподаткування досягають 

майже 5,7 млрд. гривень  [1]. 

При визначенні домінуючих у тіньовому секторі галузей, варто 

зазначити три основні: нафтопереробну (високий рівень тінізації 

пояснюється наявністю корупційних схем при розподілі спеціальних дозволів 

на користування нафтогазоносними надрами), сільське господарство 

(правопорушення при використанні земель сільськогосподарського 

призначення, незаконне відчуження земель та передання їх в оренду, 

заниження обсягів урожаю сільськогосподарських культур за рахунок 

прихованих площ посівів та завищених даних про втрату врожаю під час 

збирання, обмеження зовнішніх ринків збуту) та малий і середній бізнес 

(тінізація економіки призводить до приховування підприємствами реальних 

обсягів доходів, ухилення від сплати податків, створення фіктивних 

підприємств). 
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Специфіка “відмивання” незаконних коштів в Україні полягає не у 

введенні злочинних доходів до легітимної сфери капіталообороту, а, навпаки, 

– у їх вилученні з легітимної сфери у вигляді готівки, що є джерелом 

функціонування “тіньового” сектора економіки. В умовах глобалізації тіньової 

економіки в Україні вилучення коштів з легітимного обороту, як з метою 

ухилення від оподаткування, так і їх розкрадання, для багатьох 

організованих злочинних угруповань стало професійним видом 

“підприємницької” діяльності. 

Проблема ухилення від оподаткування та сплати податків є досить 

актуальною у кожній країні світу і потребує нагальних заходів, спрямованих 

на її подолання. Зменшити обсяги цього явища можливо за рахунок 

врегулювання та вдосконалення податкової нормативно-правової бази. 

Створення такої податкової системи, яка б не спонукала суб’єктів 

господарювання шукати прогалини у законодавстві, щоб зменшити 

податкове навантаження. 

Верховна Рада прийняла і Президент підписав Закон №1539-IX, який 

запускає так звану податкову амністію. Цілей у податкової амністії декілька: 

перша - повернення грошових коштів до бюджету України; друга - дати 

можливість населенню обнулитися перед наступним етапом контролю доходів 

через непрямі методи.  

Платники податків отримують право «очистити» свої активи, придбані 

за рахунок доходів, з яких раніше не були сплачені належні податки. Щоб 

скористатися амністією необхідно добровільно подати одноразову спеціальну 

декларацію та сплатити спеціальний збір з суми «амністованих» доходів.  

Строк для подання спеціальної декларації щодо «амністованих» доходів 

складає один рік — з 01 вересня 2021 року до 01 вересня 2022 року [2]. 

Цією можливості позбавлені діючі або раніше призначені державні 

службовці, депутати, члени їх сімей та всі, хто з 01 січня 2005 року 

потрапляє під вимоги декларувати доходи в рамках антикорупційного 

законодавства. Також «амністією» не зможуть скористатися малолітні, 

неповнолітні діти, особи з обмеженою дієздатністю і підсанкційні громадяни.  

Амністія поширюється на всі активи, набуті фізичною особою за 

рахунок доходів, отриманих до 01 січня 2021, і з яких досі не були сплачені 

податки (якщо, звісно, це вимагалося). Якщо дохід був отриманий у 2021 

році, то дія Закону на нього поширюватися не буде, і він має бути 

відображений вже у звичайній щорічній декларації із застосуванням повної 

ставки податку. 

«Амністувати» можна гроші на рахунках в українських та іноземних банках, 

рухоме та нерухоме майно, акції та частки у капіталі компаній та інші 

активи.  

https://ips.ligazakon.net/document/view/t211539?utm_source=biz.ligazakon.net&utm_medium=actualno&utm_content=bizpress01
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Не можуть бути задекларовані та «амністовані» активи, отримані 

внаслідок вчинення кримінальних правопорушень (крім податкових та 

валютних порушень і деяких порушень у сфері захисту економічної 

конкуренції). 

При поданні декларації не потрібно розкривати джерела отримання 

доходів. До того ж, податковим органам забороняється вимагати додаткові 

документи стосовно коштів та джерел їх походження, окрім тих, що 

зазначені у Законі. Але, якщо кошти «для амністії» будуть розміщені в 

українському банку (а це буде обов’язково, якщо треба задекларувати готівку 

чи, наприклад, золото у банківських злитках), у такому разі банк 

зобов’язаний провести повну перевірку відповідно до законодавства у сфері 

фінансового моніторингу, що вимагатиме надання підтверджуючих 

документів та додаткової інформації. 

Щодо «амністованих» доходів (у разі їх належного декларування та 

сплати спеціального збору) Закон № 1539 передбачає звільнення від 

кримінальної та адміністративної відповідальності за порушення 

податкового та валютного законодавства, а також за деякі порушення у 

сфері господарської діяльності. 

Крім цього, декларантам гарантується неможливість використання 

відомостей із спеціальних «амністійних» декларацій у розслідуваннях та/або 

перевірках стосовно декларанта.  

Протягом 30 календарних днів з дати подання декларації необхідно 

сплатити спеціальний збір у такому розмірі: 

- 5% - щодо об'єктів, розташованих і зареєстрованих в Україні, зокрема 

валютних цінностей в українських банках; 

- 7% - щодо активів, розташованих за кордоном, якщо декларація буде 

подана до 01 березня 2022 року (знижена ставка, щоб мотивувати до 

оперативного розкриття); 

- 9% - щодо активів, розташованих за кордоном, якщо декларація буде 

подана після 01 березня 2022 року; 

- 2,5% - щодо доходів, за рахунок яких у період з 01 вересня 2021 року 

до 31 серпня 2022 року були придбані державні облігації України з періодом 

погашення понад 365 днів без права дострокового погашення [2]. 

Якщо не враховані доходи виявлять податківці, то необхідно буде  

сплатити повну ставку ПДФО 18%, а також штрафи та пеню.  

Україна активно імплементує правила, спрямовані на боротьбу з 

ухиленням від оподаткування (так запроваджено правила контрольованих 

іноземних компаній). Очікується, що незабаром в Україні запрацює система 

автоматичного обміну податковою інформацією за стандартом CRS (Common 

Reporting Standard). Іноземні банки більшості країн будуть зобов’язані 

щорічно передавати інформацію про підзвітні банківські рахунки резидентів 
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України українським фіскальним органам через податкові органи своїх 

країн. 

В Україні ведуться дискусії щодо запровадження «всезагального 

декларування» та встановлення непрямих методів контролю за відповідністю 

доходів і витрат фізичних осіб, що може стати ефективним механізмом 

виявлення незадекларованих доходів. 
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ УКРАЇНИ 

В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ І ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ  

 

Перш за все, в основу системи управління соціально-економічним 

розвитком регіонів України в умовах глобалізації та діджиталізації з 

орієнтацією на європейську інтеграцію повинні бути закладенні нові 

унікальні інноваційнно-привабливі можливості для розвитку людства.  

Сьогодні, суспільство, як ніколи за всю свою історію, наповнене 

високотехнологічними версіями реальности. Зростання рівня інноваційно-

нанотехнологічного прогресу в топі провідних країн світу обумовлюється 

якістю і ефективністю стратегічної інноваційної-інвестицийної політики 

уряду та швидкістю її впровадження на макро- та макрорівнях. 
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Найважливішою складовою державного курсу соціально-економічного 

розвитку регіонів України в умовах глобалізації та діджиталізації з 

орієнтацією на європейську інтеграцію є: 

- політична консолідація;  

- демократія;  

- цифровізація; 

- гуманізація; 

- національна свідомість; 

- взаємоповага між націями і народами.  

Стан сучасної системи управління соціально-економічним розвитком 

регіонів України в умовах глобалізації та діджиталізації з орієнтацією на 

європейську інтеграцію повинен бути спрямован на вирішення: 

- поточних завдань; 

- на досягнення довгострокових демократичних стратегій.  

Cистема управління соціально-економічним розвитком регіонів в 

умовах глобалізації та діджиталізації та в контексті європейської інтеграції 

України повинна грунтуватися: 

- на підвищенні індексу розвитку людського потенціалу (рівня 

комфортності життя, грамотності і довголіття); 

-  на політичної стабільності; 

- на забезпеченні мирного розвитку та плідного співробітництва з 

коректним списком правильно підібраних партнерів; 

- на зміцненні демократичних засад в українському суспільстві; 

- на відкритому доступі до вільного потоку технологій, ідеиі 

висококваліфікованих фахівців. 

Соціально-економічний розвиток регіонів України в умовах 

глобалізації та діджиталізації з орієнтацією на європейську інтеграцію 

повинен формувати та підтримувати: 

- гнучку модель, орієнтовану на зовнішній і на внутрішній попит;  

- зовнішні ринки, щодо освоєння нових сегментів попиту і 

пропозиції; 

- модель реформування, щодо виявлення активного інтересу до 

міжнародних ініціатив;  

- стратегію відродження і стратегію виконуваності; 

- власну модель соціально-економічний розвитку регіонів України; 

- максимально високий рівень комфорту, безпеки, екологічності, 

економічності рівності регіонів України. 

Шляхи державного стимулювання системи управління соціально-

економічним розвитком регіонів України в умовах глобалізації та 

діджиталізації з орієнтацією на європейську інтеграцію повина включати 

можливості:  
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- спрощення адміністративних процедур; 

- цільового асигнування з бюджету; 

- фінансування НДДКР державою та приватними інвесторами; 

- створення власної інноваційної стратегії; 

- активної участю в інноваційних програмах ЄС; 

- розробки і реалізація регіональних стратегій інвестіміджу країни;  

- інноваційної кооперація; 

- активної розробки та впровадження інноваційних продуктів; 

-  створення інфраструктури для розвитку інноваційної діяльності; 

- розвитку державно-приватного партнерства та міжнародного 

співробітництва; 

- розробку і реалізацію регіональних стратегій інноваційного 

інвестіміджу власних територій; 

- системи податкових кредитів та кредитних гарантії на інвестиції, що 

здійснюються в інноваційну сферу; 

- пільгового оподаткування організацій, які здійснюють наукові 

розробки; 

- створення наукової інфраструктури у регіонах; 

- залучення інвестицій для фінансування інноваційної діяльності;  

- модернізації наукової інфраструктури; 

- створення технологічних парків; 

- надання державних грантів; 

- прямого державного фінансування (цільові безоплатні субсидії, 

пільгові кредити); 

- налагодження міжнародного економічного і культурного 

співробітництва;  

- залучення іноземних інвестицій в економіку, міжнародне 

співробітництво в інноваційній діяльності; 

- державно-приватного партнерства; 

- розвитку підприємництва, як провідного чинника соціально-

економічного зростання;  

- відкриття всіх можливих варіантів для розвитку великого, 

середнього і малого бізнесу;  

- створення умов динамічного, збалансованого і стійкого соціально-

економічного розвитку;  

- підвищення рівня життя населення, рівня комфорту і максимальне 

забезпечення всіх соціальних стандартів;  

- розвитку зовнішньоекономічної діяльності та активний вихід на 

міжнародні ринки;  

- активної участі в міжнародному співробітництві з питань 

регіональної політики і регіонального розвитку;  
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- гармонізації національного законодавства зовнішньоекономічноі  

діяльності України з нормами і стандартами Європейського союзу.  
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ОБМЕЖЕННЯ У ЗДІЙСНЕННІ  

ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Мале і середнє підприємництво є основою соціально-економічної моделі 

розвитку та формування середнього класу як у європейських країнах так і в 

Україні. Взагалі, формування середнього класу, як рушійної сили соціально-

економічного розвитку України, тільки починається. Актуальність даної теми 

полягає у значенні розвитку бізнесу, особливо малого, на сучасному етапі 

розвитку України. 

Відповідно до ст. 42 Конституції України кожен має право на 

підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом.  

 Проте, як і в будь-якому законодавстві, в українському  діють заборони 

на здійснення підприємницької діяльності для певних категорій громадян: 

військовослужбовців, службових осіб органів прокуратури, суду, державної 

безпеки, внутрішніх справ, господарського суду, державного нотаріату, а 

також органів державної влади і управління, які покликані здійснювати 

контроль за діяльністю підприємств.  

Заборона безпосередньо займатися підприємницькою діяльністю 

керівникам, заступникам керівників державних підприємств, установ, їх 

структурних підрозділів, а також посадовим особам державних органів, 
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органів місцевого і регіонального самоврядування встановлена Декретом 

Кабінету Міністрів України «Про впорядкування діяльності суб'єктів 

підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств» 

від 31 грудня 1992 р. Однак, це не виключає їхнього права отримувати 

дивіденди по акціях, а також доходи від інших корпоративних прав. 

Прикладом є дивіденди, які отримує  Петро Порошенко від акцій 

підприємства «Рошен», працюючи  народним депутатом України, та 

отримував, будучи президентом України. 

Особи, яким суд заборонив займатися певною діяльністю, не можуть 

бути зареєстровані як підприємці з правом здійснення відповідного виду 

діяльності до закінчення терміну, встановленого вироком суду.  

Особи, які мають непогашену судимість за крадіжки, хабарництво та 

інші корисливі злочини, не лише не можуть бути зареєстровані як 

підприємці, а й не можуть виступати співзасновниками підприємницької 

організації, а також обіймати в підприємницьких товариствах їх спілках 

керівні посади та посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю.  

Це доволі справедливе рішення, щодо осіб, котрі вчинили 

адміністративний проступок чи кримінальний злочин, але, на жаль, 

законодавство України не завжди діє згідно вимог. Багато випадків 

правопорушень замовчуються, корупційна система дає змогу 

виправдовувати та приховувати злочини осіб котрі займають вищі посади та 

продовжувати підприємницьку діяльність. 

Крім обмеження суб'єктивного складу підприємництва законодавством 

України, встановлено певні обмеження, які стосуються здійснення окремих 

видів підприємницької діяльності. Ці обмеження полягають, по-перше, у 

тому, що окремі види господарської діяльності мають право здійснювати 

лише певні суб'єкти:  

 діяльність, пов'язана з обігом наркотичних засобів, психотропних 

речовин, їх аналогів і прекурсорів, здійснюється відповідно до Закону 

України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і 

прекурсори»;  

 діяльність, пов'язану з виготовленням і реалізацією військової зброї та 

боєприпасів до неї, видобуванням бурштину, охороною окремих особливо 

важливих об'єктів права державної власності,  

 діяльність, пов'язану з проведенням криміналістичних, судово-

медичних, судово-психіатричних експертиз та розробкою, випробуванням, 

виробництвом та експлуатацією ракет-носіїв,  проведення ломбардних 

операцій  

 діяльність, пов'язана з технічним обслуговуванням та експлуатацією 

первинних мереж  та супутникових систем телефонного зв'язку в мережах 

зв'язку загального користування , виплатою та доставкою пенсій, грошової 
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допомоги малозабезпеченим громадянам, здійснюється виключно 

державними підприємствами і об'єднаннями зв'язку; 

 діяльність, пов'язана з виробництвом бензинів моторних сумішевих  

здійснюється нафтопереробними підприємствами, перелік яких визначається 

Кабінетом Міністрів України.  

По-друге, обмеження у здійсненні підприємницької діяльності полягають 

у забороні здійснювати окремі види діяльності, перелік яких встановлює 

Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 1 

червня 2000 р., без спеціальної ліцензії. Цей Закон визначає види 

господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, порядок їх 

ліцензування, встановлює державний контроль у цій сфері, відповідальність 

суб'єктів господарювання та органів ліцензування за порушення 

законодавства у ліцензуванні.  

Ліцензуванню підприємницької діяльності підлягають тільки ті види 

підприємницької діяльності, які безпосередньо впливають на здоров'я 

людини, навколишнє природне середовище та безпеку держави. Для 

здійснення підприємницької діяльності, що ліцензується, необхідно отримати 

відповідний дозвіл та дотримуватись певних умов і правил здійснення даного 

виду діяльності (ліцензійні умови), які встановлює Кабінет Міністрів України 

або уповноважений ним орган.  

Не зважаючи на суворі заборони в Україні, існує тіньовий сектор 

економіки і переважна більшість підприємців не зареєстрована, не сплачує 

податків та не перерозподіляє власних доходів до бюджетів та державних 

цільових фондів. Існує чорний ринок наркотичних речовин, зброї, нелегальні 

виробництва хімічних речовин, чорна хірургія.  

Господарським кодексом та відповідними законами встановлено, що у 

сферах, пов’язаних з торгівлею за грошові кошти, обміном готівкових валют, 

у сфері побутових послуг, інших сферах, визначених законом, може 

здійснювати патентування підприємницької діяльності суб’єктів 

господарювання. В Україні з 2015 року відмінено торговий патент, який 

чимось нагадував ліцензію. На сьогодні діє звичайний патент - охоронний 

документ, що засвідчує авторство і право власності на винахід. 

В процесі формування середнього класу підприємців в Україні 

зародилась законодавча база, яка регулює усі сфери підприємницької 

діяльності, враховуючи пріоритетності безпеки у питаннях життя і здоров'я 

людини, функціонування і розвитку суспільства, середовища проживання і 

життєдіяльності перед будь-якими іншими інтересами і цілями у сфері 

господарської діяльності. Відповідно до цього діють обмеження, які 

регулюють дотримання усіх вимог.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
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Таким чином, на жаль, проблема нелегальності залишається актуальною і 

негативно впливає, як на розвиток підприємницької діяльності так і на 

подальше становлення правової держави. 
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МІЖНАРОДНІ ОСВІТНІ  

СТАНДАРТИ ОБЛІКОВИХ ПРОФЕСІЙ 

 

З початку виникнення бухгалтерської професії для якісного виконання 

облікової роботи цілком вистачало акуратності та уважності, а всі дії 

проводилися за встановленими інструкціями. З того часу вимоги до професії 

значно змінилися. Зараз бухгалтер повинен мати аналітичний склад розуму, 

володіти бюджетно-податковим законодавством, швидко навчатись та 

вникати у професійні нововведення. Професія бухгалтера набула 

надзвичайної суспільної значимості, оскільки від його кваліфікації істотно 

залежить успішність роботи підприємства. Саме тому потребує дослідження 

проблема освіти бухгалтерів, її місце в системі бухгалтерського обліку та 

аналіз освітніх напрямів розвитку. 

 В  умовах  європейської  інтеграції Україна  зобов'язана  дотримуватись  

загальних  стандартів  якості  світи  та  постійно  їх підвищувати.  В цій 

статті ми будемо розглядати міжнародні стандарти бухгалтерської освіти. 

Дотримування і покращення навчальної програми допоможе покращити 

розвиток нового покоління. 

Метою є  ознайомлення з стандартами освіти бухгалтерів і аудиторів, 

розширення знань про міжнародні стандарти освіти.  

Рада з міжнародних стандартів етики ( 1ESBA ) розробляє міжнародні 

стандарти освіти (МСО) для професійних бухгалтерів, методичні рекомендації 

щодо їх використання та вдосконалення і інші документи, що сприяють 

підвищенню якості бухгалтерської освіти в усьому світі. Міжнародні освітні 

стандарти є комплекс обов'язкових вимог і включають в себе такі нормативні 

документи: 

http://surl.li/aijoc
http://surl.li/aijog
mailto:Aitsan1511@gmail.com
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- MCO 1 "Початкові вимоги до програми професійного бухгалтерського 

освіти"; 

- MCO 2 "Зміст програм освіти професійних бухгалтерів"; 

- MCO 3 "Професійні навички"; 

- MCO 4 "Професійна етика, цінності і професійне ставлення"; 

- MCO 5 "Вимоги до практичного досвіду"; 

- MCO 6 "Оцінка професійних здібностей і компетенції"; 

- MCO 7 "Продовження професійного розвитку"; 

- MCO 8 "Вимоги до компетентності фахівців з аудиту". 

Міжнародна асоціація освіти та досліджень в сфері бухгалтерського 

обліку за мету ставить просування високої якості освіти бухгалтерів і 

досліджень на міжнародному рівні, а також максимізацію вкладу вчених в 

сфері бухгалтерського обліку в розробку і підтримку високої якості визнаних 

стандартів бухгалтерської практики. Членами цієї асоціації є індивідуальні 

учасники, академічні асоціації та професійні об’єднання. Асоціація виконує 

функцію координації діяльності серед вчених і професіоналів усього світу у 

сфері освіти бухгалтерів. Серед її координаційних функцій можна виділити: 

- проведення конгресів з освіти бухгалтерів; 

- проведення регіональних конференцій з освіти бухгалтерів і досліджень; 

- організація конференцій для директорів відділів освіти і досліджень 

професійних об’єднань; 

- розробка Кодексу етики викладачів бухгалтерського обліку. 

Таким чином, міжнародні стандарти освіти постійно доповнюються і 

змінюються, тому, щоб бути професіоналом з бухгалтерському обліку, аудиту, 

оподаткування, аналізу, контролю потрібно завжди слідкувати за цими 

змінами. 
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ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ ІНГІБІТОРІВ ПРОТОННОЇ ПОМПИ 

 

З точки зору ряду вчених, відкриття і впровадження в клінічну 

практику інгібіторів протонної помпи (ІПП) стало одним з найбільш значущих 

досягнень гастроентерології ХХ ст., оскільки їх застосування дозволило 

революціонізувати лікування кислотозалежних захворювань і міцно увійшло в 

стандартні схеми антигелікобактерної терапії . 

Повсякденне використання ІПП (нерідко зовсім безконтрольне, чому 

сприяє випуск деякими фірмами «низькодозних» безрецептурних форм цих 

препаратів) починає викликати серйозне занепокоєння організаторів 

медицини, тому що чудова переносимість ІПП зовсім не означає їх повної 

безпеки. Проблема полягає в «клас-специфічних» ускладненнях, пов'язаних з 

їх основною фармакологічною дією [1,с; 32; 2,с. 331-332]. 

Як відомо, ІПП є інгібіторами Н + К + -АТФази ( «протонного насосу») - 

ферменту, який відповідає за вироблення соляної кислоти парієтальними 

клітинами  залоз шлунка. Оскільки «протонний насос» є кінцевою ланкою в 

цьому процесі, припинення його роботи забезпечує стійке підвищення рН 

шлунка, знижуючи до мінімуму шкідливу дію HCl, яка, як вважають, грає 

ключову роль в розвитку «кислотозалежних» захворювань шлунково-

кишкового тракту (ШКТ). Але навряд чи можна думати, що стійке 

підвищення рН в шлунку абсолютно байдуже для людського організму. 

Зокрема, однією з найбільш важливих функцій кислотно-пептичної фактора є 

придушення патогенної і умовно-патогенної флори, що потрапляє в ШКТ. 

Тому тривала антисекреторна терапія неминуче підвищує ризик розвитку 

бактеріальних інфекцій - як ШКТ, так і інших органів і систем. Соляна 

кислота шлункового соку також необхідна для підтримки розчинності іонів 

кальцію. При підвищенні рН вона істотно знижується, а отже, сповільнюється 

процес всмоктування цієї речовини, що створює передумови для 

прогресування зниження маси кісткової тканини і розвитку остеопорозу [1, 

с.35-36; 2, с.333]. 
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«Клас-специфічні» побічні ефекти ІПП можуть мати і зовсім іншу 

природу. Безсумнівно, що фармакологічна мішень ІПП - Н + К + -АТФаза 

парієтальних клітин - є органоспецифічним ферментом. Однак в цитоплазмі 

багатьох клітин людського організму локалізується близький за біохімічною 

будовою фермент - вакуолярна Н + -АТФаза, активність якого може бути 

пригнічена при використанні ІПП, що призводить до блокування  

фагоцитарної активності лейкоцитів, кісткової резорбції (процесу, 

необхідного для відновлення нормальної кісткової тканини) і ацидификациї 

сечі. ІПП впливають на прогресування постменопаузального остеопорозу і 

підвищення ризику остеопоротичних переломів: прийом ІПП асоціювався зі 

збільшенням ризику переломів стегна на 25%, а хребта - на 50% [1, с.35-36; 2, 

с.333,335]. 

У даний час накопичений великий клінічний матеріал, який показує 

зв'язок між прийомом ІПП і небезпекою виникнення гострих кишкових 

інфекцій. Так, серйозні докази отримані щодо патології, спричиненої 

Clostridium difficile: було  виявлено чіткий взаємозв'язок між розвитком C. 

difficile-асоційованої діареї та прийомом ІПП. Доведено також взаємозв'язок з 

активацією інших патогенів - зокрема, сальмонели та кампілобактера. 

Неприємним сюрпризом для організаторів медицини стало виявлення 

взаємозв'язку між прийомом ІПП та розвитком «вуличної» (позалікарняної) 

пневмонії [1, с.36-37; 2, с.333 - 334].  

Гастроентерологів добре відома проблема міграції H. pylori з 

антрального відділу в область тіла шлунка з швидким розвитком запальних 

змін і атрофії на тлі тривалої терапії ІПП. Завдяки цим даним багато західних 

експертів дотримуються тієї точки зору, що всі хворі ГЕРБ, що потребують 

тривалому прийомі ІПП, повинні бути обстежені на наявність H. pylori, і при 

виявленні цього мікроорганізму - пройти курс ерадикаційної терапії. Це 

положення було зафіксовано в IV-ой редакції Маастрихтської угоди. Однак це 

побажання призвело на практиці, з огляду на величезну кількість людей, що 

страждають ГЕРБ, до ряду ускладнень, пов'язаних із застосуванням 

стандартних ерадикаційних режимів (перш за все, пов'язаних з порушенням 

мікробної рівноваги) [1, с.37; 2, с.334]. 

В останні роки велика увага медичної громадськості привернула 

проблема взаємодії ІПП і клопідогрелю - найважливішого антиагрегантного 

препарату, широко використовуваного для попередження судинних 

тромбозів, у тому числі в рамках комбінованої терапії, що включає, крім 

цього препарату, низькі дози аспірину (НДА). Метаболізм ІПП, як і багатьох 

інших препаратів, відбувається в гепатоцитах за участю ізоферментів 

цитохрому Р450, тому спільний прийом ліків, біотрансформація яких 

відбувається за допомогою цієї ферментної системи, може призводити до її 

конкурентного інгібування, що призводить до істотного зниження 
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антитромбоцитарного ефекту клопідогрелю. ІПП можуть також як впливати 

на біотрансформацію метотрексату (МТ) - препарату цитотоксического ряду з 

групи антиметаболітів, який широко використовується для лікування 

онкологічних і ревматичних захворювань (за рахунок конкуренції за 

цитохром Р450), так і знижувати його нирковий кліренс, змінюючи рН сечі, 

що значно підвищує ризик розвитку небезпечних побічних ефектів, одним з 

яких є ниркова недостатність [1, с.37-38; 2, с.335-337]. 

Застосування ІПП може погіршити процес ерадикації і сприяти 

рецидиву захворювання. При застосуванні ІПП гелікобактерна інфекція 

формує внутрішньоклітинні «депо» в парієтальних клітинах, 

кислотоутворююча функція яких в цей момент - заблокована, що сприяє 

збереженню інфекції в тканинах слизової шлунка на тривалий термін, тому 

що життєвий цикл парієтальної клітини триває близько року. 

Helicobacter pylori - це бактерія, яка виявляється на слизовій шлунку, у 

2/3 населення світу. У 90% носіїв вона не викликає ніяких проблем, але в 

інших випадках може викликати виразку шлунка та інші захворювання. 

Вона є фактором ризику розвитку раку шлунка (РШ). Знищення Helicobacter 

pylori зменшує ризик раку шлунка, але навіть після того, як всі ці 

мікроорганізми знищуються, у багатьох пацієнтів відбувається розвиток 

злоякісного новоутворення. Вчені з Медичного департаменту Гонконгзького 

університету Китаю вирішили вивчити це питання, сфокусувавшись на дії 

ІПП. Вони порівняли дані пацієнтів, що приймають ІПП, з людьми, які 

використовують блокатори H2-гістамінових рецепторів. У дослідженні взяли 

участь 63 397 осіб, які проходили потрійну терапію - комбінацію ІПП або 

блокаторів H2-гістамінових рецепторів і двох антибіотиків, призначених для 

знищення Helicobacter pylori. Лікування тривало 7 днів. Спостереження за 

учасниками тривало до того моменту, поки ті не померли, не захворіли на рак 

або дослідження не скінчилося. Це зайняло в середньому 7,5 років. Результати 

показали, що люди, які використовували ІПП, піддавалися в 2 рази більшому 

ризику розвитку раку шлунка, тоді як блокатори H2-гістамінових рецепторів 

не підвищували цей ризик. [1,с.38-39]. 

В останнє десятиліття відзначено питома зростання захворюваності на 

рак кардіоезофагеальної зони і зниження захворюваності на рак антрального 

відділу шлунка, і ця тенденція найбільш виразна в країнах Європи. 

Вважається, що РШ дистальних відділів асоційований з інфекцією H. pylori, а 

ерадикаційні схеми лікування викликають міграцію H. pylori в 

проксимальному напрямку, надаючи канцерогенний ефект у 

кардіоезофагеальній зоні, так як міграція H. pylori під впливом ІПП з 

антрального відділу у тіло шлунка призводить до швидкого розвитку гастриту 

тіла шлунка і формування внутрішньоклітинного «депо» з подальшими 

гіперпластичними і диспластичними змінами. За даними наших досліджень, 
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«проксимальні» раки, викликані застосуванням ІПП, становили 90% від усіх 

випадків. Характерним для хворих було те, що в момент прийому ІПП вони 

були схильні до тривалого психоемоційного стресу, що неминуче призвело до 

імунносупресії. Терміни настання прогресування ракової пухлини були 

різними - від 1 місяця до 5 місяців, що відображало швидкість зниження 

рівня імунного захисту організму. У момент остаточної втрати імунного 

контролю над онкопроцесом у шлунку рак прогресував дуже швидко, 

«лавиноподібно», а хворі «згорали» протягом 7-10 днів, найчастіше від 

ускладнень [1, с. 38-39; 3, с.546 - 556]. 

Список використаних джерел 

1. Авраменко А.А. Ингибиторы протонной помпы: панацея или проблема 

современной мировой гастроэнтерологии? Актуальные проблемы 

транспортной медицины. 2020; 3 (61): 29 – 47. 

2. Каратеев А.Г. Шесть ножей в спину ингибиторам протонной помпы. 

Научно-практическая ревматология. 2013; 51(3): 332-340. 

3. Avramenko А. А., Smolyakov S. N. Peculiarities of pathogenesis of gastric 

cancer formed in the treatment of chronic non - atrophic gastritis by proton 

pump inhibitors.  Journal of  Education, Health and Sport (formerly   

Journal of Health Sciences).  2018; Vol. 8, N 11: 546-556. 

 

 

УДК 616-001.1 

Tetiana BOLOTNYKOVA 

Mykolaiv 

bnat1955@gmail.com 

Oksana BONDARENKO 

Kropyvnytskyi  

adastrar@gmail.com 

 

SHIFT OF ACCENTS IN VIEWS TOWARDS  

PATHOGENESIS AND THERAPY OF HIP OSTEOARTHRITIS  

 

The focus of our scientific interests is the osteoarthritis (OA) of the hip. Its 

high prevalence, especially in the elderly, and the frequency of OA-related 

physical disability make OA one of the leading causes of lower working ability as 

well as of increasing functional limitations.  

According to a large-scale study from a Massachusetts health maintenance 

organization the average incidence rate for hip OA is 88 persons of both sexes per 

100 000 persons from 20 to 89 years old with the highest between 40 and 70 

years of age. [2, p. 1138]  
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According to a prognosis report on the prevalence of OA, by 2021 the 

estimated number of persons with OA is projected to increase by 57 per cent and 

activity limitations associated with this diagnosis by 66 per cent. [4, p. 331]   

Therefore OA is viewed as a disease of high frequency incidence and 

medium to high severity consequence.  

Since OA is linked to age and the population of Ukraine is aging, ever more 

persons come to the disease incidence risk zone and even more come to the age 

group when the disease is displayed at its maximum severity.  

From the point of view of display, OA and hip OA in particular is a chronic 

disease that can progress with time leading to limitations of physical character 

which, in their turn, lead to functional limitations in domestic life, work, leisure 

and connected psychological problems. People with hip OA suffer from chronic 

pain in the projection of the hip joint. They often have scoliosis of lumbar spine of 

compensational nature. They cannot walk freely and actively, run or climb the 

stairs, at some stages of the disease they have to use auxiliary means (cane, 

crutches).  

Until recently the notion of OA, including hip OA, in domestic literature was 

deemed as a degenerative, non-inflammatory, metabolic disease of cartilaginous 

tissue. [1, p.14] Moreover, one of the recommendations was the limitation of 

physical activity involving the target joint. However avoiding physical activity 

would often lead to a vicious circle: at the beginning of the period of movement 

limitation the pain may subside for a while but in the farther perspective the 

periarticular muscles would weaken leading thus to a greater display of 

symptoms and aggravating the course of the disease. Therefore avoiding physical 

activity is a risk factor of OA aggravation.  

We prefer the modern definition of OA that treats it as a complex disease 

involving not only the articular cartilage but the entire joint, including the 

subchondral bone, ligaments, capsule, synovial membrane and periarticular 

muscles. [3, p.1]  

Although in case of hip OA the pathogenic process may be initiated as a 

result of influence of various factors, including genetic, developmental, metabolic, 

traumatic, this disease, nevertheless, involves all of the tissues inner and outer to 

the joint.  

Modern definition of OA requires shifting approaches to its therapy and in 

particular applying the methods of rehabilitation that would address both 

interarticular structures and muscles and ligaments. The necessary kind of 

method can be kinesiotherapy as a drug-free means within a complex approach 

in hip OA treatment.  

Chronic character of OA as well as its long-term development and gradual 

aggravation vote in favour of kinesiotherapy application for hip OA. Patients 

require a modality that would help them cope with functional limitations in a 
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long-term perspective as a means of decreasing pain, improving functional 

abilities, preventing aggravations or worsening symptoms in other words – of 

transition of the disease from one stage to a more severe one. Kinesiotherapy, in 

our opinion, can become the required method. 
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ЛІКАРСЬКІ РОСЛИНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ПРИ ЛІКУВАННІ 

ВІРУСУ ІМУНОДЕФІЦИТУ ЛЮДИНИ  

 

З початку епідемії вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) було заражено 

близько 70 мільйонів людей у всьому світі, більшість з яких проживає в 

Африці на південь від Сахари. У лікуванні ВІЛ-інфекції антиретровірусними 

лікарськими коктейлями відбулися дуже перспективні зрушення. Однак, 

з’являється стійкість до ліків проти ВІЛ, і багато людей, інфікованих ВІЛ, 

мають побічні реакції або не мають доступу до наявної на даний момент 

хіміотерапії ВІЛ. Таким чином, існує потреба у відкритті нових засобів проти 

ВІЛ, щоб поповнити наш поточний арсенал препаратів проти ВІЛ та надати 

терапевтичні можливості для населення з обмеженими ресурсами або 

доступом до нині ефективних хіміотерапій. Натуральні продукти рослинного 

походження продовжують служити резервуаром для відкриття нових ліків, 

включаючи засоби проти ВІЛ. 

Більшість світових культур мають багатовікову традицію використання 

рослинних матеріалів для боротьби з хворобами. З недавнім прогресом у 

фармакогнозії та технологіях разом із сучасними тенденціями більшої уваги 

до здоров'я населення, натуральні продукти стають популярним ресурсом для 

дослідників щодо відкриття нових та більш ефективних противірусних 

препаратів, враховуючи відносно зменшені побічні ефекти та економічну 

ефективність натуральних продуктів у комерційному масштабі [1, с. 15035]. 
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Рослини в якості еволюційних реакцій на інфекції грибами, нематодами та 

іншими організмами, щоб уникнути травоїдності та компенсувати дефіцит 

світла та простіру, виробляють численні вторинні метаболіти, такі як феноли, 

глікозиди, алкалоїди, кумарини, терпеноїди, ефірні олії та пептиди. Ці 

метаболіти були ідентифіковані з різною біологічною активністю. Деякі з них 

відіграють важливу роль у зміцненні імунної системи, виявляючи 

противірусний потенціал, включаючи вірусні інфекції, пов'язані з вірусом 

імунодефіциту людини 1 типу (ВІЛ-1) та 2 (ВІЛ-2) як генетичні варіації. Все 

більша кількість пацієнтів з ВІЛ-інфекцією не можуть користуватися 

затвердженими на сьогодні препаратами проти ВІЛ, включаючи інгібітори 

зворотної транскриптази та протеази, через побічні реакції, особливо 

захворювання печінки, про які повідомлялося щодо антиретровірусних 

препаратів. Найкраща антиретровірусна терапія також не досягла повного 

придушення реплікації ВІЛ. Тому для зменшення токсичності застосування 

препарату та мінімізації побічних ефектів у порівнянні з сучасними 

синтетичними лікарськими засобами потрібні відкриття та розробка нових 

засобів проти ВІЛ або нових механізмів активності з лікарських рослин. 

Потенційне використання рослинних екстрактів та їх вторинних метаболітів 

для боротьби з ВІЛ вважається одним із найважливіших підходів до 

ефективної терапії СНІДу. Біоаналітичне фракціонування та виділення 

вторинних метаболітів з лікарських рослин відповідно до їх попередніх 

високопродуктивних скринінгів забезпечують систематичне джерело нових 

сполук. Оцінка in vitro та in vivo підтвердила терапевтичний потенціал цих 

хімічних сполук. Таким чином, традиційні ліки можуть служити джерелами 

потенційних нових кандидатів на ліки, а первинні дослідження були 

зосереджені на виділенні біоактивних сполук. 

Багато сполук з ефектами проти ВІЛ-1 були перевірені та виділені з 

природних джерел і виявлено, що вони інгібують ВІЛ майже на всіх стадіях 

життєвого циклу вірусу. Вони включають алкалоїди, сульфатовані 

полісахариди, поліфеноли, флавоноїди, кумарини, феноли, дубильні 

речовини, тритерпени, лектини, флороглюциноли, лактони, іридоїди, 

депсидони, похідні О-кафеоїлу, лігнани, інактивуючі рибосоми білки, 

сапоніни, фосфонітози, хінони та пептиди [2, с. 35]. Натуральні продукти є 

великим резервуаром для скринінгу агентів проти ВІЛ з новими структурами 

та противірусними механізмами через їх структурну різноманітність. Було 

виявлено, що різноманітні натуральні продукти інгібують унікальні ферменти 

та білки, що мають вирішальне значення для життєвого циклу ВІЛ, 

включаючи ефективне втручання у процес зворотної транскрипції, 

проникнення вірусу та інгібування інтегрази та протеаз. Однак, механізм 

протидії ВІЛ-інфекції багатьох природних продуктів досі невідомий. Деякі 

рослинні екстракти значно пригнічують ферментну активність реплікації ВІЛ-
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1 і захищають клітини, інфіковані ВІЛ-1. Ці екстракти з анти-ВІЛ-активністю 

також активні проти інших ретровірусів, таких як вірус простого герпесу 

(ВПГ). Більшість досліджень використовували in vitro тестові системи для 

аналізів анти-ВІЛ-1, таких як колориметричний аналіз зворотної 

транскриптази ВІЛ-1, аналіз інтегрази на ВІЛ-1 та флуорогенний аналіз на 

ВІЛ-1 протеазу, проте було проведено кілька досліджень in vivo з 

використанням сполук, виділених із природних джерел. Переглянуто анти-

ВІЛ-активність екстрактів деяких лікарських рослин.  

Було досліджено анти-ВІЛ-активність настою чаю, приготованого з 

китайської лікарської рослини, ідентифікованої як Artemisia annua L., за 

допомогою перевірених клітинних систем. Було виявлено, що настій чаю з 

Artemisia annua є високоактивним зі значеннями IC50 аж до 2,0 мкг/мл. 

Крім того, було виявлено, що артемізинін неактивний при 25 мкг/мл, а 

споріднені види Artemisia afra (не містять артемізиніну) також показали 

подібний рівень активності [3, с. 34]. 

Астрагал мембранний – відомий в традиційній китайській медицині як 

імуностимулятор. Дослідження у пацієнтів з імунодефіцитними та 

імунокомпетентними людьми показали відновлення або збільшення місцевого 

трансплантату проти відторгнення господаря за допомогою екстрактів 

астрагалу. Ці екстракти покращили симптоматику у ВІЛ-інфікованих 

пацієнтів. Отримані результати припускають, що екстракти астрагала є 

безпечними, однак мутагенність ще не вивчена. 

В Індії квіти календули лікарської використовують у мазях для 

лікування ран, герпесу, виразок, обморожень, пошкоджень шкіри, рубців та 

очищення крові. Настої, приготовані з листя, використовувалися для 

лікування варикозу в традиційному вжитку. Екстракт квіток календули 

лікарської (Calendula officinalis) дихлорметан-метанолу (1:1) виявляв потужну 

анти-ВІЛ-активність in vitro (3-(4,5-диметилтіазоліл-2)-2,5-дифенілтетразолій 

бромід) (МТТ) / аналіз на основі тетразолію. Ця активність пояснювалася 

інгібуванням ВІЛ-1-РТ у концентрації 1000 мкг/мл, а також придушенням 

опосередкованого ВІЛ злиття при 500 мкг/мл [4, с. 98]. Органічні та водні 

екстракти висушених квіток з календули лікарської досліджували на їх 

здатність пригнічувати реплікацію вірусу імунодефіциту людини типу 1 (ВІЛ-

1). Обидва екстракти були відносно нетоксичними для людських 

лімфоцитарних клітин Molt-4, але тільки органічний проявляв потужну анти-

ВІЛ-активність в аналізі in vitro на основі МТТ на основі кетразолію. Крім 

того, в присутності органічного екстракту (500 пг/мл) неінфіковані клітини 

Molt-4 були повністю захищені протягом 24 годин від злиття та подальшої 

загибелі, спричиненої спільною культивацією з постійно інфікованим U-

937/ВІЛ-1 клітини. Було також виявлено, що органічний екстракт з квіток 

календули лікарської викликав значне дозо- та часозалежне зниження 
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активності зворотної транскрипції (ВІЛ-1). Інгібування RT на 85% було 

досягнуто після 30-хвилинної обробки частково очищеного ферменту в 

безклітинній системі. Ці результати свідчать про те, що органічний екстракт 

квіток із Calendula oflicinalis має властивості проти ВІЛ, що мають 

терапевтичний інтерес. 

Calophyllum lanigerum var. austrocoriaceum пригнічує цитопатичні 

ефекти ВІЛ-інфекції in vitro. Повідомлялося про фракціонування екстракту та 

хімічної речовини за допомогою біологічного аналізу, а також біологічну 

характеристику активних компонентів як похідних кумарину. Calophyllum 

teysmanni L. виявився активним проти зворотної транскриптази ВІЛ-1, 

опосередкованої сулатролідом, кумарином, виділеними з Calophyllum 

teysmanni. 

Незважаючи на значні досягнення в хіміотерапії проти ВІЛ, 

залишається необхідність у відкритті нових препаратів проти ВІЛ, і лікарські 

рослини можуть відігравати важливу роль у цій справі. Деякі види рослин 

виявили неабияку анти-ВІЛ-активність, особливо Artemisia annua, Garcinia 

edulis, Justicia gendarussa, Phyllanthus pulcher, Rhus chinensis, Smilax 

corbularia, Terminalia paniculata та Tuberaria lignosa. Ці види рослин гідні 

подальшого вивчення для розробки нових варіантів хіміотерапії проти ВІЛ. 

Зокрема, випробування in vivo та, зрештою, клінічні випробування на людях 

необхідно проводити на ключових рослинах та фітохімічних ізолятах. Крім 

того, слід продовжувати безперервну оцінку лікарських рослин щодо анти-

ВІЛ-активності. 
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ФІТОТЕРАПІЯ ПРОТИ ДЕПРЕСІЇ ТА ТРИВОГИ:  

СИСТЕМАТИЧНИЙ ОГЛЯД З ОЦІНКОЮ ПОТЕНЦІЙНОЇ 

ПСИХООНКОЛОГІЧНОЇ АКТУАЛЬНОСТІ  

 

Серед хворих на рак поширені тривога і депресія, що має значний 

негативний вплив. Багато пацієнтів віддають перевагу травам для 

полегшення симптомів, на відміну від ліків, які мають обмежену 

ефективність/побічні ефекти. Серед найбільш вивчених трав – лаванда, 

пасифлора та шафран принесли користь, порівнянну зі стандартними 

анксіолітиками та антидепресантами. Кохош чорний, ромашка та Авраамове 

дерево також є перспективними в цьому плані рослинами. Симптоми тривоги 

або депресії вимірювалися у всіх дослідженнях, але не завжди як основні 

кінцеві показники. В цілому 45% досліджень повідомили про позитивні 

результати з меншою кількістю побічних ефектів у порівнянні зі звичайними 

ліками. Згідно з наявними даними, чорний кохош, ромашка, Авраамове 

дерево, лаванда, пасифлора та шафран виявляються корисними змінам для 

пом’якшення тривоги чи депресії із сприятливими профілями співвідношення 

ризик-користь у порівнянні зі стандартними методами лікування. Вони 

можуть принести користь онкологічним хворим, мінімізуючи навантаження 

ліками та супутні побічні ефекти. Однак, перш ніж можна буде 

рекомендувати ці трави і для подальшої оцінки їх психоонкологічної 

значимості, потрібні добре розроблені великі клінічні випробування.  

Шафран, отриманий з рильця квітки Crocus sativus, зазвичай 

використовується як пряність і як лікарський засіб на Близькому Сході та у 

Південній Азії. У пацієнтів з легкою та помірною тривожністю екстракти 

шафрану були ефективними для полегшення симптомів у кількох 

дослідженнях. Автори також показують, що ефекти порівнянні зі 

стандартними антидепресантами, такими як флуоксетин та іміпрамін. Крім 

того, менш дорогі екстракти пелюсток також були протестовані і виявилися 

ефективними замінниками. Шафран також знизив показники тривоги та 

депресії у жінок з передменструальним синдромом [1, с. 741]. 

Перець п’янкий (Piper methysticum) походить з тропічних островів і 

використовується в традиційній медицині. Дієтичні добавки, що містять його 

екстракти кави, рекламуються як природне лікування тривоги та безсоння. 

WS®1490, стандартизований екстракт сухого кореня, був використаний у 

кількох клінічних випробуваннях, і було показано, що він має анксіолітичний 
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ефект, що перевершує плацебо. Інший екстракт продемонстрував ефекти, 

подібні до ефектів буспірону та опіпрамолу, рецептурних препаратів, що 

використовуються при тривозі та депресії. Водні екстракти перцю п’янкого 

також досліджували Sarris et al., які повідомили, що їхня анксіолітична 

активність краща за плацебо при короткочасному (3 тижні) застосуванні, але 

не така ефективна, як оксазепам, коли вони вводяться у гострих дозах 

протягом одного тижня. В іншому дослідженні цей екстракт збільшив 

статевий потяг у жінок-користувачів та значно зменшив тривогу. Екстракт 

перцю п’янкого також зменшив показники тривоги та депресії як у жінок у 

пери-, так і у жінок у постменопаузі. 

Гінкго білоба – давня рослина, відома своєю лікувальною цінністю 

протягом усієї історії, і культивується по всьому світу. Екстракт листя 

продається як дієтична добавка для поліпшення пам’яті, оскільки він сприяє 

притоку крові. За кілька останніх десятиліть було використано EGB 761®, 

стандартизований екстракт сухого листя G. biloba. У пацієнтів з 

когнітивними порушеннями цей продукт був кращим за плацебо у знятті 

тривоги та депресії. Подібні результати були зареєстровані у пацієнтів з 

тривогою або розсіяним склерозом, зі значним зниженням показників 

тривоги після застосування EGB 761® порівняно з плацебо. Однак результати 

експериментального дослідження показують, що EGB 761® нічим не краще, 

ніж донепезил у пацієнтів з хворобою Альцгеймера, а інший екстракт G. 

biloba (PN246) не був кращим за плацебо у запобіганні сезонним афективним 

депресіям. 

Квітка лаванди (Lavandula angustifolia) використовується в парфумерії 

та ароматерапії, оскільки її аромат має передбачуваний заспокійливий ефект. 

Пероральні добавки з цієї рослини також доступні для найрізноманітніших 

симптомів. Silexan®, продукт, отриманий при паровій дистиляції квіток 

лаванди, був випробуваний у кількох дослідженнях на людях, які показують, 

що його анксіолітична активність краща за плацебо та порівнянні з такими 

ліками, що відпускаються за рецептом, як пароксетин та лоразепам з 

меншою кількістю побічних ефектів. Чай з лаванди також може посилити дію 

антидепресанту циталопраму. Подібні переваги спостерігалися, коли краплі 

екстракту лаванди приймали разом з іміпраміном. 

Бакопа Моньє (Bacopa monnieri) – рослина родом з Південної Азії і 

зазвичай використовується в аюрведичній медицині. Попередні дослідження 

показують, що вона діє як інгібітор ацетилхолінестерази, що свідчить про те, 

що вона може принести користь людям з когнітивною дисфункцією. 

KeenMind®, етанольний екстракт, отриманий зі стебла, листя та кореня, був 

протестований у дорослих у двох дослідженнях. Результати показали 

позитивний вплив на поліпшення когнітивних функцій, але не на 

тривожність. Дослідження з використанням інших екстрактів показали 
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загальне зниження показників тривожності. Однак усі дослідження 

проводилися тільки у здорових добровольців з контролем плацебо. Чи можна 

отримати подібну користь пацієнтам з тривогою та депресією, і як ця 

рослина порівнюється зі стандартними препаратами для боротьби з тривогою 

чи депресією, залишається неясним [2, с. 103]. 

Страстоцвіт походить від квітки Passiflora incarnata, рослини, 

поширеної в південно-східних частинах Америки. Корінні американці 

використовували його як засіб для поліпшення сну та зменшення тривоги. 

Одне дослідження, в якому використовувався традиційний засіб 

приготування чаю, прийнятого перед сном, показало, що він може 

покращити якість сну, але не мав значного впливу на тривогу у порівнянні з 

плацебо. Водний екстракт пасифлори спричинив незначне, але статистично 

значуще поліпшення показників тривоги у пацієнтів, які проходили спінальну 

анестезію, не порушуючи психомоторних функцій або седації. В іншому 

дослідженні стандартизованого P. Incarnata повідомлялося, що екстракт 

зменшує передопераційну тривогу у пацієнтів, які перенесли пахову 

герніорафію. При використанні в якості допоміжного засобу екстракт 

пасифлори покращує психічні симптоми ефективніше, ніж лише клонідин, 

для відміни опіоїдів. У пацієнтів з тривожним розладом екстракт пасифлори 

був не кращим за оксазепам у зменшенні симптомів, але мав менше побічних 

ефектів. Подібні результати були повідомлені в іншому дослідженні, яке 

порівнювало пасифлору з сертраліном. 

Родіола рожева (Rhodiola rosea) – багаторічна рослина, що 

використовується в традиційній медицині в Азії та Східній Європі для 

поліпшення фізичної витривалості та розумової працездатності. Результати 

досліджень екстракту кореня з участю пацієнтів з тривогою та депресією 

показують, що він може зменшити симптоми у порівнянні з плацебо. У 

дорослих із втомою, пов’язаною зі стресом, екстракт R. rosea був не кращим 

за плацебо у зниженні показників депресії. Екстракт кореня також був менш 

ефективним, ніж стандартний антидепресант, сертралін у пацієнтів з легкою 

до помірною депресією, але був пов'язаний з меншою кількістю побічних 

явищ і переносився краще. 

Чорний кохош (Cimicifuga racemosa) – це трава, яка в основному 

продається для корекції симптомів менопаузи. Але у дослідженні жінок у 

постменопаузі він не був настільки ефективним, як флуоксетин, у зниженні 

депресії, хоча він позитивно впливав на приливи. Інше дослідження в цій же 

популяції показало, що стандартизований екстракт чорного кохошу 

Remifemin® був настільки ж ефективним, як і трансдермальне лікування 

естрадіолом у низьких дозах, для зменшення приливів, тривоги та депресії, 

але без гормональних змін, проявлених естрадіолом. Одне дослідження, в 

якому використовувався інший екстракт чорного кохошу, не виявило його 
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більш ефективним, ніж плацебо з рисового борошна. Різні способи 

приготування та дозування можуть пояснювати відсутність ефектів [3, с. 

214]. 

Ромашка лікарська (Matricaria recutita) – трава, популярна завдяки 

своїм розслаблюючим ефектам. У пацієнтів з генералізованим тривожним 

розладом легкої та середньої тяжкості екстракт ромашки демонстрував 

помірну анксіолітичну активність у порівнянні з плацебо. Подальше 

дослідження довгострокових ефектів ромашки показало, що вона 

продовжувала бути ефективною після 38 тижнів, хоча не було значного 

скорочення часу рецидиву. 
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МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІІ  

ОСІБ ЗРІЛОГО ВІКУ ПІСЛЯ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ 

 

Інсульт (у перекладі з латинського «удар») – одна з найтяжчих форм 

судинних уражень головного мозку. В економічно розвинених країнах інсульт 

займає друге або третє місце в структурі захворюваності і смертності. У 

результаті інвалідизації працездатного населення, витрат на тривале 

лікування і реабілітацію, інсульт наносить суспільству величезний 

економічний збиток. 

Ішемічний інсульт, або інфаркт мозку, найчастіше виникає у хворих 

зрілого віку (старше 60 років), які мають в анамнезі інфаркт міокарда, 

порушення серцевого ритму і провідності, ревматичні набуті вади серця, 

цукровий діабет. Велику роль у розвитку ішемічного інсульту відіграють зміни 
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реологічних властивостей крові, патологія магістральних артерій. 

Характерним є розвиток недуги в нічний час без втрати свідомості. 

У світовій практиці реабілітація після інсульту передбачає участь 

декількох спеціалістів: фізичного терапевта (фізичного реабілітолога), який 

забезпечує відновлення рухових функцій, ерготерапевта (забезпечує 

відновлення функції кисті), мовного терапевта (відновлення мови і ковтання) 

(логопеда), медичного психолога (стежить за психологічним станом пацієнта і 

не допускає депресії). 

Основними засобами фізичної реабілітації в постінсультний період є: 

пози, пасивні й активні фізичні вправи, дихальна гімнастика, масаж, 

гідрокінезітерапія, імпульсні струми, відновлювальний масаж. 

Фізична реабілітація пацієнтів з ішемічним інсультом – це система 

заходів, мета котрої відновлювати, компенсувати та розвивати нові фізичні, 

психологічні, соціальні та інші вміння і навички людини, які б дозволяли їй 

брати активну участь у житті суспільства, враховуючи зміну власного 

оточення та довкілля. Фізична реабілітація, орієнтована на відновлення ходи, 

повинна бути доступна для всіх пацієнтів, які оцінюються як стабільні з 

клінічної точки зору. 

Своєчасне і раннє застосування адекватного фізичного навантаження у 

комплексному лікуванні наслідків інсульту дуже часто має вирішальне 

значення при подальшому відновленні таких пацієнтів, оскільки фізичні 

вправи і рання мобілізація є ефективною профілактикою контрактур, 

пролежнів, тромбоемболій, утворення патологічних поз, застійних явищ  у 

легенях, розвитку спастичності паретичних м’язів, що є характерним для осіб, 

які перенесли мозковий інсульт. Рання й адекватна рухова активність 

допомагає відновити втрачені функції, зменшує руховий дефект і покращує 

загальний фізичний та психоемоційний стан пацієнта. 

Як правило, у хворих, які перенесли інсульт, значно погіршується 

фізичний стан. Спостерігаються часті паралічі кінцівок, зниження рухливості 

суглобів, парези, порушення координації. При тяжких формах, коли люди 

змушені дотримуватися тривалого постільного режиму, нерідко розвиваються 

трофічні виразки, застійна пневмонія, атрофуються м’язи. 

Проти цих ускладнень вироблено безліч методів боротьби, але масаж 

займає особливе положення. За його допомогою можна домогтися: зняття 

больового синдрому і спазмів м’язів; нормалізації тонусу: усунення як 

ригідності, так і млявості; поліпшення кровопостачання тканин; нормалізації 

відтоку лімфи; поліпшення рухливості суглобів; профілактики застійної 

пневмонії, трофічних виразок, контрактур (скутості м’язів спазмом). 

Значна перевага масажу – це відсутність побічних ефектів. Його можна 

і бажано розпочинати проводити з перших днів після нападу. Це дозволяє 

значно знизити ймовірність появи віддалених і вторинних наслідків. Важливо 
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розуміти, що масаж у цьому випадку – це важлива медична процедура, а не 

метод релаксації. Його повинен призначати і проводити лікар-реабілітолог 

або кваліфікований масажист.  

Масаж – це не тільки лікувальна процедура, але й діагностична. На 

кожному сеансі лікар відзначає зміну стану, тенденції, що накреслилися, 

реакцію хворого на масаж. Особливу увагу він звертає на тонус м’язів, 

зв’язаність рухів, рухливість, наявність гіпертонусу окремих м’язів, ознаки 

атрофії, болючість. Відповідно до цих даних, лікар змінює час та 

інтенсивність проведення масажу, починаючи з коротких і щадних процедур 

Але роль масажу в реабілітації після інсульту не зводиться до фізичного 

впливу. Він може поліпшити психологічний стан пацієнта, який переніс 

інсульт. Емоційне спілкування за допомогою дотиків – важлива частина 

реабілітації після нападу. 

Зараз все більшого поширення набувають методи фізичної реабілітації 

рекомендовані у наказі МОЗ України від 03.08.2012 р. за № 602  – це Бобат-

терапія, метод Екзарта та PNF.  

Бобат-терапія (розроблена німецькою сім’єю, яка переїхала в Англію в 

тридцятих роках минулого  століття,  Бертою і Карлом  Бобат для  дітей з  

ДЦП) – це нейро-розвивальне лікування, яке відновлює м’язовий тонус і 

стимулює розвиток правильної моторики. Кінцевою метою Бобат-терапії є 

формування правильної схеми руху та застосування отриманих навичок у 

повсякденному житті. Спочатку воно було застосоване лише для дітей, але 

зараз активно застосовується фізіотерапевтами і лікарями лікувальної 

фізкультури й при роботі з дорослими в стадії реабілітації після інсультів. 

Основа методу полягає у тому, що люди, які втратили свої рухові 

функції в результаті хвороби, можуть їх відновити завдяки правильному 

лікуванню. Лікарі стимулюють певні рухи різними вправами, розтягуючи 

короткі м'язи і зміцнюючи слабкі, розширюючи амплітуду руху суглобів, тобто 

Бобат-терапія – це серія прийомів, яка допомагає боротися з м’язової 

спастичністю і поступово замінити патологічні рефлекси і рух на природні, 

щоб в подальшому їх закріпити. 

Хворим з наслідками інсульту можна також призначати реабілітацію за 

методом Екзарта. Апарат Екзарта – це підвісна установка для виконання 

вправ в горизонтальному стані. Він дозволяє пацієнтові розвантажити тіло і 

самостійно управляти впливом гравітації на нього. Зафіксувати хворого 

можна в будь-якій площині, поступово ускладнюючи вправи, тренувати 

сенсомоторний контроль на нестабільній основі. Головне в лікуванні за цією 

методикою – це безболісність, навантаження збільшуються поступово в 

комфортному режимі для пацієнта. Відбувається навчання м’язів руху без 

перевантаження опорно-рухового апарату. 
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Методика PNF виникла в США в роки Другої Світової Війни та на даний 

момент є однією з найбільш вивченої, структурованої і ефективною 

концепцією фізичної реабілітації в країнах Заходу. 

Метою терапії PNF [7] є поліпшення функціонування рухових центрів в 

центральній нервовій системі і формування правильного стереотипу руху за 

рахунок стимуляції пропріорецепторов на периферії. Метод довів свою 

ефективність у відновленні пацієнтів з порушенням рухової активності (в 

тому числі наслідків інсультів).  

З викладеного вище ,підкреслимо, фізична реабілітація осіб зрілого віку 

після ішемічного інсульту забезпечується системною роботою спеціалістів, що 

поєднує в собі масаж, Бобат-терапію, метод Екзарта та PNF, – що дозволяють 

досягти стабільного результату. 
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ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ 

АНТИСЕПТИЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ПРОТИДІЇ COVID-19 

 

В умовах поширення коронавірусної інфекції виробництво 

фармацевтичної продукції в Україні на кінець квітня стрибнуло вгору – на 

22%.  Також компанії з виробництва фармацевтичних препаратів і 

матеріалів стали лідерами за кількістю – їхня чисельність збільшилась на 60%. 

На період введення карантину в Україні спостерігалась паніка серед 

населення, яке почало скуповувати ліки в аптеках та підвищений попит на 

окремі лікарські засоби. Разом з тим, у травні сильно впав імпорт 

фармацевтичної продукції – на 42,5%, до $101,1 млн. Але з початку року у 

цьому секторі фіксується зростання на 6% – до $792,5 млн. 

Для фармацевтичної галузі важливим трендом став розвиток онлайн-

продажів на фоні пандемії коронавірусу – Кабінет міністрів на час карантину 

в Україні дозволив дистанційний продаж ліків і медичних товарів, а також 

здійснення доставки безпосередньо покупцям із дотриманням умов 

транспортування. Перші підсумки роботи сервісу поштової доставки 

медикаментів з аптек свідчать про значний попит серед українців на цю 

послугу. Протягом першого місяця дії послуги (з 10 квітня до 10 травня) Нова 

пошта надіслала одержувачам понад 32 тисячі відправлень із медичними 

препаратами, 24% посилок були доставлені в села та невеликіселища. 36% – 

це замовлення жителів міст.  Найбільше ліків було доставлено у сільську 

місцевість (майже 70 %).  

Найбільш популярними є препарати АТС-групи J05 «Противірусні 

засоби для системного застосування», D08 «Антисептичні та дезінфікуючі 

засоби», також великим попитом користуються медичні маски. Обсяги 

продажу противірусних препаратів зросли майже у 8 разів порівняно 

з аналогічним періодом 2019 р. Споживання  лікарських засобів може значно 

коливатися залежно від рівня захворюваності, переваг у лікарських 

призначеннях, впливу регіональної реклами та промоційної активності і т.ін., 

що в подальшому складає типологію споживання ліків. Серед лідерів 

переважно бренди лікарських засобів: «Юрія-Фарм», «ПРО-фарма», «Дарниця», 

«Дельта Медікел». 

Разом з тим, фармкомпанії на період карантину стикаються з такими 

проблемами як от зростання курсу долара, подорожчання логістики та її  

ускладнення, порушення глобального ланцюжка постачань у фармсекторі, що 

тягне за собою затримки у постачанні та підвищення вартості активних 
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фармацевтичних інгредієнтів (АФІ). Спостерігаються проблеми із реалізацією 

рішення Верховної Ради України про спрощення закупівель для боротьби із 

COVID-19 (замовникам дозволили укладати прямі контракти з 

постачальниками щодо закупівлі товарів та послуг із затвердженого Кабміном 

переліку). На середину червня 2020 року, за цією процедурою державні 

замовники здійснили 33 726 закупівлі на загальну суму 4,3 млрд грн. Однак 

відкритим залишається питання щодо цільового використання коштів та 

корупційної складової. 
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ТРИВАЛІСТЬ УНІФІКОВАНОГО ПРОТОКОЛУ ОРТОДОНТИЧНОЇ ТА 

ОРТОПЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ  ПАЦІЄНТІВ НЕЗНІМНИМИ ЗУБНИМИ 

ПРОТЕЗАМИ З ОПОРОЮ НА ІМПЛАНТАТИ 

 

Виготовлення ортодонтичних конструкцій та протезування зубів з 

опорою на імплантати достатньо широко використовується в практичній 

охороні здоров’я в Україні. Однак відсутність офіційного статусу 

стоматологічної імплантації створює перешкоди до повноцінного ії 

впровадження в клінічний процес лікувальних установ [1]. 

 Як показує аналіз офіційних документів, одним із зупиняючих 

факторів є відсутність як нормативів часу виконання спеціалізованих 

протоколів так і самих протоколів надання подібного виду послуг у вигляді 

наказів МОЗ України [2, 6, 7].  

Найбільш поширеними видами ортопедичної та ортодонтичної 

реабілітації із застосуванням стоматологічних імплантатів є незнімні зубні 

протези та ортодонтичні конструкції, які фіксуються за допомогою цементу 

на абатментах, що вкручуються або на абатментах, що прикручуються. 

Основним критерієм вибору між ними є показник ангулярності опорних 

імплантатів.  

Якщо імплантати встановлені достатньо паралельно, то цілком логічним 

є застосування монолітних стандартних абатментів, що вкручуються. В тому 

ж випадку коли  необхідно компенсувати кут нахилу імплантатів, треба 

використовувати різноманітні види абатментів, що прикручуються [3, 4, 5, 

8]. 
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Ціль дослідження – встановити та порівняти тривалість уніфікованих 

протоколів протезування незнімними зубними протезами з опорою на 

імплантати на абатментах, що вкручуються або прикручуються гвинтами.  

Аналітичний метод – для встановлення структури клінічних процесів та 

характеру трудових витрат при їх виконанні, хронометраж – для 

встановлення тривалості процесів надання медичної допомоги, 

математичний – для розрахунку нормативів часу, статистичний – для обробки 

даних результатів дослідження.  

Згідно офіційній методики проведення хронометражних вимірів та 

встановлення нормативів часу застосовується формула НЧ = Тп + К х Тзп, де 

НЧ – норматив часу, Тп – постійні витрати часу, які не залежать від кількості 

та конструкції протезу, Тзп – змінно-постійні витрати часу, які повністю 

залежать від даних показників [9]. 

Проведені за період 2017-2021 років співробітниками відділу 

ортопедичної стоматології «Інституту стоматології та щелепно-лицевої хірургії 

НАМН України», кафедри ортодонтії Одеського національного медичного 

університету та кафедри охорони здоров’я «Міжнародного класичного 

університету ім. Пилипа Орлика» в різних медико-географічних регіонах 

країни хронометражні дослідження тривалості виготовлення 11 лікарями 23 

незнімних зубних протезів різноманітної конструкції на абатментах, що 

вкручуються, з котрих 14 мостоподібних протезів з двома опорами та 9 

поодиноких коронок,  які були встановлені 11 пацієнтам на 37 імплантатах 

показали, що їх протокол в середньому триває 194,30 хвилин на 

мостоподібний протез з двома  опорами, та 165,16 хвилин на поодиноку 

коронку відповідно. 

При протетичній реабілітації 7 лікарями 7 пацієнтів, яким було 

виготовлено 13 поодиноких коронок та 8 мостоподібних зубних протезів 

різноманітної конструкції з двома опорами з фіксацією на абатментах, що 

прикручуються на 29 імплантатах, виявилось, що середня тривалість 

протетичного протоколу на мостоподібний протез на двох опорах складає 

227,36 хвилини, а на поодиноку коронку 202,20 хвилини.  

Математичний аналіз показав, що тривалість уніфікованого протоколу 

протетичної реабілітації мостоподібними протезами з опорою на 2 імплантати 

на абатментах, що прикручуються в середньому більше, ніж тривалість 

протоколу виготовлення подібного протезу на стандартних абатментах, що 

вкручуються.  

Подібним чином, протокол виготовлення поодиноких коронок на 

імплантатах на абатментах, що прикручуються триває довше ніж протокол 

протезування поодинокими коронками на абатментах, що вкручуються.  

При протетичній реабілітації пацієнтів незнімними зубними протезами 

на абатментах, що вкручуються, тривалість протоколу на поодиноку коронку 
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– 165,16 хв., а на мостоподібний протез на 2 опорах – 194,30 хв., На 

абатментах,що прикручуються – 202,27 хв., та 227,36 хв. відповідно.  

Таким чином, можна зробить висновок, що при непаралельному 

встановлені опорних імплантатів  тривалість уніфікованого протоколу 

збільшується порядку 7% на виготовлення поодиноких коронок, та 11% на 

мостоподібні протези. 
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МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ УЧАСНИКІВ  

ОПЕРАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ СИЛ (ООС) 

 

У теперішній важкий час для України багато її героїв отримують 

поранення різного ступеня важкості під час ведення бойових дій. Звичайно, 

їм надається перша медична допомога та кваліфікована і спеціалізована у 

військових госпіталях та спеціалізованих медичних закладах. Але дуже 

важливе значення має також і послідуюча реабілітація 

військовослужбовців для повного відновлення іх функцій та можливості 

повноцінно працювати й жити в суспільстві. Мається на увазі не лише 

психологічна реабілітація, а й фізична. 

У державі потрібно чітко налагодити та врегулювати процеси 

реабілітації військовослужбовців після поранень в зоні бойових дій. І якщо 

психологічна реабілітація в деякій мірі налагоджується шляхом надання 

психологічної допомоги психологами на волонтерських засадах, то фізична 

реабілітація, як така, практично не існує. 

Пройшовши лікування в госпіталі, військовослужбовці стикаються з 

проблемою відновлення своєї функціональності. Адже наслідки поранень та 

тривала прикутість до ліжка з обмеженням рухливості призводять до атрофії 

та ослаблення м’язів, формуються контрактури, які не дають можливості 

повноцінно рухатись. Навіть після врятування кінцівки, ефективної репозиціі 

кісткових уламків чи фіксації переломів хребта необхідна реабілітація. Це 

дуже важливе завдання, без якого неможливе повноцінне повернення 

військовослужбовця до мирного життя. 

Реабілітація військовослужбовців після поранень потребує тривалого 

часу, який може тривати від 1-2 до 5-6 місяців і більше. Це потребує терпіння 

й наполегливості не лише самого пораненого, а й професіоналізму, чуйності 

та терпіння медичного персоналу. 

Важливим для реабілітації військових є також правильний підхід. 

Мається на увазі вибір оптимальних прийомів та технічних засобів для 

найбільш ефективного впливу в тій чи іншій ситуації. Це визначає швидкість 

реабілітаційних заходів, комфортне перенесення процедур та відповідний 

результат. 

Необхідність розв’язання проблем реабілітації учасників операції 

обєднаних сил (ООС) нині є одним з найбільш значущих питань. 

Багатогранність завдань медичної реабілітації постраждалих в АТО потребує 
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ефективного функціонування цієї системи як самостійного напряму клінічної 

та соціальної медицини. 

У МОЗ України створено окремий відділ медичної реабілітації та 

паліативної медицини, який буде курирувати роботу цього напряму. 

Розробкою наукових програм, протоколів реабілітації, методичним 

керівництвом реабілітаційних закладів займаються дев’ять науково-дослідних 

установ, зокрема  НДІ реабілітації інвалідів Вінницького національного 

медичного університету ім. М. І. Пирогова, Український НДІ медичної 

реабілітації та курортології (м. Одеса), Український НДІ соціальної і судової 

психіатрії та наркології (м. Київ); Український державний НДІ медико-

соціальних проблем інвалідності. У ВНЗ працюють 11 профільних кафедр і 

три кафедри в закладах післядипломної освіти. 

Клінічну базу становлять 11 лікарень відновного лікування – усього 1 

тис. 888 ліжок, згодом до них долучилися обласні госпіталі інвалідів війни – 

ще 7 тис. 248 ліжок, сім фізіотерапевтичних лікарень, понад 12 тис. ліжок 

ЗАТ «Укрпрофоздоровниці» та відомчих санаторно-курортних закладів. 

Розробкою програм реабілітації учасників АТО займається 

безпосередньо український уряд, а от кадрову підтримку надають західні 

союзники України, які відряджають в Україну висококваліфікованих 

психологів. Не залишилися осторонь і волонтери: вони збирають кошти на 

придбання протезів для тих, кого війна зробила інвалідами. 

Експерти закликають владу активізувати роботу з реабілітації інвалідів. 

Тим часом значний  внесок у цю справу роблять волонтери, які допомагають 

державі втілювати в життя реабілітаційні програми, а також працюють 

безпосередньо з вояками. Завдяки їхнім зусиллям влада стала працювати 

швидше, але розв’язати всі проблеми поки що не вдається, що і спричиняє 

затримки. 

За інформацією ЗМІ, волонтери з Німеччини, Франції, Австрії, 

Словаччини та США спільними зусиллями збирають кошти для українських 

вояків не тільки в Україні, а й за кордоном. Крім того, вони оперативно 

допомагають військовим ліками та медичним обладнанням, причому солдати 

мають змогу проходити спеціальне лікування. Волонтери також відправили 

на реабілітацію за кордон уже понад 100 українських військовослужбовців. 

Отже, розв’язати всі проблеми лікування та реабілітації постраждалих 

під час воєнних дій буде нелегко, але це стане можливим при повній 

мобілізації зусиль державних органів, медиків,  волонтерів, за підтримки 

зарубіжних партнерів. 
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ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ ВІДНОВЛЕННЯ ПРИ МІОФАСЦІАЛЬНОМУ 

БОЛЬОВОМУ  СИНДРОМУ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ 

 

Біль є найчастішою причиною, із приводу якої пацієнти звертаються по 

медичну допомогу. Біль у спині  різної інтенсивності у той чи інший період 

життя відзначають 80 100% популяції. Протягом року на біль у спині 

скаржаться приблизно 20% осіб, із них половина – працездатного віку. При 

цьому майже вдвічі частіше больовий синдром зустрічається в тих, чия 

робота пов’язана з фізичним навантаженням. 

Біль у спині – складний різнорідний медичний стан, що включає 

широкий спектр симптомів. Крім того, це часта причина тимчасової 

непрацездатності та інвалідизації, яку за масштабами фінансових витрат 

перевершує лише головний біль. Систематичний аналіз даних глобального 

тягаря хвороб 2019 р. показав, що біль у спині стабільно посідає одне з 

перших місць серед причин непрацездатності населення багатьох країн світу 

та є причиною багатьох років життя, скоригованих на інвалідність. 

Розглянемо  сучасне трактування м’язового болю, а саме – 

міофасціальний больовий синдром. 

Зв’язки та фасції – ось ті складові нашого тіла, про які багато хто, 

чомусь, забуває. Фасція – це особливий вид гнучкої сполучної тканини 

організму людини. Її функція – підтримувати, стабілізувати м’язи, а також 

відокремлювати їх один від одного. Якщо звичайний м’язовий біль – 

поверхневий, то міофасціальний – глибинний і необхідно знати спеціальну 

техніку фізичної терапії, за допомогою якої позбавлятися від такого болю.   

http://www.vz.kiev.ua/medichna-reabilitaciya-v-ukra%D1%97ni-potribne-povne-perezavantazhennya
http://www.vz.kiev.ua/medichna-reabilitaciya-v-ukra%D1%97ni-potribne-povne-perezavantazhennya
http://ukraine.setimes.com/uk/articles/uwi/features
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Такий біль виникає, коли фасція зменшується (стискується). У 

результаті такого зменшення фасція стає тісною для м’язу, і йому під впливом 

тиску, доводиться самому рефлекторно стискатися. Як тільки м’язове 

стиснення досягає певної сили, м’яз автоматично затискає нервові 

закінчення, вени і артерії, які проходять крізь нього. Але найголовніше – 

затиснутий м’яз вже не зможе нормально скорочуватися. Такий м’яз починає 

гірше працювати та слабне, а людина відчуває біль. 

У більшості випадків м'язово-скелетні болі є симптомами 

міофасціального синдрому, який в свою чергу провокується дією тригерних 

точок: латентних або активних. 

Активна тригерна точка являє собою фокус максимальної дратівливості 

і болючості в м'язі, що має специфічну зону відображення неприємних 

відчуттів, які можуть виникати як в стані спокою, так і в русі. Упевнитися в 

появі подібних точок можна за допомогою пальпації - натискання пальцями 

на ділянку шкіри. Як правило, відповіддю на стимуляцію тригерних точок 

виступає локальний, судомний рух м'язів, що супроводжується посиленням 

больових відчуттів. 

Латентні точки викликають біль тільки при пальпації. При здійсненні 

пальпації хворий може відчути відображення болю у віддаленій від її вогнища 

зоні. 

Міофасціальний больовий синдром є одним із найпоширеніших 

больових синдромів серед населення. Несвоєчасне звернення до фахівця 

може привести до втрати працездатності, порушення опорно-рухового 

апарату та інвалідизації. 

У спазмованому м’язі розвивається кисневе голодування і порушується 

обмін речовин, що при вираженому і тривалому спазмі призводить до 

дегенерації м’язових волокон і запальним процесам. Без лікування або при 

неправильному лікуванні міофасциальний біль може перерости в хронічну 

форму. 

Найголовнішим завданням  фізичної терапії хворих з гострим 

міофасціальним больовим синдромом є зняття білю, м’язового спазму, 

розвантаження хребета,нормалізація психоемоційного стану. 

Терапія міофасціального больового синдрому є комплексною і вимагає 

таких заходів як: медикаментозне лікування (для зменшення спазму м’язів та 

болю),масаж (класичний,точковий ). В основі механізму масажу лежить 

складний процес, зумовленний нервово-рефлекторним, гуморальним та 

механічним впливом. Масаж позитивно впливає на м’язи, він покращує 

кровообіг і окислювально-відновні процеси, що відбуваються у м'язах, сприяє 

надходженню до них більшої кількості кисню, прискорює вихід продуктів 

обміну. Механічний вплив допомагає зняти набряклість, задерев'янілість 

м'язів, в результаті вони стають м'якими й еластичними, в них зменшується 
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вміст молочної та інших органічних кислот, проходять болісні відчуття, 

викликані надмірним напруженням під час фізичних навантаження.  

Правильно виконаний масаж здатний відновити працездатність 

стомлених м'язів всього за 10 хв. Пояснюється це тим, що при виконанні 

массажу  виділяється речовина ацетилхолін, яка активізує передачу нервових 

імпульсів по нервових закінченнях, що викликає збудження м'язового 

волокна. Однак для досягнення більшого ефекту слід використовувати при 

масажі м'язів такі прийоми, як розминання, натискання, биття, тобто ті, де 

потрібно використовувати додаткову силу. А також рекомендовано 

застосовувати прийоми мануальної терапії, постізометричної релаксації, різні 

вправи лікувальної фізичної культури, прийоми прикладної кінезіотерапії, та 

метод сухої голки . Це інвазивний метод впливу на м'яз або розташовані 

більш поверхнево тканини для поліпшення мікроциркуляції, усунення 

тригерних точок і спазмів за допомогою введення спеціальної тонкої 

філіформной (ниткоподібної) голки. 

Таким чином в нашому арсеналі терапії міофасціального синдрому 

наявні декілька прийомів , які дають позитивний ефект  при лікуванні 

данного синдрому.  
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УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ НАДАННЯ СУЧАСНИХ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ  
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У ситуації, коли якість медичних послуг набуває все більшого значення 

для організацій та медичних установ означає покращити їх якість і тим 

самим покращити їх конкурентоспроможності в умовах сучасного 

глобального і конкурентного ринку. Більше не постає питання, чи слід 

включати якість сектору охорони здоров'я, постає питання як найбільш 

ефективніше це зробити,  це стає цілком розумним, чому якість глибоко 

вбудовані в систему охорони здоров'я і чому це має велике значення для 

забезпечення надання медичних послуг кожному окремому пацієнту/клієнту. 

Основним завданням будь - якої сучасної організації, є увага вищого 
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керівництва та всіх працівників спрямовані на впровадженні системи 

управління якості, що базується на чинній ISO 9001, що є відмінною моделлю 

системи менеджменту якості.  

На думку деяких авторів [ 3 ], зусилля щоб підвищити ефективність 

організації шляхом стандартизації впровадження якості медичних послуг 

виявилися успішними у серійному виробництві або за рахунок 

адміністративного втручання. Однак процес вдосконалення та залучення 

працівників шляхом впровадження системи управління якістю також можуть 

бути успішно застосовані в охороні здоров'я.  

Сьогодні більшість авторів погоджуються, що розробка та 

впровадження системи управління якістю в охороні здоров'я організації 

представляє революційну зміну для організацій. На управління якістю 

впливає структура, ядро, внутрішнє та зовнішнє, право власності та 

відносини між (пацієнт/клієнт), система якості та майже все інші системи та 

сегменти організації. Маючи це на увазі, це цілком нормально розумно, що за 

останні пару десятиліть в організації досягнуто великих успіхів та призвело 

до ситуації, коли організації все більше орієнтуються на процеси, а не до 

організаційну складову[ 2 ]. 

Різні дослідники намагалися винайти, покращити та впровадити різну 

якість в управлінську практику, яка допомогла б знайти оптимальний спосіб 

догляду за кожним пацієнтом. Сучасна література свідчить про 

невизначеність якість медичних послуг. В умовах невизначеності, досі 

залишається фундаментальний підхід який зводить всі поточні лікарські 

помилки та причини невдач як результат відсутності системи якості.  

Однак Філіпович вважаєі: по - перше, послуги охорони здоров’я є 

специфічними через фізичний і психічний стан залучення пацієнтів до 

процесу надання послуг. Іншими словами, надання медичних послуг 

ґрунтується на наданні послуг тобто постійну взаємодію між здоров'ям 

фахівців та догляду лікарів або медиків та замовника (пацієнта/клієнта). 

Клієнти можуть мати трохи знання професійних аспектів послуги. Відносини 

між пацієнтів та медичного персоналу є основою для створення вхідних 

елементів у процесі. Чи будуть пацієнти співпрацювати і, отже, чи будуть 

вони задоволені наданими послугами, залежить переважно від медичного 

персоналу. Без ефективних вкладів пацієнта/клієнта (їх потреби, вимоги та 

очікування, повідомлення про його здоров'я стан, потенційні несприятливі 

наслідки та розладів), ефективного лікування немає можливості [1].  

3) Оплата та надання послуг - це два абсолютно окремі види діяльності 

в охорона здоров'я України. Оплата медичних послуг зазвичай робиться 

третьою стороною. Тому, повинен постачальник медичних послуг 

задовольняти не тільки вимогам клієнта (пацієнта/клієнта), а також особа, 
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яка оплачує цю медичну допомогу послуги (наприклад, охорона здоров’я 

страхування). 

4) Послуги охорони здоров’я характеризуються складністю з'єднань і 

взаємодії між пацієнтами, клієнтами, лікарі та інші медичні працівники, 

постачальники медичного та немедичного обладнання, матеріали та ресурси, 

здоров'я страхування по догляду, законодавчі та інші контролюючі органи.  

Основна ідея створення державно-приватного партнерства у медичні 

сфері вилягає в піднятті якості медичних послуг, забезпеченні високої 

ефективності бюджетного фінансування та діяльності за рахунок 

впровадження практики приватних партнерів  або застосуванні зарубіжного 

досвіду тощо. Таким чином, впровадження партнерства між державою та 

бізнесом стане передумовою залучення додаткових ресурсів для державної 

сфери охорони здоров’я. Розподілення функцій та сфер компетенції і дій у 

галузі охорони здоров’я має поширюватися на державний сектор, приватну 

медицину та державно-приватне партнерство. Це справлятиме влив на 

інноваційні форми, які забезпечує проектний менеджмент, стимулюватиме 

підприємство та його попит, вирішить медико-соціальні проблеми нашої 

держави [4 с.416]. 

Список використаних джерел 

1. Filipović, J., Đurić, M., & Ruso, J. (2018). Sistem menadžmenta kvalitetom. 

Fakultet organizacionih nauka. Beograd. Р. 144-158. 

3. Spath, P. (2014). Introduction to Health care Quality Management (Vol. 2). 

Chicago. IL. Health Administration Press. Р. 234-237. 

4. Antony, J., Palsuk, P., Gupta, S., Mishra, D., & Barach, P. (2017). Six Sigma 

in health care: a systematic review of madecine. Р. 21-28. 

5. Шевчук Ю. В. Розвиток державно-приватного партнерства у контексті 

вдосконалення фінансового забезпечення сфери охорони здоров’я. 

Економічний вісник університету. 2017. Вип. 33(1). С. 416-428. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Орликіана-2021: проблеми та перспективи сучасної освіти : матеріали 

науково-практичного симпозіуму 

405 

 

УДК 616.24-008.64 – 085:616.98:578.834.COVID-19 

Віктор ЛУК’ЯНЧУК, Дар’я ГОРДІЙЧУК 

м. Миколаїв, м. Харків. 

lvdlug@ukr.net, daria_hordiichuk@ukr.net 

 

ШЛЯХИ СУЧАСНОЇ ФАРМАКОТЕРАПІЇ ЗА УМОВ ЛЕГЕНЕВОЇ 

НЕДОСТАТНОСТІ ПРИ КОРОНАВІРУСНІЙ ХВОРОБІ. 

 

Виникнення та поширеність нового коронавірусного захворювання 

(COVID-19) - це всеохоплююча криза, що кидає виклик медицині й соціуму в 

усьому світі. Примітним є те, що вже наприкінці першого тижня перебігу  

COVID-19 призводить до розвитку пневмонії та гострої легеневої 

недостатності, а нерідко й смерті.  

У даний час специфічної противірусної терапії COVID-19 не існує. 

Противірусні препарати, такі як рибавірин, лопінавір-ритонавір, було 

апробовано з урахуванням відомих механізмів дії за умов лікування інфекцій 

ВІЛ, SARS та MERS.  

Гідроксіхлорохін (HCQ) являє собою 9-амінохінолін, який зазвичай 

використовується для лікування малярії, а також в якості протизапального 

препарату при системній червоній вовчанці та ревматоїдному артриті. 

Дослідження клітинних ліній показали, що використання HCQ знижує 

секрецію прозапальних цитокінів, тим самим пригнічує надмірну імунну 

реакцію при коронавірусній хворобі. Якщо виникає «цитокіновий шторм», 

використання селективної цитокінової блокади (наприклад, анакінра або 

тоцілізумаб) вважається доцільним. Анакінра - один з антагоністів 

інтерлейкіну, блокує його дію. Антибіотики і/або протигрибкові препарати 

необхідні при супутніх інфекціях, таких як мікоплазма і хламідіоз.  

Тривала макролідна терапія, у т.ч. як модулятор імунної функції, в 

даний час схвалена і показала високу ефективність. Доведено, що 

антипаразитарний препарат івермектин пригнічує реплікацію SARS-CoV-2 in 

vitro.  

На сьогоднішній день, лікарі виступають за короткострокову терапію 

стероїдами в низьких або помірних дозах при гострому респіраторному 

дистрес-синдромі (ГРДС) і легеневої недостатності, викликаних COVID-19. 

Використання кортикостероїдів повинно залежати від тяжкості інфекції і 

відповідної реакції, ступеня задишки, з/або без ГРДС, і поліпшення стану 

легень. Кортикостероїди можуть вводитися в короткі терміни (3-7 днів). 

Запропонована доза метилпреднізолону не повинна перевищувати 1-2 мг/кг 

на день. 

Згідно рекомендацій міжнародного товариства з тромбозу і гемостазу 

та французьких рекомендацій, профілактичне введення гепарину є 
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доцільним, якщо пацієнти потребують інтенсивної терапії та при відсутності 

протипоказань. Окрім того, терапевтичні антикоагулянти слід призначати, 

якщо є будь-які докази тромботичного стану або якщо є вагома підозра на 

тромбоемболію легеневої артерії, а візуалізоване обстеження для 

підтвердження діагнозу неможливе. Інтерлейкін 6 (IL-6) являє собою 

плейотропний прозапальний цитокин, що продукується різними типами 

клітин, включаючи лімфоцити, моноцити і фібробласти. Інфекція, 

спричинена коронавірусом, пов'язана з важким гострим респіраторним 

синдромом (SARS-CoV), викликає дозозалежну продукцію IL-6 епітеліальними 

клітинами бронхів. Існує два класи інгібіторів IL-6, схвалених FDA: 

моноклональні антитіла проти рецептора IL-6 (наприклад, сарілумаб, 

тоцілізумаб) і моноклональні антитіла проти IL-6 (наприклад, силтуксімаб). Ці 

препарати були одобрені для лікування пацієнтів з COVID-19, у яких 

спостерігається системне запалення.  

Потенційне використання N-ацетилцистеїну при COVID-19 багато в 

чому визначається попередніми дослідженнями інших вірусів, таких як грип і 

респіраторно-синцитіальних вірусів. Було відзначено здатність  

N-ацетилцистеїну синтезувати глутатіон, покращувати проліферативну 

відповідь Т-лімфоцитів і модулювати запальний шлях. З огляду на те, що 

важка форма COVID-19 володіє загальними домінуючими факторами ризику 

ідіопатичного легеневого фіброзу, ефективність N-ацетилцистеїну для 

уповільнення швидкості зниження життєвої ємності легень і здатності легень 

до дифузії монооксиду вуглецю при одноразовому видиху є раціональним 

варіантом лікування пацієнтів, інфікованих COVID-19. 

Оскільки кількість госпіталізацій збільшується через поширення 

коронавірусної хвороби, сальбутамол став першою лінією захисту для 

пацієнтів з COVID-19 з респіраторним дистрес-синдромом у відділенні 

невідкладної допомоги. Особливі групи населення, такі як літні пацієнти з 

астмою або хронічними обструктивними захворюваннями легень (ХОЗЛ) і 

недоношені діти з ураженням легень через респіраторно-синцитіальний вірус, 

в значній мірі покладаються на дозовані інгалятори сальбутамолу.  

Фамотидин є антагоністом рецепторів гістаміну-2 (H2RA), який 

пригнічує вироблення шлункової кислоти. Після ряду проведених досліджень 

було виявлено, що фамотидин може діяти як потенційний інгібітор  

3-хімотріпсіноподібної протеази, ключового ферменту в життєвому циклі 

SARS-CoV-2. Дослідження показало, що використання фамотидину було 

пов'язано зі зниженням ризику інтубації або смерті серед госпіталізованих 

пацієнтів з COVID-19. Ряд досліджень також показав, що омепразол (інгібітор 

протонної помпи) може пригнічувати реплікацію вірусу, перешкоджаючи 

підкислення лізосом. Таким чином, апротинін або ремдесівір з омепразолом 

можуть бути скомбіновані для терапії COVID-19. Проте, фахівці з обережним 
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оптимізмом дивляться на ці ліки, враховуючи їх широку доступність, низьку 

вартість, вищу біодоступність і кращу переносимість в цілому. Нове 

використання блокаторів гістамінових рецепторів та інгібіторів протонної 

помпи) при COVID-19 все ще знаходиться на початковій стадії без будь-яких 

підтверджуючих досліджень.  

Проведений огляд найбільш популярних і доступних засобів 

фармакотерапії легеневої недостатності при COVID 19 вказує на необхідність 

і раціональність пошуку все більш ефективних і менш токсичних засобів для 

боротьби з інфекцією або її ускладненнями. 
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ВИКОРИСТАННЯ НЕТРАДИЦІЙНИХ МЕТОДІВ  

ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА ОСНОВІ СИСТЕМИ БЕСТ 

 

На теперішній час учені практично всіх країн світу дійшли до 

однозначного висновку: природні, натуральні методи і способи лікування 

здебільшого не тільки не поступаються за своєю ефективністю впливу на 

органи і тканини фармакотерапевтичним препаратам, але і за деякими 

показниками перевершують їх. До того ж, як правило, вони не мають 

серйозних побічних ефектів. Сучасна медицина починає повертатися до 

вивчення методів нетрадиційної терапії [5].  

Дедалі частіше згадуються і переосмислюються рецепти наших предків. 

Таке повернення до давніх народних традиційних методів лікування властиве 

не лише для нашої країни: 20% європейців і американців використовують 

тепер нетрадиційну медицину [4].  

У лікуванні найбільший ефект досягається в тих випадках, коли зусилля 

офіційної та народної медицини поєднуються. Тобто в період загострення 

хвороби застосовують засоби й методи традиційної медицини (основний курс 

лікування), а потім тривалий термін – методи нетрадиційної медицини.  

Дотепер більшість лікарів не орієнтовані на такий підхід до лікування 

хворих: основне, відновне і профілактичне лікування проводиться 

медикаментозними препаратами, що часто призводить до ускладнень. Не 

варто протиставляти народну медицину офіційній. Обидві відображують різні 

аспекти боротьби за здоров'я людини [2].  
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БЕСТ- це комплексний підхід до пацієнта, системний вплив на різні 

відображення фізичного тіла - це медицина орієнтована на проблеми, що 

породжуються нинішнім агресивним середовищем [3].  

Метод Біо-енерго-сістемної терапіі (БЕСТ), не має аналогів в світі. 

Засновником цієї системи є Зуєв Євген Йосипович – цілитель в п'ятому 

поколінні, людина, при житті став легендою. Старший науковий співробітник 

НДІ фізичної культури. Лікар-практик, новатор. Викладач. Сфери його 

діяльності: інтенсивна реабілітація осіб, які страждають психо-соматичними 

порушеннями і адаптація людини до зовнішніх умов зовнішнього 

середовища. Глибинна психокорекція.  

На основі ідей Зуєва Є.Й. продовжують розроблятися і впроваджуються 

ефективно діючі технології в практику загально клінічної, спортивної, 

адаптивної медицини, ЛФК, педіатрії, психотерапії, сексопатології, 

гінекології, глибинної косметології. 

Продовжувачем та активним новатором став Березовський Олександр 

Михайлович – доктор натуральної медицини, академік ЕАЕН, керівник 

реабілітаційного центру СПФР в Москві, а також лікар-реабілітолог, член 

Української Національної Товариства натуральної медицини, володар нагород 

- медалі імені Альберта Швейцера «За гуманізм і служіння народу, медалі 

«Видатний натуропат Європи 2012», медалі імені Мечникова «За внесок і 

зміцнення здоров'я нації», Росія) [1].  

Відмінною особливістю методики БЕСТ є гармонійний сплав різних 

прийомів реабілітації, які поєднують прийоми китайської, індійської, 

традиційної слов'янської медицини та сучасних напрямків психотерапії. 

В системі БЕСТ використовуються прийоми трьох видів масажу: 

класичного, точкового і безконтактного і трьох видів терапії: мануальної, йоги 

і психотерапії. 

БЕСТ, як комплексний підхід і системну реабілітацію, включає в себе 

вплив на всю систему людини, на його енергетичні центри, канали і 

меридіани, біологічно активні зони і точки. А також має фізичний, 

біоенергетичний і психотерапевтичний вплив, який і дає терапевтичний 

ефект: 

Тілесно-орієнтована терапія БЕСТ спрямована на вирішення таких проблем: 

знижує психоемоційну напруженість, знімає депресивні стани, покращує 

роботу органів серцево-судинної системи, опорно-рухового апарату, 

нормалізує роботу ендокринної системи, та багато інших. 
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ЛІКУВАЛЬНИЙ МАСАЖ ЯК МЕТОД ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ  

ПАЦІЄНТІВ ПРИ ТРАВМУВАННІ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ 

 

Масаж для лікування та відновлення працездатності використовували 

люди з давніх часів, але з середини ХХ століття лікувальний масаж отримує 

наукове обґрунтування. Знання масажу є елементом загальної культури 

суспільства, оскільки цей широко доступний кожному і простий у 

застосуванні лікувальний метод – це одна з найважливіших умов 

профілактики захворювань та травматизації, а також  підтримання високого 

рівня здоров’я людини. 

Науковими спостереженнями давно встановлена благотворна дія 

лікувального масажу на організм людини. На підставі робіт С.П. Боткіна, 

В.М.Бехтерева, І.М. Сеченова було показано, що в основі лікувальної дії 

масажу лежать анатомо-функціональні зв’язки шкіри і підшкірних тканин з 

різними органами організму, таким чином, що механічне подразнення 

поверхні тіла людини викликає рефлекторні зміни в стані внутрішнього 

органу, що призводить в результаті до його одужання [2].  

У наш час немає медичної установи (лікарні, клініки, поліклініки), а 

також установи санаторно-курортного комплексу, де б не застосовувався 

масаж як ефективний лікувальний метод. Ця методика визнана офіційно - її 

застосовують у провідних клініках світу поряд з іншими 

фізіотерапевтичними процедурами, починаючи від ударно-хвильової терапії і 

закінчуючи кінезіотейпуванням, носінням компресійної білизни тощо.  

За даними Держкомстату [1], в Україні щороку від нещасних випадків 

невиробничого характеру травмується понад 2 млн. осіб, з яких близько 365 

тис. осіб стають інвалідами. Це особи переважно працездатного віку (близько 
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75%). Тому питання реабілітації хворих після травмування опорно-рухового 

апарату є актуальним, а швидке відновлення працездатності позитивно 

впливає на людину та має соціальне значення. Треба зазначити, що 

лікувальний масаж при травмах і захворюваннях опорно-рухового апарату є 

простим і в той же час одним із найефективніших засобів реабілітації. 

Лікувальний масаж може бути профілактичним, тобто для 

попередження захворювання або травми чи його рецидиву, і реабілітаційним, 

спрямованим на відновлення втрачених функцій і навичок, зняття напруги, 

поліпшення стану шкіри і м'язового тонусу. Профілактичний масаж 

відрізняється від реабілітаційного періодичністю сеансів. Важлива умова, 

необхідна для досягнення максимального ефекту – точне планування 

кількості відвідувань і часу проведення сеансу. 

Лікувальний масаж – це метод мануального впливу з застосуванням 

розтирань, погладжувань, вібрацій, натискань на шкірні покриви та інших 

технік, які надають профілактичний та оздоровчий ефекти. Зазначаємо, що 

дію масажу на людський організм не можна розглядати спрощено як суто 

механічний вплив на тканини, що масажуються. Реабілітаційний масаж має 

місцевий та  загальний нервово-рефлекторний вплив. Під впливом 

процедури, в організмі відбуваються функціональні зміни центральної і 

периферійної нервової системи, системи і функцій дихання, роботи органів 

травлення, посилення крово- і лімфотоку та обмінних процесів. У масажі 

багато залежить від кровопостачання травмованої ділянки. Мета процедури 

посттравматичної реабілітації - відновлення кровотоку. Зокрема реабілітація 

каналів кровопостачання кістки забезпечується саме масажем. У зв’язку з 

цим раннє застосування подібних практик реабілітації особливо корисне 

після переломів кісток [3]. 

Процедура масажу складається з низки окремих масажних прийомів, 

які застосовуються для нормалізації функції при різних травмуваннях. 

Залежно від характеру функціональних порушень, масаж застосовується у 

різноманітних модифікаціях, має свою методику, показання та 

протипоказання, чинить загальний  і локальний  впливи. Техніка залежить від 

конкретних цілей і від типу травми.  

Лікувальний масаж при травмах сприяє зменшенню болю, набряків, 

нормалізації функцій суглобів і м’'язів, запобігає розвитку спайок, що ведуть 

до утворення контрактур. За рахунок посилення кровообігу і лімфовідтоку 

поліпшується живлення тканин, прискорюється зростання кісткової мозолі, 

стимулюються процеси регенерації тканин і відновлення м’язового тонусу. 

Масаж показаний при ударах, розтягненнях м'язів і сухожиль, при травмах 

на всіх стадіях загоєння. Висока ефективність лікувального масажу доведена 

при уповільненому зрощенні перелому, при функціональних розладах, після 

вивихів, при неспецифічних захворюваннях суглобів в підгострій і хронічній 
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стадії. Під час лікувального масажу спазмовані м'язи спочатку стимулюються, 

а потім розслабляються, так само опрацьовуються тригерні точки - ділянки 

м'язів, сухожиль або місць прикріплення, які підтримують надлишкову 

м'язову напругу. 

Класичний лікувальний массаж, що проводиться при травмах опорно-

рухового апарату, поділяється на два види: підготовчий й основний. 

Підготовчий масаж робиться на непошкоджених ділянках тіла і починається з 

легких погладжувань. Перші сеанси роблять в «півсили», після чого починають 

процедури з більш вираженим силовим ухилом. Після звикання пацієнта, 

переходять до більш інтенсивних маніпуляцій, але таких, що не завдають 

болю. Завершивши проведення перших сеансів попереднього масажу, можна 

почати основний етап. До нього приступають, коли у пацієнта зникають 

больові відчуття, зменшується набряклість тканин. Стандартно масажувати 

пошкоджену область необхідно протягом 8-12 разів в середньому по 40 

хвилин. Точна черговість і час призначаються лікарем після постановки 

діагнозу, збору анамнезу і вибору оздоровчо-відновного плану. Під час 

масажу фахівець може застосовувати спеціальні мазі, що мають знеболюючу, 

зігріваючу  та/або протизапальну дії. Все це призводить до швидкого 

відновлення функцій суглобів і зв’язок [4]. 

При некваліфікованому виконанні, неправильному виборі виду масажу, 

передозуванні масажних маніпуляцій можуть виникнути загальна слабкість,  

почуття розбитості й інші негативні реакції організму. Тому лікувальний 

масаж має проводити фахівець з медичною освітою. 
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БІОКАТАЛІЗ У БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ РЕАКЦІЯХ  

ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ХІМІЧНИМ КАТАЛІЗАТОРАМ 

 

Ферментний каталіз є дуже активною областю досліджень в органічній 

хімії, оскільки біокаталізатори сумісні з багатьма умовами реакції, а також 

субстратами і можуть бути адаптовані до них. Їх інтеграція в 

багатокомпонентні реакції (БКР) дозволяє впроваджувати прості протоколи в 

орієнтованому на різноманітність синтезі складних молекул у хемо-, регіо-, 

стереоселективних або навіть специфічних режимах без необхідності 

захисту/зняття захисту функціональних груп. Тому застосування біокаталізу 

в БКР є вітальним і логічним розвитком і постає як унікальний інструмент у 

розробці та відкритті лікарських засобів, а також у комбінаторній хімії та 

суміжних галузях досліджень. 

Останні досягнення в галузі органічного синтезу, підкріплені 

необхідністю більш ефективних, екологічно сумісних процесів, призвели до 

розробки нових стратегій. Однією з таких стратегій є БКР. У цих реакціях три 

або більше компонентів реагують разом, створюючи швидку збірку складних 

молекулярних архітектур, це призводить до одномолекулярної сутності, яка 

містить більшість, якщо не всі, компоненти вихідних матеріалів. Порівняно зі 

стандартним органічним синтезом, де сполуки готуються індивідуально та 

послідовно, що складаються з етапів виділення/очищення, які часто 

утворюють відходи, БКР дозволяють швидко побудувати складні та 

різноманітні молекулярні структури у конвергентному режимі за м’яких умов 

на одній стадії. Унікальною характеристикою БКР є їхня простота та 

ефективність використання атомів, висока селективність та низька 

токсичність легкодоступних вихідних матеріалів. Тому загальні принципи 

зеленої хімії можна легко застосувати до БКР [1, с. 75]. Враховуючи наведені 

вище характеристики, БКР за останні роки зазнали експоненціального 

зростання через їх численні застосування у фармацевтичних продуктах у 

тонкодисперсних хімічних системах, а також у відкритті та оптимізації ліків. 

Багатокомпонентні реакції відомі з давніх часів. Реакція Стрекера – це 

перший задокументований БКР, за допомогою якого α-амінокислоти 

отримували з альдегіду або кетону, аміаку та ціаністого водню. З тих пір було 

відкрито багато інших БКР, і сьогодні існує безліч цих реакцій, які 

включають, серед іншого, реакцію Азінгера, реакцію Бігінеллі, синтез 

піридину Ганча, Манніха, Стрекера та Угі. 
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Більшість БКР опосередковуються різноманітними каталізаторами. 

Хоча багато з них є важливими промисловими органічними реакціями, 

розробка біокаталітичних БКР лише нещодавно викликала інтерес органічних 

хіміків. У літературі повідомлялося про декілька прямих біокаталізованих 

асиметричних БКР. 

Багато ферментів виявляють різноманітну каталітичну активність, яка 

виходить за межі їх природних субстратів. Це явище можна легко 

використати у БКР. Ферменти є екологічно чистими, біологічно 

розкладаються, і їх реакції відбуваються в помірних умовах, що перевершує 

більшість традиційних хімічних каталізаторів. Після іммобілізації на твердих 

опорах вони можуть бути відновлені та повторно використані у багатьох 

трансформаціях. Тому ферменти стають кращою альтернативою хімічним 

каталізаторам та ідеально підходять для БКР. 

Реакція Азінгера передбачає синтез похідних 3-тіазоліну спочатку з 

двох молекул кетону, однієї молекули сірки та однієї молекули газоподібного 

аміаку; сьогодні α-галогенальдегіди або α-галогетони, аміак, NaSH та 

альдегіди чи кетони зазвичай є вихідними речовинами реакції, що дозволяє 

одночасно формувати 3-тіазолінову кільцеву структуру. 3-тіазолідинове 

кільце міститься у багатьох біоактивних молекулах і служить промисловим 

ключовим проміжним продуктом для виробництва d-пеніциламіну, також 

представляє структурний мотив у ряді інгібіторів протеази ВІЛ. Цумбрегель та 

Грьогер розробили перший та єдиний біокаталізований енантіоселективний 

синтез цієї кільцевої системи та одержали (S)-2,2,3-триметил-1-тіа-4-

азаспіро[4.4]нонан за допомогою одного процесу, що призводить до помірного 

перетворення та відмінної енантіоселективності (99%) з використанням 

клітини кишкової палички в якості каталізатора. Реакція протікала через 3-

тіазолідиновий кільцевий проміжний продукт, який згодом біокаталітично 

відновлювався імін-редуктазою у поєднанні з глюкозодегідрогеназою та 

глюкозою для рециркуляції кофактора in situ. Загальна помірна конверсія 

26% обумовлена обмеженою дифузією тіазолідину в реакції Азінгера.  

Спочатку реакцію Бігінеллі використовували для забезпечення 

ефективного доступу до багатофункціоналізованих 3,4-дигідропіримідин-

2(1Н)-онів (ДГФМ) [2, с. 3179] з похідних альдегід-сечовини оцто- та 

оксалооцтових кислот. Відносно суворі кислотні умови, що беруть участь у 

реакції, привели до пошуку більш екологічних версій, каталізованих 

ферментами. Реакція швидко стала основним шляхом до багатьох 

гетероциклічних сполук, включаючи 4-дигідропіримідин-2(1Н )-тіони, а також 

проміжних продуктів синтезу піридину Ганча. 

Оскільки сечовина та β-кетоестер є двофункціональними групами, БКР 

призведе до утворення п’яти нових зв’язків у кінцевих продуктах і є 

ефективним методом доступу до цих похідних. Була розроблена 
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біокаталітична трикомпонентна реакція Бігінеллі для високопродуктивного 

синтезу 3,4-дигідропіримідин-2-(1H)-онів, що складається з конденсації 

сечовини або тіосечовини із заміщеним бензальдегідом та 1,3-кетоефіром у 

водному фосфатному буфері та з використанням Saccharomyces cerevisiae, як 

біокаталізатора. Пізніше було виявлено, що пекарські дріжджі успішно 

каталізують синтез дигідропіримідинонів. Також повідомлялося про реакцію 

Бігінеллі ацетоацетату, ароматичного альдегіду та сечовини (тіосечовини) з 

використанням трипсину з підшлункової залози свиней як каталізатора [3, с. 

11245]. 

На основі отриманих результатів запропоновано загальний механізм, 

який починається з активації карбонільних груп ацетоефіру та ароматичного 

альдегіду в активному центрі ферменту з подальшою конденсацією альдолу з 

ароматичним альдегідом з утворенням відповідного ненасиченого β-

кетоестеру. Останній зазнає додавання сечовини Майкла з наступною 

циклізацією та зневодненням з отриманням продукту. 

Порівняно з деякими традиційними методами, вищезазначений 

ферментований синтез похідних 1,4-дигідропіридину (ДГП) виявляється 

кращим не тільки тому, що процедури більш м’які, прості у використанні та 

екологічніші, а й оскільки вони дають доступ до більш широкого кола 

гетероциклів цієї категорії. 

Нераціональна активність бичачого сироваткового альбуміну (BSA) була 

додатково продемонстрована в синтезі DHPM та відповідних похідних тіону 

Sharma et al. [4, с. 12630], де синтез монастролу у масштабі потужного 

інгібітора мітотичного кінезину Eg5, був отриманий з виходом 67%. У цьому 

випадку амінокислоти бічного ланцюга ферменту відіграють роль 

каталітичної основи і витягують протон з активної сполуки метилену з 

утворенням нуклеофілу, який реагує з іоном імінію, що виникає в результаті 

реакції між альдегідом та сечовиною. Циклізація цього проміжного продукту з 

наступним зневодненням, призводить до утворення продуктів. 

Реакція Ганча тісно пов'язана з реакцією Бігінеллі, і обидві призводять 

до утворення двох каркасів з кількома загальними структурними ознаками: 

1,4-DHP (Hantzsch) та 3,4-DHMP (Biginelli), починаючи з тих самих реагентів 

та з подібними умовами. Застосування ферментів як каталізаторів у цих 

реакціях відкриває нові можливості доступу до двох етапів за екологічно 

чистих умов. Утворення рацемічних продуктів у двох БКР і у багатьох інших 

реакціях потребує подальшого дослідження, щоб повністю використати 

селективність ферментів. 

Реакція Угі є однією з найбільш орієнтованих на різноманітність БКР, 

що застосовуються у відкритті ліків та призводить до утворення 

пептидоподібних α-ациламіноамідів, котрі містять один або кілька хіральних 

центрів у нерацемічних формах, які в іншому випадку важко отримати 
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звичайними методами. Цим висвітлюються переваги загальновизнаної 

дискримінації, викликаної ферментним каталізом. 

Багатокомпонентні реакції з чотирма або більше компонентами не дуже 

поширені, але прогрес продовжується у розробці нових БКР, і вони можуть 

скористатися унікальною універсальністю ферментів для розміщення різних 

субстратів. Хоча біокаталіз у багатьох класичних реакціях, таких як реакція 

Майкла, альдольна конденсація, відновлення карбонілу та гідроліз ефіру, 

добре відомий, його застосування в БКР ще недостатньо розвинене, і для 

того, щоб використати весь його потенціал, потрібні подальші дослідження.  
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ОСТАННІ ТЕНДЕНЦІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ТА АНАЛІТИЧНОЇ ХІМІЇ  

 

Сучасна аналітична хімія відіграє важливу роль у фармацевтичних 

науках. Вона надає точні дані, що підтримують процеси, пов'язані з 

відкриттям та розробкою ліків. Деякі приклади включають чистоту 

лікарських речовин під час синтезу, фармакокінетичні дослідження, 

стабільність препарату, з’ясування шляхів метаболізму ліків, взаємодію між 

білками крові та ліками тощо, і точні аналітичні дані стали істотними 

передумовами розвитку в цій галузі. Крім того, хемометрія виявилася 

корисним інструментом для оптимізації параметрів методу, а також 
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допомагає виявити та мінімізувати джерела мінливості, які можуть призвести 

до поганої надійності методу. 

Цікава біологічна проба на основі клітин була запропонована 

дослідницькою групою C. Rao та J. Wang для визначення біоактивності 

тривало діючого гормону росту як потенційного альтернативного 

біофармацевтичного препарату для лікування дефіциту гормону росту. Метод 

заснований на використанні репортерної генної системи люциферази, яка 

бере участь у повнорозмірному рецепторі гормону росту людини (hGHR) та 

елементі відповіді SIE та GAS. Запропонований протокол може бути 

використаний у звичайному аналізі, і він був підтверджений відповідно до 

керівних принципів фармакопеї. 

Дослідницька група X.-S. Feng представила «Фармакокінетику та 

розподіл тканин альнустону у щурів після внутрішньовенного введення за 

допомогою рідкої хроматографії-мас-спектрометрії – LC-MS/MS». Для оцінки 

фармакокінетичних та тканинних профілів розподілу алнустону у щурів був 

розроблений простий і швидкий метод LC-MS/MS. Підготовка зразка 

включала просте осадження білка за допомогою ацетонітрилу. Після 

оптимізації умов LC-MS/MS метод був повністю перевірений відповідно до 

керівництва з валідації біоаналітичного методу для промисловості (FDA). 

Автори дійшли висновку, що алнустон переважно розподіляється в тканинах 

легенів та печінки протягом 1 години, і тому ці тканини можуть бути 

органами-мішенями для препарату. Аналогічні дослідження були опубліковані 

тими самими авторами, що стосуються «Фармакокінетики та розподілу 

тканин анвулігану у щурів після внутрішньовенного та 

внутрішньошлункового введення за допомогою рідкої хроматографії-мас-

спектрометрії». На відміну від їхньої попередньої роботи [1, с. 1389], був 

розроблений та оптимізований протокол підготовки зразків на основі 

екстракції рідина-рідина для ізоляції анвулігану з плазми та тканин щурів з 

мінімальним ефектом матриці. Згідно з їх висновками, період 

напіввиведення препарату після внутрішньошлункового введення був 

порівняно коротшим відносно внутрішньовенного. Цікаве дослідження було 

опубліковане тими самими дослідниками у їхній публікації «Вплив взаємодії 

між доксорубіцином та ернандезином на фармакокінетику за допомогою 

рідкої хроматографії у поєднанні з мас-спектрометрією». Однією з основних 

цілей роботи була розробка методу LC-MS/MS для визначення обох 

препаратів у плазмі щурів, а також порівняння їх фармакокінетичних даних 

після внутрішньовенного введення щурам. Згідно з їхніми висновками, 

існували значні відмінності у фармакокінетичних профілях, особливо в 

параметрах Cmax та AUC доксорубіцину, що свідчить про те, що ернандезин 

може покращити всмоктування протипухлинного препарату. Результати 

цього дослідження можуть бути використані як клінічні рекомендації щодо 
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застосування доксорубіцину та ернандезину для запобігання побічним 

реакціям. 

Доктор El-Nahhas зі співавт. у роботі «Рідка хроматографія з 

гідрофільною взаємодією – кількісний метод масової спектрометрії для 

визначення барицитинібу у плазмі та його застосування у 

фармакокінетичному дослідженні на щурах» представили кількісні дані з 

визначення барицитинібу в плазмі щурів. Для виділення лікарської речовини 

з біологічних матриць була запропонована процедура екстрагування рідина-

рідина з двома екстракційними розчинниками (н-гексан та дихлорметан), 

щоб уникнути потенційного посилення або придушення сигналу МС. Автори 

досліджували поділ барицитинібу та внутрішнього стандарту в умовах HILIC, 

досягаючи 3-хвилинного ізократичного поділу. 

Чутливий метод UHPLC-MS/MS був опублікований F.-H. Meng у статті 

«Розробка та валідація чутливого методу UHPLC-MS/MS для вимірювання 

гарднераміну у плазмі та тканинах щурів та його застосування до 

фармакокінетики та дослідження розповсюдження у тканинах» [2, с. 3183]. 

Гарднерамін – монотерпеноїдний індоловий алкалоїд з винятковим 

центральним депресивним впливом та дією на міокард. Фармакокінетичні 

властивості та розподіл тканин вибраного препарату були ретельно 

досліджені після внутрішньовенного введення. Для підтримки цього завдання 

автори розробили швидкий метод UHPLC-MS/MS у поєднанні з простим 

осадженням білка для підготовки зразків. 

Фармакокінетичні дані профілювання імунодепресантів тіопурину та 

фолієвої кислоти були надані дослідницькою групою Mornar у доповіді 

«Фармакокінетичне профілювання та одночасне визначення імунодепресантів 

тіопурину та фолієвої кислоти хроматографічними методами». Автори оцінили 

фармакокінетичне профілювання азатіоприну, 6-меркаптопурину, 6-

тіогуаніну та фолієвої кислоти за допомогою різних хроматографічних 

методів та методу кремнезему. Також був розроблений метод ВЕРХ для 

одночасного визначення аналітів у їх комерційно доступних рецептурах. 

P.D. Tzanavaras зі співавт. запропонували автоматизований 

флюориметричний датчик із зупиненим потоком на основі флюїдики зони у 

своїй роботі «Автоматизований флуориметричний датчик із зупиненим 

потоком для біологічно активних похідних адаптантану на основі флюїдики 

зони». Одним з основних напрямків дослідження було розроблення 

автоматизованого методу швидкого визначення амантадину, мемантину та 

ремантадину для контролю якості їх комерційно доступних рецептур. Цікаво, 

що рецептура, що містить амантадин, отримана з третьої країни, що не 

входить до ЄС, виявилася поза специфікацією. Ці результати були 

підтверджені за допомогою перевіреного методу ВЕРХ.  
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Доктор Masadome та його співробітники у своїй статті «Визначення 

гідрохлориду полігексаметилену бігуаніду з використанням флуоресцентного 

оптиду на основі лактону-родаміну B» повідомили про новий підхід до 

кількісного визначення бігеніду полігексаметилену за допомогою 

флуоресцентного лактон-родаміну В [3, с. 39]. Аналіт – це катіонний 

поліелектроліт, який використовується для дезінфекції у миючих засобах для 

контактних лінз та дезінфікуючих засобах для басейнів. Принцип методу 

ґрунтується на гасінні флуоресценції оптичної мембрани, що містить лактон-

родамін В, викликаної аналітом. Спосіб досить простий без використання 

токсичних реагентів. 

J.M.F. Nogueira зі співавт. запропонували високопродуктивну бар-

адсорбційну мікроекстракцію для аналізу кетаміну та норкетаміну в сечі у 

публікації «Швидкий та перевірений високопропускний бар-адсорбційний 

мікроекстракційний метод (HT-BAμE) для визначення кетаміну та 

норкетаміну у зразках сечі». Ідентифікацію та кількісну оцінку обох 

препаратів проводили за допомогою газообмінної хроматографії та мас-

спектрометрії великого об’єму, що працює у вибраному режимі моніторингу 

іонів. Було досліджено та оптимізовано набір параметрів, які могли б 

вплинути на продуктивність мікроекстракції. Запропонована аналітична 

схема має можливість виконання паралельних мікроекстракцій та подальшої 

десорбції до 100 зразків в одному апараті всього за 45 хвилин.  

Доктор Markopoulou зі співавт. у своєму дослідженні «Модель часткової 

найменшої площі (PLS) як інструмент для прогнозування розповсюдження 

стероїдів через штучні мембрани» представили дані щодо здатності ліків 

проникати у тканини людини, використовуючи частково найменший квадрат 

на основі статистичного підходу. Дослідники спробували розшифрувати 

проникність препарату за співвідношенням коефіцієнту видимої проникності 

33 стероїдів з їх фізико-хімічними та структурними властивостями. 

Очевидний коефіцієнт проникності сполук визначали експериментами in 

vitro. Отримані моделі можна використовувати для прогнозування 

проникності нового кандидата на ліки без експериментів на тваринах. 

Доктори Balayssac and Gilard у публікації «Хемометричний аналіз 

спектрів ЯМР 1H з низьким полем для розкриття фальсифікації дієтичних 

добавок для схуднення фармацевтичними сполуками» представили розробку 

нового підходу ЯМР на основі хіміометрії для розкриття фальсифікації 

дієтичних добавок для схуднення. Автори проаналізували 66 харчових 

добавок, використовуючи 1H-ЯМР з низьким полем для побудови моделі PLS. 

Потенційні обмеження запропонованого методу полягають у поганій 

чутливості та низькій спектральній роздільній здатності приладу 1Н ЯМР з 

низьким полем. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВМІСТУ ТАНІНУ В ГАЛАХ РІЗНИХ РОСЛИН  

ТА АНАЛІЗ ЇХ ЛІКАРСЬКОЇ ДІЇ 

 

Медичні дослідження часто мають направлення на вивчення хімічного 

складу певних рослин, для з’ясування їх лікарської дії та позитивного впливу 

на людину. Від концентрації хімічної сполуки в рослині, чи препараті, 

залежить її лікувальна здатність.  

Багато виробників різних препаратів медичного та косметичного 

спрямування, надають перевагу біологічно активним речовинам рослинного 

походження, які мають в своєму складі велику кількість сполук з певними 

лікувальними властивостями.  

Гали, які утворюються на рослинах, містять в своєму складі від 45 до 

80% танінів [1, с.1-8]. Ці патологічні утворення рослин слугують промисловим 

джерелом для добування медичного таніну. Цей тип сполук має дубильні, 

протизапальні, антисептичні, в’яжучі, відбілюючі та антидотні властивості. 

Входить до складу мазей, настоянок, розчинів. 

В даній роботі проводилось дослідження на ідентифікацію та вміст 

танінів у галах різних рослин, з метою визначення лікувальних властивостей 

обраних зразків. 

В якості матеріалу для дослідження використовувались гали, які 

утворились на листках дуба звичайного, липи серцелистої, берези, клену. 

Ідентифікація танінів проводилась, шляхом взаємодії гідролізованого 

екстракту (за необхідності центрифугованого) з розчином ферум (ІІІ) амонію 

сульфатом [2, с.453-455]. Всі зразки проявили синє забарвлення, різної 
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інтенсивності, що свідчить про наявність даних дубильних речовин у 

досліджуваних зразках галів, але в різній концентрації.  

Кількісні дослідження проводились спектрофотометричним методом, з 

використанням реактиву Фоліна-Чокальтеу. Згідно методики, визначався 

загальний вміст фенольних сполук, до яких і належать таніни. Еталонним 

зразком виступав комерційний препарат розчину таніну [3, с.242-251]. 

Екстракти з галів досліджуваних рослин готувалися процесом екстрагування 

96% етанолом, протягом 45 хвилин, при температурі 45 0С. Потім суміш 

вносили в центрифугу. Після центрифугування рідину над осадом зливали і 

використовували для дослідів з реактивом Фоліна –Чокальтеу, забезпечуючи 

лужне середовище. Отриману полігетеросинь, досліджували на 

спектрофотометрі, з довжиною хвилі 760 нм, для визначення оптичної 

густини. Всі досліди проводили по три рази, для корекції вірного результату. 

За результатами отриманих даних, будували калібрувальні графіки 

залежності оптичної густини від концентрації речовин. Проводили 

розрахунки результатів.  

Згідно отриманих даних, результати є наступними: найвищий вміст 

танінів виявився у галах дуба звичайного (до 70%), клена звичайного (55%), 

дещо менші показники у галів липи серцелистої (50%) та у берези (45%). 

Згідно опрацьованого матеріалу та літератури, лікувальні властивості 

галів та наявність в них високої кількості танінів, обумовлені специфічною 

реакцією рослини на подразнення. При пошкодженні чи інфікуванні 

шкідниками, рослина починає продукувати сполуки, які протидіють 

подразнику та не дають поширитись негативному чиннику на всю рослину[4, 

с.35-39]. Одними з таких сполук є таніни, зокрема похідні галової кислоти. 

Саме дубильні речовини, які концентруються в наростах, і проявляють 

лікувальні властивості, що широко використовуються і в сучасному світі [5, 

с.1447—1452.].  

Отже, дослідження галів обраних рослин, показали, що вони містять 

високу концентрацію танінів, які мають ряд лікувальних властивостей. 

Зокрема гали дуба мають найкращі показники.  
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЦИТОХРОМУ Р450 – СУЧАСНИЙ СТАН ПИТАННЯ  

ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 

Термін «цитохром Р450» був використаний для опису «пігменту» з 

максимумом поглинання при 450 нм, що спостерігається з комплексом 

залізооксиду вуглецю Р450 у мікросомах печінки щурів, опублікованому в The 

Journal of Biological Chemistry в 1962 р. Цунео Омура та Рьо Сато 

опублікували у 1964 році ще дві класичні роботи, перша з яких описує 

спектрофотометричний аналіз Р450, який досі широко використовується.  

Незалежна лінія дослідження Ірвіна Гунсалуса щодо бактеріальної 

системи, яка окислювала камфору, також призвела до появи роботи про P450 

(нині P450 101A1). По причині своєї природної розчинної і легкості 

великомасштабного очищення, Р450 служив в якості корисної моделі в 

структурних і біофізичних дослідженнях протягом багатьох років. 

Всі Р450 ссавців зв’язані з мембраною (переважно в ендоплазматичній 

сітці, деякі в мітохондріях), і з ними було важко працювати в 1960-х роках. 

Однак Мінор Кун та Ентоні Лу змогли використати миючі засоби та гліцерин, 

щоб успішно відокремити компоненти Р450, НАДФН-Р450 редуктази та 

фосфоліпідів з мікросом печінки кролика, а потім відновити активність ω-

гідроксилювання жирних кислот шляхом рекомбінації трьох компонентів. Дві 

класичні статті, опубліковані в 1968 та 1969 роках, повідомляли про ці етапи.  

У сучасному світі рекомбінантних гетерологічних систем експресії та 

міток штучної спорідненості іноді буває важко донести труднощі очищення 

ферментів з тканин та оцінки критеріїв, щоб визначити, чи очищений білок 

однорідний. Однак у 1970-х роках було досягнуто кількох помітних успіхів у 

очищенні Р450 з мікросом печінки кроликів та щурів. Варто оцінити 

важливість цих очищень, оскільки роботи, розпочаті в 1960-х роках, 

припустили, що в мікросомах печінки існують принаймні дві форми Р450, 
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хоча ця пропозиція була прийнята не всіма. У 1970-х роках відбувся перехід 

до біохімії як засобу відповіді на багато фундаментальних питань щодо Р450. 

Дійсно, пропозиції щодо чотирьох-п’яти варіантів P450 були сприйняті 

скептично. Сьогодні ми знаємо з геномного аналізу, що існує 57 генів Р450 

людини плюс 88 у щурів і 103 у мишей. 

Інші важливі події включали допоміжний флавопротеїн, NADPH-P450 

редуктазу. В статті Бетті Сью Мастерс описано очищення на основі колонки 

спорідненості, яке досі використовується у лабораторії. Інша пара статей 

Джаніс Верміліон, що співпрацює з Мінором Куном та Вінсентом Мессі, 

характеризує потік електронів через редуктазу NADPH-P450, і дана методика 

все ще є загальноприйнятою після числених робіт інших дослідників [1, c. 

16904]. 

Більшість описаних досі робіт у ссавців проводилося з мікросомальними 

Р450 (зараз відомо, що це 50 із 57 Р450 людини). Однак уже було визнано, що 

в мітохондріях відбувається декілька важливих окислень стероїдів, 

включаючи ті, які каталізуються ферментом розщеплення бічного ланцюга 

холестерину (нині відомий як P450 11A1), який розпочинає весь процес 

стероїдогенезу. Сім мітохондріальних Р450 синтезуються на рибосомах, а 

потім потрапляють у мітохондрії після протеолітичної обробки. Замість 

мікросомальної редуктази NADPH-P450, ці Р450 отримують електрони з 

мітохондріальної системи транспорту електронів, що складається з 

флавопротеїну та фередоксину, NADPH-адренодоксинредуктази та 

адренодоксину відповідно. Першочерговий внесок у розуміння цих систем 

зробили групи Девіда Купера, Рональда Естабрука, Отто Розенталя, Майкла 

Вотермена, Генрі Каміна, Пітера Холла та інших. Інша робота Нараяна 

Авадхані показала, що фракції деяких мікросомальних Р450 також частково 

локалізовані в мітохондріях. 

Дослідні тварини широко використовуються у багатьох областях 

досліджень, включаючи відкриття та розробку ліків. У роботі з Р450 печінки 

кроликів і щурів відзначили ряд відмінностей, і стало зрозуміло, що в 

кінцевому підсумку біохімію Р450 людини потрібно буде вивчати 

безпосередньо, щоб зрозуміти їх. Однак отримати зразки тканин людини, 

необхідні для очищення та інших досліджень, було непросто. 

Важливі спостереження щодо впливу генетичних змін Роберта Сміта 

привели до думки, що Р450 міг би відігравати домінуючу роль у метаболізмі 

лікарських засобів, і що використання таких аналізів могло б привести до 

продуктивного очищення. У 1980-х роках вдалося очистити кілька основних 

людських форм Р450. Сьогодні можна використовувати методи in vitro для 

прогнозування не тільки кліренсу нових сполук, а й взаємодій між 

лікарськими засобами, фармакогенетичних проблем та інших наслідків, перш 
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ніж приступати до клінічних випробувань; виснаження кандидатів на ліки 

через проблеми фармакокінетики людини більше не є основною проблемою.  

Хоча більший інтерес до Р450 викликали дослідження щодо наркотиків,  

стероїдів та канцерогенів, ці ферменти роблять значний внесок у метаболізм 

низки інших фізіологічних сполук. Гектор Делука показав, що Р450, котрий 

каталізує гідроксилювання вітаміну D3, відіграє важливу роль у створенні 

найбільш активних його форм, і подальша робота показала важливість 

декількох Р450 в активації і катаболізмі вітаміну D. Дефіцит P450 27B1 є 

причиною захворювання рахітом. 

Ретиноїдний метаболізм включає кілька Р450, і підтримання балансу 

належного рівня сигнальної ретиноєвої кислоти є важливим. Робота 

дослідників у співпраці з Джозефом Корбо показала важливу роль 3,4-

десатурації ретинолу, каталізованого Р450 27С1, в очах риб та земноводних, 

регулюючи їх зоровий спектр; однак у людей це шкірний фермент, функція 

десатурації якого ще не відома [2, c. 5610]. 

Простагландини Н2 перетворюють в тромбоксан і простациклін два 

Р450 (5a1 і 8а1), як показано Volker Ullrich. Це незвичайні реакції Р450, 

оскільки їм не потрібні електрони або О2; вони перебудовують 

ендопероксидну функцію простагландину Н2. Баланс між їх двома реакціями 

має важливі наслідки для здоров'я в кількох контекстах захворювань. 

Лейкотрієни також є субстратами для гідроксилювання Р450. 

Навіть деякі прості продукти окислення арахідонової кислоти мають 

напрочуд потужну біологічну активність, як повідомляється в ряді статей, 

опублікованих у JBC Хорхе Капдевілою та іншими. Епоксиди та ω-

гідроксипродукти арахідонової кислоти мають судинорозширювальну та 

судинозвужувальну активність відповідно і розглядаються у контексті 

серцево-судинних та ниркових захворювань. 

Відкриття Пола Холленберга та Ловелла Хагера про те, що 

хлорпероксидаза спектрально подібна до Р450, було основним чинником хімії 

«сполуки I», яка спочатку була описана в пероксидазах і зараз широко 

прийнята в галузі Р450. Пол Ортіс де Монтеллано та його співробітники 

продемонстрували окислення амінів у 1 електроні. Інші важливі роботи в 

різних областях включають багато кінетичних та інших механістичних 

досліджень. 

Розвиток методів рекомбінантної ДНК у 1980-х роках значно полегшив 

вивчення регуляції генів Р450, як і у всіх інших системах, і багато 

новаторських досліджень були опубліковані з того часу. Хоча демонстрація 

посиленої транскрипції мРНК, виділення кДНК та одержання нуклеотидних 

послідовностей (на саморобних гелях) сьогодні може здатися тривіальним, це 

не було таким 30 років тому. Деякі з перших повних нуклеотидних 
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послідовностей кДНК, що кодують Р450 (важлива віха на той час), були 

вперше опубліковані Йосіакі Фудзі-Куріямою [3, c. 6728]. 

Знання про людські Р450, що беруть участь у метаболізмі лікарських 

засобів, призвели до швидкої характеристики субстратів, інгібіторів та 

індукторів з новими кандидатами на ліки та дозволили швидко in vitro 

передбачити фармакокінетику людини (in vivo) та взаємодію між лікарськими 

засобами. Концепції, розроблені на основі наших знань про людські Р450, 

призвели до сучасної розробки медикаментів хіміками, спрямувавши 

хімічний синтез на те, щоб уникнути швидкого метаболізму та біоактивації до 

токсичних продуктів. У сфері розробки ліків тепер можна зрозуміти 

метаболізм, а іноді і токсичність ліків у тваринних моделях шляхом їх 

взаємодії з Р450, з точки зору подібності та відмінності з людськими 

моделями. Крім того, можна уникнути багатьох проблем з генетичними 

поліморфізмами в метаболізмі ліків та екстремальними фармакокінетичними 

відмінностями. Більш того, потенційними інгібіторами (наприклад, такими 

препаратами, як ритонавір для Р450 3А4) можна ефективно керувати. 
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ  

З ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ ТА ЕРГОТЕРАПІЇ В КОНТЕКСТІ  

ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ 

 

За часів незалежності Україна стала на складний шлях системних 

перетворень у політико-безпековій, соціально-економічній, екологічній, 

культурній та інших сферах суспільного життя, що тісно пов’язано з узятим 

державою стратегічним курсом на європейську інтеграцію, якому немає 

альтернативи [1,5]. При цьому новітня політика країни повинна полягати у 

виробленні таких державних концепцій, стратегій і програм, які б сприяли 

європейській інтеграції України з урахуванням існуючих викликів 

сьогодення. Вітчизняна система вищої освіти перебуває на перехідному етапі 

розвитку, для якого характерні процеси пошуку й затвердження нових 

підходів до навчання, що покликані найбільш повно узгоджуватися з 

потребами реформування українського суспільства. Це зумовлене інтеграцією 

вітчизняної системи вищої освіти до єдиного європейського освітнього 

простору. Із позицій сьогодення зміна освітніх парадигм на рубежі століть і 

перехід від репродуктивно-педагогічної цивілізації до цивілізації креативно-

педагогічної пов’язана зі зміною розвитку людини, де пріоритетним стає 

формування цілісної, гармонійної та вільної особистості. Сфера освіти є 

ключовою у досягненні високого рівня соціально-економічного, політичного, 

культурного розвитку, бо освіта – стратегічний ресурс суспільства, 

поліпшення добробуту людей, забезпечення національних інтересів, 

зміцнення міжнародного авторитету й формування позитивного іміджу нашої 

держави, створення умов для самореалізації кожної особистості [2,6]. В цьому 

контексті проблема професійної підготовки фахівців з фізичної терапії та 

ерготерапії в сучасних реаліях сьогодення набуває все більшої актуальності. 

Унаслідок аналізу наукової літератури підсумовано, що у вітчизняній 

науці обмежена кількість досліджень, пов’язаних із вивченням закордонного 

досвіду професійної підготовки фахівців з фізичної терапії та ерготерапії. 

Вітчизняні науковці (Н. Бєлікова, А. Герцик, С. Гук, Р. Карпюк, Ю. Лянной та 

ін.) [1,4] фрагментарно вивчали основні аспекти професійної підготовки 

фахівців у галузі охорони здоров’я економічно розвинутих країн світу, серед 

таких аспектів – і підготовка фахівців з фізичної терапії, ерготерапії. 

Зокрема, у дисертації А. Герцика (2006) з’ясовано організаційно-методичні 

аспекти підготовки бакалаврів фізичної реабілітації в Канаді. У дисертації Н. 
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Бєлікової (2012) охарактеризовано досвід країн Північної Америки й 

Австралії, Великої Британії та деяких країн Європи. У дисертації С. Гук (2015) 

ґрунтовно досліджено особливості професійної підготовки фахівців з фізичної 

реабілітації в університетах Великої Британії. У монографії Ю. Лянного (2016) 

окреслено деякі аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців з 

фізичної реабілітації освітнього ступеня магістр у країнах Прибалтики, 

Австрії, Нідерландах, США та Канаді. 

Як було встановлено при попередньому аналізі літературних джерел, 

фізична терапія та ерготерапія як спосіб відновлення здоров’я і 

функціональних можливостей людини, почала формуватися як в Україні, так 

і країнах Європейського союзу порівняно недавно – у кінці минулого століття 

й тому перебуває ще на стадії становлення [1-7]. На актуальність і 

своєчасність формування цього напрямку як самостійного освітнього 

компоненту вказують не тільки її глибокі корені в нетрадиційній медицині, 

різних системах фізичного виховання, але й інтенсивний розвиток у багатьох 

країнах світу, де людину розглядають як основну цінність суспільства, що 

формує запит висококваліфікованих спеціалістів-фізіотерапевтів та 

спеціалістів-ерготерапевтів, з’являються реабілітаційні центри, де під 

наглядом спеціалістів здійснюється відновлення здоров’я пацієнтів після 

травм, унаслідок виснаження фізичного і морального здоров’я, психологічних 

розладів та ін. 

Вивчаючи медико-біологічні та соціально-психологічні науки фахівець з 

фізичної терапії та ерготерапії повинен мати глибокі знання про засоби та 

методи відновлення частково або повністю втрачених функцій організму, т.б. 

одночасно поєднувати в собі біолога, медика, психолога  й педагога. 

Підготовка фахівців з фізичної терапії та ерготерапії є проблемою 

державного значення для кожної цивілізованої країни. Останнє випливає з 

самого трактування поняття «Фізична терапія та ерготерапія» як процесу 

відновлення частково чи повністю втрачених функцій організму людини 

засобами немедикаментозної корекції, основним з яких є вплив на рухову 

сферу [1,3].   

Компаративний аналіз структури та змісту підготовки бакалаврів із 

фізичної терапії провідних університетів європейських країн (Греція, Іспанія, 

Італія, Норвегія, Швеція, Фінляндія та Україна) дав змогу зафіксувати 

наявність спільних і відмінних ознак та підходів. До спільних ознак належать 

такі: запровадження ступеневих систем освіти; застосування кредитно-

трансферної системи навчання. Виявлено деяку відмінність у структурі 

навчальних планів [1-4,7]. Так, навчальний план підготовки бакалаврів із 

фізичної терапії більшості європейських університетів передбачає 3 або 3,5 

року навчання (окрім Греції, де заплановано 4 роки), натомість переважної 

частки українських закладів вищої освіти – 4 роки навчання. Зміст 
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проаналізованих навчальних планів норвезьких університетів становлять три-

чотири великі за обсягом курси дисциплін від 10 до 40 кредитів ECTS на 

кожен навчальний рік. Водночас у навчальному плані українського 

університету їх значно більше – вісім на кожен із чотирьох курсів навчання, 

вони порівняно менші за обсягом – у середньому 4-5 кредитів ECTS кожна. 

Крім цього, виявлено відмінність і за обсягом навчального навантаження. У 

європейських закладах вищої освіти цей обсяг становить загалом 180 – 240 

кредитів ECTS, на відміну від 240 кредитів ECTS у вітчизняній вищій школі. 

У процесі характеристики професійної підготовки фахівців з фізичної терапії 

в закладах вищої освіти Європи акцентовано увагу на суттєвому переважанні 

практичного клінічного досвіду за обсягом запланованого навантаження: у 

норвезьких університетах – 45 кредитів ECTS, в іспанських університетах – 

42 кредити ECTS, у швецьких університетах – 37 кредитів ECTS, в 

італійських – 63 кредити ECTS, але визнано, що поза ретельною увагою 

дослідників перебувало вивчення закордонного досвіду професійної 

підготовки фахівців з фізичної терапії в країнах Азії.  

Таким чином, актуальність належної професійної підготовки 

висококваліфікованого фахівця з фізичної терапії та ерготерапії 

обґрунтовується широким спектром контингенту населення, з яким йому 

доведеться працювати. Завдяки своїй багатогранності професія фізичного 

терапевта та ерготерапевта має бути використана задля збереження й 

зміцнення здоров’я населення, що однією із ключових проблем у суспільстві. 

Наукові дослідження оцінки ефективності використання реабілітаційних 

методів показали, що правильно складена програма реабілітації може 

повернути до активного життя більше ніж 50 % пацієнтів. Адже, здоров’я 

суспільства – це показник цивілізованості держави, що відображає рівень її 

соціально-економічного розвитку, головний критерій доцільності та 

ефективності всіх сфер діяльності людини. 
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ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ ПРО ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ  

В ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ 

 

Згідно ВООЗ здоровий спосіб життя направлений на зниження ризику 

виникнення серйозних захворювань та передчасної смерті. Здоровий спосіб 

життя означає розумне використання свого життєвого потенціалу, 

дотримання рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я  а також 

інших медичних установ. 

Старіння – це закономірний біологічний процес, який неминуче 

розвивається з віком і характеризується поступовим зниженням 

пристосувальних можливостей організму. Час настання старості умовний, 

тому що залежить від нашого способу життя. 

Багато людей вважають, що, ставши літніми, вони перетворяться на 

«руїни» і будуть страждати від усіляких хвороб. Саме тому важливе суспільне 

формування здорового способу життя у людей літнього віку: робота закладів 

охорони здоров’я, профілактичних установ, підтримка рідних та близьких, 
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піклування з боку держави. Людина не повинна залишитися сам на сам зі 

своїми думками. 

Заняття туризмом, виїзд на пікнік – це колективні заходи, що 

охоплюють велику кількість людей і у зв'язку з цим дають можливість 

спілкування, що дуже важливо для людини, що має статус пенсіонера. 

Велику користь приносять спільні заняття спортом: вони допомагають 

літнім людям зберігати рухову активність, підтримувати фізичну форму і 

бадьорість духу.  

З виходом на пенсію у людини з'являється більше вільного часу, у 

зв'язку з цим вона має хорошу можливість розширити свій кругозір. 

Відвідування різних курсів, бібліотек і музеїв, колективне вивчення будь-якої 

іноземного мови тощо, зближують її з цікавими людьми.  

Екологічно чисте навколишнє середовище в заміській зоні позитивно 

впливає на загальне самопочуття і біоенергетику тіла. Тому літні люди можуть 

дозволити собі активний відпочинок на свіжому повітрі.  

Літня людина, яка займається інтелектуальною роботою, що припадає 

їй до душі, у психологічному плані почуває себе комфортно, емоційно 

урівноважена, а тому менше схильна до стресів. У процесі спілкування з 

однодумцями вона отримує заряд позитивних емоцій, що добре впливає на 

нервову систему і психіку [3]. 

У людини, яка веде активний спосіб життя і задоволена собою, значно 

сповільнюється процес старіння організму. Це і є доступний кожному секрет 

довголіття. 

 Щоб вести активний спосіб життя, літній людині необхідно споживати 

достатньо білків, жирів, вуглеводів, а також вітамінів і мінеральних речовин. 

Має значення і обсяг споживаної рідини - він повинен бути достатнім, але не 

надлишковим. 

Коли людина виходить на пенсію, його організм вже не відчуває такої 

потреби в енергії, як раніше. Саме тому важливо підрахувати та зменшити до 

необхідної кількості калорійність харчування. 

Ні у кого не викликає сумнівів, що рух - це життя. Але, як правило, з 

віком рухова активність знижується, і значну роль у цьому відіграють 

різноманітні хвороби. Якщо літня людина фізично здорова, то її організм є 

таким же повноцінним, як і в періоди росту і розвитку, тільки він вже інший: 

багато його функцій дійсно ослабли в процесі старіння. Повністю 

відмовлятися від рухової активності не слід ні в якому віці і ні в якому разі.  

Науково-технічний прогрес багато в чому полегшив життя сучасної 

людини та сприяє веденню пасивного способу життя. Люди все рідше і рідше 

ходять пішки, користуючись послугами громадського транспорту. Практично 

у всіх нових будинках є ліфти, а в метро і магазинах - ескалатори. 

Поводження з різною побутовою технікою - електроприладами, 
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автоматичними пральними машинами, миючими пилососами - також не 

вимагає великої фізичної активності. Зрозуміло, важко, та й навряд чи 

потрібно, відмовитися від цих нововведень добровільно. І все ж можна 

збільшити кількість виконуваних рухів, почавши з елементарного: наприклад, 

прокладати собі маршрути прогулянок не до найближчого магазину, а через 

сквери, парки. 

При дефіциті руху в організмі, як правило, слабшають фізіологічні 

функції, знижується його тонус і рівень життєдіяльності в цілому [1].  

Фізичні вправи - відмінний засіб профілактики цілого ряду розладів і 

захворювань, а лікувальна гімнастика покращує якість життя при багатьох 

захворюваннях. Коли людина рухається, суглоби і зв'язки зміцнюються, об’єм 

м'язів збільшується, підвищується їх еластичність, сила і швидкість 

скорочення. У процесі фізичних навантажень кровообіг покращується, кров 

доставляє м'язам кисень і необхідні поживні речовини. Коли м'язи не діють, 

обмінні процеси в них погіршуються, вони зменшуються в об’ємі, втрачають 

силу, знижуються їх еластичність і пружність (м'язи стають слабкими і 

в'ялими). Дихання і м'язова діяльність тісно взаємопов’язані один з одним. У 

процесі старіння організму легені втрачають еластичність, повітря в них 

надходить менше, ніж у молодому віці. Цей процес можна покращити за 

допомогою фізичних вправ і дихальної гімнастики. Фізичні вправи 

підвищують загальний тонус організму, в результаті він активніше 

пручається захворюванням і стресам, тобто зростають його захисні сили. До 

того ж заняття спортом сприяють активізації розумової діяльності, що також 

дуже важливо, оскільки пам'ять у людей похилого віку дещо слабне. 

Необхідно згадати і про те, що регулярні фізичні навантаження сприяють 

хорошому психологічному самопочуттю: людина може дожити до похилих 

років і при цьому відчувати себе чудово. 

При будь-якому захворюванні зцілення в першу чергу має бути націлене 

на загальне зміцнення організму, мобілізацію його внутрішніх сил і 

поліпшення імунітету. Не слід без призначення лікаря вживати ті чи інші 

препарати, тому що «сусідці допомогло». Чим менше ліків, тим вдячніше буде 

організм. Не слід постійно думати про наявні захворювання, оскільки 

тривожність і недовірливість - погані помічники в лікуванні [2]. 

Якість життя визначається не тільки відсутністю захворювань, велике 

значення в цьому відношенні має позитивний психологічний настрій, 

відсутність руйнівних емоцій, таких як заздрість, неприязнь до оточуючих, 

злість тощо. Доброзичливе ставлення до людей має стати правилом життя. 
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ІНДИКАТОРНОГО ТИТРУВАННЯ  

ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ 

 

Вивчення курсу аналітичної хімії у ВНЗ України сьогодні відіграє дуже 

важливу роль. В багатьох вишах у загальну програму вивчення дисциплін 

обов’язково включається курс аналітичної хімії, а саме її теоретичних 

аспектів. 

Враховуючи мету вивчення, набір професійних компетенцій, що 

формуються програмою дисципліни «Аналітична хімія», має місити не лише 

оволодіння теоретичним матеріалом, а і вміння вести дослідження в обраній 

області науки та виконувати аналіз за відомими методиками. Не менш 

важливе вміння обґрунтовано обирати, розробляти, оптимізувати, перевіряти 

та атестувати методики, організовувати систему аналітичного контролю, 

працювати з науковою та технічною літературою тощо. 

Сьогодні в області фармацевтичних стандартів зразків актуальним та 

перспективним напрямом є атестація тестових зразків (ТЗ) контроля якості 

роботи лабораторії. Так як система управління якості роботи лабораторії має 

систематично оцінювати, тому елементом такого внутрішнього оцінювання і 

є ТЗ, застосування яких допомагає визначити правильність роботи приладів, 

придатність реактивів, компетентність персоналу, тобто всіх складових, 

необхідних для отримання достовірних результатів аналізу лікарських 

препаратів; а також своєчасно виявити наявність існуючих та потенційних 

проблем. [1, с. 50-54] 

Для вирішення поставленої задачі було вивчено та протестовано 

тестовий зразок натрію гідрокарбоната для кількісного виявлення методом 

індикаторного титрування. [4, с. 287] 

В якості визначаємих характеристик було обрано: 
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- відповідність нормування змісту основної речовини вимогам 

монографії; 

- точність встановлення титру; 

- оцінка невизначеності аналізу; 

- відхилення від атестованого значення. 

Для отримання коректних результатів необхідно дотримуватися вимог 

ДФУ та відповідної лабораторної практики.[3, с. 51-57] 

Дослід проводиться в умовах кількісного визначення монографії 

Європейської фармакопеї «sodium hydrogen carbonate».[2, с. 80-87] 

Результати вважаються задовільними, якщо невизначеність аналізу не 

перевищує 1,0% вмісту натрію гідрогенкарбоната у межах від 99,0% до 

101,0% та відхилення від атестованого значення не перевищує 1,0%. 

В іншому випадку результати вважаються недійсними. 
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ПАСЛЬОН ДОЛЬЧАСТИЙ, ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В МЕДИЦИНІ 

 

Одним із головних завдань сучасної фармації є розширення 

асортименту та пошук ефективних та безпечних лікарських засобів а 

особливо рослинного походження. І на сьогодні, це є досить перспективно, 

адже препарати на основі лікарських рослин мають ряд переваг, а саме 

володіють низькою токсичністю, при дотриманні чіткого дозування, їх 

застосовують при хронічних захворюваннях а корисні властивості лікарських 

рослин визначаються тим, що містяться в їхньому хімічному складі: ефірні 

олії, дубильні речовини, алкалоїди, флавоноїди та безліч інших груп діючих 

речовин. Однією з таких рослин є Пасльон дольчастий[3, с. 168]. 
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Метою роботи є аналіз літературних джерел з фармакологічних 

особливостей  пасльону дольчастого, який володіє спазмолітичною, 

седативною, знеболюючою, пом'якшувальною, жарознижувальною та 

протизапальною дією. 

Методологічну основу роботи становлять різні методи дослідження, 

зокрема: аналіз наукових досліджень проведений вітчизняними та 

іноземними науковцями за останні роки, публікацій на їх основі, а також 

пошук інформації у випущених виданнях з фармакогнозії та ботаніки.  

Пасльон дольчастий (Solanum laciniatum) – багаторічна трав'яниста 

рослина родини Пасльонових (Solanaceae). Стебла темно-зелені, соковиті, 

потім чорніють, з віком стають темно-коричневі. Листя великі, черешкові, 

непарноперисторозсічені. Квітки фіолетові з колесовидним віночком, зібрані 

в густі кисті. Плід – овальна соковита ягода. Насіння дрібне, численне [4, с. 

58]. Всі частини рослини містять алкалоїди соласонін і соламаргін. Обидва 

алкалоїди за будовою подібні між собою і мають загальний Генин – соласодін. 

Крім цього, виділені соларадін і соларадінін (N), агликоном яких є також 

соласодін. У рослинах, що культивуються – кількість діючих речовин у різних 

органах, може варіюватися. Листя містять 2,48-3,87%, стебла в середній і 

нижніх частинах - 0,36-0,32%, коріння - 0,81%, незрілі плоди - 6,16%. Для 

промислових цілей використовують листя. Соласодін служить основою для 

синтезу  гормону - кортизону[4, с. 59-60]. 

Основними напрямками досліджень соласодіна було з'ясування впливу 

на центральну нервову систему, на серцеву діяльність і на перебіг запальних 

процесів. 

Водний настій з трави застосовують при лікуванні неврозів, мігреней, 

бронхіальної астми, кашлю, шлунково-кишкових кольок, геморою. 

Застосовують настій і при спастичних болях в животі, сечовому міхурі, 

ревматичних і подагричних болях в суглобах [2, с. 13]. 

Настій квіток пасльону дольчастого призначають при бронхітах, при 

радикуліті, як сечогінний засіб, також квітки володіють відхаркувальною 

дією. 

Свіжі чорні ягоди рекомендуються при гіпертонії, атеросклерозі, мають 

легку проносну дію, та покращують зір. Ще настій застосовують як 

протиглистний засіб у дітей. 

Зовнішньо настій і відвар трави пасльону застосовують при геморої, 

гнійних захворюваннях ясен, ангіні,   як засіб, що заспокоює свербіж при 

корості і екземі [1, с. 76]. 

Подрібнені ягоди, змішані з кислим молоком, також застосовують на 

гнійні рани, нариви та виразки. 

Отже, підводячи підсумки в даній роботі, попередньо проаналізувавши 

весь вище викладений матеріал, ми можемо зробити наступні висновки: при 



Орликіана-2021: проблеми та перспективи сучасної освіти : матеріали 

науково-практичного симпозіуму 

434 

 

застосуванні пасльону дольчастого необхідно дотримуватися чіткого 

дозування, так як рослина отруйна. При тривалому застосуванні у великих 

дозах, діюча речовина - така як соланін, може викликати запаморочення, 

важкість у голові, зниження зору, пронос, блювання, судоми. Препарати з 

пасльону  слід вживати з дотриманням дозування та під наглядом лікаря. 

Застосування ліків на основі даної рослини протипоказано  при вагітності, 

при захворюваннях печінки і підшлункової залози, зниженому артеріальному 

тиску. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ ВАЖКОАТЛЕТІВ ПРИ ДЕГЕРАТИВНО-
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Сучасний спорт – це великі навантаження під час змагань і тренувань, 

а отже фактор підвищеного ризику травм. 

В 1974 році була наочно продемонстрована необхідність використання 

правильної техніки. Експеримент полягав в стисненні сегментів хребетного 

стовпа в осьовому напрямку під навантаженням в одну тисячу кілограмів. В 

результаті, ніяких ушкоджень виявлено не було. Вчені вважають, що в 

осьовому напрямку хребетний стовп здатний витримувати навантаження до 

1.5 тисяч кілограмів, залишаючись неушкодженим. 
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Найбільш травмонебезпечними для хребетного стовпа є базові вправи. 

Вони дають динамічне навантаження, так як при русі змінюється взаємна 

орієнтація лінії хребців. Висока рухливість хребетного стовпа може бути 

пояснена високим навантаженням на захисні механізми хребта. Це також 

призводить до швидкого зносу тканин хребетних дисків. Таким чином, при 

виконанні вправ з вільною вагою, необхідно обмежити рухомість хребта, 

особливо в ділянці нирок. При цьому необхідно зафіксувати хребет в такому 

положенні, яке найбільш вигідно механічно [2]. Найпоширеніша помилка при 

виконанні тягових рухів і присідань - нетримання поперекового лордозу. Це 

істотно підвищує навантаження на м`язи-розгиначі спини. 

Значна частина травм стається через порушення встановлених правил 

лікарського контролю: допуск спортсменів до тренувань без попереднього 

огляду лікаря; неправильний розподіл спортсменів на групи без врахування 

статі, віку і фізичної підготовки; передчасне проведення тренувань після 

тривалої перерви (захворювання, травми). Іноді помилково час відновлення 

тренувань встановлює тренер, а не лікар чи фізичний терапевт, що є 

недопустимим. Часто повернення до тренувань і змагань відбувається без 

належної реабілітації. 

Дослідження доводять, що близько третини спортивних травм є 

наслідком неефективної реабілітації після травм, набутих раніше. У 

спортсменів, які мали серйозні гострі або хронічні травми, зменшуються 

силові можливості м’язів, погіршується гнучкість суглобів, порушується 

м’язовий баланс, зростає тугорухливість м’язів. Це негативно відображається 

на  ефективності техніко-тактичних дій, здатності виконувати 

широкоамплітудні рухи з великою потужністю. 

Саме тому процес реабілітації одразу після лікування повинен бути 

тривалим і цілеспрямованим задля відновлення рухових можливостей 

спортсмена до рівня перед травмою. Скорочення цього періоду, інтенсивні 

тренувальні та змагальні навантаження до його завершення різко збільшують 

ймовірність повторної та часто значно важчої травми. 

Дегенеративні зміни супроводжуються процесом руйнації хрящових і 

кісткових тканин хребців. В результаті цього міжхребцеві диски втрачають 

свою еластичність, кісткова система слабішає і, як наслідок, відбувається 

зміна самої структури хребта [1].   

Все життя поперекова ділянка хребта витримує шалене навантаження і 

вже під час старіння  організму уповільнюються усі обмінні процеси, які 

відповідають за нормальний стан кісткової та хрящової тканини. Тому люди 

після 30 років відчувають дегенеративно-дистрофічні зміни в опорно-

руховому апараті. 

Фізична реабілітація після травми хребта процес довгий і 

відповідальний. Він вимагає в першу чергу завзятості і терпіння від пацієнта. 
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Якісний результат відновлення багато в чому залежить від позитивного 

настрою пацієнта. З віком обмін речовин в організмі сповільнюється, і 

відновлення проходить повільніше. В таких умовах лікар-реабілітолог 

повинен більш уважно ставиться до психоемоційного стану спортсмена.  

Реабілітація після травми спини й відновлення втрачених функцій — 

завдання не з простих, але доведених науково й цілком реальних — при 

цьому провідну роль грають фізичні методи лікування й засоби лікувальної 

фізкультури. 

Фізичні методи сприяють поліпшенню кровообігу, нормалізації 

м'язового тонусу, прискоренню регенерації нервових волокон, поліпшенню 

обмінно-енергетичних процесів, зменшенню больового синдрому й активізації 

захисних сил організму. Послідовність занять, оптимальний режим ЛФК і 

рекомендовані навантаження може підібрати лише фахівець-реабілітолог. 

Саме тому перед початком занять обов'язково необхідно проконсультуватися 

з лікарем [3]. 

Вправи лікувальної фізкультури допомагають скоротити 

реабілітаційний період і прискорити повернення до нормального способу 

життя після спінальних травм. Окрім цього, ЛФК впливає на загальний стан 

організму, включаючи діяльність серцево-судинної, нервової й дихальної 

систем, і допомагає поліпшити психоемоційний стан. 

Список використаних джерел 

1. Андрейчук В. Я. Методичні основи гирьового спорту : навч. посіб. / В. Я. 

Андрейчук. – Львів : Тріада плюс, 2007. – 500 с  

2. Гирьовий спорт : навч.-метод. посіб. / [М. Ф. Пічугін, Г. П. Грибан, В. М. 

Романчук, С. В. Романчук, К. В Пронтенко, В. В. Пронтенко, Ю. В. 

Петришин, П. П. Ткаченко] ; за ред. Г. П. Грибана. – Житомир : ЖВІ НАУ, 

2011. – 880 с. – 978-617-581-080-4. 

3. Келлер В. С. Теоретико-методичні основи підготовки спортсменів : [навч. 

посіб. для студ. ВНЗ фіз. виховання і спорту] / В. С. Келлер, В. М. 

Платонов. – Львів : Українська Спортивна Асоціація, 1993. – 270 с.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Орликіана-2021: проблеми та перспективи сучасної освіти : матеріали 

науково-практичного симпозіуму 

437 

 

УДК 378.147.016:[54:61]]:004.777 

Тетяна ЧЕТВЕРТАК 

м. Запоріжжя 

shafranskaja@ukr.net 

 

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ВЕБ-КВЕСТІВ НА ПРАКТИЧНИХ 

ЗАНЯТТЯХ З МЕДИЧНОЇ ХІМІЇ 

 

В умовах діджиталізації та цифровізації освітньої галузі актуальним 

питанням залишається використання веб-технологічних засобів навчання. 

Швидкий доступ до інформаційної бази та велика кількість джерел 

інформації з навчальних дисциплін, зокрема хімічних, диктують потребу 

систематизації та якісному відборі достовірної та аргументованої інформації. 

З такою позицією погоджуються вітчизняні науковці, зокрема 

О. В. Лущинська, яка стверджує, що «використання інформаційних 

технологій допомагає самостійно продукувати зміст освіти, втілювати в 

реальність творчі ідеї та використовувати нестандартні підходи до вирішення 

проблем у процесі підготовки студентів. Пріоритетними змінами слід 

виокремити і погляди щодо ролі викладачів. Оскільки викладач, як носій 

інформації, змінюється на «викладача-провідника». Значення «провідника» є 

широким, оскільки в минулі роки студенти задля отримання нових знань 

відвідували заняття, ходили у бібліотеки, а тепер – їм достатньо використати 

пошукову систему задля отримання необхідної інформації» [2, с.1]. Задача 

викладача-провідника правильно підібрати форми та засоби навчання, щоб 

максимально розкрити можливості здобувачів освіти, підтримати їх 

мотивацію до навчальної діяльності та забезпечити зацікавленість до 

практичних занять. Саме тому, на нашу думку, веб-квести, що пропонуються 

в основному етапі практичних занять з хімічних дисциплін, реалізують 

проектну дослідницьку діяльність здобувачів освіти в повному обсязі. Подібну 

точку зору розділяють науковці Т.М. Герлянд, Н.В. Кулалаєва, Т.М. Пащенко, 

які наголошують, що «веб-квест у контексті проектних технологій як вид 

Інтернет-проекту, дає можливість ефективно використовувати інформацію, 

яка знайдена, в мережі Інтернет. Для такого проекту якнайкраще підходить 

робота в малих групах, проте існують і такі веб-квести, що передбачають їх 

виконання окремими учнями (студентами). Викладач у навчальний проектній 

діяльності, зокрема при проходженні учнями (студентами) веб-квесту, має 

створити умови для прояву в них інтересу до пізнавальної діяльності, 

самоосвіти і застосування отриманих знань на практиці» [1, c. 10].  

Розглянемо етапи роботи на практичних заняттях з медичної хімії над веб-

квестами, на прикладі квесту «Біологічна роль органогенних елементів»: 

студент обирає одну із запропонованих сторінок гри-подорожі стосовно хімії 
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біогенних р-елементів. Обравши собі певну станцію квесту, здобувач 

переходить до одного із завдань, представлених на сторінці веб-квесту. 

Майбутній медичний працівник аналізує, як його роль узгоджується із 

командними завданнями. Інформаційно-комунікативні навички сформовані 

на даному етапі дозволяють студентами і надалі продовжувати групову 

роботу. А саме здобувачі досліджують запропоновані інтернет-ресурси: 

відбирають теоретичну інформацію стосовно біогенної ролі р-елементів, 

лікарських засобів в складі яких є елементи-органогени, шляхів застосування 

їх в медичній практиці. Для підготовки звіту студентами надається звіт 

опрацьованого матеріалу. Обов’язково звіт підготовлений з врахуванням 

принципів академічної доброчесності, вказується джерело (друкований 

посібник, електронне видання, режим доступу до нього). Здобувач медичної 

освіти вчиться структурувати інформацію, вірно демонструвати свої 

напрацювання засобами звітування за обраною темою. Веб-квести з 

медичної хімії налаштовані на групову роботу здобувачів: в режимі реального 

часу проходить обговорення, дискусії, формуються подальші дії. Прикінцевим 

результатом роботи студентів є розроблення макету презентації з власним 

дизайном, що презентується кожним здобувачем відповідно до проходження 

сторінок квесту та навчальних станцій. В ході самостійного набуття знань з 

використанням веб-технологій проходить формування ключових фахових  

компетенцій, а також розвивається критичне мислення та аналітичні 

навички.  
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