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ВИСТУП-ВІТАННЯ 

на ІІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Актуальні проблеми сучасної освіти 

та науки в контексті євроінтеграційного поступу» 

Президента університету Україна, дійсного члена 

НАПН України, професора П. М. Таланчука 

Шановні учасники конференції! 

Щиро вітаю Вас з видатною подією – проведенням цієї конференції в 

структурі Університету «Україна». Той факт, що вона вже є третьою, свідчить про 

важливість актуальності проблем, які на цих конференціях обговорюються. 

Як на мене, ми дещо збіднюємо значення нашої конференції, коли в її назві 

проблеми сучасної освіти і науки прив’язуємо до контексту українського 

євроінтеграційного поступу.  

Річ у тім, що актуальність і життєва необхідність формування особистості 

людини, здатної до ноосферно-онтологічного мислення і розумно-творчої 

життєдіяльності з метою організації історичного еволюційного переходу від 

епохи дикунства і варварства до цивілізованого миропорядку, є дуже гострою для 

всієї світової спільноти, для всіх землян без винятку. 

Сказане зовсім не зменшує ролі і ваги цієї конференції, тим паче якщо ми 

прочитаємо назви напрямів її роботи, то переконаємося, що вона в переважній 

своїй більшості якраз і відповідає зробленій заувазі.   

Отже тематика нашої конференції є надзвичайно актуальною. На 

підтвердження сказаного можна ще додати й те, що подібна або така ж тематика, 

правда озвучена іншими словами, обговорюється багатьма вченими в наукових 

установах, у ВНЗ, на конференціях та круглих столах.  

Тому було б дуже доцільним, аби ця творча робота була необхідним чином 

скоординована. Така координація сприяла б підвищенню усвідомлення 

об’єктивно-історичної і екологічної необхідності невідкладної гуманізації і 

духовно-морального наповнення системи освіти з тим, щоб результатом 

навчально-виховного процесу у середній і вищій школі всіх профілів і 

спеціальностей була морально чиста, патріотична, високопрофесійно 

підготовлена гармонійна особистість.  

Хочу виразити впевненість, що наша конференція зробить свій достойний 

внесок у цю справу.  

Успіхів нашій конференції, доброго здоров’я всім учасникам і всіляких 

гараздів родинам і колективам, які ви представляєте. 

Слава Україні! Дякую за увагу! 
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Наталія Рязанцева 

Додержання принципу конфіденційності в адвокатській діяльності 176 

Сергій Савич 

Марракешський договір «Про полегшення доступу сліпих та осіб з 179 
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порушенням зору чи іншими обмеженими можливостями сприймати 

друковану інформацію до опублікованих творів» та стан забезпечення 

прав інвалідів у сфері авторсько-правових відносин в Україні (окремі 

аспекти) 

Оксана Семчук, Олена Бундак  

Запровадженн хлібної повинності Директорією УНР в українському селі 180 

Юлія Туз  
Законодавчі гарантії права власності на землю: проблеми вдосконалення 182 

Оксана Чернюк, Марія Дацюк-Томчук 

Інтернет як інструмент маркетингу 183 

РОЗДІЛ VІ. Туристично-рекреаційна робота в освітньому процесі  у 

вирішенні прикладних наукових завдань 

Дар’я Василенко, Мирослава Кухаренко, Аліна Самусь  
Геоінформаційні системи як метод візуалізації туристичної справи 185 

Андрій Васін, Оксана Громик 

Інноваційні контури розвитку туризму в Європі 187 

Олена Кушпетюк 

Співпраця між вищими навчальними закладами та музейними 

установами 188 

Уляна Любитовець, Андрій Майстер 

Історико-культурні рекреаційні ресурси Волинської області 190 

Андрій Майстер 

Природно-рекреаційні ресурси Волинської області 192 

Валентин Неясов, Олена Бундак  

Зародження та становлення європейського туризму 194 

Наталія Ольхова-Марчук  

Класифікація рекреаційних ресурсів 196 

Володимир Терлецький  

Туристично-рекреаційні об’єкти Ківерцівського НПП «Цуманська пуща» 197 

Александр Титлов, Максим Баканов, Татьяна Климанова  

Физиологические реакции организма школьников  15-16 лет в условиях 

многодневного туристского похода 200 

Александр Титлов, Максим Баканов, Татьяна Климанова  

Секция оздоровительного туризма в школе 203 

Анастасія Ткачук, Оксана Громик 

Характеристика роботи туристичного-оздоровчого комплексу 

Прикарпатського регіону 208 

РОЗДІЛ VІІ. Актуальні проблеми сучасних технологій фізичної 

реабілітації, зміцнення та відновлення здоров’я 

Юліана Андрійчук, Катерина Борбенчук 

Особливості фізичної працездатності високорослих підлітків 211 
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Олена Арсентьєва, Наталія Сєдова 

Вплив фізичної реабілітації на психічний стан осіб підліткового та 

юнацького віку, хворих на ДЦП 212 

Оксана Бігунська, Анатолій Кравець 

Особливості фізичної реабілітації дітей при ДЦП 214 

Анатолій Босенко, Марія Топчій  

Стан механізмів регуляції серцевого ритму студентів молодших курсів 

факультету фізичного виховання 216 

Іван Глазирін, Валентина Глазиріна 

Віково-статеві особливості біологічного дозрівання учнівської та 

студентської молоді, визначеного за темпами статевого розвитку 218 

Віктор Гордійчук   

Особливості фізичного виховання сільських школярів 219 

Олександр Гурковський  

Аналіз стану здоров’я дітей, які навчаються в гімназіях 221 

Андрій Діброва, Наталія Сєдова  

Необхідність впровадження фізичної реабілітації в процес соціалізації 

«неблагополучних» дітей 223 

Юлія Загайкан, Олександр Спринь 

Психофізіологічні особливості дітей із сенсорною депривацією 224 

Олена Іванська  

Корекція порушень постави дітей 7 -10 років з церебральним паралічем 226 

Ірина Кальонова, Надія Богдановська  

Пропріоцептивні техніки в корекції динамічного стереотипу хворих з 

постінсультними геміпарезами 228 

Юрій Лях 
Біостатистика в доказовій фізичній терапії 230 

Микола Макаренко, Василь Лизогуб 

Про деякі аспекти діагностики індивідуально-типологічних особливостей 

вищої нервової діяльності людини 231 

Микола Макаренко, Василь Лизогуб 

Роль індивідуально-типологічних властивостей вищих відділів 

центральної нервової системи в реальних умовах діяльності 233 

Оксана Масло, Ірина Цьомах  

Аналіз варіабельності серцевого ритму учнів сільських та міських 

загальноосвітніх шкіл  235 

Наталія Мужичук, Олена Бундак  

Проведення оздоровчого тренування  в школі 236 

Лариса Попова, Наталія Сєдова  
Застосування лікувальної фізичної культури у процесі реабілітації 

інвалідів, які мають порушення ендокринної системи 238 

Андрій Поручинський, Тетяна Поручинська  

Сила та рухливість нервових процесів в осіб з різним адаптаційним 

потенціалом серцево-судинної системи 239 
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Віктор Романюк 

Методи екстраполяції під час прогнозування у футболі  241 

Наталія Сєдова  

Інтегроване навчання дошкільників з ДЦП засобами самостійних занять 

фізичними вправами в умовах реабілітаційного центру 243 

Валентина Слюсаренко, Наталія Сєдова  

Класифікація патогенних та саногенних почуттів за видами хвороб та 

здоров’я 245 

Віктор Чижик 

Біологічний вік та фізичний стан підлітків 247 

Анастасія Шворак, Володимир Гащин 

Історія розвитку інваспорту на Волині 250 

РОЗДІЛ VІІІ. Бібліотечна та архівна справа як важлива складова 

інформаційно-комунікаційної діяльності 

Лілія Ільчук  

Електронні інформаційні ресурси сучасних бібліотек 252 

Надія Конон, Оксана Волощук 

Біобібліографічний покажчик «Олександра Кондратович: крізь терни 

життя» як інформаційна складова фольклорної та етнографічної 

спадщини 254 

Світлана Коробчук 

Трудовий архів як централізована документальна інформаційна установа 256 

Марія Левчик 

Інноваційна стратегія бібліотек 257 

Ірина Лісовецька 

Державна політика України у видавничій справі 261 

Наталія Ляшук  

Вплив мас-медіа на розвиток інформаційного суспільства України  263 

Зінаїда Пахолок  

Дослідження замовлянь Миколая Крушевського 265 

Ігор Петрович, Валентина Петрович  
Інформатизація архівної галузі в Україні 267 

Олена Постельжук, Тетяна Гузь 

Бібліотечно-інформаційне обслуговування людей з інвалідністю: 

сучасний стан розвитку 269 

Мирослава Сапіжук  

Етапи еволюції електронних журналів 271 

Оксана Семерей, Тетяна Жалко  

Бібліотеки античної Греції 272 

Валерія Солодова, Віктор Саранча  
Інтернет-представництво Федерального архіву Німеччини: структура та 

інформаційне наповнення 274 
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Олена Соменко  

Використання апаратно-програмного комплексу «ARDUINO + СКМ 

SAGE» у науково-дослідній діяльності 276 

Христина Ткаченко, Тетяна Жалко  
Історія становлення бібліотечного соціального інституту Київської Русі 280 

Євгенія Фісенкова  

Особливості та джерела інформаційного впливу реклами 
282 

РОЗДІЛ ІХ. Сучасні проблеми інклюзивної освіти 

Ольга Дацків  

Підготовка майбутніх учителів іноземних мов до здійснення 

інклюзивного навчання 284 

Катерина Сидорук, Анатолій Кравець 

Актуальні аспекти впровадження інклюзивної освіти в Україні 285 

Ольга Письмак  

Інклюзивне навчання – якісна освіта для дітей з особливими потребами 288 

Світлана Шпак  

Особливості конфліктних ситуацій в молодшому шкільному віці 
290 

Яна Ярощук, Анатолій Кравець 

Інклюзивна освіта як модель соціального устрою 
292 

Відомості про авторів 295 
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РОЗДІЛ І 
Історичні, філософські та організаційно-методичні питання розвитку науки 

та освіти в контексті євроінтеграційного поступу 

 

УДК 93/94(093) 

Олена Бундак 

ВСЕРОСІЙСЬКИЙ СЕЛЯНСЬКИЙ СОЮЗ У ДІЯСПОРНІЙ ТА 

ЗАРУБІЖНІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ 

Історіографія як самостійна галузь історичної науки займає все більш 

значуще місце в системі історичного знання. Зростання уваги до історіографії 

пояснюється загальним «прискоренням» розвитку історичної науки, інтересом 

істориків до теоретико-методологічних проблем, обсягом і різноманітністю 

накопичених історіографічних джерел.  

Особливістю історіографічного процесу в будь якій державі є існування цілої 

низки різнопланових видань, які висвітлюють основні проблеми та питання, 

пов’язані з нашою історією в різні історичні періоди.  

Мета даної статті – окреслити ступінь історіографічного висвітлення 

діяльності ВСС на території Царської Росії та України в українській діаспорній та 

зарубіжній історіографії. 

Діяльність Всеросійського Селянського Союзу знайшла часткове 

відображення в українській діаспорній зарубіжній історіографії, хоча не була 

предметом їх спеціального дослідження. Д.І.Дорошенко, розглядаючи історію 

України від найдавніших часів, у роботі «Нарис історії України» аналізує процес 

зростання політичного визвольного руху в Росії на початку XX століття. Історик, 

перераховуючи «українські партії: Радикально-демократична, Селянська Спілка, 

Соціал-Демократична, Народна виступили тепер відверто» відносить Селянську 

Спілку до політичних партій. Проте ВСС була селянською громадською 

організацією, яка не мала статусу політичної партії [1, с. 547]. 

Н.Полонська-Василенко, у 2 томі своєї роботи «Історія України», 

розглядаючи Україну напередодні революції, перераховує та аналізує «головні 

партії, починаючи з лівих», підкреслюючи, що «Соціалісти-революціонери року 

1905 заснували Всеросійський Селянський Союз, метою якого була передача всієї 

землі тим, хто сам працює на землі. Тоді ж Україні засновано Селянський Союз, 

головою якого став С.Єфремов» [2, с. 41–418]. Таке твердження є помилковим і 

не відповідає дійсності. 

Окремо слід відмітити західно-американську історіографію. Безкомпромісне 

значення для формування сучасного наукового бачення природи селянських 

революцій та зокрема питання утворення та діяльності ВСС має науковий 

доробок Т. Шаніна [3]. Вчений аналізує участь селян у революційних подіях 1905-

1907 рр., використання ними різних форм боротьби та підкреслює важливість 

вирішення аграрного, політичного та економічних питань. Важливим є звертання 

історика до характеристики «Сумської селянської республіки», що володіла усіма 

ознаками державності. Серед основних питань, які досліджує вчений – земельне 

питання, питання «важкого становища селянства загалом», застосування селянами 
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як легальних, так і нелегальних засобів боротьби тощо[3, с. 206]. Позитивом у 

роботі є присутність контент-аналізу селянських петицій і наказів, де є вимога 

прямого прогресивного прибуткового податку, ліквідація приватної власності, 

передачі землі народу Думою [3, с. 220]. Історик підкреслює високий рівень 

політичної свідомості певної частини селянства, який був обумовлений і рівнем 

розвитку селянської моралі. Відмітивши недовготривалість існування, незначну 

кількість документального підтвердження існування ВСС в багатьох місцях 

«значна частина його акцій ніколи не була зафіксована на папері. .. як по причині 

секретності, так і за неграмотності багатьох його прихильників»[3, с. 192]. 

Розглядаючи причини розгрому ВСС, виділяє суворі репресії після листопада 

1905 р. та політичну – «яка більш за все лежить у взаємозалежності між 

керівниками ВСС і їх революційними союзниками, і з іншої сторони – в характері 

підтримки, яку їм надавали селяни» [3, с. 197–198]. 

Однією з ґрунтовних наукових робіт американського історика і радянолога 

Р. Пайпса є робота «Російська революція»[4], де є часткове звертання до 

проблематики ВСС та наголос на значній ролі «Союзу Союзів» в організації 

ВСС[4, с. 75]. Проте науковець далі не вдається до деталізації функціонування та 

діяльності цих організацій, а робить загальні висновки. «Всі ці організації 

притримувалися мінімальної програми, що проголошує заміну самодержавства 

конституційним ладом і гарантію повних громадянських прав населенню. З інших 

питань, як наприклад, Установчі збори, спостерігались значні 

розходження»[4, с. 75]. Позитивним є звертання автора до ВСС в контексті подій 

1917 р. Різні політичні сили намагалися привернути селянство на свій бік та 

залучити до власної організації.«Есери активно займалися організацією селянства. 

Вони відновили Селянський Союз, що розпався після 1905 р. Союз вітав 

Тимчасовий уряд і в своїх відозвах закликав селянство до терпіння та витримки» 

[4, с. 84-85]. «Заклики уряду та Селянського Союзу здійснювали заспокійливу 

дію: багато селян вирішило, що доцільніше буде отримати права на землю 

законним шляхом, а не силою» [4, с. 118]. Адже, як далі стверджує науковець, 

той, кому вдасться привернути селянство до себе, той отримає перемогу. 

Автор не претендує на повне «об’єктивне» висвітлення окресленої 

проблематики з огляду на певне нашарування суб’єктивізму, що відображає його 

теоретичні уявлення та фаховий досвід. Проаналізовані наукові дослідження 

дають можливість зробити висновок що загалом проблеми історії революцій 

початку ХХ століття в царській Росії загалом, та в їх контексті діяльність ВСС, є 

предметом активного наукового дослідження за кордоном, проте розгляд 

діяльності ВСС є мінімальним. 
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УДК001.8:37.0(477) 

Тетяна Власюк, Анатолій Кравець 

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА РОБОТА В ОСВІТІ 
Останнім часом посилилась увага до проблеми поліпшення якості освіти. 

Кожен начальник відділу та керівник закладу освіти шукає відповіді на питання: 

від чого залежить результативність роботи? Як зробити навчальні заклади більш 

привабливими для учнів та їхніх батьків? Як підвищити якість освіти? Відповіді 

на ці та інші аналогічні запитання багато в чому залежать від місцевих умов, а 

також від сформованої системи управління освітою в місті, районі. Але головний 

шлях – організація аналітико-інформаційної роботи[1].  

Аналітико-інформаційна діяльність – процес у сфері управління, який 

передбачає пошук, збір, переробку та надання інформації у формі, придатній для 

використання при прийнятті управлінських рішень. Для прийняття ефективних і 

своєчасних управлінських рішень, які відповідають реальному станові 

функціонування й прогнозування розвитку об’єкта управління – учня, 

навчального закладу чи системи освіти взагалі, потрібна своєчасна, вичерпна, 

об’єктивна та достовірна інформація про різні аспекти їхньої діяльності[2].  

Отримати цю інформацію можна через налагодження системи моніторингу 

освіти, який допомагає:  

• у віддзеркаленні реальних освітніх процесів та їх регуляції;  

• побудові нових моделей, шляхів успішного розвитку освіти;  

• вирішенні практичних завдань, зокрема:  

а) відділу освіти, методичному кабінету, керівникам навчальних закладів – у 

прийнятті виважених управлінських рішень, спрямованих на поліпшення якості 

функціонування освіти;  

б) учителям – в об’єктивному незалежному оцінюванні рівня навчальних 

досягнень учнів;  

в) психологам і соціальним педагогам – у професійному дослідженні стану 

освітніх процесів;  

г) батькам – в орієнтації при виборі напряму розвитку дитини;  

ґ) учням – у формуванні вміння самооцінювання, профорієнтації [3]. 

Дослідження та спостереження здійснюються за різними напрямами 

функціонування освітньої галузі:  

• управлінська діяльність; професійна майстерність педагогів;  

• рівень навчальних досягнень учнів;виховна робота; 

• психологічний стан та збереження здоров’я; комплексна діяльність 

навчального закладу (дошкільного, загальноосвітнього, позашкільного) [4]. 

Програма досліджень передбачає:  

• розробку інструментарію (анкети, пам’ятки, опитувальники, положення); 

підготовку аналітичної довідки чи звіту за результатами досліджень; 

• проведення обговорення результатів моніторингових досліджень;  

• прийняття рішень; підготовку рекомендацій за темою дослідження;  

• випуск брошур щодо результатів дослідження; контроль за виконанням 

рішень 

Відділи освіти значну увагу приділяють моніторинговим дослідженням 
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роботи педагогічних працівників. Так, щороку проводиться моніторинг 

результативності роботи вчителів, які атестуються, вивчається система роботи 

вчителя, її результативність, робота над  докурсовим та післякурсовим 

завданнями; результати моніторингових досліджень використовуються під час 

атестації педагогів [5]. 

Реформування освіти України в складних соціально-економічних умовах 

вимагає нових підходів до інформаційно-аналітичної діяльності як керівників 

різних рівнів управління, так і педагогів. Здатність працювати з інформацією, 

творчо використовувати ефективні методи її пошуку та опрацювання за 

допомогою сучасних засобів інформаційно-комунікаційних технологій є 

мінімальними вимогами до суб’єктів педагогічного процесу в інформаційному 

суспільстві. 

Освіта на сучасному етапі знаходиться в процесі докорінних змін, які 

викликані, з одного боку, необхідністю впровадження інноваційних педагогічних 

і виробничих технологій у професійну підготовку майбутніх робітників, а з 

іншого — євроінтеграцією та входженням України в світовий інформаційний 

простір. Успішну інформаційно-аналітичну діяльність насамперед здійснюють ті, 

які мають сформовану інформаційно-аналітичну компетентність як важливу 

складову їх професійно-педагогічної компетентності. 

Відповідно у професійному та кар’єрному зростанні педагогічних 

працівників провідне місце має займати розвиток їх аналітичного мислення та 

здатності системно працювати з інформацією. З метою задоволення цих потреб 

органи державної влади, місцевого та регіонального самоврядування створюють 

інформаційні служби, системи, бази і банки даних. Порядок їх , структура, права і 

обов`язки визначаються Кабінетом Міністрів України або іншими органами 

державної влади, а також органами місцевого і регіонального самоврядування. 

Формування та впровадження системи інформаційно – аналітичного 

забезпечення педагогічної освіти – це складний процес, який потребує значних 

матеріальних, інтелектуальних і фінансових ресурсів та вимагає вирішення 

комплексу організаційних і технологічних проблем. Розглядаючи процес 

формування моделі системи інформаційно – аналітичного забезпечення 

педагогічної освіти в Україні, розробники роблять акцент на її універсальність. 

Мета концептуальної моделі полягає у формуванні стратегії, функціонування та 

розвитку системи інформаційно – аналітичного забезпечення інноваційного 

розвитку освіти в Україні, однієї зі складових системи науково – інформаційного 

забезпечення освітянської галузі України, основних завдань, пріоритетів 

побудови цієї системи. 

Інформаційно-аналітична діяльність, зокрема підготовка інформаційних 

видань та формування електронних наукових – інформаційних ресурсів ХХІ ст. 

набувають особливої актуальності в усіх сферах наукової і практичної діяльності 

й займають помітне місце у наукових розробках України. Сьогодні в Україні 

функціонує чимало інформаційних служб, які займаються інформаційно – 

аналітичною діяльністю. Проте через відсутність централізації та координування 

цієї роботи неможливо встановити, яка інформація ними готується та на якого 

споживача вона розрахована. Крім того, незважаючи на позитивну динаміку 
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розвитку інформаційних ресурсів в Україні, невирішеними проблемами 

лишаються відсутність єдиних стандартів та несумісність ресурсів, складність 

доступу до них, дублювання інформації. Це значно знижує якість надання 

інформаційних послуг за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій. 

Не сформовано єдину інфраструктуру обміну даними в електронній формі, тому 

відомості, зібрані в одних інформаційних системах, недоступні іншим 

інформаційним установам. Застосування нестартизованих форматів даних, 

протоколів обміну і відсутність єдиних класифікаторів, довідників, а також 

доступу до них, обмежують можливість застосування автоматизованих засобів 

пошуку та аналітичної обробки інформації. 

Таким чином, розвиток системи інформаційно-аналітичного забезпечення 

освітянської галузі України потребує скоординованих організаційно – 

технологічних заходів і погоджених дій. 
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Галина Вяликова, Татьяна Бушуева, Юлия Плужникова 

ГЕНЕЗИС КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ОСНОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИДЕАЛА 

В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ДО СЕРЕДИНЫ XX В.) 

Исторически учитель был и остается человеком, заслуживающим особого 

внимания. Причина в том, что во все времена учитель выполняет особую 

социальную миссию: оказывая педагогическое воздействие на своих учеников, он, 

по сути, влияет на будущее общества. Взгляд на то, каким должен быть учитель, 

какими качествами ему необходимо обладать, выполняя свою сложную и 

ответственную роль, т.е. на обобщенный педагогический идеал, менялся с 

течением времени и зависел от социальных, экономических, культурных и 

политических особенностей устройства общества. 

Следует отметить, что общественные требования к учителю, даже не 

формулируемые эксплицитно, как правило, в том или ином виде содержались во 

всех российских педагогических системах и были тесно взаимосвязаны с 

задачами обучения и воспитания. Опираясь на историко-герменевтический метод, 

подчеркнем, что социокультурный феномен педагогического идеала был 

характерен для онтологии школы и педагогики России, хотя и не закреплен в виде 

понятия или термина вплоть до второй половины XIX века. Таким образом, 

педагогический идеал не может быть спроектирован онтологически, но, с нашей 
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точки зрения, допустимы его гносеологическое выявление, репродукция и 

толкование. 

Например, в русском «Домострое» содержались некоторые идеи 

педагогической этики и наставления учителям, в частности, рекомендовалось 

держать детей в страхе, воспитывать у них покорность и послушание, подвергая 

при необходимости телесным наказаниям. Следовательно, идеальным учителем 

был бы человек настойчивый, строгий, суровый, не знающий жалости к 

нарушителям порядка. С изменением педагогических целей менялись и 

требования к учителю. Так, «Устав Львовской братской школы» (1586) 

предъявляет к нему высокие моральные требования, поскольку учитель 

рассматривается как пример для учащихся [6, с.78]. 

Следует отметить, что до петровских времен в России фактически не 

существовало системы профессионального образования, в том числе 

педагогического [4, с.73]. При Екатерине II, использовавшей западный опыт 

организации образования, возникла потребность в подготовке учителей для 

системы общеобразовательных школ. Следовательно, можно предположить, что 

выражение официальных требований к профессиональной педагогической 

подготовке в России, условно понимаемое как государственный педагогический 

идеал, относится к середине XVIII в. С точки зрения государства, учитель должен 

был обладать рядом добродетелей: миролюбием, порядочностью, бодростью духа, 

сословной лояльностью, верностью монарху, трудолюбием и здоровьем.  

На рубеже XVIII–XIX вв. особенно остро встал вопрос о подготовке 

школьных учителей в связи с необходимостью решать практические задачи 

народного просвещения. В 1802 г. было создано соответствующее министерство 

(Министерство народного просвещения, воспитания юношества и 

распространения наук), для проведения школьной реформы были также 

разработаны «Предварительные правила народного просвещения» и «Устав 

гимназий и училищ, состоявших в ведении университетов» [6]. В названных 

документах разрабатывались передовые для своего времени методы обучения, 

правила и требования к педагогическим коллективам и учащимся, закладывались 

новые принципиальные основы образовательной системы – ее светский характер, 

единство, народность и пр., что оказало влияние на государственный 

педагогический идеал указанного периода. 

В середине XIX века российская педагогика обогатилась рядом научных идей 

о личности учителя и педагогическом труде, что можно трактовать как разработку 

концептуальных основ формирования педагогического идеала профессионального 

сообщества. К этому времени, которое считается расцветом русской классической 

педагогики, относятся работы Ф.И. Буслаева, И.В. Водовозова, Д.И. Менделеева, 

Н.И. Пирогова, В.Я. Стоюнина, Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского и многих других 

выдающихся ученых, мыслителей и педагогов. 

Следует подчеркнуть, что упомянутые концептуальные идеи, которые, 

безусловно, внесли вклад в становление национального педагогического идеала, 

касались, как правило, определенных качеств личности, знаний и умений учителя, 

то есть отдельных аспектов данного феномена.  Так, с точки зрения современной 

педагогики, Н.И. Пирогов ставил вопрос о рефлексивных, перцептивных, 
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интерактивно-коммуникативных качествах, характеризующих педагогический 

идеал. Современник Н.И. Пирогова, выдающийся отечественный филолог, 

методист и педагог Ф.И. Буслаев обосновал идею, как сказали бы сегодня, 

лингвометодической компетентности учителя, в особенности учителя 

словесности. 

Говоря о том, что является общим в представлениях профессионально-

педагогического сообщества того времени об идеальном учителе, необходимо 

перечислить подвижничество, знание предмета, любовь к детям, способность 

служить примером для них, интерес к личности каждого ребенка, а также такие 

свойства и качества, как работоспособность, организованность, ответственность, 

терпение, доброжелательность. Описывая то особенное, что было свойственно 

взглядам на педагогический идеал профессионального сообщества России, 

укажем, например: стремление к научной деятельности (М.В. Ломоносов), 

постоянное самосовершенствование (К.Д. Ушинский), соответствие личных 

качеств учителя локальному контексту, местным условиям (В.И. Водовозов) и др. 

Рассматривая генезис представлений о педагогическом идеале в России, 

нельзя не согласиться с А.В. Уткиным в том, что важнейшей отличительной 

чертой второй половины XIX в. была широкая дискуссия об идеале и 

предназначении учителя, его социальной роли и функциях, «образовательной 

миссии педагога» [5, с.36]. Исследователь ссылается на труды В.И. Водовозова 

«Идеал народного учителя», П.Д. Юркевича «Курс общей педагогики с 

приложениями», В.Я. Стоюнина «Заметки о русской школе», «Мысли о наших 

гимназиях». В названных работах подчеркивается необходимость обоснования 

идеала учителя, при этом его потеря указывается в качестве причины слабого 

нравственного влияния на молодежь. 

К этому же периоду (вторая половина XIX в.) относятся труды 

В.П. Вахтерова, П.Ф. Лесгафта и пр., где предлагаются новаторские для своего 

времени концепции, трактовки и критерии, касающиеся личности и деятельности 

учителей. Анализ историко-педагогической литературы показывает, что, несмотря 

на некоторые различия в требованиях к личностным и профессиональным 

качествам учителя, силами передовой научно-педагогической общественности во 

второй половине XIX в. был запущен процесс формирования нового обобщенного 

педагогического идеала. Образцовый учитель должен был обладать выраженной 

гражданской позицией, быть активным, деятельным, образованным, бескорыстно 

преданным своему делу, любить детей и свою профессию. 

На рубеже XIX–XX вв. в связи с развитием научных знаний подверглись 

радикальному пересмотру все стороны деятельности общеобразовательной 

школы в России, структура и содержание образования, организационные формы и 

методы обучения. В это время происходит интенсивное формирование педагогики 

как относительно самостоятельной научной дисциплины, центром внимания 

педагогов становится человек, изучение человека как предмета воспитания, 

изучение его в различных возрастах и состояниях, чтобы выявить способности к 

всестороннему развитию. Размышляя о педагогическом идеале, многие педагоги 

этого периода (П.П. Блонский, К.Н. Вентцель, П.Ф. Каптерев, А.П. Нечаев, С.Т. 

Шацкий и др.) отмечали, что только широкая образованность, высокая степень 
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личной ответственности, глубокое знание своего предмета и методов его 

преподавания, любовь и внимание к личности ребенка смогут обеспечить 

успешную деятельность учителя. Их концептуальные идеи нашли свое 

воплощение в современной гуманистической концепции субъектно-субъектных 

отношений учителя и учеников в педагогическом процессе, заложили основу 

гуманистического педагогического идеала. 

П.Ф. Каптерев, обосновавший научную концепцию педагогического идеала, 

первым в России предпринял попытку создать классификацию качеств учителя, 

где выделялись общечеловеческие и специфические учительские качества, с 

современной точки зрения, первую педагогическую профессиограмму [2, с. 600]. 

Рассматривая общечеловеческие качества учителя, П.Ф. Каптерев акцентировал 

внимание на нравственных характеристиках его личности, причем на первое 

место выдвигал справедливость. Что касается второй группы качеств, 

профессиональному педагогу необходимо было иметь научную подготовку, 

личный учительский талант и стремление к самосовершенствованию. 

Одновременно с трудами  П.Ф. Каптерева, разработавшего особый подход к 

педагогическому идеалу, свой взгляд на образ идеального учителя в начале XX 

века предлагали российские педагоги-эксперименталисты. Они выражали идеи 

той части профессионально-педагогического сообщества, которая работала над 

созданием научных основ новаторской педагогики, построенной на интеграции 

знаний о ребенке, полученных в процессе практических исследований и 

экспериментов. Представители экспериментальной педагогики и психологии 

(А.Ф. Лазурский, А.П. Нечаев, И.А. Сикорский, Г.И. Челпанов и др.) полагали, 

что для плодотворной деятельности учителю, в идеале, необходимо как общее 

педагогическое образование, отличное владение преподаваемым предметом, 

знание истории воспитания, так и понимание природы своих воспитанников, 

основанное на экспериментальных исследованиях в педагогическом процессе. 

В то же время для императора Николая II, чьи взгляды, как можно 

предположить, определяли государственный педагогический идеал начала XX в., 

образцовым был добродетельный православный учитель, хранитель трона, 

умеющий привить эти качества своим воспитанникам. Такой образ, в целом, 

соответствовал представлениям о педагогическом идеале, свойственным 

определенной части педагогического сообщества, отстаивавшей православную 

педагогику (А.И. Анастасиев, М.И. Демков, К.П. Победоносцев и др.) [1, c.37]. 

Приведенные примеры иллюстрируют значительный плюрализм взглядов на 

педагогический идеал, характерный для начала XX в. в России (что, по нашему 

мнению, перекликается с ситуацией в начале XXI века). Можно констатировать 

существенное противоречие их ценностных ориентаций. С одной стороны, 

наблюдается становление гуманистического педагогического идеала у 

определенной части профессионально-педагогического сообщества, с другой 

стороны, ряд педагогов поддерживает идеал, формулируемый государством как 

добродетельный православный хранитель трона. 

После 1917 г. радикальная трансформация советского образования и 

педагогики, порожденных новым общественным строем и коммунистической 

идеологией, повлекла за собой и существенные изменения взглядов на 
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обобщенный педагогический идеал, оказав влияние на спектр личностных и 

профессиональных качеств, знаний, умений и способностей, которыми должен 

был обладать учитель советской школы. По мнению многих исследователей 

(М.В. Богуславский, Г.Б. Корнетов, А.А. Романов, А.И. Салов и др.), тогда начал 

формироваться образ учителя новой советской школы. В содержательном 

отношении данный образ-образец явно носил синтетический характер и отличался 

«сложным переплетением идеологической, социальной, гражданской, 

профессиональной составляющих миссии педагога», что обосновывалось их 

единством и неразрывностью в русле стратегической задачи по воспитанию 

нового человека [3, с.90]. 

Следует подчеркнуть, что первое послереволюционное десятилетие было 

отмечено смелыми идеями, новаторскими поисками и экспериментами во всех 

областях культуры и просвещения, при этом доминировал курс на разрушение 

старой школы, которая воспринималась тогда исключительно негативно 

(зубрежка, насилие, подавление личности и пр.). В это время наблюдается подъем 

творческой инициативы и самодеятельности учителей и учеников, начинаются 

исследования новых форм и методов учебной работы, демократизация школьной 

жизни. 

Однако «оборотной стороной» педагогических поисков, экспериментов и 

преобразований учебно-воспитательного процесса в данный период являлась 

растерянность части российского учительства, утрата или размытость ориентиров, 

«робкое нащупывание почвы» (С.Т. Шацкий). Поэтому проблема формирования 

педагогического идеала приобрела особую актуальность как для государства, 

общества, так и для профессионального педагогического сообщества. 

В этот период качества и способности образцового учителя были в центре 

внимания М.И. Калинина, Н.К. Крупской, А.В. Луначарского, А.С. Макаренко. 

Следует констатировать, что трактовка образа идеального учителя советской 

школы наполнялась в этот период (до 30-х гг. XX в.) гуманистическими 

содержательными характеристиками, среди которых внимание к личности 

ребенка, ценности справедливости, равенства, творчества, профессионализма и 

т.д. Более того, считая учителя «главным винтом в строительстве новой школы» 

(А.В. Луначарский), государство ожидало от него не только профессиональной 

готовности к обучению и воспитанию «новых людей»: учитель рассматривался и 

как основная фигура в процессе социализации взрослого населения страны на 

начальном этапе становления нового государственно-общественного строя. 

Существенное влияние на педагогический идеал в России первой трети XX в. 

оказали взгляды П.П. Блонского, на чьей концепции трудовой школы 

руководители Наркомпроса пытались выстроить новую систему образования в 

первое десятилетие советской власти. Среди принципиальных требований к 

учителю, которые выдвигал П.П. Блонский, можно перечислить приверженность 

гуманистической идее о ребенке как центре образовательного процесса, 

установку на внимательное и бережное отношение к своим ученикам, доминанту 

личностного начала в педагогической деятельности, коллективизм как ведущий 

принцип жизни и профессиональной деятельности в новом обществе и пр. 

Подчеркнем, что в 1920-е гг. образовательная политика в целом и 
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становление педагогического идеала, в частности, уже определялись партийными 

установками (влияние государства), однако эти установки еще не носили 

характера прямых директив. Следует упомянуть, что в этот период началась 

экспериментальная работа по формированию профессионально значимых качеств 

личности учителя. Целенаправленные исследования в данной области проводили 

Б.Г. Ананьев, Н.К. Левитин, С.Л. Рубинштейн и др. Важная особенность их работ 

состоит в том, что выделение свойств, качеств и способностей, необходимых 

образцовому педагогу, исходило из профессиональных требований, а не из 

личного опыта исследователей. 

Следующий этап в генезисе концептуальных основ российского 

педагогического идеала – 30-е годы XX в., время, печально известное 

репрессиями, страхом, доносительством – характеризуется окончательным 

переходом теоретической и практической педагогики под партийный контроль. 

Происходит поворот от «трудовой школы» к «школе учебы», закрепленный в ряде 

партийных постановлений, лично отредактированных И.В. Сталиным («О 

начальной и средней школе», «О педологических извращениях в системе 

Наркомпроса» и др.). Уничтожается целостная наука о детях – педология, и на 

многие годы официальная педагогика становится «бездетной». Возвращаются 

признаки дореволюционной казенной школы («сталинская гимназия»): единые 

учебные планы, программы, учебники, ежегодные переводные экзамены, 

классные руководители. В педагогической практике доминируют зубрежка, 

строгая дисциплина, единообразие, жесткая централизация. В официальной 

отечественной педагогике 1930-х гг., пережившей смену поколений, доминируют 

взгляды партийных ортодоксов (Н.К. Гончаров и др.) [1, с. 108]. 

Перед советским учительством 1930-х гг. ставится жесткий социальный 

заказ, связанный с обеспечением высокого уровня обучения и воспитания 

учащихся. Соответствие результатов профессиональной деятельности учителя 

выдвинутым партийно-государственным требованиям характеризует в этот 

период государственный и общественный педагогический идеал, который был 

положительно воспринят большинством педагогов, приветствовавших переход от 

интенсивного экспериментирования 1920-х годов к понятной и привычной 

модели «школы учебы». В советском учителе государство ценит организаторский 

талант, энергию, работоспособность, а главное – исполнительность и 

идеологическую устойчивость («уклонизм» строго карается). 

В 40-е годы XX века педагогика СССР, по понятным причинам, не столь 

целенаправленно и подробно разрабатывала проблему педагогического идеала, 

требований к учителю, как в предыдущие десятилетия. В немногих трудах того 

времени главенствующее значение в спектре педагогических качеств отдается 

гражданственности, патриотизму, умению учителя поддерживать дисциплину. 

Идеальный образ учителя этих лет в глазах общества и государства – не только 

заботливый воспитатель подрастающего поколения, но и активный общественник, 

стойкая, волевая личность, стремящаяся к самосовершенствованию в профессии.  

Важно подчеркнуть, что в военные и первые послевоенные годы в СССР 

существенно усилился контроль над сферой образования со стороны государства 

и партийных органов. У этого факта были не только позитивные, но и негативные 
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последствия. Усиленный партийно-государственный контроль сковывал 

творчество и инициативу учителей, педагогических работников. Уроки 

требовалось строить по строго определенному плану, деятельность учителей 

регламентировалась жесткими предписаниями. Создавалось предубеждение 

против творческого педагогического поиска, его могли объявить, например, 

«рецидивом методического прожектерства». Кроме того, нельзя не отметить 

тенденцию к грубому администрированию, формализму в стиле и методах 

управления образованием. В целом, следует указать, что в 1940-е – начале 1950-х 

гг. негативное воздействие и на деятельность учительства, и на государственный 

и общественный педагогический идеал, к сожалению, оказал культ личности И.В. 

Сталина, порождавший слепое следование догмам, авторитаризм, а также 

командно-административный стиль в профессионально-педагогической 

деятельности. 

Таким образом, анализ научно-педагогических источников показывает, что в 

разное время многие выдающиеся российские мыслители, педагоги и 

общественные деятели выражали свои взгляды на уникальную социокультурную 

миссию учителей, ценности, качества, характеризующие лучших педагогов, 

излагали свои представления о важнейших аспектах и особенностях 

педагогического труда. В развитии подобных концептуальных идей, 

характеризующих социокультурный феномен учителя как профессионала и 

личности, отражался процесс поиска педагогического идеала общества в целом и 

профессионально-педагогического сообщества, в частности. Очевидно, что 

постановка данного вопроса имеет большую историческую традицию в 

российской педагогике. 

На разных этапах генезиса желаемый образ учителя, интегрирующий 

совокупность личностных характеристик, способностей и свойств, 

профессиональных качеств, ценностных ориентаций, знаний и умений, воплощал 

идеальные представления о педагогическом труде и вершинах профессионального 

мастерства. Можно утверждать, что педагогический идеал как социокультурный 

феномен был характерен для онтологии школы и педагогики России, хотя и не 

оформлен в виде понятия или термина до определенного периода. До середины 

XIX в. в национальной педагогике не существовала четкая и последовательная 

концепция педагогического идеала. Первыми, кто ввел данную категорию в 

русский педагогический лексикон, эксплицитно и системно охарактеризовал ее 

суть, были В.И. Водовозов, П.Ф. Каптерев, В.Я. Стоюнин. 

Представления об образцовом учителе не были однородными на протяжении 

истории российского образования, едиными для государства, общества, 

сообщества педагогов-профессионалов. Анализируя взаимоотношения между 

государственным педагогическим идеалом и педагогическим идеалом, бытующим 

в среде профессионально-педагогического сообщества, можно указать, что на 

определенных этапах генезиса они могли полностью или во многом совпадать, но 

наблюдалось и их рассогласование, обусловленное, как правило, социально-

политическими причинами (например, на рубеже XIX и XX веков). 

Ретроспективный анализ педагогической литературы показывает, что у 

разных эпох свой педагогический идеал, свои акценты и доминанты, но 
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практически в любой исторический период в нем присутствуют непреходящие 

ценности, педагогические константы: любовь к воспитанникам, предмету, 

профессии, духовность, подвижничество, высокая нравственность, доброта. 
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ОСОБИСТІ АРХІВ ТА БІБЛІОТЕКА  

ДОСЛІДНИКА-ГУМАНІТАРІЯ 

В процесі розробки певної проблематики у дослідника-початківця чи 

досвідченого – нашаровуються різні за змістом та виглядом матеріали: рукописи, 

ксерокопії, конспекти, вирізки, фотографії, документи, аудіо- й відеозаписи та 

інше. Разом вони становлять особистий архів.  

Має науковець і певну кількість книг, періодики, інших зразків 

опублікованих даних, що складають його особисту бібліотеку [1, с. 12]. 

З упорядкуванням бібліотеки простіше. Насамперед її достатньо 

сконцентрувати у спеціально відведеному місці оселі чи робочого кабінету. 

Розміщення здійснюється таким чином: універсальні енциклопедії, 

енциклопедичні словники, спеціальні енциклопедії, словники, довідники. 

Основний масив книг розставляють за галузями, темами, а в їх межах – за 

алфавітом авторів та назв. За необхідності застосовують картонні роздільники або 

закладки різного кольору. На цю частину фонду особистої бібліотеки доцільно 

вести абеткову або систематичну картотеку (каталог). На окремій полиці варто 

виділити власний науково-дослідницький продукт. 

Щодо періодики – доцільно розрізнено зберігати поточні видання та журнали 

минулих років. Потрібні для роботи статті можна копіювати і робити підшивки з 

окремих напрямів дослідження. У сьогоденні значно підвищують ефективність 

роботи електронні бази даних, однак до їх застосування перейшов ще не весь 

науковий світ. 

Існують зауваги й щодо ведення авторського архіву. Це для науковця є 

обов'язковим. Обсяг інформаційних ресурсів, які використовувались особисто, 

зазвичай, значний. Їх слід систематизувати, аби уникнути утруднення пошуку 
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необхідних даних та падіння рівня ефективності праці.  

Як влучно підмічає І. Співак у теоретичних розробках під назвою «Методи та 

засоби наукових досліджень», починати упорядкування особистого архіву слід 

якнайраніше, коли кількість матеріалів невелика, при цьому обліку мають 

підлягати всі документи – опубліковані й неопубліковані [2, с. 15]. 

Несортовані документи систематизують за темами і формою в окремих 

папках. Папку слід назвати і дати порядковий номер, які треба вказати і на 

каталожній картці. Документи, підшиття яких викликає труднощі, зберігають у 

підписаних коробках або конвертах. Конспекти доцільно зберігати в папках з 

написами на корінці. Заведені на них картки заносяться у відповідні розділи 

картотеки. Окремо зберігають документи, робота з якими виконана, і поточні 

матеріали. При формуванні папок, як правило, використовують швидкозшивачі, 

розраховані на близько 100 аркушів. 

Дослідники, які працюють, приміром, з усною історією, окрему нішу архіву 

мають виділити і для такого типу відомостей. Найкраще брати за основу 

уніфіковану схему фіксації свідчень, аби при пошуку потрібних у певну мить 

даних звертати увагу лише на дату, місце і дані респондента. 

Спостереження дають підстави стверджувати, що найбільш поширеними з-

поміж дослідників способами накопичення інформації є записи. Форми їх різні, 

але всі мають на меті зберегти дані і, що важливо, записи повинні бути зручними 

для їх використання. Застосовуються переважно такі форми запису наукової 

інформації: 

• дослівний витяг із зазначенням джерела, автора цитати; 

• вільний виклад зі збереженням змісту й вказівкою на джерело і авторство; 

• конспектування матеріалу з прочитаної книги, статті; 

• підкреслення та помітки на полях книги (у випадку, якщо вона ваша); 

• дослівні записи з власним коментарем; 

• фотографування або ксерокопіювання тексту. 

Записи можуть вестись у зошитах, на листках різного формату, але 

найчастіше — на бібліографічних картках або картках інших розмірів. Картки 

бібліографічні найзручніші, вони мають розміри 125x75 мм, виготовляються з 

білого картону. Фіксуються загальні дані: прізвище автора, назва публікації за 

правилами ведення бібліографії, короткі відомості, які цікавлять дослідника. 

Необхідно пам’ятати, що накопичення та обробка наукової інформації — це 

не побіжна й технічна, а систематична творча праця дослідника за розробленим 

планом та продуманою методикою. Первинна мета дослідника при цьому 

закладена у з’ясуванні того, що зроблено в темі досліджень до нього іншими 

авторами. Іншими словами – наукова інформація дозволяє оцінити ступінь 

вивченості даного аспекту. Особливо потрібно звертати увагу на першоджерела, в 

яких висвітлено початкову фазу розробок. Буває, що в наступних публікаціях 

трапляються неточності, неузгодженості з матеріалами першоджерел, які потім з 

посиланнями на ці публікації повторюються в інших. Деяке уявлення щодо 

вивчення наукової теми можна скласти і за вміщеними у публікаціях 

бібліографічними списками.  

З приходом на українські терени комп'ютерної техніки на рубежі 1990–2000-



     Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції  

 26 

х рр. пошук і збереження наукової інформації здійснюється з використанням 

персональних комп'ютерів. Під сучасну пору цим способом контакту з 

опрацьованими матеріалами користується значний відсоток дослідницьких кіл. 

Отож, поданий аналіз понять «особиста бібліотека» та «особистий архів» 

дослідника дозволяє вказати на їхнє значення у проведенні досліджень. Серед 

відчутних переваг – менша витрата часу в пошуку даних та можливість виявляти 

достатньо вивчені грані проблематики і актуалізувати нові. 
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СУЧАСНЕ БАЧЕННЯ ФОРМУВАННЯ СВІТОГЛЯДУ, ДУХОВНОСТІ ТА 

ЗДОРОВ’Я МОЛОДІ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ 

Напрями реформування сучасного освітнього процесу відображені в 

документі «Концептуальні засади реформування середньої освіти», який зараз 

обговорюється на різних рівнях державної влади. Нова українська школа 

створюється всією українською громадою в рамках широкого суспільного 

діалогу. 

У вступному слові Міністр освіти і науки України Лілія Гриневич запевняє, 

що «Нова школа» зможе запустити багато процесів одночасно: зупинити падіння 

якості та доступності освіти, орієнтувати її зміст на компетентності, «перенавчити 

вчителів», змінити структуру школи, забезпечити ці перетворення ресурсами, що 

сприятимуть забезпеченню європейської якості життя. 

На думку президента НАПН України В. Кременя, нова українська школа 

буде працювати на засадах синергетичного підходу особистісно орієнтованої 

моделі освіти, реалізуючи принцип дитиноцентризму. 

Він пише: «Є необхідність якомога більше наблизити навчання і виховання 

кожної дитини до її сутності, конкретних здібностей, майбутньої життєвої 

траєкторії людини. Це явище я називаю дитиноцентризмом в освіті». 

Відповідно до існуючих прогнозів у XX столітті найбільш затребуваними на 

ринку праці будуть вміння навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити 

цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися в багатокультурному 

середовищі. 

Дуже важливим є той факт, що проект «Нова школа» звертає увагу на 

еволюційний розвиток «дітей нового тисячоліття», їх креативність та рівень 

здоров’я. Розглядаючи формулу «нової школи», яка складається з восьми 

ключових компонентів, ми звернули увагу, що деякі компоненти замасковані і не 

відображають потреби сучасного часу. Так, перший компонент характеризує 

новий зміст освіти, заснований на формуванні компетентностей, необхідних для 

успішної самореалізації в суспільстві. В той же час жодного слова не має про 

сучасний світогляд, розуміння світоустрою і наукове розуміння взаємодії людини 
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і оточуючого середовища завдяки енерго-інформаційному обміну та розвитку її 

духовного потенціалу. Тільки на рівні наукового пізнання світу, відповідного XXI 

століттю, можлива успішна самореалізація людини в суспільстві. 

Наша пропозиція: перебудову освітнього процесу треба починати з 

формування сучасного світогляду на базі новітніх досягнень науки для всіх 

напрямів навчання. Саме на цій базі можливо поєднання природничих та 

гуманітарних дисциплін. 

Також звертаємо увагу на п'ятий компонент формули «Нової школи», який 

потребує доповнення: заміни логікоцентризму на засвоєння матеріалу правою та 

лівою півкулями мозку одночасно. Педагогіка партнерства і компетентнісний 

підхід потребують нового освітнього середовища. Таке середовище допомагають 

створити новітні інформаційно-комунікативні технології навчання та виховання. 

Пропозиції кафедри валеології Харківського національного університету 

імені В.Н. Каразіна до створення нового освітнього середовища: 

1. Сучасне уявлення про структурну організацію та енерго-інформаційний 

обмін людини з оточуючим середовищем. 

2. Механізми функціонування системи «Людина Всесвіт». 

3. Основні положення світогляду постнекласичного періоду розвитку науки 

за Куном (середина XX – початок XXI ст.). 

4. Здоров'я як показник вірного шляху розвитку людини: 

4.1. Структура й складові здоров'я людини, їх функції та взаємозв’язок; 

4.2. Сучасний стан здоров’я населення України; 

4.3. Цілі і задачі педагогічної валеології; 

4.4. Формування культури здоров’я населення в системі освіти, сім’ї та 

соціумі. 

5. Формування гармонійних партнерських відносин батьків, вчителя і учня 

(педагога і студентів), як новітня педагогічна умова позитивного навчання і 

виховання. 

6. Компетентнісний підхід ціложиттєвої освіти з акцентом на екологічну 

грамотність, здорове життя та безпеку життєдіяльності. 

7. Запровадження інформаційно-комунікативних технологій в освітньому 

процесі при підготовці вмотивованого вчителя з високим рівнем інформаційно-

цифрової компетентності. 

8. Наскрізний процес виховання та навчання, який формує загальнолюдські 

цінності, духовність та культуру здоров'я. 

9. Формування загальнокультурної грамотності як компетентності, яка 

передбачає глибоке розуміння власної національної (ідентичності) та планетарної 

ідентичності. 

10. Формування ключових компетенцій для успішної самореалізації 

майбутнього вчителя (учня) – як особистості громадянина і фахівця. 

Самореалізація повинна будуватися на платформі сучасного наукового 

світогляду, високому рівні духовності та культури здоров'я, бо компетентність – 

це динамічна комбінація знань, способів мислення, поглядів, цінностей, навичок, 

умінь, інших особистих якостей, що визначає здатність особи успішно проводити 

професійну та подальшу навчальну діяльність. 
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Олена Двойнінова 

СИСТЕМА ВИЩОЇ ОСВІТИ В ПОРТУГАЛІЇ 

Конкурентоспроможність кожної держави залежить передусім від людського 

фактора, у формуванні якого освіта відіграє провідну роль. Інтернаціоналізація 

освітнього простору, культурне зближення країн за умови збереження власної 

ідентичності стають головними тенденціями суспільного розвитку європейських 

країн на початку третього тисячоліття. 

Португальська система вищої освіти – бінарна. Вона представлена  

університетською і неуніверситетською (політехнічною) освітою яку можна 

здобути в 35-ти державних та 94-х приватних вищих навчальних заклади [3]. 

Університетська освіта – зосереджена в державних, приватних або 

кооперативних університетах. Політехнічна – в вищих державних та приватних 

інститутах і вузькогалузевих вищих школах [1]. 

Університетська та політехнічна освіта взаємопов'язані, тому студенти 

можуть переходити з однієї системи в іншу. Також можливим є перехід з 

державного освітнього закладу в приватний і навпаки. 

Для того, щоб відповідати принципам Болонської декларації, Португалія провела 

реорганізацію системи вищої освіти. Було визначено порядок та інструменти 

створення єдиної європейської території вищої освіти, запроваджено кредитну 

систему (ESTC) та додатки до диплому. 

У політехнічних навчальних закладах можна отримати ступінь бакалавра, 

диплом про вищу освіту (Licenciado) та ступінь магістра. 

Навчальні курси поділяються на два цикли: в кінці першого циклу студенти 

отримують ступінь бакалавра в області політехнічної освіти (180 кредитів – 

відповідно 6 семестрів), а в кінці другого – диплом (Licenciado) (240 кредитів). 

Курс навчання для отримання ступеня магістра в області політехнічної освіти – 

від 3-х до 4-х семестрів (90 до 120 кредитів) та обов’язкова професійна 

спеціалізація та проектна робота.  

Університетська освіта дає можливість отримати ступінь бакалавра, диплом 

про вищу освіту (Licenciado), ступінь магістра, доктора (PhD). 

Перший цикл навчання за системою університетської освіти – отримання 

ступеня бакалавр (180 кредитів) і Диплом (Licenciado) (240 кредитів).  

Другий цикл університетської освіти – здобуття ступеня магістра. Це 

просунутий ступінь в певних областях наук. Претендувати на зарахування на 

магістерський курс може лише той, хто отримав як мінімум 14 з 20 балів за 

дипломом (Licenciado). Курс зазвичай триває 4 семестри . 

Третій цикл освіти – ступінь доктора (PhD). Надається університетами тим 

студентам, які успішно склали відповідні іспити і публічно захистили наукову 

роботу. Обмеженого в часі періоду для підготовки до здачі іспитів на ступінь 

доктора не існує. У кандидатів повинні бути ступінь магістра або диплом 

(Licenciado) з відміткою про отримання принаймні 16 з 20 балів, а також 

кандидати повинні відповідати вимогам, які пред’являє їм університет, в якому 

вони збираються отримувати ступінь доктора. 
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На сьогоднішній день в Португалії показник рівня вищої освіти населення 

складає близько 15% [2]. Отже, країна може бути привабливою для закордонної 

молоді, в тому числі і української. 
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УДК 94(477):323.22./28.) “1917” 

Олександр Дем’янюк 

УКРАЇНСЬКА РЕВОЛЮЦІЯ В СУЧАСНОМУ ДИСКУРСІ ПОДІЙ  

Поштовхом до активізації дослідницької роботи з вивчення державотворчої 

спадщини столітньої давнини, усвідомлення уроків Української революції, 

з’ясування їх значення для розвитку сучасної української державності став Указ 

Президента України №17/2016 від 22 січня 2016 р. «Про заходи з відзначення 100-

річчя подій Української революції 1917–1921 років», яким глава держави 

проголошував 2017 рік Роком Української революції 1917–1921 рр. Потім 

з’явилося розпорядження Кабінету Міністрів України № 777-р від 26 жовтня 2016 

р. «Про затвердження плану заходів з відзначення 100-річчя подій Української 

революції 1917–1921 років та вшанування пам’яті її учасників на період до 2021 

року» та низка інших локальних нормативних документів. Аналіз напрацьованих 

від того часу чиновниками вказівок переконує в тому, що до сьогодні не створено 

єдиної позиції в оцінках, вшануванні, відзначенні подій 1917–1921 рр. Тому 

спробуємо окреслити найбільш дискусійні позиції, подати власний погляд на 

події національної Української революції.   

Насамперед про появу терміну «українська революція». Він був уведений до 

наукового обігу самими учасниками подій. Таке означення тієї епохи зустрічаємо в 

працях Михайла Грушевського, Володимира Винниченка, Симона Петлюри, Дмитра 

Дорошенка й інших діячів доби. Радянська історіографія викорінювала цю дефініцію 

та підміняла іншими термінами «ВЖСР (Велика жовтнева соціалістична революція)», 

«громадянська війна» тощо. Сьогодні разом із терміном «українська революція» 

вживаються: «національно-визвольні змагання 1917–1921 рр.», «національна 

революція 1917–1921 рр.», «боротьба українського населення за утвердження 

національної державності» тощо. 

До дискусійних позицій відноситься періодизація доби Української революції. 

Зустрічаються дати: 1917–1920 рр., 1917–1921 рр., 1917–1923 рр. У всіх трьох датах 

нижня межа збігається – 3–5 березня 1917 р., дні, коли було створено Українську 

Центральну Раду, в українських губерніях проходив процес ліквідації царської 

адміністрації й формувався апарат губернських та повітових комісарів під 

началом Тимчасового уряду Росії. 

Верхня межа (1920 р.) визначається дослідниками як рік, коли радянська Росія та 

ІІ Річ Посполита домовилися про поділ між собою українських земель, а національні 

../../../../AppData/Local/Temp/Antes%20de%20sair%20–%20Universia
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органи влади залишили межі держави. Відтак, 18 жовтня 1920 р. в Ризі між РСФРР, 

УСРР і Польщею підписано договір про перемир’я та прелімінарний мирний договір. 

Він зафіксував кордони між державами по р. Збруч і далі через Західну Волинь, м. 

Остріг до впадіння р. Горинь у р. Прип’ять. Остаточно результати переговорів між 

Польською республікою та радянською Росією було закріплено Ризьким мирним 

договором 18 березня 1921 р. 

Верхня межа (1921 р.) вказує на припинення активних бойових дій на території 

українських земель. 19 листопада 1921 р. у Волочиську відбулася нарада Ради 

Міністрів УНР, на якій С. Петлюра оголосив про евакуацію армії на уряду на 

територію, захоплену польською армією. Вранці 21 листопада 1921 р. відбулася 

остання битва Дієвої Армії УНР з радянськими військами поблизу с. Писарівка 

неподалік Волочиська. Того ж дня рештки українського війська переправилися через 

р. Збруч і були інтерновані польським військом. 

Верхня межа (1923 р.) визначається засіданням Ради послів Антанти 

(амбасадорів) у Парижі 14 березня 1923 р. Тоді було прийняте рішення про передачу 

управління Галичиною Польщі. Це рішення стало остаточним фіаско українських 

визвольних змагань на міжнародній арені та останнім етапом розподілу українських 

земель у повоєнному світі між чотирма державами – СРСР, Румунією, 

Чехословаччиною та Польщею. 

З огляду на це, пропоную наступну періодизацію доби Української революції: 4 

березня 1917 – 29 квітня 1918 р. – утворення та діяльність УЦР, проголошення її 

Універсалів; 29 квітня – 14 грудня 1918 р. – урядування гетьмана Павла 

Скоропадського; грудень 1918 – листопад 1921 – встановлення влади Директорії УНР, 

розгортання та придушення масштабного повстанського руху. 

Ще одна дискусійна позиція – використання старого-нового стилів. Тут, 

необхідно пам’ятати, що до 16 лютого 1918 р. на території УНР діяв Юліанський 

календар (старий стиль). Адже 12 лютого 1918 р. на засіданні Малої Ради було 

прийнято закон про заведення на Україні числення часу по новому стилю і 

перевід годинників на середньоєвропейський час. Ухвала Малої Ради гласила: 

«Завести в Українській Народній Республіці нове (григоріанське) числення часу з 

16 лютого 1918 р. 16 число лютого рахувати першим числом місяця березня». 

Сьогодні триває дискусія навколо пріоритетності фундаментальних чи 

краєзнавчих досліджень того періоду. Навіть побіжний аналіз краєзнавчих робіт 

говорить про величезну прогалину в знанні про події Української революції на 

регіональному рівні. Наприклад, у історико-краєзнавчому нарисі «Літопис 

Камінь-Каширщини» (Луцьк, 2001) цій добі відведено лише 3 сторінки, у 

історико-краєзнавчих нарисах «Любешівщина: з глибини століть – у майбуття» 

(Луцьк, 2004) – 2 абзаци, у історико-краєзнавчому нарисі «Старовижівщина – 

поліський край» (Луцьк, 2006) – лише абзац, у історико-краєзнавчих нарисах 

«Ківерцівщина: крізь віки і долі» (Луцьк, 2006) – 2,5 стор. Отож відповідь 

напрошується сама. 

Насамкінець про місце окремо взятого регіону в Українській революції. 

Особливості кожної етнічної території в ту добу безперечно присутні. Так, 

Волинська губернія впродовж Першої світової війни була прифронтовою, що 

наклало відбиток на перебіг тут військово-політичних подій під час Української 
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революції. Окрім того, Волинь неодноразово ставала місцем перебування 

українських урядів, військових і партизанських формувань. 

 

УДК 378.4(4)-055.2:396:94(470+571)“18” 

Оксана Драч 

ЄВРОПЕЙСЬКІ УНІВЕРСИТЕТСЬКІ СТУДІЇ ЖІНОК У КОНТЕКСТІ 

ГЕНДЕРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ У НАУЦІ  

(ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ ст.) 

День 14 грудня 1867 р. увійшов в історію вищої жіночої освіти як знаменна 

подія: у Цюріху відбувся блискучий публічний захист дисертації на здобуття 

ступеня доктора медицини підданою Російської імперії Н.П. Сусловою. 

Інформація про це, поширена пресою, стала дієвим стимулом до активізації 

справи вищої освіти жіноцтва в усій Європі, особливо в Російській імперії. 

Захоплення успіхом росіянки з докторським дипломом і появу дівчат, що її 

наслідували, констатували представники вищої влади в державі. У результаті 

почала швидко зростати чисельність російських жінок в Цюріхському 

університеті. Пікове зростання відмічено влітку 1873 р., коли до університету 

записалося 100 дівчат з імперії, із яких 77 осіб обрали медичний факультет, 22 − 

філософський, 1 − юридичний. Представниці українських губерній серед них 

становили 41,7 %. Отже, жінки з України вирізнялися більш активними 

прагненнями до вищої освіти. Пріоритет молодь надавала освоєнню медицини.  

Перші закордонні студентки походили із забезпечених дворянських родин, де 

за традицією дівчатам давали хорошу домашню підготовку зі знанням кількох 

іноземних мов, що уможливлювало навчання у європейських університетах. 

Більшість професорів Цюріхського університету з розумінням поставилася до 

студенток, а також до їхніх наукових прагнень. Великий наплив підданих імперії 

пояснювали непростим становищем народу, що спонукало освічену частину 

соціуму з гуманними цивілізаційними ідеалами прагнути свободи та науки. 

Характеризуючи перших у європейській практиці студенток медичного 

факультету Цюріхського університету, професори відзначали їх надзвичайну 

працьовитість, наполегливість, старанність та відповідальність за майбутнє. 

Жінки ініціювали перед університетською радою встановлення вступних 

випробувань, що засвідчило бажання навчатися на однакових зі студентами 

умовах без жодних скидок на стать та мати гарантії отримання диплома. 

Особистим прикладом піонерки вищої освіти завзято бажали довести всім жіночу 

спроможність до наукових знань і цим назавжди припинити дискусії щодо 

розумової нерівноцінності «слабкої статі». Приміром, захопившись вивченням 

права в Лейпцизькому університеті, Г.М. Євреїнова самотужки здійснила тривале 

наукове відрядження країнами Європи, де вивчала звичаєве право південних 

слов’ян за документами монастирів Адріатичного узбережжя. У результаті 

наполегливої роботи «колишня панянка з Павловська» першою серед жінок у 

Російській імперії здобула науковий ступінь доктора права.  

Утім, здобувши докторський ступінь у закордонних університетах, не всі 

жінки могли продовжити свою науково-викладацьку кар’єру на батьківщині. 

Яскравий приклад цьому – доля С.В. Ковалевської. Стати професором для жінки – 
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досить поширений спосіб професійного зростання сьогодні – у другій половині 

ХІХ ст. дорівнював особистому подвигу. Коли після фіктивного шлюбу, навчання 

в Геттінгенському, Берлінському університетах та здобуття ступеня доктора 

математики С.В. Ковалевська повернулася до Санкт-Петербурга, то їй 

запропонували не університетську кафедру і навіть не приват-доцентуру на 

вищих жіночих курсах, а викладання арифметики в молодших класах гімназії. 

Викладачем С.В. Ковалевську запросив тільки Стокгольмський університет, де 

вона із честю підтримала «жіночу репутацію» і стала професором математики.  

У другій половині ХІХ ст. професійну кар’єру вченого змогли реалізувати 

тільки окремі освічені жінки. Наприклад, С. Переяславцева, успішна випускниця 

європейського університету, на запрошення Новоросійського товариства 

природознавців з 1879 р. завідувала біологічною станцією в м. Севастополі. 

Зазвичай їх наймали на непрестижні «невидимі» посади переписчиць, домашніх 

секретарів, перекладачок. 

Щодо випускниць медичних факультетів, то законодавство Російської імперії 

дозволяло приватну практику тільки після складання відповідного іспиту та 

отримання диплома одного з університетів держави. Такий шлях наважувалися 

пройти не всі. Це змусило багатьох випускниць європейських вузів знову 

покинути батьківщину та практикувати за кордоном. Некраще виявилося 

становище і докторів філософії, випускниць природничих та філологічних 

закордонних факультетів. Дипломовані жінки зазвичай заробляли приватними 

уроками, співробітничали із часописами чи від’їжджали працювати за кордон. 

Отже, перші піддані держави, що заявили про наміри студіювати науку у 

«вчених республіках» Європи, створили інноваційний прецедент для всього 

старого світу. Цюріхський університет став піонером у справі зрівняння двох 

статей у праві на академічну освіту. Приклад Н.П. Суслової – першої жінки зі 

ступенем доктора медицини − розглядався як доказ правильного вибору такого 

шляху здобуття знань жіночою молоддю Російської імперії, як боротьба за 

прогрес та емансипацію людської особистості. Наполегливість і працелюбність 

слухачок, успішне виконання всіх навчальних вимог у закордонних 

університетах, непоодиноке отримання докторських дипломів сприяли 

піднесенню авторитету вчених-інтелектуалок у тогочасному академічному 

середовищі.  

 

УДК 16. 167.7 

Юлія Ємельянова 

УКРАЇНСЬКІЙ ВИМІР: ПРОБЛЕМИ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ 

Процес глобалізації як  процес неухильного посилення взаємозв’язку  й 

взаємодії народів, їх соціальних та культурних світів, виявив водночас 

надзвичайну строкатість складових загальнопланетарного людства. При спробі 

знайти прийнятний термін, що він позначає якість будь-якої зі складових 

соціального планетарного простору, наукою було запропоновано 

словосполучення «людській потенціал» (Г.Беккер, Т.Шульц та ін.).  

С початку застосування у наукових текстах термін позначав чинники 

економічного розвитку окремої людини, сім’ї, регіону, країни, тобто  частку 
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працездатного й освіченого трудового населення, місце існування та трудової 

діяльності людини, якість управлінської праці, ефективне та раціональне 

функціонування працездатної частини населення й таке інше. Згодом у цей термін 

входять чинники здоров’я населення, інтелектуальні здібності працюючих,  

наближення праці до нових технологічних знань, досвід інтелектуальної праці 

тощо.  

Нарешті термін «людській потенціал» набуває повноти поняття, тому що 

виступає як система характеристик, що мають супроводжувати життя людини 

розвинутої країни. 

Сьогодні поняття «людський капітал» – це система характеристик, які 

визначають спромогу людини до творчої праці з метою створення товарів, 

послуг, доданої вартості, підвищення якості робочої сили індивіда, колективного 

суб’єкту (підприємства, фірми, корпорації),  країни. Досконалішим стає людський 

капітал завдяки рівню освіти, кваліфікації, загальних та професійних знань, 

особистому та колективному досвіду. У широкому сенсі поняття  «людській 

потенціал» узагальнює сукупність умов життя людини в її соціальному, 

культурному, духовному, політичному, економічному та інших аспектах. 

Найбільш вдало змістовні компоненти людського потенціалу (здоров'я 

населення, готовність акторів до сімейного життя і виховання дітей, знання й 

отримана кваліфікація, адаптація до соціальної інфраструктури суспільства, 

культурно-ціннісні орієнтації, психологічна компетентність тощо) було 

проаналізовано та досліджено російським соціологом Т.Заславською на початку 

2000-х рр.. 

Відома дослідниця доводить, що в сучасних умовах категорія «людський 

потенціал» може вживатися двояко: як поняття в абсолютному смисловому 

контексті, що допомагає характеризувати рівень розвитку тієї чи іншої країни з 

урахуванням чисельності її населення; як поняття, яке  відображає рівень 

соціально-історичного розвитку певного суспільства, регіону або окремої 

спільноти. У такому контексті зміст поняття людського потенціалу розкриває 

якісну соціально-культурну характеристику суспільства. 

Але потенціал – це ще й ресурс  розвитку соціальної системи в заданому 

напрямку, це активний ресурс або активний капітал будь-якої людини чи 

суспільства. Саме людській капітал визнається єдиним активним капіталом, 

оскільки всі інші (пасивні) підпорядковуються людині й діють відповідно до її 

волі. З огляду на цю позицію інвестування в інші види капіталу, минаючи 

людський, не може бути  по-справжньому результативним, тобто не призведе до 

покращення позиції країни серед тих, які називають розвинутими. 

На жаль, Україна не має цілісної програми розвитку свого людського 

потенціалу, про що свідчить масштаб сучасної трудової міграції, а також масштаб 

виїзду молоді  за кордон із метою навчання у ВНЗ. Не дивно, що місце України   в 

рейтингу країн за Індексом людського розвитку лише 81-е на 2014 рік.  

Хто має ініціювати дискусію відносно проблеми людського потенціалу в 

Україні? Відомий українській соціальний філософ С.Дацюк пропонує  не лише 

підтримувати цю дискусію, а ще й переформулювати тему людського потенціалу 

в короткостроковій перспективі на тему «трансгуманістичного потенціалу» в 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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довгостроковій перспективі, маючи на увазі зміни у людській свідомості у зв’язку 

із появою  штучного Розуму, входження в життя та соціалізацію андроїдів, 

майбутню колонізацію нових планет, створення єдиного людства й таке інше.  

Хто зможе стати учасниками  такого рівня дискусії на теренах України, якщо 

поняття потенціалу людини не є операціональним для представників освіти усіх 

рівнів? Поняття людського потенціалу або близьке до нього змістовно відсутнє у 

Концепції розвитку освіти в Україні до 2025 р. Йде мова про компетенції, але 

немає «формули», «моделі» втілення складових у кінцевий результат.  Чи можна 

вважати готовністю до особистого успіху, до успіху у складі команди або навіть 

країни, якщо ти – особистість, патріот, інноватор, освічений українець, всебічно 

розвинена людина,  відповідальний громадянин, здатний до інновацій  

(понятійний апарат Концепції). Автори Концепції обіцяють, що абстрактна 

людина саме із такими здібностями «поведе українську економіку вперед у ХХІ 

столітті». Але акцентування переваги економіки скоріше уточнює, що така 

людина поведе не в майбутнє, а в ХІХ століття, до індустріальної епохи. 

Освіта в цілому здатна до формування людського потенціалу та його 

похідних: людського капіталу, людського розвитку. Освіта як давнішій 

соціальний інститут виникає із метою відтворення суспільства, а для цього для 

розповсюдження запропонованих культурою зразків позитивної соціальної 

активності людини. Елементи теорії людського капіталу увійшли як складові у 

відоміші педагогічні системи. Школяра та студента має сенс знайомити із 

поняттям людського потенціалу в програмах різних курсів, а також долучати до 

обговорення його змісту. Сучасний студент має працювати над моделюванням та 

розбудовою власної стратегії, активізації та збільшення й удосконалення свого 

людського потенціалу. Практикою виховання можуть також бути диспути на 

національному рівні за участю молоді щодо національної моделі активного 

людського потенціалу. Подібного типу практика посприяє у процесі позбавлення 

молодих українців відчуття меншовартості, яке, нажаль, дуже вкорінене у 

свідомості  представників старшого покоління. Уточнення змісту поняття 

людського потенціалу – це не лише наукова проблема, а й практика набуття 

суб’єктності молодою українською державою. 

 

УДК 329.7- 055.2 (477) 

Наталія Земзюліна 

ПОЛІТИЧНЕ ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ: ГЕНДЕРНИЙ ВИМІР 

Внутрішня ситуація в Україні, за констатацією більшості міжнародних 

експертів, характеризується низьким статусом жінок у суспільних та політичних 

організаціях та фактичною відсутністю у них влади. Ґендерні дослідження різних 

сфер життєдіяльності українського суспільства здійснюють чимало спеціалістів 

таких, як Г. Галаган, Н. Болотіна  та інші[1]. Так Л. Кобелянська, аналізуючи 

документи зарубіжних країн з питань гендерної рівності, виявила міжнародні 

принципи гендерної політики, що формують сучасну ідеологію рівності.  Принцип 

реалізації політики гендерної рівності висвітлює у своїй роботі І. Грабовська [2]. 

Метою статті є дослідження гендерної рівноваги в українському політико-

правовому просторі. Аналіз причин низького представництва жінок в органах 
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державної влади України та низького статусу жіноцтва у суспільних та політичних 

організаціях і фактичної відсутності у них влади. 

На жаль, у свідомості самих жінок міцно закріпився і постійно відтворюється 

стереотип жіночої неповноцінності в політиці, державній діяльності. Багато з них 

переконані, що сфера політики – не для жінок, їм краще не посідати керівних 

державних посад, як узагальнила І. Грабовська: жінка здатна внести значно 

менший людський капітал у роботу організації; жінка внаслідок своїх 

психологічних особливостей не може керувати справою так добре, як це здатен 

зробити чоловік; жінці шкодить керівна робота в суспільстві, політичним лідером 

вона не може бути; внаслідок специфіки статевої комунікації жінка не може так 

ефективно набирати потрібний досвід, необхідний для просування по службовій 

драбині; обов’язки жінки щодо сім’ї та дому не дозволяють їй ефективно 

реалізуватися у професійній чи суспільній діяльності [3, 88]. 

Непропорційне представництво жінок у органах влади, на жаль, є 

загальновідомим фактом суспільного життя. У той час, коли жінки складають 

більшість виборців України, в парламенті жінок лише 12%. Дослідники, 

аналізуючи причини цього явища, виділяють ряд загальновизнаних чинників, що 

діють не лише в Україні, але й у світі. До них належать передусім гендерні 

відмінності політичної соціалізації, що обумовлюють слабку мотивацію жінок до 

політичної активності; нерівномірність у розподілі різного ґатунку ресурсів, що 

обмежує можливості жінок-політиків; особливості жіночого життєвого сценарію, 

який передбачає одноосібну відповідальність жінки за виховання дітей та ведення 

хатнього господарства, а також домінування у масовій свідомості традиційних 

гендерних стереотипів [4, 260]. 

Соціалізація жінок в Україні відбувається таким чином, що скоріше 

винятком, ніж нормою, є притаманні їм амбіції та намагання у професійній та 

політичній кар’єрі. Політика і політична діяльність у суспільній свідомості 

асоціюється з чоловічою активністю, жорсткою та силовою боротьбою за владу [5, 

15].Не зважаючи на збільшення чисельності жінок у політиці, співвідношення сил 

чоловіків і жінок залишається незбалансованим. Хоча саме представництво жінок 

у органах державної влади є одним із індикаторів демократичності суспільства. 

Зниження представництва жінок в органах влади неминуче призводить до 

зниження їх впливу на прийняття важливих рішень. Однією з причин значної 

чисельної перемоги чоловіків дослідники вбачають в тому, що самі виборці-жінки, 

які складають абсолютну більшість електорату, не підтримали представниць своєї 

статі, байдуже усуваючись від найактуальніших проблем [6, 65]. 

Зрозуміло, що ґендерні перетворення у політико-правовій системі – процес 

складний та тривалий. Забезпечення рівності чоловіків і жінок у виборчому процесі 

є однією з найважливіших умов розбудови правової держави. Прикро, що дотепер 

всерйоз питання гендерних квот не піднімалося жодною із політичних партій. Тому 

серед депутатів українського парламенту перших двох скликань жінки були 

винятком, а не правилом. На тепер в українському парламенті працює вже 51 

жінка, що становить 12% від загального складу. Не зважаючи на позитивну 

динаміку, в порівнянні з парламентами інших держав Україна явно програє. Для 

порівняння: в Європейському Парламенті – 35% жінок-членів (17,5% в 1979 р.), у 
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Швеції – 47%, Фінляндії – 41,5%, Болгарії – 21,7%, Естонії – 20,8%, Польщі – 

20,2%, Латвії – 20%, Словаччині – 19,3% [3, 27]. 

Прибічники швидкого досягнення ґендерної збалансованості головну причину 

недопредставленості жінок вбачають в їх дискримінації та ізольованості, які 

можуть бути подолані лише за допомогою позитивних дій. Ця концепція виражає 

точку зору феміністок, які не згодні чекати сімдесят або вісімдесят років, 

необхідних для досягнення паритетної демократії. Оскільки партії висувають своїх 

кандидатів на виборні політичні посади, вони здатні збільшувати кількість жінок-

кандидатів у своїх списках за допомогою введення офіційних правил. Введення 

квот означає перехід від класичного ліберального поняття рівності до рівності 

результатів. Має значення також розмір квот для жінок-кандидатів (як правило, це 

від 25 % до 50 %). Наприклад, у Швеції майже всі партії сьогодні ввели чергування 

чоловік-жінка у своїх виборчих списках, що призвело до одного з найкращих 

результатів світу – сьогодні 45 % місць парламенту належить жінкам (в 2006 році в 

шведському парламенті було 47% жінок-депутатів) [7, 95]. 

Висновки. Отже, хоча, відбувається позитивна динаміка зростання жіночого 

представництва в найвищому законодавчому органі держави, незважаючи на 

тривалу співпрацю в рамках Ради Європи та проголошений курс на європейську 

інтеграцію, наша держава у сфері гендерної рівності ще не досягла рівня 

європейських вимог. Ґендерні перетворення у політико-правовій системі і в 

суспільстві в цілому – процес складний і тривалий. Водночас, забезпечення рівного 

доступу до процесу прийняття рішень для чоловіків і жінок є однією з важливих 

умов розбудови в Україні правової держави. Запровадження законодавчих 

ґендерних квот паралельно з жорсткими санкціями за їх порушення могло б 

суттєво покращити ситуацію щодо участі жінок у політиці. 
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ГЛОБАЛЬНІ СВІТОВІ ЗМІНИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА РОЗВИТОК 

ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

Провідними тенденціями в освіті є такі: стрімкий екстенсивний та 

інтенсивний розвиток, тотальне охоплення всіх людей, збільшення тривалості 

навчання, зменшення віку початку освіти, перехід до освіти впродовж всього 

життя, розширення доступу до освітніх послуг й посилення контролю за їх 

якістю, випереджальне спрямування в освіту людських та матеріальних ресурсів. 

Перед сучасною освітою поставлено якісно нові завдання, які відображають 

нові суспільні тенденції. 

По-перше, сучасна школа створювалася в інших історичних умовах: раніше 

людські знання протягом життя одного покоління змінювалися повільно і знання, 

які одержувалися в школі, були міцною базою для тривалої професійної 

діяльності. Сьогодні в багатьох країнах світу інтенсивно розробляється ідея 

«освіта протягом всього життя». 

По-друге, вітчизняна освіта, як і світова, переживають період глибинних 

змін, зумовлених загально цивілізованими новими тенденціями в розвитку 

суспільства. Йдеться про процес глобалізації, який характеризується зростанням 

попиту на вищу освіту завдяки її масовому характеру. Уже сьогодні третина 

європейців працює в орієнтованому на знання суспільстві, що вимагає 

відповідних знань ( у Швеції, Данії - 40%). На сьогодні 20% жителів ЄС у віці 35-

39 років мають вищу освіту, 20 років тому цей показник становив лише 12,5% для 

цієї вікової групи [1]. За прогнозами ЮНЕСКО, у ХХІ ст. рівня національного 

благополуччя, що відповідає світовим стандартам, досягнуть лише 19 країн, 

працездатне населення яких на 40-60% буде складатися з осіб з вищою освітою. 

На сьогодні в Україні громадян з повною вищою освітою 13%, з базовою вищою - 

1%, з неповною вищою - 18% [3]. 

У наш час доступ до освіти став більш демократичним. У багатьох 

розвинутих країнах понад 40% молоді продовжує навчання у ВНЗ. Це є наслідком 

того, що технологічна революція ХХ ст. поклала край домінуванню фізичної 

праці. Змінилася цінність природних ресурсів, зменшилася їх важливість у 

визначенні багатства нації, в той час як технології і фінансові ресурси стають 

більш доступними [2]. 

Сьогодні основним чинником, який визначає розвиток і багатство нації, 

окремих її громадян, є інтелектуальний капітал і знання (вміння оперувати 

знаннями та інформацією). Знання стають ключем до успіху, а освіта (від 

початкової школи до університетів, сучасна система освіти в продовж усього 

життя) стала суттєвою складовою глобальної економіки. Дедалі частіше 

вживається новий термін «освітня індустрія», що наголошує на ролі освіти в 

економіці, зростанні фінансування на освіту. 

Основою майбутнього розвитку суспільства стає ефективна багаторівнева 
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освітня система, що дає можливість кожній особистості здобувати повну середню 

освіту і більш як 50% дорослого населення – базову вищу освіту. Ці завдання 

відмінні від завдань, що ставилися раніше. У ХХ ст. середній рівень освіти зріс 

від загальної початкової до вищої освіти. Вища освіта стала найважливішою 

інвестицією людини протягом усього життя. 

Україна має вибудовувати свою освітню політику, по суті, з нуля. У нашому 

суспільстві формуються елементарні основи ринкової ментальності, що вимагає 

від людини не тільки якісних фундаментальних знань, але й належної культури 

ринкової самоорганізації. Західні аналітики відзначають високий рівень 

підготовки наших фахівців у галузі природничих та прикладних наук, однак 

сьогоднішній ринок в Україні неспроможний забезпечити їх відповідною 

роботою. Модернізація освіти передбачає радикальну зміну філософії освіти, нову 

культуру управління освітніми і науковими ресурсами, прагматичне поводження, 

застосування академічного та менеджерського підходів до проблем освіти і науки 

[4]. 

Останні десятиліття ХХ і перше десятиліття ХХІ ст. ознаменувалися 

серйозними глобальними змінами, які значно вплинули на роль, функції і способи 

функціонування освіти в усьому світі, зокрема в Україні. Серед найбільших 

важливих змін слід назвати такі:  

 зростання значимості знань як важливого чинника економічного зростання в 

глобальному контексті;  

 інформаційну і комунікаційну революцію;  

 появу глобального ринку праці;  

 соціально-політичні трансформації глобального масштабу. 

Таким чином, сьогодні більшість передових з технологічного погляду 

економік ґрунтуються на знаннях. Переваги країн все менше визначаються 

багатством природних ресурсів, дешевою робочою силою і все більше – 

технічними інноваціями, конкурентним застосуванням знань. Так, у США 

матеріальна власність становить лише 30%, а інтелектуальна – 70%. 
 

Список використаної літератури: 

1. Луговий В. І. Управління освітою: навч. посіб. / В. І.Луговий – К.: Вид-во УАДУ, 1997. 

– 302с. 

2. Крисюк С. В. Державне управління освітою : навч. посіб. / С. В. Крисюк. - К.: НАДУ, 

2009. - Розд. 5, 7. 

3. Ніколаєнко С. М. Вища освіта - джерело соціально-економічного і культурного 

розвитку суспільства / С.М.Ніколаєнко – К.: Знання, 2005. – 319с. 

4. Ніколаєнко С. М., Тесленко В. В. Якісна освіта - запорука самореалізації особистості / 

С. М.Ніколаєнко, В. В.Тесленко - К.: Пед. преса, 2007. – 175с. 

5. Якісна освіта - запорука самореалізації особистості : ма- теріали підсумкової колегії 

МОН України 17 серп. 2007 р. // Освіта України. – 2007. – № 59. (10 серп.) – С. 1–33. 

 

 

 

 

 



     Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції  

 39 

УДК 37.0(477) 

Анна Каленюк, Анатолій Кравець 

СУЧАСНІ ОСВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОГО 

МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКОГО УПРАВЛІННЯ 

ОСВІТОЮ 

Система управління економікою, яка існувала, призвела до критичного 

загострення економічних і соціальних проблем суспільства. Тому пострадянські 

держави, в тому числі й Україна, об’єктивно були змушені переходити до системи 

економічних відносин, заснованої на ринкових засадах і до побудови властивої 

цим відносинам системи управління – менеджменту. Хоча менеджмент виник у 

сфері бізнесу, але менеджмент використовують для управлінської діяльності в 

будь-якій сфері, в тому числі, і в освіті [1]. 

Освітній менеджмент – це комплекс принципів, методів, організаційних 

форм та технологічних прийомів управління, навчально-виховним та навчально-

пізнавальним процесом, спрямованим на підвищення ефективності в умовах 

розвитку ринку освітніх послуг. 

 Менеджер навчально-виховного процесу – це керівник вищого навчального 

закладу освіти. Менеджер навчально-пізнавального процесу – доцент, професор 

та ін. В освітньому середовищі, школах в нинішніх умовах фактично відсутні 

менеджери. Є управлінці в особі директора, його заступників, педагогів. 

Проблема зміни директорського, командного менеджменту на менеджерський 

досить актуальна [6]. 

Для його ефективного впровадження в наше освітнє середовище, потрібно 

зарубіжний досвід, з цього питання, адаптувати з урахуванням специфіки 

національних традицій, менталітету, законодавчої бази освіти та інших факторів. 

Його методи та прийоми допоможуть педагогам успішно вирішувати різноманітні 

проблеми особистісного плану, навчитися володіти собою, визначати і 

формулювати чіткі особисті цілі та цінності, займатися саморозвитком, доцільно 

використовувати час, здійснювати вплив на дітей. Головна мета ефективного 

менеджменту в освіті – домогтися, щоб кожен керівник школи був здатний діяти 

самостійно (після того, як визначена мета та цілі НЗ), тобто мати ефективно 

працюючих педагогів-професіоналів [2]. 

Стрімкі зміни ставлять на порядок денний питання зміни підходів, методів, 

стилів виробничих відносин. Це вимагає суттєвої перебудови системи управління 

освітою. Громадськість має значний потенціал впливу на розвиток системи 

освіти, що актуалізує питання становлення державно – громадського типу 

управління освітою. Такий вид управління освітою розуміється як управління, у 

якому здійснюється узгоджена взаємодія між державою та громадою у вирішенні 

питань функціонування навчального закладу [4]. Така система роботи закладу 

освіти має урівноважити вплив державного та громадського факторів в 

управлінні, налагодити зворотний зв'язок із урахуванням думок батьків і 

громадськості, реально здійснювати партнерство в освіті, поєднати 

відповідальність за прийняття колективних рішень, демократизувати 

управління [7]. При цьому пріоритетною є роль держави; громада ж залучається 

до управління школою на рівні горизонтальних управлінських структур, таких, як 
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піклувальні ради, ради шкіл [5]. Все це має забезпечити прискорений 

випереджальний інноваційний розвиток, а також забезпечити умови для розвитку, 

самоствердження та самореалізації особистості протягом життя. 

Таким чином, на основі виявленої тенденції розвитку державно-громадського 

управління в напрямі орієнтації на особистість, суспільні потреби, інтереси 

особистості можна стверджувати, що поява нових підходів пов'язана з пошуком 

умов, які забезпечують ефективність стійких автономних, самодостатніх освітніх 

систем. Зазначимо, що загальносвітова практика показує: чим більший вплив 

батьків та громадськості на діяльність школи, тим більш високий рівень навчання 

в ній. Так, у Нідерландах приблизно 70% шкіл керують фонди або інші громадські 

організації. Необхідність упровадження державно-громадського управління 

освітою передбачає здійснення нової освітньої політики та задоволення освітніх 

потреб громадян незалежної України. 
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Юлія Ковалець, Анатолій Кравець 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТОЮ ЯК ГАЛУЗЬ СПЕЦІАЛЬНОГО 

УПРАВЛІННЯ І ДЕРЖАВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Сучасна система освіти в Україні перебуває в стані реформування вже не 

одне десятиліття. І це не дивно, адже освіта – це саме та галузь життя 

цивілізованого суспільства, яка потребує постійного оновлення та змін. Водночас 

очевидним є те, що на перший план має висуватися питання ефективності тих 

змін і реформ, які здійснюються у сфері освіти. Реалізація реформ у галузі освіти 

та їх ефективність повною мірою залежать від освітньої політики, яка 

закладається в її основу, від зусиль держави та всіх інститутів демократичного 

суспільства, що спрямовуються на їх здійснення, а також від професійності 

управлінців, які реалізовуватимуть ці реформи [1]. 

Державне управління освітою – особливий вид професійної діяльності, 

спрямований на систему освіти з метою забезпечення її життєдіяльності, 

динамічного розвитку. 
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 Суттю управління освітою є цілеспрямована діяльність держави щодо 

створення соціально-прогностичних, організаційно-правових, кадрових, 

психолого-педагогічних, матеріально-фінансових та інших умов, необхідних для 

оптимального функціонування і розвитку галузі, реалізації її мети, переходу в 

якісно новий стан та інтеграції до європейського освітнього простору [2]. 
В управлінському процесі беруть участь як суб'єкти (ті, що управляють), так і 

об'єкти (ті, якими управляють). 

 Суб'єкти управління у найзагальнішому вигляді визначаються як сукупність 

спеціально створених органів (державних, громадських, самоврядування), їх 

підрозділів, посадових осіб, які виконують функції управління. 

 Об'єкти управління освітою – це система освіти, органи управління освітою, 

їх підрозділи, посадові особи, навчальні заклади, організації, установи, виробничі 

підприємства та ін., що перебувають під організуючим, регулюючим і 

координуючим впливом держави [3]. 

Основні стратегічні напрямки реформування системи освіти:  

1) удосконалення адміністрування системи освіти;  

2) децентралізація управління освітою;  

3) модернізація системи кадрового забезпечення системи освіти;  

4) удосконалення змісту і процесу навчання;  

5) оптимізація фінансування освіти;  

6) посилення міжнародного співробітництва 

Україна має досить широку і багату правову базу для забезпечення кадрів у 

їх професійній діяльності, проте не завжди можна спостерігати раціональне 

використання українського законодавства в тій чи іншій суспільній діяльності [4]. 

Говорячи окремо про освіту як галузь спеціального управління, можна 

знайти багато фактів, які свідчать про те, яким чином побудована система освіти в 

Україні, про її широкомасштабні можливості втілення найбільш яскравих та 

неоднозначних ідей. 

Управління освітою може здійснюватись з двох сторін: централізоване 

управління освітою та децентралізоване. Централізоване управління освітою є 

більш загальне для всієї країни, створює певні стандарти для розгалуження на 

поповнення певних ланок в освіті, обмежує педагогічних працівників та місцеву 

владу для втілення власних ідей, які стосуються безпосередньо освіти [5]. 

Децентралізоване управління освітою дає більшу можливість проявити себе 

місцевій владі, яка може врахувати потреби населення на певній території. Обидві 

категорії управління знаходять місце у сучасному світі з урахуванням не тільки 

модерних тенденцій, але й світових.  

Сучасними цілями державної освітньої політики України визначено:  

1) адаптацію національної освітньої сфери до нових суспільних реалій та 

викликів часу і водночас збереження кращих здобутків минулого; 

2) формування цілісної самодостатньої системи освіти; 

3) пристосування системи освіти до демократичних і ринкових суспільних 

відносин; 

4) входження в глобальний світовий освітній простір, забезпечення 

конкурентоспроможності в інформаційному суспільстві; 
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5) переорієнтація освітнього процесу на розвиток особистості. 

Отже, державне управління освітою повинно бути спрямоване безпосередньо 

на всі його ланки та розгалуження зі всіма діючими реформами. На це вплив має 

однозначно культура та цінності молодого покоління, майбутнього цивілізованого 

суспільства. 
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ПАЛОМНИЦТВО ЯК СКЛАДОВА ДУХОВНОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 

ОСОБИСТОСТІ 

Подорож з релігійними цілями є одним з найдавніших видів туризму, що має 

глибокі історичні корені. Одними з перших туристів, безсумнівно, були 

середньовічні прочани. У силу релігійних переконань або цікавості щодо своєї 

або чужої віри, люди у всьому світі вже тисячоліттями продовжують 

подорожувати, щоб відвідати Святу Землю, Ватикан, Мекку, монастирі та інші 

святі місця. За даними Всесвітньої туристичної організації, щорічно здійснюють 

паломництво щонайменше 200 млн. осіб.  

Паломництво – явище культурного життя людства, специфічна духовна 

потреба безпосереднього спілкування зі святинями. У більшості релігій 

паломництво відіграє традиційну місіонерську роль, сприяючи утвердженню 

релігійних істин в суспільстві. Виникнення цього поняття (від лат. Palma – 

пальма) пов’язують зі словом «палома» – пальмова гілка, з якою мешканці 

Єрусалиму зустрічали Ісуса Христа. В сучасній науковій літературі частіше 

зустрічається таке визначення як похід віруючих до святих місць (місця 

паломництва) в надії отримати божественну святість [3, c. 214].  

З другої половини ХХ ст. паломництво як культурне явище стає предметом 

уваги науковців. У теперішній час здійснюється дослідження даного явища в 

різних аспектах: історія паломництва (А. Александрова, М. Біржаков); 

класифікація і типологія паломництва (І. Козловський, О. Любіцева). Дослідники 

В. Кифяк, П. Яроцький [5] у своїх наукових роботах розглядають паломництво як 

вид туризму. 

Метою нашого дослідження є обґрунтування паломництва як однієї з 

важливих складових духовної самореалізації особистості, що потребує виконання 

наступних завдань: охарактеризувати поняття та основні функції паломництва; 
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визначити особливості паломництва, що вирізняють його з-поміж інших видів 

туризму, зокрема, релігійного.  

На нашу думку, поняття «паломництво» та «релігійний туризм» не тотожні. 

Паломництво розглядаємо як різновид релігійного туризму. Різниця між ними, на 

думку деяких вчених, полягає у мотивації подорожуючих. Термін «релігійний 

туризм» відображає, передусім релігійно-пізнавальні аспекти або лише 

пізнавальні, а «паломництво» пов’язаний з мандрівкою виключно з релігійною 

метою [2]. Окремо можна виділити ще один напрям подорожей з релігійною 

метою – наукові поїздки фахівців, що вивчаються ті чи інші релігії. Люди, що 

практикують такі подорожі, не обов’язково мають бути віруючими. 

Зауваги щодо паралельного вживання понять «паломництво» та 

«паломницький туризм». Польський географ А. Яцковскі вважає, що вживання 

терміну «паломницький туризм» «...спотворює мотиваційну сторону, переносячи 

акцент з подорожі, що виникає лише з релігійних потреб, на туристичну подорож, 

в якій релігійний мотив відсувають, уступаючи місце виключно світським 

елементам» [2]. Тобто, дослідник сумнівається у влучності терміну 

«паломницький туризм» і вважає за доцільне використовувати у таких випадках 

термін «паломництво», оскільки це переважно подорожі до святинь або святих 

місць, де час паломництва заповнений молитвами та медитаціями (лат. теditatio – 

розум, самозаглиблення). Інший дослідник, Кузик С.П., вважає, що у паломництві 

релігійні мотиви не існують у чистому вигляді. В них органічно вплітаються 

допоміжні (наприклад, важко уявити, щоби паломник до Святої Землі або 

Ватикану не відвідав Єрусалима чи м. Рим). А оскільки класифікація видів 

туризму охоплює ціль або групу цілей подорожі як основних, так і додаткових, це 

формує певну монолітність у сприйнятті збірного поняття «релігійно-

паломницький туризм» [2]. 

Як відомо, подорож з релігійними цілями має глибокі історичні корені. 

Суб’єктами паломницького туризму були люди, яких історично означують 

різними термінами: «паломник», «прочанин», «пілігрим», «странник», 

«богомолець», «релігійний екскурсант». А об’єктами паломницького туризму 

постають храми, чудотворні ікони, святі джерела, мощі і т. ін. Паломництво 

виконує важливі суспільні функції:  пізнавальну; консолідуючу; комунікативну; 

лікувальну; ресурсозберігаючу. 

В Шрімад-Бга́ґаватам (Коментар до Тексту 42) стверджується, що основне 

завдання паломника – задовільнити Господа. Здійснюючи паломництво, людина 

не повинна турбуватися про те, щоб задовільнити смаки суспільства. Не потрібно 

турбуватися про їжу та одяг, звертати увагу на суспільні умовності. Всі свої 

помисли паломник повинен зосередити на задоволенні Господа. Лише освячуючи 

таким чином свої думки і справи, людина поступово осягає Верховного Господа. 

Загальною основою паломництва є вірування, що молитва або обряд, 

пов’язані з певним місцем їх здійснення, природним чи рукотворним об’єктом, що 

має відношення до божества або певного явища. Місцями паломництва в усі часи 

були природні або антропогенні (створенні людиною) об’єкти, що визнані 

священними (сакральними), тобто мають святість, пов’язані з певним релігійним 

культом, шановані, особливо цінні, містичні за властивостями. Сакральні об’єкти 
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та місця передбачають певну ієрархію за шкалою релігійної цінності для вірян 

певної релігії, що дає можливість класифікувати їх за рівнями [4, с. 221] : 

1. Світового рівня – Свята земля (осередок паломництва трьох світових 

релігій). 

2. Конфесіонально-регіонального рівня – найбільш шановані святині для 

вірних кожної світової та регіональної релігії (Ватикан для католиків, Афон для 

православних). 

3. Місцевого рівня – найбільш шановані святині для вірних локальних 

(Зарваниця, що належить до греко-католицької церкви) та місцевих релігій. 

Сучасних паломників можна умовно поділити на дві категорії. До першої 

належать високоосвічені, які добре орієнтуються в реаліях церковно-суспільного 

життя, чітко уявляють собі мету і значення паломництва. Друга категорія 

паломників – це люди, які нещодавно переступили поріг храму. Здійснюючи 

паломництво, вони керуються найрізноманітнішими джерелами інформації, у 

тому числі розповідями інших паломників, не завжди компетентними. На їхню 

мотивацію великий вплив здійснює характер подачі інформації [1, с. 75]. 

Підкреслимо, що одним з важливих аспектів паломницьких поїздок є їх 

духовно-просвітницька спрямованість. Під час відвідування святих місць люди 

дізнаються про історію і духовні традиції монастирів і храмів, особливості 

богослужіння, святих і подвижників благочестя, чиє життя і діяльність були 

пов’язані зі святинями, які входять до паломницького маршруту. Паломництво 

відіграє також важливу загальноосвітню роль. 

Паломництво постає необхідною складовою духовної самореалізації 

особистості, а в контексті історичному, можна сказати, що воно є предтечею 

туризму. Впродовж століть, саме паломництво створило систему організації 

тривалого подорожування з наданням мандрівникам певного комплексу послуг, 

як то: перевезення, надання проживання та харчування, екскурсійного 

обслуговування. Тобто формувало організаційні засади туризму. 

Прикладом подорожей з релігійною метою (поєднання елементів 

паломництва та наукового інтересу) є проведення Міжнародної релігієзнавчої 

школи «Вайшнавізм крізь століття» в Індії (Перша – в 2012 році), ініційоване 

сектором історії східної філософії інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН 

України. Мета – сприяти створенню спільного комунікативного поля між 

дослідниками вайшнавізму й допомогти набути глибших знань про цю давню 

традицію, включаючи її вчення, практику, історію і сучасні тенденції розвитку. 

Тематика інтересів школи досить багатогранна. Зокрема, включає такі напрями 

роботи: історія вайшнавізму; практика вайшнавізму; теологія вайшнавізму; 

вайшнавізм в індійській культурі; сучасний стан та перспективи розвитку 

вайшнавізму. Школа проходить, як правило в січні – лютому щорічно. Програма 

Другої Міжнародної релігієзнавчої школи (2013 рік), учасницею якої випало честь 

бути авторці, передбачала перебування в містах Індії: Маяпур (Західна Бенгалія) – 

Калькутта – Тірупаті – Ченай – Вріндаван – Нью-Делі. Школа дозволяє 

поєднувати реалізацію наукових інтересів у вивченні духовного досвіду ведичної 

культури та здобутті цілого ряду практичних навичок життя паломника (читання 
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релігійних текстів, відповідне харчування, режим дня, відвідування святих місць і 

т.п.). 

Підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновок, що паломництво є 

важливим історико-суспільним явищем як мишувшини, так і сьогодення. 

Поширення та активізація паломництва в ХХІ столітті пояснюється, по-перше, 

релігійними мотивами (духовними потребами особистості та потребою духовної 

самореалізації), по-друге, туристичним інтересом (релігійний туризм), по-третє, 

сучасними тенденціями в галузі подорожування. У подальшому авторка має за 

мету дослідити стан та перспективи розвитку паломницького туризму в Україні. 
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Наталія Кот 
БЕЗПЕРЕРВНА ОСВІТА ПЕДАГОГІВ ЯК ОСНОВА ВПЛИВУ 

НА РОЗВИТОК ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ РЕГІОНУ 

Уміння навчатися впродовж життя визначено у Концептуальних засадах 

реформування середньої школи «Нова українська школа» як одна із 10 ключових 

компетентностей для життя у сучасному світі. Забезпечення формування у 

школярів такої компетентності можливе лише спільними зусиллями педагогів, 

котрі самі повною мірою володіють «здатністю до пошуку та засвоєння нових 

знань, набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і 

колективного), зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними 

потоками, вмінням визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, 

вибудовувати свою освітньо-професійну траєкторію, оцінювати власні результати 

навчання, навчатися впродовж життя» [1, с.11]. У зв’язку з цим перед системою 

післядипломної педагогічної освіти постало надзвичайно важливе завдання 

забезпечити потреби працюючого вчителя у підготовці його до нової ролі в 

організації навчально-виховного процесу, а саме, як коуча, фасилітатора, тьютора, 

модератора в індивідуальній освітній території дитини, професіонала, котрий 

ефективно здійснює особистісно-орієнтований та компетентнісний підходи до 

управління освітнім процесом.  
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Опитування вчителів Володимир-Волинського району (2017 р., масив 101 

респондент) показало, що за оцінками педагогів щодо чинників впливу на якість 

та результативність роботи педагога, на першому місці знаходиться самоосвіта 

(89,9% респондентів відзначили, що вона впливає значною мірою, 10,1% – 

частково впливає). Третє місці в цьому рейтингу посів вибір «користування 

Інтернет-ресурсами» (76,8% – значною мірою, 23,2% – частково впливає), що теж 

є показником самоосвітньої діяльності педагогічних працівників. Як елемент 

самоосвіти виступає і вивчення досвіду роботи колег, що значною мірою впливає 

на 57,4% респондентів та частково впливає на 38,3% опитаних (рис. 1). 

 

 
 

Рис.1 Чинники впливу на результативність роботи педагога (%) 

 

Поряд із самоосвітою високо оцінюють респонденти і зовнішній вплив 

складових освітнього середовища на розвиток професійної майстерності педагогів 

та результативність їх роботи. Зокрема, друге місце у рейтингу займає роль 

заступників директорів навчальних закладів, котрі значною мірою впливають на 

якість педагогічної діяльності 80% респондентів та частково впливають на 18,9% 

опитаних. Наступним у низці чинників впливу відзначено курсове підвищення 

кваліфікації у Волинському інституті післядипломної педагогічної освіти 

(ВІППО) (63,9% респондентів – впливає значною мірою, 26,8% – частково 

впливає), практична діяльність якого спрямована на інтеграцію зусиль науковців і 

педагогів-практиків щодо створення інноваційного освітнього простору 

післядипломної педагогічної освіти, який би забезпечував оволодіння вчителями 

технологіями формування в учнівської молоді ключових компетентностей. 
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Рис.2 Чинники мотивації до саморозвитку вчителя 

 

Переважна більшість респондентів відзначає, що найбільше сприяє 

самореалізації та прагненню до розвитку вчителя підтримка з боку керівництва 

навчального закладу (73%), робота поруч із педагогами з високим професійним 

рівнем (72%), творча атмосфера в колективі навчального закладу (72%), 

користування Інтернет-ресурсами (53%), навчання на курсах підвищення 

кваліфікації у ВІППО (51%), моральне (31%) та матеріальне (30%) заохочення 

(рис. 2). 

Усвідомлюється педагогами необхідність зміни авторитарної позиції 

вчителя, котра, на жаль, продовжує домінувати у школах (про що свідчать 

опитування школярів), на дитиноцентристську, позицію забезпечення 

педагогічного супроводу школяра у його індивідуальній інтелектуальній 

діяльності. 
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Світлана Мацерук 

СВІТОГЛЯДНІ ОРІЄНТИРИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 
Навчальний предмет – історія – переживає сьогодні один з найцікавіших 

етапів у своєму розвитку, бо формується концепція історичної освіти в Україні. 

Метою державної Національної програми “Освіта” (“Україна ХХІ ст..“) є 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-sch-2016/konczepcziya.html
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виведення освіти в Україні на рівень розвинутих країн світу. А вирішити дану 

проблему можна лише тоді, коли серед важливих завдань навчального закладу 

пріоритетним буде виховання духовно-моральної особистості. 

Саме в нинішніх умовах є дуже важливим становлення нової системи 

духовно-моральних цінностей, нового світогляду, який би базувався на глибоких 

культурно-духовних традиціях нашого народу. 

Українська педагогічна думка в дискусії про те, що  мало б бути 

пріоритетним у навчальному закладі – навчання чи виховання – схилилися до 

світової: виховання. Та виховання й навчання – взаємно обумовлені процеси. Тому 

що знання, які несуть предмети, – необхідна теоретична основа для виховання. 

Отже, вихована людина – це не якась інша людина, а та, яка є переконаною в 

істинності своїх знань. Знання не заради знань, а вони потрібні для формування 

світогляду людини, для виховання її духовного типу. За Григорієм Ващенком, 

світогляд – золотий фонд нації. 

Духовні, моральні цінності – основа суспільства, його живе коріння. Якщо 

вони є, якщо вони наповнюють душі людей – ніякі кризи не страшні, люди можуть 

впевнено дивитись у майбутнє. Неможливо подолати соціально-економічну кризу 

доти, доки не зайдемо спасіння від спустошення в умах і серцях. 

Економіка і політика вторинні стосовно культури, духовності та моралі. 

Сьогодні в нашій країні все частіше лунають заклики до пошуку нової моделі 

стабільності. Але не слід забувати, що стабільність – явище тимчасове. А для того, 

щоб поліпшити  життя людини, необхідно, щоб вона стала досконалішою. Ось 

тоді і вдосконалиться все навкруги. Отже, головним є духовних світ людини. 

Кожна людина, кожна особистість – це неповторний всесвіт, і цінність її полягає 

саме в її неповторності та самобутності. Автентичність кожної людини робить 

суто індивідуальними її потреби як матеріальні, так і духовні, тому й 

задовольнити їх спроможна виключно сама особистість за сприяння суспільства, 

яке має створити належні умови. 

Поняття “духовність” – багатогранне за своєю суттю і поєднує релігійне і 

світське розуміння. С.Кримський дає таке визначення духовності людини: 

“Духовність – це здатність створювати той внутрішній світ, завдяки якому 

реалізується собі тотожність людини, її свобода від жорстокої залежності від 

ситуацій, які постійно змінюються”. 

Антиподом духовності в релігійних настановах є поняття “гріха”. У 

світському ж розумінні – це все краще, що інтегрує духовно-моральна діяльність і 

духовно-моральна особистість. Тому я завжди дуже уважно ставлюсь до 

індивідуальних духовних святинь кожного учня,ніколи не втручаюсь в його 

духовний світ, прагну створити умови для духовно-морального самоствердження 

учня. 

Проблема духовного розвитку особистості вічні. Скільки існує людина, 

стільки вона намагається вдосконалити свій внутрішній світ. Особливу роль у 

цьому відіграють релігії і, зокрема, християнство як релігія особистості. 

Я.А.Коменський – глибоко релігійна людина, переконаний християнин, щиро 

вірив у існування загробного життя, у вічність людської душі. Стратегічна мета 

виховання реалізується, на думку Я.А.Коменського внаслідок: розумового 
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виховання – пізнання себе і навколишнього світу; морального – керування собою і 

речами; релігійного виховання – прагнення до Бога. 

У творі “Велика дидактика” Я. А.Коменський стверджує, що основи 

доброчесності і благочестя, освіти закладені в людині від природи. Інакше кажучи, 

людська здатність оволодівати знаннями, набувати моральні якості, вірити в Бога 

є вродженою. Природа – це Галане Боже провидіння, безперестанне діянні 

Божественної благодаті”. Сила Божественної мудрості проявляється в доцільності 

кожного створення і ніколи не спрямовується на створіння, має своє призначення 

й одержує всі необхідні органи й допоміжні засоби та відповідну спрямованість до 

мети. 

Кожна людина народилася здатною до розуміння речей, для доброчесності, 

для необмеженої любові до Бога, бо для цього вона й призначена. Коріння цих 

трьох здатностей є в ній так само, як і коріння в кожного дерева.Розум людини 

шукає найвищої правди – Бога і дороги до добра, уточнюючи закони – правила 

правильної поведінки. 

Сучасні учні та студенти зовсім не живуть за моральними законами, не 

прагнуть досягти високих цілей. І тому виховання людини, яка б протистояла 

економічним труднощам, духовній деградації, моральному та фізичному 

виснаженню має на себе взяти начальний заклад. Адже школа – це той єдиний 

осередок, який зможе вплинути на учня духовно. Проблема формування 

духовності учнів – одна з головних проблем нашої держави. Тому, що успішний 

розвиток демократичних процесів в Україні залежить від багатьох умов, серед 

яких провідне місце посідає духовне відродження громадян, гармонізація 

соціального життя нації. 

 

УДК 327 (470+572) 

Роман Мельник 

“ДЕМОКРАТУРА” ТА “ПУТІНОКРАТІЯ”: ІДЕЙНО-ПОЛІТИЧНІ РИСИ 

“Я не можу передбачити дій Росії. 

Це головоломка, загорнута в таємницю, 

яка загорнута в загадку” 

Вінстон Черчіль 

Політичний досвід XX ст. засвідчує, що успішними державами стають ті, що 

вчасно знаходять способи реагування на світові та внутрішні виклики завдяки 

приватній власності та визнання природніх прав особистості. 

Успішні держави Азії змогли знайти нове дихання через вестернізацію 

суспільного і державного устрою. Індія та Японія обрали західні стандарти під 

тиском ззовні (в першому випадку роль “трансформатора” відіграла британська 

колонізація; в другому - американська окупаційна адміністрація і генерал Д. 

МакАртур). Індія та Японія зуміли знайти баланс між західними нормами і своєю 

національною культурною особливістю.  

На відміну від них, Туреччина і Південна Корея відмовилися відтворювати 

традиційну національну модель, яка вела їх до деградації. Вони стали 

запозичувати європейські принципи організації влади, гарантуючи для себе місце 

серед впливових геополітичних гравців.  
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Як показує нам українська реальність - людство стоїть перед викликом 

гібридних війн. Саме такі війни породжують формування “нового гібридного 

світоустрою”. Тому ми змушені адекватно реагувати на ці виклики, описати їх не 

заперечуючи, але приймаючи реальність такою, яка вона є [2, с. 90].  

Точкою відліку для формування гібридного світоустрою стала агресія Росії 

проти України. В 1914 році  сараєвське вбивство вивільнило стиснуту пружину 

глибоких суперечностей і складних процесів, що призвели до Першої світової 

війни, так і пряма анексія Криму Росією та її дії на Донбасі стали аналогічним 

прийомом для початку нової світової гібридної війни [1; 4, с. 10]. 

Б. Райтшустер, німецький публіцист, в своїй книзі обґрунтовує політичні 

режими, подібні до путінського, в яких поєднуються риси демократії та диктатури 

і забезпечується можливість безкарності, ігнорування чи порушення інтересів 

більшості або значної частини громадян. Сучасна політологія використовує кілька 

термінів. Найбільш усталений із них, поняття “демократура”, яке увів до 

політичного дискурсу швейцарський політолог Макс Лініжер-Гум 1992 року, і 

цей термін потім активно використовував його російський колега Г. Сатаров [5, 

с. 4].  

На думку доктора філософських наук Ф. Бурлацького, “демократура не є суто 

російським явищем. Вона виникала і згасала в багатьох країнах, що здійснювали 

радикальні реформи, - в Аргентині і Бразилії, в Південній Кореї і на Тайвані”. 

Водночас він зазначає, “демократура ніби визріває в самій душі росіянина в міру 

набуття ним влади саме через те, що сам він внутрішньо невільний” [2; 4]. 

На нашу думку, ставши об’єктом агресії в ході гібридної війни, Україна 

втратила низку альтернатив свого розвитку. Україна більше не є “сірою зоною” в 

центрі Європейського континенту, але перед державою постає серйозна загроза 

дезінтеграції і втрати власної суверенності. Події останніх років в нашій країні та 

конфлікти в правлячій еліті відчутно звужують простір для геополітичного 

маневру. 

У найбільшої держави Європи в цій ситуації є чи не єдиний варіант 

перемоги: змінитися і перемогти, інакше і супротивник, і вчорашні ситуативні 

союзники будуть не проти поділу України на частини. Звичайно ж, з найбільш 

політкоректним приводом [1; 4]. 

На жаль, Україна сьогодні залишається ізгоєм для багатьох європейських 

держав. Політики США та ЄС охоче звертають увагу на велику за 

континентальними мірками державу, яка не зуміла ефективно розпорядитися 

шансом стати процвітаючою. Нездатність українських президентів, прем’єрів та 

кількох скликань парламенту оперативно перетворити Україну з уламку 

Радянського Союзу в сучасну європейську країну призвело до спотворення 

громадського бачення алгоритму політичних та економічних змін.  

Дві революції за неповні десять років, що сталися на українській землі для 

Старого світу - це не свідчення демократичного розвитку країни, а показник 

відсутності ефективних демократичних реформ, законодавства і процедур. “На 

жаль, прагнення зберегти ефемерну соціальну стабільність спровокувало системні 

помилки, що сформували образ України як держави, у якої немає бачення 

власного майбутнього” [7, с. 89]. 
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Російська агресія проти України, анексія Криму та фактична окупація 

окремих районів Донбасу розпочали нову еру стимульованих міжнародних 

конфліктів, посилили дію наявних в міжнародному безпековому середовищі 

негативних чинників. “Путінократія” запустила додаткові руйнівні тенденції, 

порушивши міжнародно-правові засади світового порядку.  

Існує думка що, в разі повернення в умовах глобалізації до “права сили” в 

міжнародних відносинах (як це намагається зробити Росія за допомогою своєї 

реваншистської політики) виникає ризик колапсу міжнародної політико-правової 

системи, процес розпаду якої викликатиме подальше неконтрольоване 

примноження загроз.  

Позиція України на світовій арені протягом останніх років зазнала 

кардинальних змін, що вимагає осмислення та оновленого визначення ключових 

засад зовнішньої політики нашої держави. Україна потребує чіткої 

зовнішньополітичної доктрини, національної ідеї, а також геополітичні завдання, 

що підпорядковані принципу збереження суверенітету і стратегічно спрямованої 

на відновлення територіальної цілісності, порушеної внаслідок анексії Криму і 

воєнних дій на території Донбасу [6, с. 157]. 

Агресія РФ проти України спричинила руйнівні наслідки для європейської та 

глобальної безпеки. Російсько-український конфлікт не тільки порушив 

регіональну стабільність, а й створює та підсилює глобальні ризики. Для опору та 

стримування агресора Україні разом з її міжнародними партнерами необхідно 

мати чітке розуміння природи й характеру такого конфлікту [3]. 

Поняття гібридної війни виявилося теоретично й практично найбільш 

придатним для визначення специфіки дій РФ. “Путінократія” поєднуючи 

мілітарні, квазімілітарні, дипломатичні, інформаційні, економічні засоби, не 

гребуючи ядерним шантажем, послідовно намагається досягти в Україні та в 

інших точках світу власних, незрозумілих та нелогічних міжнародній спільноті 

політичних неоімперіалістичних цілей [2, с. 125]. 

Варто зазначити, що сучасне бачення світового порядку та характеру 

міжнародних відносин випливає з того, що світовий геополітичний простір 

поділений не тільки між великими державами зі сферами їхнього впливу, а й між 

внутрішніми лініями напруженості та між зоною стабільності. А саме між тим, де 

панує закон і міжнародне право, де пріоритетними є права людини і сферою 

невизначеності, яка характеризується зневагою до закону, численними 

локальними конфліктами, гіпертрофією сил кримінального ґатунку тощо – усім 

тим, що несе загрозу безпеці, стабільності і розвитку людської цивілізації. “На 

сході Європи лінія цього поділу пройшла територією пострадянських держав, які 

після холодної війни опинилися в ролі “буферних зон” між Росією та ЄС” [1; 6, 

с. 25]. 

Так чи інакше, вивчення “уроків історії” в Україні відбувається паралельно із 

самим перебігом історичних подій, а фахівцем з питань національної безпеки 

мимоволі стає майже кожен. Однак навіть світова гібридна війна рано чи пізно 

закінчиться.  

Отже, світовий політологічний дискурс з визначення та аналізу дефініцій 

“демократури”, “путінократії” в Росії та “гібридної війни” в Україні набуває все 
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більшої актуальності. Нині ми переживаємо конфлікт систем, де такі явища, як 

“демократура” та “путінократія” – це є авторитарна модель, протилежна нашому 

базовому порядку політичної свідомості та культури, що засновані на свободі та 

демократії. Гібридному явищу “путінократії” ми змушені відповісти тим, що 

Україна повинна захищати свободу, правову державу та демократію. 

Зрозуміло, що перемоги у цій війні не буде, бо початок цієї війни важко було 

зафіксувати у часі, так і її завершення не буде ознаменоване тріумфальними 

дійствами. Але ця війна вже багато що змінила у світі, створюючи власний 

“дизайн” його гібридизації. Продовжуючи “тримати український фронт” світової 

гібридної війни і розуміючи, що північний сусід завжди залишатиметься нашим 

сусідом, ми змушені розмірковувати про подальшу долю України для об’єднання 

та створення її майбутнього. 
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УДК 396:94(477)“1917/1921” 

Валерія Мотуз 

ЖІНОЧЕ ОБЛИЧЧЯ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 РР.: ВАЛЕРІЯ 

О’КОННОР-ВІЛІНСЬКА – ШТРИХИ ДО ІСТОРИЧНОГО ПОРТРЕТУ 

Розвиток громадянського суспільства в сучасній українській державі 

ґрунтується на принципах гендерної рівності в публічній і приватній сферах. 

Найвагомішим проявом демократії в ній є високий рівень дотримання 

державними органами влади всіх міжнародних зобов’язань стосовно забезпечення 

рівних прав і можливостей обох статей та усунення на державно-правовому рівні 

всіх можливих форм жіночої дискримінації.  

Відповідним питанням на українських теренах почали активно перейматись 

громадськість і влада Української Народної Республіки (УНР) доби Української 

Центральної Ради (УЦР). Саме в цей знаковий для українського жіночого загалу 

історичний період, останній отримав право долучитися, на рівних із чоловіками, 

до розбудови української державності. Так, розширення горизонтів соціальних 

можливостей привело багатьох представниць інтелектуальних професій до 

високих посад у керівних органах країни. До їх числа потрапила й відома 

письменниця, перекладач і громадський діяч – Валерія О’Коннор-Вілінська. 
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Народилась В. О’Коннор-Вілінська у грудні 1866 р. на Полтавщині в 

с. Миколаївка. Батько – Олександр О’Коннор був ірландського походження і 

притримувався демократичних поглядів, мати – Анастасія була з роду Лисенків і 

доводилась троюрідною сестрою письменнику М. Старицькому [4, с. 168]. 

Зростаючи в родині інтелігентів Валерія з дитинства цікавилась історією і 

звичаями українського народу, про що свідчить тематика її оповідань написаних у 

дорослому віці.  

З 1876 р. родина О’Коннор оселяється в Києві, де налагоджує спілкування з 

видатними діячами тогочасної української еліти – Л. Українкою, П. Житецьким, 

родинами Антоновичів, Драгоманових, які справили великий інтелектуальний 

вплив на формування світогляду юної Валерії [2, с.128 ]. З 1876 по 1884 рр. 

В. О’Коннор навчалась у приватній гімназії В. Ващенко-Захарченко, де виявила 

хист до іноземних мов і літературної діяльності. Саме під час навчання нею було 

створено такі праці як віршована казка «Ледащо» та «Ідеал удільного вічового 

князя» [4, с. 169]. 

Після закінчення гімназії Валерія повертається на Полтавщину до рідного 

села, де власним коштом відкриває школу та самодіяльний народний театр, 

роботу якого позитивно оцінив відомий вітчизняний драматург 

М. Кропивницький. Проте антинародна позиція імперської російської влади 

призвела до закриття театру, сама ж В. О’конер змушена була переїхати до 

Харкова.  

Харківський період діяльності Валерії О’Коннор характеризується 

літературно-народознавчим напрямом. Наприклад, паралельно з викладацькою 

діяльністю в єпархіальній школі Валерія була співробітником «Харьковских 

ведомостей», де друкувала статті й театральні рецензії [1]. Саме на сторінках 

цього видання нею були опубліковані народознавчі замітки «Дід Явтух», «На 

гробках» і «На Святвечір», які «яскраво передавали колорит і звичаї, що не 

губили свого значіння» . 

У 1899 р. Валерія О’Коннор виходить заміж за інженера Олександра 

Вілінського та переїздить із ним до Києва. Тут вона потрапляє до кола української 

інтелігенції, тим самим опинившись у самому епіцентрі культурного життя 

національної мистецької та літературної еліти. Зокрема, Валерія працювала у 

«Просвіті», Товаристві українських поступовців та Українському клубі, 

друкувалася в «Літературно-науковому віснику» [2, с.129 ]. 

Революційні події 1917 р. не залишили осторонь подружжя Вілінських. Із 

утворенням УЦР вони обоє отримали провідні державні посади. Так, Валерія 

Олександрівна очолила літературну секцію Генерального секретаріату освіти, а 

Олександр Валеріанович – Департамент професійної освіти [3, с.106 ].  

Разом із іншими активістками, які брали участь у роботі УЦР, 

Валерія О’Коннор-Вілінської організовувала різноманітні з’їзди та конференції. 

Особливо напружена робота видалася для них із організації Всеукраїнського 

Національного Конгресу. До Києва мали з’їхатися делегати від селян, військових і 

робітників. Цих людей кудись треба було помістити і Валерія була в числі 

відповідальних за влаштування прибулих представників [1, с. 555].  
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Наступним серйозним випробуванням для жінок-членів УЦР була 

організація «Дня Національного Фонду», який мав покращити фінансовий стан 

Центральної Ради. Так, на долю В. О’Коннор-Вілінської випало завдання по 

улаштуванню вистав у театрах. Згодом вона продовжила свою громадсько-

політичну діяльність у міністерстві освіти та в департаменті мистецтва, де 

керувала театральним видавничим відділом. Напружена, проте цікава робота в 

УЦР дала Валерії не лише досвід громадсько-політичної діяльності, але й силу 

жіночої єдності, спільної праці, яка стала їй у великій пригоді в еміграції, і, якій 

вона вірно служила до кінця свого життя [2,  с.130]. 

Отже, постать Валерії О’Коннор-Вілінської в історії українського 

державотворення в перші роки української національно-демократичної революції 

1917–1921 рр. є досить знаковою, оскільки культурно-мистецька царина, якою 

вона опікувалась у добу УЦР, розвивалась на засадах популяризації українського 

слова та культури серед населення. 
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УДК 929:930(477.53)“1928/2008” 

Ірина Петренко 

КОЗАЦЬКА ДОБА ТА ЇЇ ВИДАТНІ ДІЯЧІ У НАУКОВІЙ СПАДЩИНІ 

ІСТОРИКА ВІРИ ЖУК (1928-2008)  

Серед відомих полтавських істориків варто згадати  відому в Україні та за 

кордоном вчену-історика, архівіста, фахівця у сфері славістики, зокрема, 

болгаристики, краєзнавця, глибокого знавця джерел, автора багатьох наукових 

праць Віру Никанорівну Жук (1928-2008).  

Сфера наукових інтересів Віри Жук була великою, зокрема козацька доба та 

її видатні діячі відбилися в науковому доробку вченої.  

Історію українських козаків прийнято починати з кінця XV століття, коли 

вперше про них зафіксовано в історичних джерелах. За іншими даними, вони 

з'явилися значно раніше. Віра Жук, ґрунтовно вивчивши звід давньобулгарських 

літописів «Історія Джафара», який був написаний 1680 року, знайшла там 

відомості про українських козаків: коли з'явилися перші їх війська на нашій землі, 

хто їх очолював, місця перебування  тощо 1.  

Слово «козак» у тюркомовних булгар означало доблесного бахадира – 

лицаря, служилого феодала, богатиря, який б’ється з ворогом без кольчуги на знак 

                                                           
1 Жук В.Н. Хто вони ? Звідки ? // Вісті Центральної спілки споживчих товариств України. – 2001. – 11 жовтня.  
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зневаги до смерті. Емір (глава уряду) Газі-Барадж  створив у себе у Волзькій 

Булгарії козацьке військо, набравши хоробрих воїнів.  

Згідно з відомостями з давньобулгарських джерел, у Криму, зокрема у 

давньому Севастополі черкеси й українці складали основну масу населення.  

Давні історичні корені мають міста Канів і Черкаси. Їх назва пішла від вихідців з 

Північного Кавказу, які осіли тут, вірогідно, в першій чверті ІХ століття. Ще до 

XVII століття українських козаків називали черкаськими козаками.  

Віра Жук вважала, що тепер важко визначити, хто від кого запозичив 

першим назву «козак», хто і в якій транскрипції приніс це слово на Північний 

Кавказ, але предки північнокавказьких народів, а також черкесів, які носили назву 

Каз – «Чотири клани Каз», теж були вільними людьми, хоробрими 

вільнонайманими воїнами. Назва «козак» як у тюркомовних, так і в слов'янських 

народів стверджує те ж – це були вільнонаймані хоробрі воїни, вільні люди. 

Давньобулгарські літописи ж допомагають краще вченим зрозуміти історію 

зародження українського козацього війська.   

У 1992 році Віра Никанорівна підготувала методичні рекомендації про 

історію українського козацтва  2. У них було проаналізовано різні точки зору 

щодо походження козацтва, велику увагу було приділено участі  жителів Полтави 

в Національно-визвольній війні українського народу під проводом 

Б.Хмельницького.    

У 1992 році Віра Никанорівна опублікувала статтю під назвою 

«Вишневеччина» 3, де дослідила роль родини Вишневецьких в історії 

Полтавщини. Особливу роль вчена зосередила на постаті Яреми Вишневецького, 

який прославився сумнозвісним грабунком та експлуатацією українських земель, 

зокрема Полтавщини. Вчена проаналізувала володіння магната, його маєтки, 

селян, іншу власність.   

Аналізуючи наукові розвідки, присвячені козацькій епосі, варто згадати 

працю, присвячену видатному українському гетьману-державотворцю 

Б.Хмельницькому. Віра Жук, спираючись на напрацювання вітчизняної та 

зарубіжної історіографії,  проаналізувала життєвий шлях та діяльність відомого 

українського гетьмана,  дипломата і полководця. Дослідниця дійшла до наступних 

висновків: «Сучасники й історики наступних поколінь високо оцінювали й 

оцінюють історичну роль Богдана Хмельницького. Державу, яка занепала за 

княжих часів, він спорудив на нових основах. Повернув усі сили народу до 

могутнього наступу, здобуваючи великі перемоги. Мав дар володаря і 

полководця, рішуче йшов до своєї мети. Великими зусиллями він збудував 

державу з новим устроєм і соціальними відносинами, з упорядкованими 

фінансами, з великою на той час армією, ввійшов у зв’язки з сусідніми і далекими 

державами, зумів приєднати їх до своїх планів. Богдан Хмельницький підняв свій 

народ із вікового занепаду і забезпечив йому волю та самостійність, поклав 

початок другого етапу (після Kиївської Русі) розвитку Української держави»  4. 

                                                           
2 Жук В.Н. Сторінки історії козацтва Методичні рекомендації на допомогу лекторам, викладачам вузів, учителям, 

студентам, учням / В. Н. Жук. – Полтава: [б.в.], 1992. – 29 с.     
3 Жук В.Н. Вишневеччина / В. Н. Жук // Село полтавське. – 1992. – 26 листопада.       
4 Жук В.Н.  Великий полководець, дипломат і державотворець (до 400-річчя з дня народження Богдана 
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Ґрунтовну статтю присвятила вчена дослідженню  постаті видатного 

українського державного і політичного діяча й дипломата середини XVII ст. Юрія 

Немирича. На підставі аналізу історичних праць, тверджень учених останніх 

століть Віра Жук проаналізувала життєвий шлях та діяльність цього видатного 

діяча, якого вважають одним із творців Гадяцького трактату (угоди) 1658 року, та 

розповідається про його зв'язки з Полтавщиною  5.  

Віра Жук брала участь у підготовці енциклопедичного видання «Києво-

Могилянська академія в іменах, ХVІІ-ХVІІІ ст.» (К., 2001 р.) 6, до якого 

підготувала самостійно і у співавторстві 52 історичні довідки. Присвячені вони 

відомим, невідомим або  маловідомим представникам української еліти.  Віра 

Никанорівна буквально по дещицям збирала і систематизувала інформацію про 

видатних осіб, осмислювала зібраний матеріал і писала лаконічні історичні 

довідки.  

Отже, козацтво та його доба перебували в сфері наукових інтересів Віри  

Никанорівни Жук. Вчена мала свій погляд на багато проблем, які ґрунтувалися на 

глибокому і ретельному аналізі різноманітних джерел.  

 

УДК 101:37.0 

Марія Поліщук, Анатолій Кравець  

ФІЛОСОФСЬКІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ОСВІТИ 

Як показує досвід історії педагогіки, глобальні зміни системи освіти й окремі 

реформи школи беруть початок у світовій культурі, науці та філософії. 

 Починаючи з Сократа, філософія піддавала сумніву «очевидні речі», 

критично переосмислювала існуючі алгоритми мислення, постійно розширюючи 

його межі та коло засобів. Саме у філософії осягається криза самої освіти, 

формуються нові ідеали освіченості, нові уявлення щодо процесу навчання й 

виховання. Сьогодні вся ця непроста робота належить царині філософії освіти. 

Який зміст вкладається в це поняття? 

Філософія освіти, за авторитетним Кембріджським філософським словником, 

є особливою галуззю філософії, яка має предметом дослідження практично всі 

складові освітньої діяльності.  Філософія освіти започатковується в 

давньогрецьких філософських школах, де стає вченням про методи, засоби, 

прийоми навчання мудрості. Найбільш яскравими прикладами давньогрецької 

філософії освіти є теорії Сократа, Платона, Арістотеля, велике значення також має 

досвід піфагорійської школи[1]. Саме тут зроблений важливий крок до розуміння 

освіти як демократичного, принципово відкритого для кожної людини шляхові до 

знань. Адже в архаїчних культурах Єгипту, Далекого Сходу, Вавилону та Індії 

знання вважалися недоступними для непосвячених, передавалися у вигляді 

містично-сакральної форми лише у вузькому колі жерців, халдеїв, ченців. З 

одному боку, софісти (особливо, так звані «старші софісти» - Протагор, Горгій, 

                                                                                                                                                                                                      

Хмельницького) / В. Н. Жук // Постметодика. – 1995. – № 3-4. – С.16. 
5 Жук В.Н. Юрій Немирич – один із головних творців Гадяцького трактату і його зв’язки з Полтавщиною / В. Н. 

Жук //  Постметодика. – 2008. – № 5. – С. 53-61. 
6 Києво-Могилянська академія в іменах, ХVІІ-ХVІІІ ст. / упоряд. З.І.Хижняк; ред. В.С.Брюховецький. – К. : 

Видавничий дім «КМ Академія», 2001. – 736 с.  
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Продік) стверджували - людина може чогось навчитися лише сама - вчитель лише 

«провокує» та допомагає вчитись[2]. 

Виникає питання: Чи дійсно єдине знання може замінити собою всі позитивні 

якості людини? Адже фізичне чи моральне виховання чи навряд може бути 

замінено на суто інтелектуальний розвиток. Ще в діалозі Платона «Менон» (IVст. 

до н.е.) було запропоновано такі фундаментальні запитання: чи можна навчати 

доброчесності; що таке доброчесність, що таке знання; у чому полягає 

відношення доброчесності та знання. Гельвецій детально розглядає центральне 

поняття філософії освіти. Саме поняття «освіта» у Гельвеція є синонімом 

«виховання»[3]. 
Кризу метафізичної філософії наприкінці XIX - початку XX ст., поява нових 

напрямів у філософії, які рішуче відмовилися від класичної традиції з одного боку 

і низка нових педагогічних теорій та практик. Постало питання: «Що саме є 

освіта?», «Якими є цілі освіти?», «Чи можлива єдина наукова філософія 

освіти?»[4]. Сучасна філософія освіти являє собою розмаїття альтернативних 

філософій. Освітній нігілізм (небажання взагалі здобувати освіту, ходити до 

школи) країнах є найгострішим у зв'язку з тим, що розмаїттю педагогічно-

філософських теорій та практик тут передувала жорстка одноманітна педагогічна 

система з сталими методиками, офіційно затвердженим змістом навчальних 

програм, суспільною регламентацією форм поведінки в школі. 

Суспільство зазнавало свого роду шок від зламу цієї системи, який ще більше 

загострився економічною кризою, яка боляче вдарила по соціальних групах з 

високим рівнем освіти. 

Перш за все, ця критика спрямована проти «наукового шовінізму» (Т. Кун, 

П. Фейерабенд), коли науковий світогляд розглядається як єдиний істинний 

світогляд, який витісняє всі інші форми пізнання. У школах вивчення майже всіх 

галузей наукового знання є обов'язковим. Коли батьки шестирічного малюка 

можуть вирішувати, виховувати з нього католика, протестанта або атеїста, не 

мають такої ж свободи по відношенню до науки. У школі не кажуть: «існували 

люди, які вірили в те, що Земля обертається навколо Сонця, а інші вважали 

інакше. Натомість кажуть: Земля обертається навколо Сонця, а всі інше - 

дурниці». Тим самим відбувається не розкриття творчої індивідуальності учня[6].  

Підводячи підсумки, ми можемо констатувати, що сучасні філософські 

концепції освіти, попри усю свою відмінність (іноді - протиріччя), демонструють 

повну домінантну спрямованість, а основні принципи реформування сучасної 

освіти, прийняті в Україні в умовах євроінтеграції, загалом знаходяться в руслі 

цієї течії. Це: 

 принцип гуманітаризації, що потребує посилену увагу до особистості, 

створення найбільшого сприяння розвитку фізичних і моральних якостей,  

 ·принцип інтеґрації, як принцип реформування змісту освіти. 

На основі цих принципів (які викладені в основних документах про освіту) 

можливе створення концепції освіти, що була б втіленням сучасних досягнень 

філософії освіти. 
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ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

У процесі кардинальних змін перебуває нині система післядипломної 

педагогічної освіти. В умовах міжнародних інтеграційних процесів у реалізації 

державної політики в галузі післядипломної освіти виникає потреба подолання 

проблем нормативно-правового, структурно-організаційного, науково-

методичного, кадрового забезпечення її функціонування. Пріоритетними 

функціями післядипломної освіти стали випереджувальна і прогностична, що 

забезпечує відповідну результативність підвищення кваліфікації педагогічних 

кадрів. 

У концептуальних засадах реформування середньої школи одним із дев’яти 

ключових компонентів, що складають формулу нової української школи, 

визначено сучасне освітнє середовище, «яке забезпечить необхідні умови, засоби і 

технології для навчання учнів, освітян, батьків не лише в приміщенні навчального 

закладу» [3, с. 7]. 

Перед ученими і педагогами-практиками стоїть завдання розробити й 

апробувати принципи та режим формування якісно нового рівня освітнього 

середовища, що відповідатиме сучасним потребам суспільства та світовим 

стандартам. У тому числі створення оптимальних матеріально-технічних, 

психолого-педагогічних, санітарно-гігієнічних, організаційно-режимних і 

кадрових умов є важливим чинником підвищення ефективності функціонування 

системи післядипломної педагогічної освіти. 

Аналіз якісних та кількісних характеристик освітнього середовища 

післядипломної педагогічної освіти здійснюється відомими українськими 

дослідниками системи освіти дорослих Н. Клокар, В. Олійником, О. Самойленко, 

Т. Сорочан, Є. Чернишовою та ін. 

Зокрема, Н. Клокар визначає, що «інформаційно-навчального середовище 

регіональної освітньої системи … має на меті забезпечення широкого доступу 

педагогічних працівників до освітніх ресурсів на основі використання сучасних 

інформаційних технологій і телекомунікаційних мереж для неперервного й 

додаткового навчання педагогічних кадрів регіону» [2, с. 20]. 

Особливості застосування персональних веб-орієнтованих навчальних 

середовищ викладачів у контексті введення дистанційного навчання в освітній 

процес розкриваються О. Самойленко [4]. 

Як основний принцип освіти дорослих трактується принцип єдності трьох 

середовищ Т. Андрющенко: «Освіта для дорослих створюється як система, що 
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об’єднує в освітній простір декілька різнорідних середовищ їхнього існування, де 

здійснюється їхня освіта». Називається, зокрема, «навчальне середовище, у якому  

безпосередньо здійснюється навчання у вигляді роботи над навчальним 

матеріалом курсів під керівництвом викладача; професійне середовище, у якому 

навчання поєднано з професійною діяльністю і здійснюється у специфічних 

формах, пов’язаних з її аналізом і розвитком за допомогою навчальних матеріалів 

та освітніх технологій; соціальне середовище, у якому навчання впливає на 

формування нових цінностей життя і діяльності завдяки участі в організованих 

процесах комунікації» [1, с. 100]. 

Теоретичні напрацювання вчених використовуються у навчальному процесі 

закладів післядипломної освіти України. У Волинській області склалась система 

післядипломної педагогічної освіти, яка функціонує в постійному режимі 

оновлення та розвитку, з урахуванням реалій і потреб сьогодення. Стратегічним 

напрямом роботи інституту є формування сучасного освітнього середовища.  

При проектуванні змісту освіти Волинським інститутом післядипломної 

педагогічної освіти (ВІППО) враховуються наступні обставини: підвищення 

кваліфікації педагогів відбувається в унікальній соціокультурній ситуації, котра 

постійно змінюється; з’являється велика кількість нетрадиційних освітніх форм, 

особливо це пов’язано із формуванням об’єднаних територіальних громад та 

появою опорних шкіл ОТГ, запровадженням інклюзивної освіти тощо; 

актуалізуються потреби педагогів в ексклюзивних джерелах інформації, в 

особливих формах проведення занять у зв’язку із повсюдним використання ІКТ та 

запровадженням компетентнісного підходу тощо. 

Застосування дистанційної форми навчання у ВІППО є одним із елементів 

нового освітнього середовища, що забезпечує безперервність освіти педагогічних 

кадрів регіону.  

Інноваційна система післядипломної педагогічної освіти педагогічних кадрів, 

що реалізується інститутом у тісній співпраці з методичними службами регіону, 

спрямована на постійне удосконалення та розвиток її освітнього середовища [5]. 
Список використаної літератури: 

1. Андрющенко Т. Сучасні підходи до підвищення кваліфікації вчителів у системі 

післядипломної освіти / Т. Андрющенко // Післядипломна освіта в Україні. – 2010. – №2. – С.99 

– 101. 

2. Клокар Н. Теоретико-методологічні засади побудови моделі підвищення кваліфікації в 

системі післядипломної педагогічної освіти / Н. Клокар // Післядипломна освіта в Україні. – 

2010. – №2. – С.14 – 21. 

3. Концептуальні засади реформування середньої школи «Нова українська школа» 

[Електронний ресурс] – Режим доступу : http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/ua-

sch-2016/konczepcziya.html 

4. Самойленко О. Персональні веб-орієнтовані навчальні середовища викладачів – основа 

університетського освітнього простору / О. Самойленко // Післядипломна освіта в Україні. – 

2012. – №1. – С.69 – 70. 

5. Сташенко М., Вітюк В. Підготовка педагога в умовах інноваційного розвитку 

післядипломної педагогічної освіти // М. Сташенко, В. Вітюк // Післядипломна освіта в Україні. 

– 2010. – №2. – С.30 – 32. 

 

 



     Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції  

 60 

УДК 372.800.2:373.3/5 

Ірина Савчук, Галина Єрко 

МЕДІАГРАМОТНІСТЬ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: ОСОБЛИВОСТІ 

ЗАСТОСУВАННЯ 

Людство постійно розвивається. До того ж темп змін невпинно 

пришвидшується. І для людини, і для країни стає дедалі важливіше вміти 

реагувати на ці зміни, щоб не залишитися осторонь прогресу. Ми спостерігаємо 

появу нових і нових медіа, які використовують технології, що ще вчора здавалися 

казковими. 

Особливо складно адаптуватися в сучасному світі дітям, з їх ще не усталеною 

вразливою психікою. Раніше школа була основним джерелом отримання дитиною 

інформації про світ, людину, суспільство, природу. Сьогодні ж ЗМК стають 

істотним чинником формування у дітей картини світу. Збільшення обсягу 

інформації, яка сприймається дітьми, часом обертається негативом. 

Мета розвідки – проаналізувати шляхи використання медіаграмотності у 

початковій школі. 

На 32-й Генеральній конференції ЮНЕСКО відзначалося, що сучасна освіта 

«має підготувати людину до функціонування в складному і суперечливому 

соціумі. А це означає необхідність таких рис, як толерантність, сприйняття інших 

культур, релігій, цінностей, уміння спілкуватися з їхніми носіями, стати не просто 

громадянином світу, а й громадянином глобалізованого суспільства» [1]. На наш 

погляд, це напряму стосується перш за все початкової школи, бо молодший 

шкільний вік найбільш сприятливий для формування нових стандартів роботи з 

інформацією. 

«Медіаграмотність, – на думку відомого фахівця в галузі медіаосвіти 

професора А. В. Федорова, – це вміння аналізувати і синтезувати 

просторовочасову реальність, вміння «читати» медіатекст, що є результатом 

медіаосвіти» [5]. 

Дуже часто медіаосвіту та медіаграмотність інтегрують з уроками 

інформатики. На нашу думку, це не зовсім вдало, адже інформатика – складний 

предмет для дітей. Медіаграмотність краще поєднувати з суспільними 

дисциплінами, в тому числі і в початковій школі.  

Навчальний предмет «Я у світі» реалізується освітньою галуззю 

«Суспільствознавство» в початковій школі. Саме на цих уроках діти знайомляться 

зі світом, формують уявлення про різні аспекти життя людини. Саме під час цих 

уроків учні/учениці говорять про те, що їх оточує, що є актуальним для їх 

вікового періоду. 

Робота з медіаграмотності у початковій школі має свої особливості. 

Розглядаючи такий аспект медіаграмотності як оцінка медіатексту, можна 

стверджувати, що дітям потрібно оволодіти новими вміннями, які корисні не 

лише на уроках «Я у світі», а й загалом у навчанні.  

До таких вмінь можна віднести: 

– розуміння різниці між реальною подією та її відображенням у медіатексті;  

– постановка запитань про зміст медіатексту на основі своїх знань і 

життєвого досвіду;  
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– опис деяких деталей медіатексту й того, як вони роблять цей текст 

цікавішим;  

– дослідження шляхів, якими медіа може впливати на особистість;  

– висловлювання під час обговорення теми про медіапродукцію;  

– уважне та критичне «читання» медіатекстів, призначених для розваги, 

розуміння їх основних ідей, змісту;  

– дослідження впливу медіа на оточення учнів (родину, дім, школу);  

– визначення того, для якої аудиторії призначений той чи інший медіатекст 

[4]. 

Так, в роботі над медіаграмотністю молодших школярів Н. М. Маєва 

пропонує з першого класу формувати вміння працювати з відеозаписами, 

телепередачами, зі словниками різних типів, прищеплювати «любов до читання 

через відеофільми, театр, ігри [3, с. 103] тощо. 

Бажано, щоб дітям в початковій школі пропонувалася не просто суха теорія, 

а вони на практиці спробували відчути всі медійні аспекти: навчалися 

розпізнавати автора, хто інформує, що за меседж посилає людина, у якої беруть 

інтерв’ю, проаналізувати джерела інформації тощо. 

При роботі з інформацією у шведській школі часто застосовується ЕРА-

модель. Вона розшифровується таким чином: 

Е – треба спочатку дати дитині приблизно 1 хвилину, щоб вона мала змогу 

подумати над питанням; 

Р – потім запропонувати в парах обговорити, що вони думають з цього 

приводу; 

А – далі надати можливість тим, хто бажає, виступити з цього питання. Якщо 

дитина не може дати відповідь, вона каже «пас» і передає питання іншій [2]. 

Застосування ЕРА-моделі – це приклад організації роботи в класі: спочатку 

озвучуємо факт, потім пропонуємо пояснити: «Чому?», після чого разом шукаємо 

відповідь. В основі всіх завдань лежить підручник. 

Таким чином, медіаосвіта, як відомо, передбачає не тільки наявність чисто 

технічних знань та умінь володіння медіатехнікою, а й уміння повноцінного 

сприйняття творів медіакультури, аналізу, самостійного осмислення та 

інтерпретації медіатворів. На сьогодні широко побутує теза про те, що початкова 

школа повинна навчити дітей критично ставитись до будь-якої інформації. 

Найважливішим в цьому аспекті є те, щоб діти вміли аналізувати, критично 

ставитися до змісту будь-якого медіатексту, отриманого з Інтернету, телебачення 

чи друкованого видання, а також могли робити усвідомлений вибір при перегляді 

медіапродукції. 
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ОПОРНА ШКОЛА – ШЛЯХ ДО ЯКОСТІ ОСВІТИ 

У статті досліджуються проблеми становлення та особливості 

функціонування опорних шкіл в умовах децентралізації освіти. 

Ключові слова: децентралізація освіти, автономія школи, освітній 

округ,опорна школа.  

The article deals with the problem of formation and peculiarities of supporting 

schools in a decentralized education. 

Keywords: education decentralization, autonomy of schools, educational districts, 

supporting a school. 

Постановка проблеми. Сучасний світ диктує свої зміни,відповідно до яких 

має змінюватись не лише суспільство,а й підхід до організації освітнього процесу 

з акцентами на його якісні показники А тому,зважаючи на різні чинники 

впливу,очевидним явищем є реформування та модернізація української школи. 

Сучасна освітня реформа,за словами міністра освіти й науки Л.Гриневич,має 

визначити освітній ландшафт України на майбутні десятиріччя[2]. Ключові ідеї 

цих процесів закладені в Проекті концепції « Нова українська школа». Важливе 

місце у цьому стратегічному документі відводиться і проблемам докорінних змін 

структури середньої школи. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні проблеми 

децентралізації освіти,модернізації галузі як системи є предметом особливої уваги 

науковців та дослідників. У науковій та публіцистичній  літературі існує цілий 

ряд праць ,які розкривають або тією чи іншою мірою торкаються цієї теми. 

Авторами  таких статтей є Н. Клокар , М. Василенко,Л.Гриневич, В.Громовий ,Д. 

Савчук,М. Товкало, Л. Гуцал ,М. Кушнарьова. Разом з тим, незважаючи на значну 

кількість досліджень,проблематика функціонування опорних шкіл сповна не 

вивчена. 

Мета публікації полягає в розкритті основних переваг моделі опорної 

школи,в удосконаленні критеріїв її визначення. 

Виклад основного матеріалу. В Україні активно відбувається процес 

децентралізації влади. І однією з найбільших сфер, якої вона торкається , є освіта. 

В сучасних умовах  процес децентралізації  освіти означає   делегування 

повноважень і відповідальності за управління освітою та її фінансування 

демократично обраним органам місцевого самоврядування і школам зі 

збереженням при цьому повноважень щодо визначення освітньої стратегії країни 

та загального напряму освітньої реформи за Міністерством освіти і науки. 

Реформа децентралізації  передбачає  новий, якісний рівень надання послуг в 
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громадах, що об’єдналися, тих громадах, які вже сьогодні взяли на себе нові 

повноваження, в тому числі і в галузі освіти [ 1]. 

 За останні два роки  перші кроки  на шляху децентралізації освіти вже 

зроблені. Основу  для здійснення децентралізації освіти було закладено ще у 

діяльності освітніх округів. Так , Постановою від 20.01.2016 р.№79 «Про внесення 

змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» по суті було оновлено 

порядок створення освітніх округів  і визначено умови функціонування 

загальноосвітніх шкіл у рамках  децентралізації  Освітній округ, по суті, є 

інноваційною структурою, діяльність якої формується шляхом об’єднання 

навчально-виховних закладів у межах відповідної адміністративно-територіальної 

одиниці для забезпечення навчально-виховного процесу, реалізації допрофільної 

підготовки і профільного навчання, розвитку творчих здібностей дітей [3]. 

За словами голови Уряду,опорні школи - це крок до вдосконалення якості 

середньої освіти, це унікальний шанс змінити освітній простір. Опорні школи 

(hub schools) – одна з найбільш вдалих ініціатив Міністерства освіти і науки, що 

органічно вписується у процес децентралізації влади, зростаючого впливу 

громади на забезпечення якісних умов життя населення, в першу чергу – якості 

освіти дітей сільських територій. 

Головними завданнями опорної школи є:  

- забезпечення умов для рівного доступу до якісної освіти ; 

- підвищення якості освіти ; 

- ефективне використання наявних ресурсів ; 

- підвищення спроможності та активності органів місцевого самоврядування 

( територіальних громад ) . 

Вибір траєкторії в напрямку опорної школи – це сьогодні погляд у майбутнє. 

Переважна більшість авторів статтей визначають привабливість та пріоритетність 

створення опорних шкіл в умовах децентралізації. Основними параметрами такої 

привабливості опорного навчального закладу для громади є: 

- компетентні та відповідальні учителі; 

- спеціалізовані навчальні та виховні програми, різнобічна позаурочна 

діяльність; 

- ефективна робота керівника,якому довіряє громада; 

- тепла,дружня атмосфера,безпека і психологічний комфорт; 

- потужна матеріально – технічна база [5]. 

Одностайність висновків майже всіх досліджень проявляється в 

удосконаленні змісту обов’язкових критеріїв опорної школи. На думку  багатьох 

авторів та експертів створення опорних шкіл потребує доопрацювання таких 

питань: 

- визначення більш чітких принципів та процедур відбору, територіального 

розташування та особливостей фінансування опорних шкіл; 

- забезпечення прозорості процедур призначення директорів опорних шкіл; 

- визначення повноважень керівників опорних шкіл та їх філій; 

- реалізації принципів  громадсько – державного партнерства та контролю в 

освіті; 

- сприяння поверненню довіри до державної політики в галузі освіти . 
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Однак становлення опорних шкіл супроводжується і певними 

непопулярними явищами: 

- загроза скорочень працівників  ; 

- необхідність пониження ступенів малокомплектних шкіл і перетворення їх 

на філії ( можливе закриття окремих з них); 

- потреба в організованому підвозі школярів (педагогів); 

- втрата директорських повноважень для керівників шкіл, які стануть 

філіями. 

Тому дуже важливим має бути проведення відповідної роботи з різними 

категоріями учасників навчально–виховного процесу (педагоги,батьки,учні). 

Отже, можна зробити висновок, що всі критерії щодо створення мережі опорних 

шкіл мають бути чітко відпрацьовані на місцях. 
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СТРАНОВЕДЧЕСКОГО ПОДХОДОВ В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ 

ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

На сегодняшний день преподавание иностранного языка становится 

многоаспектным процессом в условиях интеграционного прогресса. В 

современном обществе иноязычное образование способствует не только развитию 

познания и коммуникации, но и культурному взаимопроникновению, диалогу 

культур, обогащая интеллектуальный потенциал. Изучение языков позволяет 

познать культурные концепты и менталитет других народов. Данные познания 

обогащают представления о различных картинах мира, формируют диалогическое 

отношение к иному образу жизни, к другим жизненным ценностям.  

Межкультурный подход к преподаванию иностранного языка является 

эффективным средством личностной самоидентификации учащихся. Образование 

на сегодняшний день выдвигает проблему интеграции компонентов культуры в 

процесс обучения иностранным языкам. Изучение языка неотделимо от 

ознакомления с культурой и традициями страны, особенностями национального 

восприятия мира. Современная ситуация в мире требует межкультурного 

взаимодействия, поэтому нужно формировать у подрастающего поколения 

широкомасштабное мышление и высокую коммуникативную культуру. Поэтому 
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одним из аспектов изучения иностранных языков является страноведческий и 

лингвострановедческий аспекты.  

Владение иностранными языками способствует международному и 

межкультурному общению. Проблемы взаимодействия языка и культуры 

рассматриваются с древних времен. Отечественное лингвострановедение начало 

своё развитие в 1970-х гг. XX в. Е. М. Верещагин и В. Г. Костомаров, являются 

его основоположниками, именно ими был введён в практику термин 

«лингвострановедение».  

Лингвострановедческий подход формирует страноведческую компетенцию - 

навыки и умения аналитического подхода к изучению зарубежной культуры в 

сопоставлении с культурой своей страны. Ведь восприятие зарубежной культуры 

происходит через призму собственной. 

Существуют два подхода к обучению культуре в процессе обучения 

иностранному языку: обществоведческий и филологический. Первый подход 

основывается на дисциплине, традиционно связанной с изучением любого 

иностранного языка. Страноведение понимается как комплексная учебная 

дисциплина, включающая в себе разнообразные сведения о стране изучаемого 

языка. Термин «лингвострановедение» подчеркивает, что это направление, с 

одной стороны, сочетает в себе обучение языку, а с другой – дает определенные 

сведения о стране изучаемого языка. Основным объектом является не страна, а в 

обобщенном виде их культура, фоновые знания носителей языка [10, с. 96]. Если 

страноведение является обществоведческой дисциплиной, то 

лингвострановедение является филологической дисциплиной, в значительной 

степени преподаваемой не отдельно, а в процессе работы над семантикой 

языковых единиц. 

Именно лингвострановедческий подход в обучении иностранному языку 

обеспечивает изучение языковых единиц наиболее ярко отражающих 

национальные особенности культуры изучаемого языка, которые невозможно 

понять так, как их понимает носитель языка. 

Сведения страноведческого характера должны быть обязательным 

компонентом при формировании лингвострановедческой компетенции. Если 

раньше эти сведения сопровождали базовый курс иностранного языка, возникая 

периодически как комментарий при изучении того или иного материала, то в 

настоящее время лингвострановедческий аспект должен стать неотъемлемой 

частью уроков иностранного языка, особенно в старших классах средней школы 

или в школе с углубленным изучением языка [1, с. 14]. Широкий 

культурологический фон, создаваемый такими уроками, способствует как 

формированию лингвистических навыков и умений (обогащение лексики, навыки 

переводческой деятельности, умение работать с фразеологизмами), так и 

знакомит обучаемого с конкретными аспектами (музыка, искусство, литература, 

архитектура) иноязычной культуры. При таком подходе изучение языка уже не 

представляется ученику механическим процессом заучивания новых слов и 

грамматических правил. Языковые единицы воспринимаются как носители 

информации об особенностях менталитета и, как следствие, поведенческих норм 

иноязычного общества. Лингвострановедческий подход позволяет снять многие 
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трудности, с которыми сталкиваются учащиеся, и которые в свое время не были 

разрешены в средней школе, что мешает в дальнейшем процессу приобретения 

новых языковых навыков, если он продолжает изучать иностранный язык в ВУЗе 

(особенно гуманитарного профиля). Безусловно, нет необходимости делать 

сильный акцент на  лингвострановедение как основной компонент или как 

особую дисциплину. Однако введение в учебный процесс некоторых элементов 

лингвострановедения представляется необходимым. Это могут быть 

исторические, культурные реалии, нашедшие отражение в устойчивых 

выражениях и приобретавших новые или дополнительные значения в 

современном контексте [7, с. 467]. Это необходимо еще и потому, что сам 

лексический и грамматический материал требует комментариев страноведческого 

характера, а конкретные сведения о той или иной стороне духовной жизни 

современного общества, могут дополнить ход урока.  

Говоря о внедрении лингвострановедческого и страноведческого 

компонентов в процесс урока, необходимо выделить и проанализировать 

основные аспекты и формы преподавания элементов лингвострановедения. 

Предполагаемый учителем страноведческий и лингвострановедческий материал, 

должен быть тщательно отобран. Данные материалы должны быть аутентичными, 

современными, динамичными соответствовать уровню языковых знаний 

учащихся.  

Страноведческая информация должна включать сведения, позволяющие 

сделать урок иностранного языка интересным – история страны, исторические 

личности, географические сведения, природа, экология, культура и искусство 

страны изучаемого языка, деятели культуры (певцы, музыканты, писатели, 

художники, актеры), ученые и научные открытия, спорт, праздничные дни, 

каникулы, взгляды на жизнь и убеждения, средства массовой информации, роль 

данной страны в жизни мировых сообществ и т.д. 

Лингвострановедческий компонент должен включать аспекты изучения 

реалий (слов, обозначающих предметы национальной культуры) и умение 

употреблять их, а также фоновую лексику (антропонимы, топонимы), 

фразеологизмы, пословицы, афоризмы как источник национально-культурной 

информации. Как языковое явление, реалии наиболее тесно связанны с культурой 

страны изучаемого языка и быстро реагируют на все изменения в развитии 

общества: среди них всегда можно выделить реалии – неологизмы, историзмы, 

архаизмы. Топоним (географические названия) отражают историю заселения и 

освоения территории. Антропонимы отражают исторические реалии, включая 

имена исторических личностей, государственных и общественных деятелей. 

Другим важным аспектом лингвострановедческого подхода является подбор 

аутентичных текстов. Чтение учащимися статей из оригинальных изданий (в 

старшем звене), анализ литературных, исторических источников, работа со 

словарем, подготовка собственных сообщений или групповых проектов 

повышают мотивацию учения, и обеспечивает возможности для расширения 

знаний о стране изучаемого языка. При отборе текстов для чтения необходимо,  

прежде всего, учитывать принципы аутентичности «информации», то есть,  их 

познавательной ценности, а также принцип доступности, системности и логики 
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изложения, связи с уже изученными и изучаемыми лингвистическим и 

грамматическим материалом и др. В  аутентичных текстах 

лингвострановедческого содержания часто встречается специфическая лексика с 

национально-культурным компонентом, которая представляет, с одной стороны, 

для изучающих особую трудность, а, с другой стороны, ее освоение во многом 

обеспечивает полноценное понимание читаемого [4, с. 96]. Необходимо также 

подобрать материал для самостоятельной работы с последующим обсуждением в 

классе после прочитанных текстов, что способствует более качественному 

пониманию прочитанного.  Особого внимания заслуживает чтение 

художественных текстов на изучаемом языке, потому что, по мнению психологов, 

учащиеся в большей степени охотно разбирают и оценивают поступки и чувства 

литературных героев, чем свои собственные. В художественном тексте часто 

встречаются диалоги, где используются различные формы речевых 

высказываний, формулы вежливости, фоновая и безэквивалентная лексика. 

Следует отметить, что аутентичные тексты лингвострановедческого содержания, 

предназначенные для чтения и аудирования, соответствующие уровню владения 

языком учащихся, воспринимаются с большим интересом. Чтение, 

ориентированное на страну изучаемого языка, способствует активизации 

познавательной деятельности и воспитанию, развивая при этом чувство уважения 

к чужой культуре. 

Кроме того, обучение материал по лингвострановедческой тематике 

предполагает как дифференцированный, так и деятельностный подходы в 

обучении. Дифференцированный подход, предполагает учет уровня обученности 

школьников и реализуется через использование материала разного уровня 

трудности (например: индивидуальная работа с раздаточным материалом, когда 

каждый ученик получает возможность работать в соответствии с уровнем 

языковой подготовленности), использование опор различной степени 

развернутости (план, ключевые слова, выражения, предлагаются упражнения с 

низким и средним уровнем обученности для построения высказывания), разный 

объем знаний учащихся по теме, разные способы контроля. 

В основе технологии обучения страноведению и лингвострановедению – 

вовлечение учащихся в активную учебную деятельность. Поэтому наиболее 

эффективным средством могут служить интерактивные формы обучения 

совместно с игровой деятельностью для лучшего усвоения материала. 
Использование элементов игры активизирует внимание, развивает память, 

мышление, способствует более быстрому овладению коммуникативными 

способностями. 

В период прохождения преддипломной практики совместно с методистом 

мною были разработаны основы для внедрения результатов научного 

исследования (связанного с изучением топонимики Лондона) в учебный процесс. 

Апробация методической разработки прошла успешно. Формой для внедрения 

элементов лингвострановедческого подхода послужило внеклассное мероприятие 

для девятиклассников. Оно представляло собой виртуальную экскурсию по 

городу и включало изучение несколько аспектов: районов и их особенностей, 

топонимические названия улиц, названия парков и их лингвистическая 
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этимология. Каждый этап сопровождался игровыми видами деятельности, 

которые повышали заинтересованность и снижали коммуникативный барьер. 

Типы заданий были разнообразными, например, классифицировать названия улиц 

на основании их происхождения, собрать пазл и назвать получившийся из 

изученных парков, для решения коммуникативной задачи учащимся было дано 

задание создать диалог на основе карты центра Лондона, как от одного места 

добраться до другого и др. Внеклассное мероприятие было направлено не только 

на получение страноведческих (этимологических и исторических) знаний о 

Лондоне, но и на формирование кросс-культурной и коммуникативной 

компетенций обучающихся. Специфика данного занятия  заключалась в 

организации групповой работы с использованием видеоматериалов, игровой 

технологии и метода соревнования. Все это способствовало вовлечению учащихся 

в активную учебную деятельность, увеличивая ее продуктивность. 

Таким образом, в настоящее время лингвострановедческий и 

страноведческий подходы в обучении иностранному языку занимает основное 

место в педагогике. При обучении иностранному языку следует учитывать весь 

сложный комплекс школьных условий обучения. Например, отсутствие языковой 

среды и естественной потребности у обучаемых в практическом применении 

иностранного языка. Поэтому современные учебно-методические пособия по 

английскому языку должны иметь практическую направленность, способность 

выработке навыков устного и письменного общения с учетом формирования 

представления о жизни в англоязычных странах. Благодаря использованию 

дополнительного материала по страноведению, нестандартных форм проведения 

уроков повышается интерес к предмету, лучше усваивается программный 

материал. 
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УДК 947.084 (063)(470+571) 

Анатолий Шевельков 

ОТРАЖЕНИЕ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА В 

НЕЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЕ РСФСР В АРХИВНЫХ ФОНДАХ 

Хорошо поставленное архивное дело, правильное формирование фондов, 

дел, оказывает огромное влияние на эффективность работы историков-

исследователей с первоисточниками. Включая поиски документов, их 

«обработку». Несомненно, что большим подспорьем для поиска нужных 

документов, являются справочники фондов, издаваемые госархивами, а также уже 

подготовленные ими же сборники документов. 

В течение последних десяти лет, нам пришлось работать с фондами четырех 

центральных архивов РФ. Это ГА РФ (Государственный архив Российской 

Федерации), РГАНИ, (Российский государственный архив новейшей истории), 

РГАСПИ (Российский государственный архив современной политической 

истории), РГАЭ (Российский государственный архив экономики). В каждом из 

них сосредоточено огромное количество документов, отражающих аграрную 

политику советского государства. В ГА РФе и РГАЭ преобладают материалы о 

деятельности государственных учреждений и ведомств, прежде всего, СМ СССР, 

СМ РСФСР, Госплана СССР и Госплана РСФСР, профильных 

сельскохозяйственных министерств и ведомств. Работа с документами этого 

архива, позволила нам в достаточно широком аспекте проследить эволюцию 

аграрной политики государства, прежде всего, процесс выработки проектов 

постановлений ЦК КПСС и СМ СССР по развитию сельского хозяйства 

Нечерноземной зоны РСФСР. К примеру, в процессе работы с документами СМ 

РСФСР, мы выявили девять вариантов проектов постановлений, ни один из 

которых не был принят. И это только за 1971–1972 гг. Вот лишь некоторые 

составляющие практики формирования аграрной политики в государственных 

структурах. 

Выполняя решение Политбюро ЦК КПСС (январь 1971 г.), СМ РСФСР 

составил специальный план подготовки предложений по подъему и развитию 

сельского хозяйства Нечерноземной зоны республики. Председатель СМ РСФСР, 

член Политбюро ЦК КПСС Г. Воронов нес персональную ответственность за 

подготовку документа в установленный Политбюро срок – 1 апреля 1971 г. 

Однако, как свидетельствуют архивные документы, вскоре в СМ РСФСР стали 

готовить не только предложения, но и проекты постановления ЦК КПСС и СМ 

СССР по подъему и развитию сельского хозяйства Нечерноземной зоны. При 

исследовании документов ЦК КПСС, в частности, Сельскохозяйственного отдела 

ЦК, хранящихся в РГАНИ, мы не выявили никаких документов, ссылок на 

поступившие проекты СМ РСФСР. Следует отметить, что Госплан СССР сразу 

определил свою позицию: план развития народного хозяйства страны на 1971–

1975 гг. уже утвержден, а достаточно ограниченные средства госбюджета, 

распределены, и принятие постановления ЦК КПСС и СМ СССР для реализации в 

годы десятой пятилетки, не имеет никаких оснований.  

Архивные документы СМ РСФСР, а также ЦК КПСС, не позволяют нам 

выявить, были ли представлены и обсуждены на заседании Политбюро ЦК КПСС 
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в июне 1971 г. мероприятия СМ РСФСР по развитию сельского хозяйства 

Нечерноземья. Равно как и то, по какой причине в июле 1971 г., ответственный за 

их подготовку Г. Воронов, был перемещен с поста председателя СМ РСФСР на 

должность председателя Партийного Контроля РСФСР, а через два года 

отправлен на пенсию. Срыв ли поручения Политбюро ЦК по подготовке 

мероприятий по развитию сельского хозяйства Нечерноземья или его твердая 

позиция о нереальности плана закупок государством зерна и других видов 

сельхозпродукции в РСФСР, установленная Госпланом СССР, ответа мы не 

нашли. Но, как бы то ни было, его преемником стал первый секретарь 

Ростовского обкома КПСС М. Соломенцев, который не нес персональной 

ответственности за подготовку документа по Нечерноземью, а главное, – не стал 

резко выступать против завышенных Госпланом СССР объемов закупок 

сельхозпродукции в РСФСР. Подготовка же российскими ведомствами проектов 

постановлений ЦК КПСС и СМ СССР по дальнейшему развитию сельского 

хозяйства Нечерноземной зоны, была продолжена. Как не звучит парадоксально, 

но только засуха 1972г., которая охватила многие сельскохозяйственные районы 

страны, приведшая к гибели более 10 млн га посевов озимых культур, заставила 

высшее руководство страны «услышать» руководство РСФСР о необходимости 

принятия специального постановления ЦК КПСС.  

Документы СМ РСФСР, включая документы Госплана РСФСР, 

Министерства сельского хозяйства РСФСР, хранящиеся в фондах ГА РФа дают 

возможность проследить подготовку записок М. Соломенцева в ЦК КПСС, 

Л. Брежневу. Именно в тот период, когда большая часть субъектов республики из-

за засухи не выполнила план продажи государства ряда видов животноводческой 

продукции в первом полугодии 1972г. Из архивных документов ГА РФа за 

октябрь 1972г., мы узнаем, что Политбюро приняло решение о подготовке 

проекта постановления ЦК КПСС и СМ СССР. Как это произошло, мы сразу 

точно не могли определить из документов СМ РСФСР 1972г. В ГА РФе мы нашли 

документы с информацией о направлении М. Соломенцевым 04.08.1972г. этой 

записки, а также проекты записки на имя Л.Брежнева об оказании финансовой 

помощи колхозам. Только из записки одного из ответственных работников 

Госплана РСФСР Н. Радугина семью годами позже мы выясняем, что ведущая 

роль в подготовке проекта постановления принадлежала Госплану СССР, а 

конкретно – заведующему отделом народнохозяйственного планирования 

Н. Гусеву, а не Госплану РСФСР»[1, л.16.]. По крайней мере, это выглядит 

несколько странно, так как даже поверхностный анализ уже принятого в 1974г. 

постановления ЦК КПСС и СМ СССР «О мерах по дальнейшему развитию 

сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР» (20.03.1974г.) показывает, что 

в его основе лежит российский вариант проекта постановления. Из этого же 

документа мы выясняем, что М. Соломенцев 04.08.1974 г. направил Л. Брежневу 

не только записку «Об оказании финансовой помощи колхозам РСФСР», но и 

объемные «Мероприятия по дальнейшему развитию сельского хозяйства 

Нечерноземной зоны РСФСР». Какова эффективность записки об оказании 

финансовой помощи колхозам РСФСР, мы выявили из документов ГА РФа. 

И только после появления в РГАНИ фонда Л. Брежнева, в котором, наряду с 
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другими документами, хранятся дела совещаний с его участием. Из стенограммы 

совещания в Симферополе 08.08.1972г., то есть, спустя несколько дней, мы 

выясняем, что Л. Брежнев не только ознакомился с объемной запиской 

М. Соломенцева о положении в сельском хозяйстве Нечерноземья и 

предложенными мероприятиями российского правительства, но и уже дал 

поручения о подготовке решения Политбюро ЦК КПСС по этому вопросу. И это 

решение было принято двумя днями позже, то есть 10 августа. Рассекреченные 

недавно документы Политбюро ЦК КПСС, хранящиеся в РГАНИ, помогли 

выявить это постановление. Как нам представляется, столь ускоренное решение 

могло стать следствием встречи М. Соломенцева с Л .Брежнева до 4 августа 1972 

г., где, по всей видимости, и был решен вопрос с запиской СМ РСФСР и ее 

последствий»[1, л.46]. 

Документы ЦК КПСС и фондов РГАНИ, а также архивные материалы СМ 

РСФСР из фондов ГА РФа, позволяют проследить процесс обсуждения проекта 

постановления ЦК КПСС и СМ СССР по развитию сельского хозяйства 

Нечерноземья, представленный в октябре 1972 г. в Сельскохозяйственный отдел 

ЦК КПСС. В течение октября 1972 г.– марта 1974 г. шел активный процесс его 

доработки и согласования. Как мы уже отметили, документ был принят в марте 

1974 г., а его реализация была запланирована в десятой пятилетке (1976 – 1980 

гг.), начиная с 1976 г. Это означает, что Госплан СССР отстоял свое решение – не 

планировать и не выделять бюджетные средства в годы девятой пятилетки. 

Важно отметить, что рассекреченные документы Политбюро ЦК КПСС за 

1970–1971 гг., позволили выявить, что же вообще «подтолкнуло» руководство 

страны сформировать конкретную политику в отношении сельского хозяйства 

Нечерноземной зоны РСФСР. И как это произошло. Мы нашли правильный ответ. 

Прежде всего, это решения июльского (1970 г.), а также записка первого 

секретаря Смоленского обкома КПСС И.Клименко на имя Л. Брежнева 

17.09.1970г. «О некоторых вопросах дальнейшего развития сельского хозяйства 

Смоленской области». На которой Л. Брежнев в резолюции-поручении 

Д.Полянскому и Ф.Кулакову написал: «Прошу рассмотреть и подготовить проект 

постановления, в котором предусмотреть помощь исконно русской области – 

сильно пострадавшей в войну» [4, л.194.]. 

Проект постановления ЦК КПСС и СМ СССР «О мерах по развитию 

сельского хозяйства Смоленской области» был подготовлен в течение трех 

месяцев, в декабре 1970 г. В процессе же его обсуждения на заседании 

Политбюро ЦК в январе 1971 г. и возник вопрос о целесообразности решить 

проблемы сельского хозяйства не только Смоленской области, а всей 

Нечерноземной зоны РСФСР. Отсутствие стенограммы этого заседания 

Политбюро, не позволяет выявить конкретного партийного или государственного 

деятеля, который это предложил. Но мы обнаружили рукописный вариант 

проекта постановления Политбюро ЦК КПСС, подготовленный заведующим 

Сельскохозяйственным отделом ЦК Ф. Кулаковым, и пришли к убеждению, что 

это была его совместная с Г. Вороновым инициатива. Именно на этом заседании 

Политбюро, председателю СМ РСФСР Г. Воронову было поручено 
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проанализировать положение в сельском хозяйстве Нечерноземья и подготовить 

предложения по его подъему и дальнейшему развитию. 

С января 1971 г. и начался достаточно длительный период подготовки 

проекта постановления ЦК КПСС и СМ СССР, о чем мы уже отмечали выше. 

Пожалуй, нельзя привести другого примера столь длительной подготовки 

подобного документа. Ведь, по сути, эта разработка заняла не 4 года, а почти 

десятилетний период. Дело в том, что в исполнении решений еще 

мартовского(1965 г.) пленума ЦК КПСС, по поручению Бюро ЦК КПСС по 

РСФСР и СМ РСФСР, в октябре 1965 г. российские ведомства подготовили  

предложения по развитию сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР. 

Достаточно объемную записку Министерства сельского хозяйства РСФСР, 

«Россельхозтехники», Госземводхоза РСФСР – «Мероприятия по подъему 

сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР», мы первоначально 

обнаружили в фондах РГАНИ»[4, л.65]. И только совсем недавно первый 

экземпляр записки, направленной в Бюро ЦК КПСС и СМ РСФСР, был выявлен в 

фондах РГАСПИ[3, л.123]. В фондах этого архива было выявлено и решение 

Коллегии Министерства сельского хозяйства РСФСР от 30 апреля 1965 г., 

утвердившее план подготовки мероприятий по выполнению решений мартовского 

(1965 г.) пленума ЦК КПСС. План представлял 25 страничный текст, 

включающий 87 пунктов. В пункте 6 плана было записано: «Разработать проект 

организационно-экономических и других мероприятий по быстрому преодолению 

отставания сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР. Организовать 

комплексное изучение сельскохозяйственных районов Нечерноземной зоны, и с 

участием местных органов подготовить проект постановления СМ РСФСР о 

мерах подъема сельского хозяйства этих районов» [3, л.5]. В связи с чем, следует 

сделать вывод, что в 1965 г. Министерство сельского хозяйства РСФСР не 

планировало подготовку проекта постановления ЦК КПСС и СМ СССР по 

развитию сельского хозяйства Нечерноземной зоны, а хотело ограничиться только 

постановлением СМ РСФСР, которое касалось подъема сельского хозяйства ее 

отдельных районов. Получив этот план, первый заместитель заведующего 

Сельскохозяйственным отделом Бюро ЦК КПСС по РСФСР В. Карлов 

переправил его своему заместителю А. Цибизову, который в свою очередь, 27 мая 

1965 г. отправил документ в архив с предписанием: «Хранить два года» [3, л.1]. 

Необходимо отметить, что Нечерноземная зона РСФСР в государственных и 

партийных документах тех лет делилась на Северо-Западный и Центральный 

районы. Позднее был выделен Волго-Вятский район. Значит, в планах 

Министерства сельского хозяйства РСФСР речь могла идти только об этих двух 

районах, что требовало значительных финансовых средств от СМ РСФСР. Вполне 

возможно, что это и стало поводом для отправки плана Министерства сельского 

хозяйства РСФСР в архив. Иначе говоря, Бюро ЦК КПСС по РСФСР вообще не 

планировало подготовку подобного проекта постановления. Ведь его возглавлял 

также Л. Брежнев. Это объяснялось не только серьезным дефицитом финансов в 

стране, но и тем обстоятельством, что именно в это время СМ РСФСР, равно как 

и СМ Украинской ССР, добивались снижения плана продажи зерна государству, 

который был принят в специальном партийно-государственном постановлении по 
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итогам мартовского (1965 г.) пленума ЦК КПСС. Не исключено, что одним из 

условий снижения плана заготовок для СМ РСФСР, была договоренность – не 

представлять подобных проектов. Так как в это вынашивались планы 

ограничиться только постановлением ЦК КПСС и СМ СССР по развитию 

мелиорации в Нечерноземной зоне РСФСР. И вот тогда-то Бюро ЦК КПСС по 

РСФСР и СМ РСФСР поручили ряду республиканских ведомств подготовить 

только план мероприятий по подъему сельского хозяйства Нечерноземной зоны 

РСФСР. В связи с чем, Министерство сельского хозяйства предложило всем 

субъектам республики, входящим в этот регион, в сжатые сроки подготовить свои 

предложения. В итоге, 02.10.1965 г. и появились «Мероприятия по подъему 

сельского хозяйства Нечерноземной зоны РСФСР», судьба которых оказалась 

примерно такой же, как и плана мероприятий Министерства сельского хозяйства 

РСФСР. Документ был отправлен в архив со следующей резолюцией министра 

мелиорации и водного хозяйства РСФСР Н. Васильева: «… В архив. Предложения 

исчерпываются в постановлении СМ РСФСР по мелиорации. 14.08.1966 г.» [3, 

л.69]. 

В конце 1965 г. СМ СССР стал разрабатывать проект постановления ЦК 

КПСС и СМ СССР «О широком развитии орошаемого земледелия в стране и 

мелиорации земель в Нечерноземной зоне в 1966-1975 гг.», где речь шла не 

только о российском Нечерноземье, но и других районах страны, входившем в 

нечерноземную полосу. В частности, об отдельных районах Белорусской ССР, 

Украинской ССР, Молдавской ССР, а также Прибалтийских республик, Дальнем 

Востоке, Нижнем Поволжье, Северном Кавказе, низовьях Аму-Дарьи, нижнем и 

среднем течении Сыр-Дарьи. Что требовало огромных финансовых ресурсов. В 

связи с чем, Госплану СССР было поручено только на период 1966 – 1970 гг. 

изыскать 15,6 млрд руб, а на 1971 – 1975 гг. – 28,9 млрд руб. [2, л.18].  

В сопроводительной записке в ЦК КПСС, министр сельского хозяйства 

СССР В. Мацкевич, министр мелиорации и водного хозяйства СССР 

Е. Алексеевский и председатель ВО «Союзсельхозтехника» А. Ежевский 

отмечали, что в результате осуществления всего комплекса мелиоративных работ 

в нечерноземной полосе, удастся довести в 1971 г. производство зерна до 16 млн 

т, а в 1976 г. – до 36 – 38 млн т, хлопка сырца в 1976 г. – до 7, 8 млн т, а риса – до 

3,1 млн т [2, л.6].        

Для того, чтобы выполнить намеченные планы, в 1966–1970 гг. требовалось 

дополнительно изыскать к уже принятым в плане контрольным цифрам в 1,93 

млрд руб. Руководители союзных ведомств предложили изыскать 360 млн руб. за 

счет сокращения капитальных вложений, выделенных на строительство 

птицефабрик, складских помещений «Союзсельхозтехники», объектов Комитета 

хлебопродуктов. Остальные недостающие капитальные вложения на жилищно-

коммунальное и культурно-бытовое строительство, объектов строительной 

индустрии, строительных материалов и другое строительство, предлагалось 

изыскать за счет соответствующих отраслей. То есть, за счет сокращения 

финансирования строительства объектов за пределами нечерноземной зоны 

страны [2, л.18]. Вполне понятно, что подобные предложения трех руководителей 

союзных ведомств, встретили сопротивление не только Госплана СССР, 
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министров строительных ведомств, но и ЦК Компартий союзных республик и 

республиканских правительств. И такой проект был не принят Политбюро. 

Следует отметить, что этот проект постановления ЦК КПСС и СМ СССР по 

широкому развитию мелиорации в нечерноземной полосе страны нами был 

обнаружен только в фондах РГАЭ, так как жизнь этого проекта также оказалась 

короткой. В конце апреля 1966 г. появился новый проект постановления ЦК 

КПСС и СМ СССР «О широком развитии мелиорации земель для получения 

высоких и устойчивых урожаев зерновых и других сельскохозяйственных 

культур», который касался всей страны. Он будет обсужден на майском (1966 г.) 

пленуме ЦК КПСС и принят 27.05.1966 г. В него был включен отдельный раздел 

«О развитии мелиоративных работ в избыточно увлажненной зоне», который 

касался нечерноземной полосы всей страны, включая Нечерноземную зону 

РСФСР. Только в нем уже не оговаривались повышенные объемы 

финансирования, а Госплану СССР не поручалось изыскивать дополнительные 

средства. Постановление только обязывало Министерство финансов СССР при 

определении размеров средств из госбюджета «…руководствоваться объемом 

работ, предусматриваемых  в народнохозяйственных планах, а также стоимостью 

этих работ по проектам и сметам»[4, л. 67]. 

Таким образом, для более глубокого и объективного исследования проблемы 

аграрной политики государства в Нечерноземной зоне РСФСР потребовалось 

провести кропотливую работу в целом ряде государственных архивов, 

исследовать сотни архивных документов двух десятков фондов. 
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INNOVATINE APROACHES TO TEACHINHG ENGLISH LANGUAGE TO 

PEDADOGUES 

The article highlights the problem of foreign language training of future 

pedagogues in higher educational establishments. The main feature of English for 

specific purposes (ESP) is a professionally oriented approach to learning English. It 

involves the formation of communicative ability in specific areas and situations. The 

main issue of studding ESP by pedagogical students includes the usage of specific 

lexical content, in order to understand, analyze and produce special format lexicon 

related to the profession. 

Key words: foreign language training, English for specific purposes, new 

educational technologies, future specialists in educational sphere, mobility, project 

approach, Life Long Learning. 

The key issue of each training system is training professionals in the field. The 

integrative processes in the educational sphere lead to the increased demand for 

specialists who speak foreign languages in order to cooperate, communicate with the 

professionals from all over the world, study their works, take experience, collaborate, 

and realize professional and social mobility. That’s why teaching foreign languages 

focusses on an ability to use a foreign language as a tool for future career. 

Professionally oriented approach to teaching English involves the formation of 

students’ ability to communicate in foreign language in specific areas and situations: 

professional, business, scientific, educational and research [3]. 

Since the late 20th century new trends in education became popular, which have 

been reflected in the concept of Life Long Learning. It means that the new approaches 

are based on the student’s background knowledge, and it doesn’t mean to stop studding 

and using the language after graduating from the university. 

The program of Lifelong Learning (LLL) – is the successor programs of Socrates, 

Leonardo da Vinci and ICT / Open and distance learning (2000-2006) programmes. It 

gives the opportunity for training from childhood to the old age in a particular life 

situation. 

The European Commission has ratified a new generation of grant programs for: 

2007-2013 7-th research framework programme (FP7) and Competitiveness & 

Innovation Programme (CIP); 2014-2020 Horizon 2020 – research and innovation 

framework programme [2]. Which allows to search for funding in the following areas: 

education, training, culture, youth and citizenship.  Students can use these financial 

instruments in the case of international mobility and cooperation, where the knowledge 

of a foreign language is always required. 

The components of programs are: 

Comenius - for schools; 

Erasmus -  for higher education; 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/comenius/comenius_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/llp/erasmus/erasmus_en.php
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Leonardo da Vinci – for vocational education and training; 

Grundtvig -  for adult education [1]. 

These programs are foccused on the promotion of European integration through a 

system education, system of higher education and academic environment. Future 

teachers can use all these instruments to improve their professional skills and abilities in 

their work.  

In the context of globalization and integration in a society the new approach of 

international communication and collaboration is very valuable. It gives student the 

possibility freely exchange ideas and information. The educational, scientific and 

professional mobility encourage students to study a foreign language as a mean of 

knowledge in profession, sharing the experience and research with scientists from other 

countries. 
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Наталія Гнатюк 

СПЕЦИФІКА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ БІОТЕХНІЧНОГО 

ПРОФІЛЮ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПЕРЕТИНІ 

РІЗНОГАЛУЗЕВИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТОКІВ 

Для з’ясування особливостей інформаційно-професійної діяльності фахівця 

біотехнічного профілю в умовах інформаційного суспільства варто окремо 

розглянути поняття інформації, інформаційної діяльності та визначити 

інформаційні потоки, що циркулюють у біотехнічній галузі, забезпечуючи 

професійну діяльність фахівців. 

Найбільш реальними й ефективними шляхами вирішення поставлених 

завдань, на нашу думку, є наступні: 

 включення студентів у професійно спрямовану інформаційну діяльність; 

 вдосконалення професійних знань у конкретній галузі; 

 формування творчих здібностей, інтелектуальної активності та ініціативи, 

широких пізнавальних мотивів; 

 розвиток нестандартного мислення; 

 навчання комунікаційним основам; 

 розробка оптимальних освітніх інваріантних і варіативних моделей; 

 забезпечення адресності підготовки фахівців, орієнтованих на конкретні 

запити суспільства; 

 реалізація гнучкого поєднання обов’язкових базових і додаткових 

дисциплін, елективних дисциплін і дисциплін спеціалізацій, різноманіття форм 

змісту іншомовної освіти; 

 розвиток дистанційного навчання, створення програм, що реалізовують 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/leonardo/leonardo_da_vinci_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/llp/grundtvig/grundtvig_en.php
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інформаційні технології в освіті; 

 впровадження технології проблемно-модульного навчання, яке дозволяє 

здійснювати інтеграцію та диференціацію змісту навчання на основі групування 

проблемних модулів навчального матеріалу, що забезпечують розробку курсів у 

повному, скороченому і поглибленому варіантах, а також технології активізації 

навчально-пізнавальної діяльності, проблемного, розвивального навчання, 

групової взаємодії. 

З метою успішної організації професійної підготовки майбутніх фахівців 

біотехнічного профілю та якісного навчання необхідна реструктуризація 

педагогічного процесу, вироблення методик стимулювання пізнавальної 

активності студентів ще з перших курсів. Ми виходимо з того, що на перших 

курсах закладаються основи розвитку такої активності, простіше – студент 

вчиться працювати у вищій школі. Крім того, початковий етап навчання у ВНЗ 

зумовлений процесом адаптації колишніх абітурієнтів до нових для них форм 

навчальної діяльності та її специфіки. 

В основу концепції української освіти покладений принцип одержання 

студентами знань, придбання ними умінь і навичок для успішного професійного 

становлення. В умовах інформаційного суспільства процес професійного 

становлення протікає як особливо організована професійна підготовка, мета якої 

полягає у формуванні готовності фахівця до інтенсивної інформаційної 

діяльності, саморозвитку і самовдосконалення за допомогою самостійного 

опрацювання професійних інформаційних потоків. 

Сучасні інформаційні технології надають практично необмежені можливості 

розміщення, зберігання, обробки і доставки інформації будь-якого обсягу й змісту 

на будь-які відстані. У цих умовах на перший план у підготовці фахівців виходить 

робота із самонавчання, педагогічна змістовність навчального матеріалу і 

створення умов для самонавчання. Мається на увазі не тільки відбір змісту 

матеріалу для навчання, а й структурна організація навчального матеріалу, 

включення в навчання не просто автоматизованих навчальних програм, а й 

інтерактивних інформаційних середовищ, цілісне взаємозв’язане функціонування 

всіх процесів пізнання та управління ними. Іншими словами, ефективність і якість 

навчання більшою мірою залежать від ефективної організації процесу 

самонавчання і дидактичної якості використовуваних матеріалів. 

Вирішення цих непростих завдань багато в чому залежить від майстерності, 

підготовленості педагогів до роботи в умовах швидкого наростання потоку 

інформації, педагогів, які можуть і мають стати на рівень сучасних методів 

представлення, пошуку й переробки інформації. Підготовленість педагогів до 

роботи в новому інформаційному просторі, прогресивність їх поглядів є 

необхідною умовою розробки і впровадження нових форм і технологій навчання. 

Отже, базовою складовою професійної діяльності сучасного фахівця 

біотехнічного профілю є інформаційна складова, яка відображає необхідність 

ефективного використання інформації для вирішення професійних завдань. 

Сучасні техніка і технології вимагають від працівника не просто досвіду, 

кваліфікації, уміння і вправності, а й певної системи наукових знань, високої 

загальноосвітньої підготовки, яка дозволяє вільно орієнтуватися в усьому 
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виробництві, задоволення вимог професійної мобільності, швидкості освоєння 

технічних нововведень і наукових відкриттів. 

Науковці, які опікуються проблемами професійної підготовки фахівців з 

біотехнологій, наголошують на тому, що розповсюдження електронних 

лабораторій, оперативний цифровий обмін освітніми моделями і розвивальними 

методиками, технічні новації сервісу тестування: все це стає сьогодні дуже 

актуальним у контексті міжнародної торгівлі освітніми послугами, регулювання 

моделей вищої технічної освіти. 
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СИСТЕМА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ 

ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

Соціально-економічні і політичні перетворення, що проводяться нині в 

Україні, багато в чому залежать від створення ефективної системи публічного 

управління. Саме тому першочерговим завданням держави є комплектування 

органів публічного управління кваліфікованими спеціалістами, які будуть нести 

відповідальність за стан справ у країні. У літературі можна знайти багато різних 

визначень поняття “публічне управління”. Програма розвитку ООН 

послуговується визначенням, запропонованим американським ученим Джеєм 

М. Шавріцом у Міжнародній енциклопедії державної політики та 

адміністрування: “Публічне управління – це галузь практики та теорії, яка є 

ключовою для публічного адміністрування та зосереджена на внутрішній 

діяльності державних установ, зокрема на вирішенні таких управлінських питань, 

як контроль, керівництво, планування, організаційне забезпечення, забезпечення 

інформаційними технологіями, управління персоналом, та оцінка ефективності” 

[1]. Значна увага до підготовки фахівців публічного управління спрямовує 

освітній процес в напрямку виконання вимог Указу Президента України щодо 

реформування державної служби в контексті прагнень країни до європейських 

стандартів Слід зазначити, що відповідно до статті 19 «Право на державну 

службу» Закону України «Про державну службу» [2] право на державну службу 

мають повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною 

(українською) мовою та яким присвоєно ступінь вищої освіти не нижче: 1) 
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магістра – для посад категорій «А» і «Б»; 2) бакалавра, молодшого бакалавра – 

для посад категорії «В» [2]. Крім того, стаття 20 цього ж Закону закріплює норму 

про те, що для посад категорії «В» претенденти повинні мати вищу освіту ступеня 

молодшого бакалавра або бакалавра та вільно володіти державною (українською) 

мовою [2]. Отже, як видно з норм Закону, публічні службовці-керівники (категорії 

«А» і «Б» повинні мати ступінь вищої освіти не нижче магістра, а публічні 

службовці-спеціалісти – бакалавра або молодшого бакалавра [2]. Підготовку 

державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування за ступенем 

вищої освіти (освітньо-кваліфікаційним рівнем) “магістр” нині здійснює 

Національна академія державного управління при Президентові України та її 

чотири регіональні інститути (Дніпропетровський, Львівський, Одеський та 

Харківський), національні і державні вищі навчальні заклади, що мають 

відповідні ліцензії та відібрані на конкурсних засадах Національним агентством 

України з питань державної служби (2016-2017 н.р. – 31 виш), інші ВНЗ, зокрема 

приватні, що мають відповідні ліцензії. Починаючи з 2016-2017 навчального року, 

уперше в Україні приблизно 200 вищих навчальних закладів розпочали 

підготовку бакалаврів за спеціальністю 074 «Публічне управління та 

адміністрування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», що постала в 

результаті поділу ліцензованого обсягу певного вишу з підготовки бакалаврів за 

спеціальністю 6.030601 «Менеджмент» галузі знань 0306 «Менеджмент і 

адміністрування» на дві спеціальності – 073 «Менеджмент» і 074 «Публічне 

управління та адміністрування». Такий поділ став можливим відповідно до Актів 

узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-кваліфікаційними рівнями) 

молодшого спеціаліста, спеціаліста, бакалавра та магістра, затверджених 

Міністром освіти і науки України до початку вступної кампанії 2016 року. Як 

видно, вищі навчальні заклади України, що здійснюють підготовку чинних чи 

майбутніх публічних службовців, відповідно до законів України «Про вищу 

освіту» [3] та «Про державну службу» [2] та «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» [4] взяли курс на підготовку магістрів і бакалаврів за 

спеціальністю “Публічне управління та адміністрування”. 
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Галина Єрко 

МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ЯК ПРОЦЕС РОЗВИТКУ ТА САМОРОЗВИТКУ 

ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ 

21 квітня 2016 року Президія Національної академії педагогічних наук 

України схвалила нову редакцію Концепції впровадження медіаосвіти в Україні. 

У ній, зокрема, зазначається: «Концепція спрямована на підготовку і проведення 

широкомасштабного поетапного експериментального і подальшого інтенсивного 

масового впровадження медіаосвіти в педагогічну практику на всіх рівнях; 

пріоритетне започаткування шкільної та позашкільної медіаосвіти, яка стане 

головною інтеграційною ланкою формування цілісної системи медіаосвіти; 

забезпечення медіаосвіти у вищій школі, насамперед при підготовці фахівців 

педагогічного профілю; врахування завдань медіаосвіти в ході здійснення освітніх 

реформ ...» [1]. 

Метою нашої розвідки є розкрити та проаналізувати необхідність 

впровадження медіаграмотності в педагогічних закладах як невід’ємної складової 

процес розвитку та саморозвитку особистості майбутнього вчителя початкових 

класів. 

Для того, щоб впровадити курс медіаграмотності в навчальний процес 

педагогічного вишу існує два напрями: 1) це окремий курс формування 

медіаграмотності; 2) інтеграція медіаосвіти в інші предмети. Проблеми можуть 

виникнути з упровадженням курсів з медіаграмотності, оскільки це потребує 

окремих навчальних годин та зміни в навчальних планах. Більш простішим 

напрямом є впровадження медіаграмонтості в навчальні предмети, зокрема, 

суспільствознавчого циклу. 

Медіа надає необмежені можливості для розвитку особистості, її 

інтелектуального та творчого потенціалу, здібностей, самостійного мислення. 

Важливим фактором є те, що саме в рамках медіаосвіти можливий розвиток знань 

і умінь, що дозволяють орієнтуватися в сучасному інформаційному середовищі, 

тобто підвищення рівня медіакомпетентності та медіаграмотності, головною 

задачею яких є зміна позиції під час роботи з медіаресурсами – від пасивного 

поглинання до критичного аналізу та осмисленню необхідної інформації. 

Медіаосвіта повинна забезпечувати: аналіз, осмислення та створення власних 

медіатекстів; чітко визначати сутність та контекст медіатекстів; інтерпретувати 

будь-які медіатексти, що мають певні цінності; вміти правильно обирати 

відповідні медіа для створення власних медіатекстів; забезпечити доступ до 

медіаресурсів не тільки з метою споживання, а й для створення власної 

медіапродукції. 

Враховуючи глобальне значення сучасних інформаційних технологій, їх роль 

у суспільстві, ми повинні розуміти й значні небезпеки та ризики, що несуть в собі 

засоби мас-медіа на молоде покоління. Повальне захоплення соціальними 

мережами, безконтрольне споживання медіатехнологій, які насичені технологіями 

психологічного впливу з культивуванням споживацтва, насильства, порнографії 

призводить до нівелювання загальнолюдських цінностей та морально-етичних 

норм молодого покоління [2]. 
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Але без учителя, який може грамотно застосувати інформаційно-

комунікаційні технології в освітній діяльності, не змінити і не поліпшити освіти. 

Викладачі суспільних дисциплін Луцького педагогічного коледжу безпосередньо 

застосовують інформаційні технології під час навчально-виховного процесу 

підготовки майбутніх вчителів початкової школи, але в умовах сучасного 

суспільства та стрімкого розвитку інформатизації це вже малоефективно, потрібен 

сучасний інноваційний підхід – не просто показати, як це працює, а навчити 

критично мислити, вибирати найнеобхідніше з великого обсягу матеріалу, та 

головне – правильно застосувати отримані знання. Тобто, головна задача 

сучасного вчителя початкових класів – навчити вчитися. 

Зважаючи на це, основними завданнями майбутнього вчителя початкової 

школи є [3]: 

1. Формування інформаційної культури. Для цього необхідно розвивати 

інформаційну компетентність, що передбачає: вивчення різноманітних джерел 

інформації; здійснення аналітико-синтетичної переробки інформації; 

застосування прийомів і способів самостійного ведення пошуку за допомогою 

новітніх технологій. 

2. Ознайомлення учнів/учениць із розмаїттям засобів опрацювання 

інформації. 

3. Вироблення медіаімунітету як спроможності протистояти агресивному 

медіасередовищу та збереженню відчуття психологічного благополуччя при 

споживанні медіапродукції. 

4. Формування рефлексії і критичного мислення як психологічних 

механізмів, які забезпечують свідоме споживання медіапродукції на основі 

ефективного орієнтування в медіапросторі та осмислення власних медіапотреб. 

5. Створення здатності до медіатворчості для компетентного і здорового 

особистісного самовираження, реалізації життєвих завдань, покращення якості 

міжособової комунікації і приязності соціального середовища та ін. 

Отже, запровадження медіаосвіти в професійній підготовці вчителів 

початкових класів є актуальним завданням педагогіки вищої школи на шляху 

побудови єдиного європейського освітнього простору. 
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ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

МЫСЛИ КАК ФОРМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ 

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
В данной статье раскрываются традиции проведения вузами России итоговых предметных 

олимпиад, распространению которых в Государственном социально-гуманитарном 

университете г. Коломны в процессе профессионального становления студентов придают 

важное значение руководство университета и преподаватели кафедры педагогики вуза. 

Ключевые слова: олимпиада, уровневая дифференциация студентов, системно-

деятельностный и компетентностный подходы, активизация познавательной и творческой 

деятельности обучающихся. 

This article reveals the tradition of universities of Russia final Olympiad, the distribution of 

which State Socio-Humanitarian University of the city of Kolomna in the process of professional 

formation of students attach great importance to the leadership of the University and the faculty of the 

Department of pedagogy of the University. 

Key words: the Olympics, the level differentiation of students, system-activity and competence 

approaches, activization informative and creative activity of students. 

В России традиции систематического проведения предметных олимпиад 

начали закладываться в 1930-е годы. Олимпиады были нацелены на выявление 

среди школьников наиболее талантливых, одаренных учащихся. В конце 50-х – 

начале 60-х годов произошел значительный рост «олимпиадного дела». 

Постепенно сложилась традиция проведения органами образования и различными 

вузами школьных, районных, городских, областных, республиканских, 

всесоюзных, международных олимпиад. Каждый из вузов был заинтересован в 

поиске способных и подготовленных школьников и пропаганде своих 

собственных специальностей и факультетов [1]. 

В 1970-е годы педагогические вузы начинают проводить студенческие 

педагогические олимпиады. Целью их становится активизация познавательной 

деятельности студентов и повышение интереса к дисциплинам педагогического 

цикла. Сегодня мы располагаем почти полувековым опытом проведения 

различных видов студенческих олимпиад. Выработаны принципы и структура 

олимпиад, в практику вузов прочно вошло проведение очных, заочных, 

дистанционных Вузовских, Всероссийских, Международных студенческих 

олимпиад [2]. 

В Государственном социально-гуманитарном университете (Московская 

область, г. Коломна) в 1980-90-е годы зачинателем традиции проведения 

студенческой олимпиады по истории образования и педагогической мысли 

являлся старейший сотрудник кафедры педагогики – профессор, доктор 

педагогических наук П.В. Горностаев. Ежегодно Внутривузовская студенческая 

олимпиада по истории педагогики в ГОУ ВО МО «ГСГУ» начала проводиться с 

2009 года. До 2013 года Олимпиада проводилась кафедрой педагогики при 

поддержке проректора по науке один раз в год и объединяла студентов девяти 

факультетов. С 2013 года Олимпиада проводится два раза в год как итоговая 

форма контроля в текущем семестре при изучении дисциплины «Философия и 

история образования» либо соответствующего раздела «История образования и 

педагогической мысли» в рамках учебной дисциплины «Педагогика». 
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Внутривузовская студенческая олимпиада по истории образования и 

педагогической мысли - состязание студентов педагогических отделений вуза, 

требующее от них демонстрации полученных знаний, умений и навыков в области 

истории педагогики; применения нестандартных творческих форм выражения 

своих мыслей; понимания сущности изучаемого предмета и способности 

доступно объяснить её другим. Олимпиада призвана выявлять и поддерживать 

педагогически одаренных студентов, создавать условия для раскрытия 

профессионально-личностного и творческого потенциала студентов, их 

самореализации и самоутверждения. 

Условием участия студентов в Олимпиаде является высокий уровень 

достижений при изучении истории педагогики. На первых занятиях по изучению 

истории образования и педагогической мысли выявляются наиболее активные и 

творчески, системно мыслящие студенты, которых преподаватель мотивирует 

принять участие в последующих командных состязаниях, объясняя важность 

вклада каждого студента в работу команды на Олимпиаде. 

Олимпиада проводится в три тура. Первый тур охватывает всех студентов, 

изучающих историю педагогики в текущем семестре, итоговым тестированием, по 

результатам которого преподаватели кафедры педагогики на каждом факультете 

совершают отбор 8-10 студентов, продемонстрировавших самый высокий уровень 

знаний. Отобранные студенты представляют свой факультет на двух последующих 

турах олимпиады. 

Во втором туре каждый студент пишет творческую работу: реферат или 

научный доклад. Он имеет возможность набрать за осуществленную им работу, 

которую проверяют преподаватели кафедры педагогики, до 30 баллов. Средняя 

арифметическая сумма баллов, набранных членами команды, составляет 

начальное число баллов, с которым команда входит в третий тур. 

В третьем туре командам предлагается вариативная конкурсная программа. В 

основу составления конкурсной программы заложен уровневый подход к 

определению содержания заданий-измерителей, являющийся актуальным в 

условиях реализации компетентностной модели образования. Выступая в качестве 

дидактических средств диагностики сформированности профессионально-

значимых компетенций, данные задания, дифференцированные по уровню, 

стимулируют познавательную деятельность студентов, ориентируют их на 

различные требования к усвоению, переработке и трансляции информации. 

Командам предлагаются следующие задания различного уровня сложности: 

репродуктивные задания; реконструктивные задания; творческие задания. 

Репродуктивные задания нацелены на знание, воспроизведение и описание 

исторических фактов и тенденций развития педагогической теории и практики, 

умение правильно использовать специальные термины и понятия. 

Реконструктивные задания позволяют оценить и продиагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал. 

Вариантами таких заданий являются задания на сопоставление, восстановление 

хронологической последовательности, комментирование текста первоисточника. 

Творческие задания оценивают и диагностируют умения интегрировать 

знания различных областей, умение вести беседу, дискутировать, аргументировать 
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собственную точку зрения, вывести интеллектуальным путем новое для студента 

знание, не данное в готовом виде, что в целом позволяет проверять умение 

оперировать полученными знаниями на основе сложных мыслительных операций. 

Реконструктивные и творческие задания также позволяют оценить умение 

установить контакт с аудиторией, показать владение техникой речи, управлять 

своим поведением. Первым опытом в данном случае становится конкурс 

самопредставлений команд или «Визитки», в котором все участники должны в 

течение трёх минут в образной, творческой форме представить название и девиз 

команды, и выразить важность для студентов и для общества в целом изучения 

такого предмета, как история образования и педагогической мысли. Подготовка к 

этому конкурсу происходит заранее и для студентов важно выработать свою 

историко-педагогическую концепцию, оформив её в виде краткого творческого 

выступления.  

Отметим важность такого опыта для последующей педагогической 

деятельности студентов в период прохождения ими педагогической практики в 

детских оздоровительных лагерях и школах, где необходимо на практике 

реализовывать познавательные, регулятивные, организационные, 

коммуникативные компетенции. В данном случае, Олимпиада выступает 

комплексной формой организации учебно-воспитательного процесса, 

способствующей системному проявлению в деятельности студентов всех 

вышеназванных компетенций. 

Олимпиада рассматривается нами также как итоговое оценочное средство, 

позволяющее осуществлять диагностику сформированности умений учебно-

познавательной компетенции студентов-бакалавров. Олимпиада по истории 

образования и педагогической мысли способствует не только закреплению 

знаний, умений и навыков, полученных в процессе освоения данной дисциплины, 

но и развитию прогностических, аксиологических, гносеологических, 

рефлексивных, эмпатийных, организационных, коммуникативных, эвристических 

компетенций, что является необходимым достижением в процессе подготовки 

педагога-профессионала. 

Наиболее активные и знающие материал студенты, достойно представившие 

свою команду и набравшие наибольшее количество баллов в ходе Олимпиады, в 

финале награждаются грамотами и дополнительными баллами по итоговому 

контролю их знаний в конце семестра.  

Поощряются и те студенты, которые работали на Олимпиаде в качестве 

зрителей и принесли в процессе игры со зрителями баллы своей команде. Если 

зрители пожелают отдать заработанные ими баллы представителям команды 

другого факультета, жюри учитывает их пожелание, поощряя тем самым дух 

сотрудничества, коллективного взаимодействия, столь необходимый в процессе 

педагогического взаимодействия всех участников педагогического процесса. 

Свои впечатления и наблюдения общей картины проведения и итогов 

Олимпиады студенты могут выразить в форме творческих заметок, оформляемых 

в виде статьи и помещаемых на сайт университета или в университетскую газету. 

Помимо баллов данный опыт приносит студентам и умение обобщать свои 

впечатления и мысли, высказывать свои идеи по усовершенствованию проведения 
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Олимпиады, стимулировать дальнейшее участие в ней студентов младших курсов. 

В целом, проведение в ГОУ ВО МО «ГСГУ» Олимпиады по истории 

образования и педагогической мысли способствует реализации требований нового 

ФГОС, методологической основой которого являются системно-деятельностный и 

компетентностный подходы, призванные усилить практико-ориентированную 

составляющую работы студентов и сформировать у них мотивацию к 

дальнейшему совершенствованию своих профессиональных компетенций. 
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Любов Николайчук 
ПРАВОВА ТА КОМУНІКАТИВНА КУЛЬТУРА ЯК  

СУСПІЛЬНО-ПРАВОВИЙ ФЕНОМЕН 

Сучасна Україна розвивається на конституційно визначених засадах 

демократичної, соціальної і правової держави. Така держава неможлива поза 

правовою та комунікаційною  культурою більшості її громадян. Адже правова 

культура кожного громадянина обумовлює загальну повагу до права в 

суспільстві. 

Економічні і політичні реформи супроводжуються суттєвою кризою 

суспільного життя. Перенасиченість інформаційного поля, ідеологічне 

розшарування, культ удаваних цінностей (грошей, свободи, свавілля,  

“правомірного” насильства) унеможливлює належне усвідомлення теоретичних 

доказів соціальної цінності права. Все це обумовлює актуальність проблеми 

формування правової  та комунікативної культури громадян України. 

Сьогодні є нагальною потреба у відповідній сучасним умовам життя 

ефективній системі правовиховного впливу, яка б ураховувала всі особливості 

світогляду сучасної людини, останні досягнення правознавства, психології, 

філософії і сформували високу правову та комунікативну  культуру особи. 

У Державній національній програмі “Освіта” (Україна ХХІ століття) 

зазначається, що формування правової культури – це один з елементів мети 

національного виховання. Становлення демократичної держави, розвиток на 

основі духовності, моральності неможливі без високоосвіченого суспільства з 

розвинутою правовою культурою і глибокою правосвідомістю. Тому формування 

правової та комунікативної культури є одним з основних напрямків розвитку 

освіти. 

Компонентами індивідуальної правової  та комунікативної культури є : 

систематизовані знання про право, законодавство своєї країни, про існуючий у 
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суспільстві правопорядок, міри його укріплення та способи охорони; орієнтоване 

на цінність права і строгого правопорядку відношення громадян до Закону, 

законослухняна поведінка та активне неприйняття правопорушень; соціально-

корисна поведінка людини (реалізація прав і свобод, відповідальне ставлення до 

обов’язків громадянина, готовність діяти юридично грамотно). 

Навчально-освітня і виховна діяльність із формування правової  та 

комунікативної культури студентів будується з опорою на їх інтелектуально-

пізнавальну, вольову й емоційно-моральну сфери. Правова культура, входячи 

елементом в усі види взаємовідношень особистості з навколишнім світом, 

виступає основним і обов’язковим регулятором діяльності і поведінки кожного 

індивіда. 

Говорячи про формування правової та комунікативної культури, засвоєння 

студентами змісту правової освіти, необхідно забезпечити реалізацію її 

інтелектуально-інформаційного компоненту, тобто засвоєння системи знань про 

суть права, а саме: норми права, ознаки норми права, санкції за порушення норми 

права; ознаки нормативно-правових актів; правопорушення, його ознаки; функції 

юридичної відповідальності та її види, підстави для притягнення до юридичної 

відповідальності; законність, правопорядок, особливості правопорядку. 

Формування у студентів потреби в оволодінні правовою та комунікативною 

культурою та її складовою є змістом правової освіти. Систематичне, послідовне 

формування пізнавального інтересу до процесу навчання та професійної 

діяльності (засобами ділових та правових ігор). 

Залучення студентів до самостійного вирішення правових проблем у 

різноманітних ситуаціях. 

Створення системи пізнавальних завдань для управління навчальною 

діяльністю студентів. Особливо важливим тут є вироблення практичних навичок 

застосування юридичних знань, правових норм. 

Таким чином, можна зробити висновок, що ефективному засвоєнню 

студентами змісту правової та комунікативної освіти сприяє: розробка змісту 

правової освіти, формування потреби в оволодінні ними, формування 

пізнавального інтересу до процесу навчання, включення студентів у самостійну 

роботу, застосування системи пізнавальних завдань. А створюючи умови для 

засвоєння студентами змісту правової освіти, ми закладаємо базис для 

формування їх як високоосвічених громадян з необхідним рівнем правової 

культури. 
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УДК 811.161.2 

Оксана Орлова 

МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ УСНОГО МОВЛЕННЯ У 

СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

У сучасному соціумі щораз більше звертається увага на професійне мовлення 

фахівців різних спеціальностей, зокрема, на уміннях спілкуватися у процесі 

міжособистісних стосунків, виступати перед аудиторією, дискутувати з 

актуальних проблем. Ця мовно-мовленнєва проблема неодноразово була 

предметом наукових досліджень з методики навчання монологічного, 

діалогічного і полілогічного мовлення, але вироблення комунікативної 

компетенції студентів нефілологічних спеціальностей надалі залишається вкрай 

актуальною проблемою.  

Мета нашого дослідження – стисло продемонструвати модель формування 

усного професійного мовлення у майбутніх фахівців нефілологічних 

спеціальностей. Для досягнення мети пропонуємо розв’язати такі завдання: 1) 

перелічити виявлені помилки, які допускаються під час усного мовлення; 2) 

запропонувати шляхи дотримання мовних норм, комунікативних якостей 

мовлення, форм мовленнєвого етикету, структурних компонентів тексту 

(діалогічного, полілогічного і монологічного); 3) подати систему вправ для 

формування комунікативних умінь під час продукування висловлювань у ділогах, 

полілогах і монологах.  

У процесі спостереження за професійним мовленням студентів були 

зафіксовані помилки на різних рівнях: а) на рівні дотримання мовних норм: 

1) неправильна вимова звуків (голосних і приголосних) та звукосполучень; 

2) сплутування значень паронімів; 3) неправильне наголошення слів; 

4) порушення підрядного зв’язку між словами у словосполученнях; б) на рівні 

дотримання комунікативних якостей мовлення: 1) нелогічність викладу 

інформації; 2) невиразність мовлення; 3) порушення послідовності й наступності 

у висловлюваннях; в) на рівні побудови тексту висловлювання: 1) немає 

правильного структурного членування; 2) відсутня композиційна стрункість; г) на 

рівні культури мовлення: 1) неправильно виражені звертання до співрозмовника; 

2) недоречно вживаються форми мовленнєвого етикету – вітання, привертання 

уваги, вибачення тощо; 3) неконтрольовані паралінгвістичні засоби спілкування – 

жести, міміка, проксеміка тощо. 

Вироблення шляхів дотримання мовних норм, комунікативних якостей 

мовлення, форм мовленнєвого етикету, структурних компонентів тексту 

(діалогічного, полілогічного і монологічного) опирається на поглиблення 

засвоєння відповідних знань. Для поглиблення знань про мовні норми 

пропонуємо повторення правил про: 1) вимову голосних (наприклад, [о] замість 

[а]) і приголосних (наприклад, [ж], [ш], [ч], які в українській мові вимовляються 
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твердо, замість м’яких [ж′], [ш′], [ч′], що характерно росіянізмам) звуків та 

звукосполучень; 2) правильне наголошення слів, що зафіксовано у словниках; 3) 

лексичні норми, що стосуються вживання синонімів, омонімів, антонімів, 

паронімів; синтаксичні норми; 4) синтаксичні норми на побудову словосполучень 

із підрядним зв’язком керування: пробачте мені (а не «мене»), опанувати 

професію (а не «професією»), учитися ремесла (а не «ремеслу»); на вживання 

прийменників від, за або сполучника ніж після прикметника у вищому ступені: 

тяжчий від олова (а не «тяжчий олова»); дорожчий за золото (а не «дорожчий 

золота»); після прикметників багатий, скупий, хворий тощо перед іменником 

вживається прийменник на: багатий на корисні копалини, скупий на слова; так 

само після дієслів перетворюватися, змінюватися: перетворюватися на пару, 

змінюватися на краще; при числівниках два, три, чотири іменник стоїть у Н. в. 

множини, а не в Р. в.: два дні, три місяці. І навпаки, при числівнику півтора 

іменник вживається в Р. в., а не в Н. в. множини: півтора дня, півтора року; після 

прийменника по іменник вживається в М. в., а не в Д. в.: зв’язати по руках і ногах 

(а не «по рукам і ногам») [1]. Теоретичний матеріал засвоюється за допомогою 

традиційних теоретичних і теоретично-практичних методів навчання: лекції, 

пояснення, евристичної бесіди, роботи з підручником, спостереження над 

мовними явищами тощо. 

Формування умінь відбувається за допомогою методу вправ – традиційних та 

інноваційних інтерактивних – ділова гра (продукування діалогів, публічних 

виступів різних жанрів – лекцію, промову, виступ за промовою тощо), 

діалогування (привертання уваги, встановлення контакту, проведення перемовин 

та ін.), комунікативний (участь в обговореннях, у дискусіях, диспутах, дебатах) 

тощо. Запропонована система вправ має триєдине спрямування – мовно-

мовленнєве, умовно-мовленнєве і власне-мовленнєве, від якого пішли назви 

комунікативних вправ. Мовно-мовленнєві вправи призначені для вдосконалення 

мовних норм із формування усного мовлення. До них належать нормативні та 

імітаційні вправи. Умовно-мовленнєві вправи сприяють продукуванню 

діалогічних реплік і єдностей у діалогічних та полілогічних текстах; речень і 

надфразових єдностей у монологічних текстах. Власне мовленнєві вправи – це 

ситуативні (за природною або штучною, вербально описаною ситуацією), 

ілюстративні (за малюнками, серіями сюжетних малюнків, ілюстраціями, 

картинами, побаченим фільмом тощо), текстові (за змістом художніх текстів, 

їхніх уривків, за поданими діалогічними репліками-стимулами чи репліками-

реакціямии, діалогічними чи надфразовими єдностями), тематичні, які 

опираються на запропоновану тему [2]. 

Отже, навчання усного мовлення студентів-нефілологів на заняттях з 

української мови має професійне спрямування на формування усного 

монологічного, діалогічного і полілогічного мовлення.  
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УДК 316.772:372.815.99 

Елеонора Палихата  

ПРОФЕСІЙНЕ ПУБЛІЧНЕ СПІЛКУВАННЯ ЯК ЗАСІБ 

КОМУНІКАТИВНОГО ВПЛИВУ НА СЛУХАЧІВ 

Актуальність професійного публічного спілкування зумовлена вимогами 

розвитку сучасного суспільства до навчання і виховання спеціалістів, зайнятих у 

різних галузях професійної діяльності, що потребують взаємодії в досягненні 

виробничої мети. Професійне спілкування формується в конкретній фаховій 

діяльності як творчий керований процес обміну повідомленнями в різних видах 

взаємодії учасників професійно спрямованої комунікації. Можливість для 

вербального обговорення професійних проблем створюється за допомогою 

проведення зборів, нарад, круглих столів, конференцій, перемовин, бесід, 

дискусій, полеміки тощо. 

Метою дослідження є висвітлення функційних можливостей публічних 

виступів перед аудиторією у процесі обговорення актуальних фахових проблем, 

стимулювання професійної діяльності колективу. Досягненню мети сприяє 

розв’язання завдань, спрямованих на визначення сутності комунікації у процесі 

монологічного, діалогічного і полілогічного вербального спілкування під час 

проведення різних форм спільного обговорення актуальних виробничих проблем.  

Однією із таких форм є збори членів колективу (відкриті, закриті, урочисті), 

які проводяться «з метою спільного обміну думками із певного питання» [2, 

с. 241] за таким планом: виголошення доповіді, виступи за доповіддю, ухвалення 

рішення. У професійній діяльності найчастіше використовуються ділові та звітні 

доповіді. Ділові доповіді складаються з офіційного повідомлення змісту 

актуального питання керівникові або працівникам. Звітні доповіді виголошуються 

під час звіту про виконану роботу за певний період. Кожна з цих доповідей має 

свою структуру і специфіку підготовки. Крім цього, мовцеві рекомендовано 

продумати перші й останні фрази доповіді: перші – для налаштовування слухачів 

на увагу, а останні – для посилення ефекту від сприйнятого. Виступ за доповіддю 

має таку ж структуру, як і доповідь, але відрізняється змістом, який торкається 

усієї теми доповіді або одного з її аспектів. В основній частині розширюється 

проблема, наголошується на важливих складних моментах, які потребують уваги; 

у висновках перелічуються можливі шляхи їх розв’язання.  

Другою формою обговорення професійних проблем є ділові наради, 

учасники яких обмінюються думками і роблять відповідні висновки. Відомі 

наради за метою і завданнями (навчальні, проблемні, координаційні, 

диспетчерські, інструктивні), за способом проведення (диктаторські, 

автократичні, доцільні), за ступенем підготовки (заплановані й позапланові) та ін. 

Під час проведення нарад використовуються різні жанри публічного 

полілогічного мовлення (обговорення, інформація, дискусія, диспут, полеміка, 

дебати). Обговорення як обмін креативними думками зацікавлених осіб із 

проблемного питання вимагає позитивного його розв’язання; інформування є 

повідомленням важливої інформації для розв’язання професійних проблем; 

дискусія проводиться під час професійного обговорення актуального ділового 

питання з метою врахування думок кожної компетентної особи. Диспут слід 
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розуміти як обговорення професійних проблем компетентними особами, які 

претендують на врахування лише їхніх думок і часто маніпулюють для 

досягнення комунікативної мети без врахування інтересів співрозмовників. Під 

час з’ясування ділових питань проводиться полеміка як свого роду інтелектуальна 

суперечка, яка має тезу, що потребує доведення, висловлювання мотивованих 

аргументів, власних поглядів учасників, які почергово виступають перед 

аудиторією. Професійне публічне спілкування як засіб комунікативного впливу на 

слухачів відбувається також за допомогою «круглих столів», перемовин, 

конференцій. «Круглий стіл» є активною формою обговорення професійних 

проблем, спрямованих на їх вдосконалення за питаннями, які пропонуються і 

постійно оновлюються. Його мета – забезпечити нерегламентоване професійне 

обговорення рівноправними учасниками актуальних питань. Важливою частиною 

ділового спілкування виступають перемовини, за допомогою яких визначають 

позицію сторін, досягають згоди, залагоджують суперечності. Перемовини 

складаються з докомунікативного етапу (збір інформації, аналіз проблеми, 

визначення мети і завдань), власне комунікативного (викладення мети, діалог між 

учасниками – уточнення, обговорення, улагодження інтересів) і 

посткомунікативного (аналіз результатів перемовин) [1]. Для вироблення шляхів 

вирішення професійних проблем використовують конференції як організовані 

зібрання людей для обговорення теми, визначеної заздалегідь. Основними видами 

конференцій є наукова, електронна, професійно-ділова, бізнес-конференція, прес-

конференція та ін. Крім монологічних і полілогічних використовують також 

діалогічні жанри публічного обговорення професійних питань, основні з яких 

бесіди як форми спілкування, спрямовані на обмін інформацією, думками, 

почуттями тощо. Будь-яка професійна діяльність починається, здійснюється і 

завершується за допомогою різних за функціями, формою і змістом ділових бесід, 

серед яких інформаційні, управлінські, педагогічні, правові, медичні та ін. 

Отже, професійне публічне спілкування, в якому дотримано показників 

мовленнєвої культури і мовленнєвого етикету, враховано знання мовних норм, 

структури і компонентів кожного жанру красномовства для впливу на слухачів, 

спрямоване на досягнення успіхів у діловій фаховій діяльності.  
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УДК 316.3::37.011.31(4) 

Раїса Пріма 

ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА У 

КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

Становлення нової системи освіти в Україні, зорієнтованої на входження у 

світовий освітній простір, супроводжується суттєвими змінами в педагогічній 

теорії та практиці, що породжує нові актуальні проблеми, зокрема забезпечення  
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гнучкості і багатофункціональності професійної освіти відповідно до потреб 

суспільства. 

Питання,  пов’язані з проблемою професійної мобільності, вивчалися 

багатьма дослідниками (С. Гончаренко, Є. Зеєр, М. Дяченко, О. Китайська, 

Ю. Кулюткін та ін.). Разом із тим зазначимо, що професійна мобільність у суто 

педагогічному аспекті, і зокрема  у контексті освітніх євроінтеграційних процесів, 

вивчена недостатньо. Недослідженою залишається проблема формування 

професійної мобільності вчителя на  етапі становлення фахівця. 

Інтерес до проблеми формування професійної мобільності педагога зростає у 

зв’язку із радикальними змінами в освіті, яка стає «ключем» до 

конкурентоздатності фахівця, а також з огляду на інтеграцію вітчизняної освіти в 

загальнолюдське європейське співтовариство. 

В умовах масштабності й активності політичних чинників у царині 

академічної євроінтеграції висловлюються різноманітні, інколи діаметрально 

протилежні погляди на одну проблему – вдосконалення системи освіти, по-

новому  актуалізується питання якісного оновлення змісту  вищої професійної 

освіти шляхом відходження від звичайних моделей трансляції знань і пошуку 

нових концептуальних ідей реалізації стратегії життєдіяльності у глобальному 

світі.  

Все частіше у педагогічному середовищі виникає питання: чому і як навчати 

студентів для того, щоб вони  були  реально затребуваними і 

конкурентноспроможними на ринку праці, а головне, щоб були готові до 

професійного росту і професійної мобільності, гнучкості мислення, 

міжнаціонального діалогу, толерантності і співпраці. 

У зв’язку з цим особливого значення набуває якісна підготовка фахівців у 

вищому навчальному закладі, оскільки саме вища школа закладає фундамент 

професії, формує менталітет спеціаліста, розширює професійний профіль, 

розвиває творчі здібності, забезпечує професійну мобільність і 

конкурентоздатність фахівця. 

Крізь призму вище викладеного зауважимо, що конкурентноспроможний 

спеціаліст – це не тільки професіонал високого рівня, а й особистість, яка володіє 

нестандартним мисленням, здатністю розбиратися у проблемах, виявляти 

ініціативу і самостійність, знаходити підвалини правильних рішень, неперервно 

продовжувати вчитися самостійно. Це той результат освітнього процесу, який є 

показником якості педагогічної діяльності ВНЗ, що дозволяє студентам – 

випускникам виявити свій індивідуальний потенціал за умов конкуренції, 

тендерів, пошуку власного шляху професійного успіху в контексті активної участі 

в демократизації суспільного життя,  розвитку ринкових відносин.  

Відзначимо, що згідно з  «Національною доктриною розвитку освіти» 

розбудова системи освіти в Україні зорієнтована на європейські стандарти, які 

репрезентують такі риси європейської освіти, як: багаторівневість і 

безперервність, доступність, ефективність і якість. Однак європейськість 

національної системи освіти не вичерпується її цивілізаційним рівнем. 

Національний освітній  простір коеволюціонує з європейським також на – 

духовно-культурному, що репрезентує низку загальнолюдських вартостей, 
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вироблених західною цивілізацією. При цьому пріоритетною вартістю 

європейського освітнього простору є особа, її права та свободи, тобто особистісна 

орієнтація освіти, що, в свою чергу, вимагає створення нової технології вищої 

освіти з акцентуванням уваги викладача не на предметові, що вивчається, а на 

студентові, що навчається. За такого підходу ідеалом навчання є особистість не з 

енциклопедично розвиненою пам’яттю, а з гнучким розумом, з швидкою реакцією 

на все нове, з повноцінно  розвинутими потребами подальшого пізнання і 

самостійних дій [1]. 

Студенти, навчаючись у ВНЗ, повинні звикнути до того, що успіх у 

подальшому житті  забезпечується  пошуком  свого «статусного» положення, 

рейтингу соціального престижу в професійно-фахових запитах особистості. А 

відтак,  треба не чекати закінчення вишу, а саме в студентські роки набувати 

професіоналізму. Потрібна щоденна і наполеглива праця над розвитком своїх 

здібностей до педагогічної діяльності, формуванням власної професійної позиції. 

Отже, цілком правомірно розглядати мобільність у цьому контексті як 

інтегративну якість особистості, що дозволяє їй відчувати себе соціально, 

економічно, морально, політично й юридично дієздатною, незалежною. При 

цьому у мобільності виявляються: рівень знань, ставлення до дійсності, етичні 

погляди і переконання, вольові риси особистості, характер. Важливою ознакою 

мобільності особистості педагога є працелюбність, стійка здатність, сформована 

звичка, внутрішня схильність і потреба у тривалій, напруженій праці, невтомному  

професійно-педагогічному пошуку. Мобільність пов’язана з гуманізацією 

педагогічного світогляду, що передбачає, передусім, готовність учителя 

відмовитися від застарілих функційно рольових стереотипів як у сприйнятті 

дитини, так і в сприйнятті себе як професіонала. 
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Ганна Смоляк 
ІНОЗЕМНА МОВА ЯК ФАКТОР ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ 

МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ В ІНТЕГРАЦЙНИХ УМОВАХ 

У наше століття глобалізації важливу роль в професійному та особистісному 

зростанні відіграє знання іноземних мов. В сучасних умовах іноземна мова стає 

важливим компонентом професійного становлення спеціалістів. Розширення 

міжнародних контактів і перспектив для спеціалістів, які володіють іноземною 

мовою, створює сприятливі умови для того, щоб підняти престиж предмету 

«іноземна мова» у всіх навчальних закладах.  

Навчання іноземної мови у навчальному закладі є обов'язковим компонентом 

професійної підготовки спеціалістів будь-якого профілю, а володіння іноземною 

мовою – це фактор, що підвищує ступінь затребуваності фахівця на ринку праці, а 

також один з показників рівня освіченості сучасної людини. За допомогою 

іноземної мови сьогодні вирішуються професійні завдання, реалізується потреба у 

професійній діяльності, а комунікативна функція мови репродукується в функцію 
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регулювання поведінки людини. Підготовка сеціалістівтполягає у формуванні 

комунікативних умінь, які дозволили б здійснювати комунікацію іноземною 

мовою у різних сферах та ситуаціях. 

Основним моментом єфективного навчання іноземної мови є пізнавальні 

здібності студентів, тому рівень їх розвитку являється основним показником 

наявності та сформованості когнітивної компетенції. Когнітивний – пізнавальний; 

той, що має відношення до пізнання. Когнітивна активність є однією з важливих 

рис учня, оскільки вона є основою розвитку самостійності, творчо-пізнавальної 

діяльності, розкриття нахилів і здібностей школярів. Мовна когнітивна 

компетенція являє собою інтегративну характеристику, яка включає у себе 

можливість і готовність до здійснення практичної діяльності на основі мовного 

аналізу. Дані аспекти можуть перебувати на різних стадіях розвитку, тому 

викладачеві необхідно визначити їх співвідношення і в ході навчального процесу 

цілеспрямовано розвивати необхідні складові. Однак у курсі навчання іноземної 

мови неможливо передбачити всі ситуації реального іншомовного професійного 

спілкування та можливих комунікативних перешкод, особливо це стосується 

формування письмової іншомовної компетенції. 

Розглядаючи іноземну мова як фактор професійного становлення 

майбутнього спеціаліста, Н.Д. Гальскова відзначає, що при вивченні професійно - 

орієнтованого мовного матеріалу встановлюється двосторонній зв'язок між 

прагненням студента придбати спеціальні знання та успішністю оволодіння 

мовою [1]. Вона вважає іноземна мова ефективним засобом професійної та 

соціальної орієнтації. На думку автора, для реалізації цього потенціалу необхідно 

дотримання наступних умов: 

– чітке формулювання цілей іншомовної мовленнєвої діяльності; 

 – соціальна і професійна спрямованість цієї діяльності; 

– задоволеність учнів при рішенні приватних задач; 

– формування в учнів уміння творчо підходити до вирішення приватних 

завдань; 

– сприятливий психологічний клімат в навчальному колективі. 

В даний час професійна освіта покликана інтегрувати високий рівень 

спеціальних наукових знань, загальної освіченості і культури, в якій іноземна 

мова займає особливе місце і виконує одну з головних функцій – встановлення 

взаєморозуміння між носіями різних мов і культур. Підвищення рівня мовної 

підготовки фахівців безпосередньо пов'язане з підвищенням якості освіти. При 

цьому кінцева мета вивчення іноземної мови – це необхідний спеціалісту високий 

рівень іншомовної комунікативної компетенції, тобто вільне володіння 

граматичними і синтаксичними структурами мови, логікою викладу думок, 

уміння психологічно вірно вести комунікацію іноземною мовою. 
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Олександ Сушик 

ГУМАНІТАРНИЙ ХАРАКТЕР ОСВІТИ В ТЕХНІЧНИХ ВУЗАХ  

Одним із складових компонентів моделі спеціаліста ХХІ ст. є його 

гуманістична спрямованість. Тому гуманітаризація вищої освіти розглядається як 

важлива дія у напрямку реформування вищої школи, а особливо це стосується 

технічних вузів, де цикл гуманітарних дисциплін по інерції відійшов на другий 

план. 

У вищій школі гуманітаризацію часто розглядають вузько, з точки зору вводу 

в учбові плани нових дисциплін, а справа зовсім в іншому. Мова йде про 

радикальну зміну місця і ролі дисципліни гуманітарного циклу в формуванні 

способу діалектичного мислення, наукового світогляду, розвитку творчого і 

духовного потенціалу та професійної підготовки студентської молоді. Все це 

вимагає зміни підходу не тільки до самого викладання цих дисциплін, але й до 

всієї системи освіти. Кожен викладач повинен усвідомити, що немає 

першорядних і другорядних дисциплін, а існує єдиний комплекс, в якому кожен 

предмет посідає певну ланку в ланцюгу навчального процесу, а педагог виступає 

в навчанні не як «прилад» для озвучення підручника чи конспекту, а як 

організатор навчально-виховного процесу. 

Більшість керівників не розуміють, що вища освіта необхідна для того, щоб 

бути переконливою та зрозумілою, працювати на благо держави та людей 

повинна опиратися на суспільні науки – це основа побудови всіх знань і вмінь. 

Разом з тим треба сказати, що посилення гуманітарної підготовки студентів 

технічних спеціальностей може здійснюватись не тільки в напрямку 

вдосконалення головних курсів та спеціальностей з гуманітарних дисциплін. 

Потрібно кардинально змінити ставлення до спеціальних інженерних дисциплін, 

що формують технократне мислення та поведінку. 

Далеко не новий постулат, що провідне місце в ході гуманізації і 

гуманітаризації вищої освіти, і технічної зокрема, займає особистість. Сьогодні в 

системі вищої освіти доводиться зіштовхуватися з тим, що ціллю навчання 

рахується формування високого рівня інтелекту студента, а розвиток його 

особистісних якостей являється завданням другорядним. Такий підхід є 

помилковим, тому що оволодівши великим багажем знань із обраного фаху, 

оцінити їх значущість здатна лише розвинута особистість, яка орієнтується на 

високі цінності та ідеали. 

Становлення особистості як соціально-психологічний процес є метою 

закріплення і формування загальнолюдських і психолого-професійних знань, які 

впливають на результати діяльності фахівця. Цей процес, як свідчить практика, 

найбільш активно відбувається у тих осіб, які добре усвідомили обрану 
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спеціальність. Важливо дотримуватись чіткої методологічної концепції, не 

залежно до якого фаху готується спеціаліст, послідовно підвищувати рівень 

гуманітаризованої освіти. 

Розвиток повинен здійснюватись шляхом усвідомлення реально 

існуючих обставин, бачити варіативні риси саморозвитку суспільства і 

виходу із соціальних криз. При цьому, не слід опікати молодь від самостійних 

кроків, навпаки вміло ними керувати, це формує особистий і суспільний 

досвід, розвиває правильне мислення: ”мислити – значить ставити речі перед 

нашою індивідуальністю такими, які вони є, те, що ми часом помиляємося 

лише підтверджує істинний характер мислення”. 

Роблячи висновок, необхідно зазначити, що формування нової людини 

тісно пов’язане з фактором духовної і суспільної потреби формування нового 

суспільства в складних умовах демократичного реформування суспільства. 
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УДК 378.1:796(477) 

Олена Томащук, Ніна Деделюк 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

На етапі національно-культурного і державного відродження України 

першочерговим завданням вищої школи є підвищення якості підготовки фахівців, 

здатних до активної творчої діяльності в різних галузях громадського та 

суспільного життя. Сьогодні вища школа, враховуючи потреби і вимоги часу, має 

не тільки закласти міцний фундамент знань, але й навчити студентів самостійно їх 

поповнювати й оновлювати. Професійна підготовка як цілісна система, повинна 

бути спрямована на формування творчої самостійної особистості фахівця, здатної 

до саморозвитку і навчання упродовж життя, професійно мобільної й гнучкої 

відповідно до швидкозмінних економічних та суспільних процесів і явищ, 

конкурентоспроможної на ринку праці. 

Модернізація фізкультурної освіти в цілому обумовлена необхідністю 

подолання проблемної ситуації, в якій яскраво проявляється протиріччя між 

високими вимогами суспільства до реалізації цінностей фізичної культури в 

педагогічній практиці і якістю підготовки фахівців у цій галузі. Мета модернізації 

професійної підготовки полягає в створенні механізмів сталого розвитку 

педагогічної системи професійної підготовки педагогічних фізкультурних кадрів, 

які відповідають розвитку і запитам особистості, суспільства й держави та 

дозволяють істотно підвищити якість освіти, соціокультурну і здоров’язберігаючу 

роль фізичної культури та спорту. Для того, щоб успішно здійснити свою місію 

педагога, бути прикладом для своїх вихованців та оточуючих, фахівець фізичної 

культури повинен постійно прагнути діяти на основі набутих знань і умінь.  
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Аналіз науково-методичної та психолого-педагогічної літератури з проблеми 

готовності фахівця фізичного виховання показав, що до конкурентоспроможних 

майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту ставлять такі вимоги: 1) 

наявність професійних знань, умінь і навичок, готовність до здійснення 

майбутньої професійної діяльності; 2) комунікативність, толерантність, здатність 

до конструктивного спілкування; 3) готовність до співробітництва, розвинене 

творче мислення, уміння самостійно приймати рішення; 4) економічна 

ерудованість, прагнення до професійного розвитку, акмеологічна спрямованість 

особистості. 

Проведений аналіз наукової-методичної, психолого-педагогічної й 

спеціальної фахової літератури та анкетування магістрів факультету фізичного 

виховання, спорту та здоров’я Східноєвропейського національного університету 

імені Лесі Українки спонукають нас замислитись над необхідністю перегляду 

змісту професійної підготовки майбутніх фахівців. Підтвердженням цього є 

майже одноголосна думка фахівців з фізичного виховання що якісна професійна 

підготовка є необхідною складовою професійної майстерності. Причому така 

підготовка є необхідною для професійної самоосвіти фахівця, в котрій базові 

знання, вміння та навички повинні закладатися і формуватися під час навчання у 

вищому навчальному закладі. Якість професійної підготовки, тобто забезпечення 

високого рівня особистісної і спеціальної компетентності фахівця, забезпечується 

спрямованістю професійної підготовки, раціональним структуруванням змісту 

навчання та застосуванням ефективних освітніх технологій. Якість професійної 

підготовки безпосередньо впливає на конкурентоспроможність майбутніх 

фахівців фізичного виховання та спорту. Критерієм якості підготовки майбутніх 

фахівців виступає професійна компетентність (спеціальна й особистісна). Сучасні 

вимоги до професійної компетентності припускають розширення системи знань, 

умінь і навичок, необхідних для ефективної професійної діяльності майбутніх 

фахівців фізичного виховання та спорту та для їх життєдіяльності взагалі. 

Ринкова економіка жадає від фахівців високого рівня кваліфікації, яка передбачає 

наявність необхідних спеціальних, соціально-гуманітарних, соціально-

психологічних знань; здатності майбутніх фахівців творчо підходити до 

виконання своїх професійних функцій; уміння приймати самостійні рішення; 

прагнення до всебічного професійно-особистісного розвитку; наявність потреби в 

самореалізації особистості. 

Висловлюючи свою думку з даної проблеми ми вважаєм, що ідея різнобічної 

спрямованості підготовки майбутнього фахівця з фізичного виховання, що 

закладена в навчальному плані і реалізована у великій кількості спеціальних 

дисциплін, сама по собі заперечень не викликає. Однак, при глибшому аналізі 

виявляється, що кількість годин, відведена на ці предмети в навчальному плані, 

дозволяє викладачам зупинятися лише на найголовніших, вузлових моментах 

техніки та методики навчання, інакше кажучи, обмежуватися «азами». Вивчення 

видів спорту йде на рівні ознайомлення, набуті студентами знання поверхневі. 

Міжпредметні зв’язки у викладанні спортивних дисциплін належним чином не 

відпрацьовані. В результаті студенти не отримують цілісного комплексу знань, 

умінь і навичок, необхідних для майбутньої професійної діяльності.  
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Таким чином, в даний час спостерігається процес зміни орієнтації вищої 

освіти від підготовки вузькопрофесійного фахівця до підготовки різнобічного 

професіонала, який володіє високим рівнем культури і мобільно діє в мінливих 

умовах динамічного суспільства, але на жаль, залишаються нерозв’язаними 

питання, пов’язані із забезпеченням відповідності змісту й організації навчальної 

діяльності студентів вищих навчальних закладів та особливостей майбутньої 

професійної діяльності фахівців фізичного виховання та спорту відповідно до 

соціально-економічних умов.  

 

УДК 316.774:378(477) 

Олена Цимбалюк 

КОМУНІКАТИВНА ПІДГОТОВКА ЯК КОМПОНЕНТ ПРОФЕСІЙНОГО 

СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

Процеси державотворення в наш час значно актуалізують практичну 

значущість комунікації спеціалістів соціальної сфери, оскільки нині соціальне 

управління людьми розуміється ширше і позбавляється від авторитарності, 

маніпуляції, ідеологічного впливу та інших ознак системи минулого. Кожний акт 

професійно-комунікативної діяльності соціального працівника реалізує потреби 

людини у взаємодії з іншими, підтриманні соціальних зв`язків, обміну 

інформацією, визнанні, схваленні або несхваленні поведінки. У процесі 

підготовки цього фахівця відбувається узгодження дій однієї людини з іншими 

індивідами, координація їх комунікативних можливостей і зусиль. Тому, власне, 

комунікативна діяльність соціального працівника у його структурі професійної 

діяльності посідає чинне місце і викликає до себе підвищений інтерес з боку 

дослідників. 

Демократизація всіх сторін суспільства, активізація людського чинника в 

управлінні, вимагають іншого розуміння суті і структури тих видів професійної 

діяльності, які мають справу з людьми. Соціальна робота як діяльність із 

гармонізації людських стосунків, з надання різних видів допомоги для різних 

категорій населення тісно пов'язана з комунікацією, як процесом передачі, 

сприйняттям і розумінням людей одне одним.  

Нагальна необхідність розвитку професійно-комунікативної діяльності 

майбутніх фахівців соціальної роботи, як основи їх готовності до ефективного 

функціонування, постає із завдань, визначених  Законом України «Про вищу 

освіту» (2015р.), Концепцією розвитку  професійної освіти і навчання в Україні 

(2010-2020рр.), Національною стратегією розвитку освіти в Україні на період до 

2021 року (2013 р.) та ін. 

Нова орієнтація суспільства зумовлює й нові підходи до розуміння 

педагогічно-комунікативної діяльності соціального працівника, яка трактується в 

широкому сенсі як феномен культури. Варто тлумачити педагогічну 

комунікативну діяльність соціального працівника однією з найважливіших, 

універсальних сфер "самості" особистості, у якій відбуваються процеси 

саморозвитку: самоперевірки, самореалізації, самоорганізації особистості. Серед 

основних фахових вимог до соціального працівника як комунікатора, поза тим, 

що він повинен мати гарну професійну підготовку й знання в різних галузях, нині 
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вже не  достатня наявність високої загальної культури, розуміння сучасних 

політичних, економічних та соціальних процесів, він також повинен вміти 

працювати з людьми. Фахівець із соціальної роботі зобов'язаний володіти 

професійним тактом, бути здатним викликати симпатію і довіру до людини, 

дотримуватися професійної таємниці, проявляти делікатність – одним словом, він 

повинен уміти спілкуватися. Спілкування - головний інструмент ефективності 

професійної діяльності соціального працівника. 

Під «комунікативною професійною діяльністю» ми розуміємо процес і 

результат активної, ціннісно-орієнтованої якісної зміни спроможності соціального 

працівника до побудови взаєморозуміння, що є умовою здійснення продуктивного 

спілкування.Сучасна наука розглядає комунікативну діяльність як механізм 

соціалізації особистості, як спосіб передачі від покоління до покоління життєвого 

досвіду і духовних цінностей. Трансляція знань завжди передбачає співтворчість 

того, до кого вона спрямовується. На наш погляд, саме комунікативна діяльність 

суб'єкта багато в чому характеризує процес  саморозвитку особистості. До основи 

цього циклічного процесу, з одного боку, покладено здатність індивіда до 

акумуляції знань, в результаті якої підвищується рівень набутих знань, а з іншого 

боку – уміння будувати взаємозв'язки і проводити паралелі й асоціації між 

різними явищами і процесами. Під впливом внутрішнього духовного світу 

людини, завдяки її умінню синтезувати питання, проблеми, адресовані і до себе і 

до навколишнього світу, відбувається поєднання двох чинників і народжується 

нове для людини знання, що збільшує питому вагу багажу його знань, умінь, 

творчого потенціалу.  

Як відомо, комунікативна діяльність соціального працівника, на відміну від 

будь-якої іншої професії, має освітню спрямованість у тому сенсі, що вона є не 

лише його особистісною якістю, але припускає наявність уміння (а головне 

бажання) транслювати свої знання у галузі духовної культури і відчуття 

самовдосконалення . 

Для успішного здійснення комунікативної діяльності потрібні відповідні 

здібності (як і для будь-якої іншої діяльності), які забезпечують результативність і 

ефективність цієї діяльності. Такими виступають комунікативні здібності, як 

уміння особистості доцільно взаємодіяти на своєму рівні вихованості, розвитку, 

на основі гуманістичних особистісних якостей (товариськості, щирості, такту, 

емпатії, рефлексії і т.п.) з урахуванням комунікативних можливостей 

співбесідника. Тому варто зауважити, що рівень розвитку комунікативної 

діяльності соціального працівника характеризується наступними ознаками: 

а) обсягом знань із різних областей науки і культури, здатністю суб'єкта їх 

нагромаджувати; 

б) умінням проводити паралелі, знаходити асоціації і взаємозв'язки між 

різними галузями знань; 

в) схильністю до творчої діяльності з питань освіти, що виникають на базі 

наявних знань і побудованих асоціацій, прагненням шукати й уміння знаходити 

відповіді на ці питання, тим самим, збагачуючи свою духовну сутність і розвивати 

комунікативну діяльність. 
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Педагогічно-комунікативну діяльність слід тлумачити як суб‘єкт-суб‘єктну 

взаємодію, що дає змогу клієнту соціальної роботи розвиватися як суб'єкту, а 

соціальному працівнику - зберегти й помножити суб'єктні (особистісні) набутки 

своєї особистості й творчий рівень професійної діяльності. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

Сучасні комп’ютерні технології: реалії та перспективи 

 

УДК 004:37.0 

Ігор Богдановський 

КОМП’ЮТЕРНІ ЗАСОБИ НАВЧАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

Сучасна професійно-практична діяльність, зокрема підготовка фахівців, все 

більше ґрунтується на використанні сучасних інформаційних технологій їх 

впровадженні у систему освіти. Невід’ємною частиною в організації навчально-

виховного процесу, є використання комп’ютерних засобів навчального 

призначення (КЗН), що забезпечує ефективнішу адаптацію різних продуктів 

високих технологій, полегшує і прискорює процес їх освоєння і впровадження. 

Для майбутніх фахівців, ставлять вимоги гармонійного поєднання освітніх, 

виховних та оздоровчих цілей із завданнями практичного поєднання механізмів 

перевірки ефективності та обґрунтованості обраних підходів при формування 

очікуваних результатів (встановлені кількісних та якісних залежностей між 

явищами та процесами) та готовності застосовувати у їх професійній діяльності. 

Це обумовлено тим, що у процесі розвитку інформаційних технологій і 

впровадження комп’ютерів у систему освіти склалася парадоксальна ситуація, 

коли збільшення кількості техніки не завжди корелюється із якістю її 

використання в навчальному процесі.  

В процесі навчання важлива не тільки інформаційна технологія, а й те 

наскільки її використання реалізує поставлені методологічні цілі, тому тема 

розробки навчальних програм і методики їх використання в навчальному процесі 

залишається сьогодні актуальною. 

Визначимо, основні поняття: 

Комп’ютерним засобом навчання – є будь-який програмний засіб, 

призначений для реалізації процесу навчання або його складових засобами 

комп’ютерних технологій, що моделює навчальний процес у цілому або його 

компоненти. 

Високотехнологічним засобом навчання (ВЗН) – є технічний засіб навчання, 

що базуються на комп’ютері або комп’ютерних технологіях. 

Навчально-методичний комплекс це: 

 система навчально-методичних матеріалів, що міститься в навчальній 

програмі дисципліни плану підготовки за однією зі спеціальностей та сприяють 

освоєнню навчального матеріалу; 

 система дидактичних засобів навчання з конкретних навчальних предметів 

і курсів, створювана з метою досягнення вимог освітніх стандартів;; 

 система взаємозв’ язаних і взаємодоповнювальних засобів навчання, що 

проектуються відповідно до навчальної програми й обраного дидактичного 

процесу, достатніх для реалізації цілей і змісту освітнього стандарту”. 

Електронний навчальний комплекс (ЕНК) – це система електронних 

навчально-методичних матеріалів, що складають логічно цілісний програмний 

засіб, який має експертну систему, повністю моделює і реалізовує навчальний 
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процес, спрямований на реалізацію цілей і вимог освітнього стандарту з 

дисципліни, будується на основі електронних підручників. 

Електронний підручник (ЕП) – це дидактичний засіб навчання, що реалізує 

повний навчальний курс з окремої дисципліни або ряду дисциплін навчального 

курсу, повністю моделює навчальний процес і його складові, складається з 

однотипних електронних навчальних програм. Доповнює і розширює друкований 

підручник з того ж курсу або дисципліни внаслідок функціональних можливостей 

комп’ютера. 

Електронна навчальна програма (ЕНП) – дидактичний засіб навчання, 

спрямований на реалізацію навчальних цілей і завдань засобами комп’ ютерних 

технологій, що моделює навчальний процес у рамках навчального курсу і 

відповідає структурі навчального заняття. 

Розвиваюча комп’ютерна програма (РКП) – дидактичний засіб навчання, 

спрямований на реалізацію завдань розвитку особистості, орієнтований на 

самостійну роботу того, хто навчається. 

Гіпертекстовий підручник (ГУ) – переформатований у web - формат і такий, 

що використовує гіперпосилання, друкований підручник або його частина. 

Підручник в електронному форматі (ПЕФ) – переформатований в 

електронний формат (pdf, doc, та ін.) друкований підручник для читання якого 

використовуються спеціальні програми. 

За організацією роботи на занятті: 

1) програми безпосередньої взаємодії фахівця з комп’ютером. Організація 

процесу навчання покладена на комп’ютер; 

2) програми опосередкованої взаємодії фахівця з комп’ютером. Організація 

процесу навчання покладена на викладача. 

За видом діяльності того, хто навчається: 

1)  Інформаційні або інформаційно-довідкові; 

2)  Тестові для визначення рівня знань; 

3)  Тренувальні (тренувальні завдання і вправи); 

4)  Для навчання і контролю; 

5)  Тільки навчальні; 

6)  Тільки для контролю отриманих знань; 

7)  Ті, що моделюють; 

8)  Комп’ ютерний навчальний довідник; 

9)  Комп’ ютерний підручник; 

10) Електронний підручник. 

11) контролюючі програми – тести з фіксованими відповідями; 

12) тести з вільно-конструйованою відповіддю; 

13) „чисті” навчальні програми; 

14) навчальні програми з елементами гри; 

15) ігрові програми й навчальні програми лише з окремими ігровими 

завданнями; 

16) довідкові й довідково-навчальні; 

17) комп’ютерні тренажери або програми, що працюють у режимі тренінгу; 

18) програми - імітаційні моделі. 
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За обсягом: 

1) навчальні комп’ютерні комплекси – припускають використання 

комп’ютера на кожному кроці в рамках спеціально розробленої методики 

навчання, є збалансованим комплексом експертних систем; 

2) навчальні комп’ ютерні системи; 

3) електронні підручники; 

4) електронні програми з навчальною компонентою. 

Таким чином, перевагою комп’ютерних засобів навчального призначення 

порівняно з традиційними засобами є наявність зручних у використанні засобів 

візуалізації навчального матеріалу: статичне та динамічне представлення об'єктів, 

процесів, явищ, їх складових, наочне представлення закономірностей і результатів 

проведених експериментів, дослідів, знайдених розв’язків задач.  

Однією з переваг є швидкий зворотній зв'язок між користувачем і 

комп’ютерними засобами, який забезпечує реалізацію діалогу між фахівцем і 

програмним навчальним середовищем. Такий зворотній зв'язок називають 

інтерактивністю. Завдяки використанню сучасних інформаційних засобів, 

навчання може здійснюватись у тому темпі, який найбільше задовольняє поточні 

потреби фахівця. 
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УДК 004.384 

Анастасія Вознюк, Галина Герасимчук 

ФРІЛАНС ЯК ОДНА ІЗ СКЛАДОВИХ ЕКОНОМІЧНОГО 

ЗРОСТАННЯ  

Web, як елемент ІТ, надійно закріпив за собою місце в житті сучасної 

людини: значна частина інформації зберігається на web-ресурсах. 

Сучасні фрілансери переважно працюють у таких видах діяльності як 

журналістика, програмування, адміністрування обладнання через інтернет, веб та 

графічний дизайн, переклад, консультування. 

Фріла́нсер – вільнонайманець, який сам шукає собі проекти, може одночасно 

працювати на декілька фірм. В Україні фрілансерами переважно називають 

людей, що виконують будь-яку роботу через мережу інтернет віддалено. 

Фріланс можна розглядати у різних якостях – як підробіток студенту або як 

постійна робота. 

Переваги фрілансу: 
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 робота на дому, немає необхідності витрачати час щодня на переміщення 

до офісу; 

 незалежність від начальника, якого немає, тому що замовники завжди 

різні; 

 вільний графік, можна працювати в будь-який зручний для себе час; 

 можна самостійно регулювати рівень свого доходу, тут оплата відрядна і 

залежить тільки від бажання працівника та можливостей роботодавця; 

 можна займатися тільки тим, що дійсно приносить не тільки дохід, але і 

задоволення, щось на зразок прибуткового хобі, адже фрілансер сам вибирає собі 

роботу. 

Фріланс є реальним виходом для багатьох студентів, які мають намір 

старанно навчатися й при цьому заробляти гроші; 

Біржі фріланса можна порівняти з аукціоном: тут перемагають ставки, в яких 

досягається баланс між стартовою ціною замовника і фінальної ціною виконавця. 

Ніде в світі не навчають на фрілансерів – але всі сучасні країни визнають цей 

напрямок роботи як перспективний. Варто зазначити, що професійний фрілансер, 

в якому б напрямку він не працював, весь час навчається та розвиває свої 

навички. Це виправдано, бо сучасний ринок цінує спеціалістів, які «тримають 

хвилю» та завжди в курсі професійних тенденцій. 
 

УДК 004.384 

Ольга Ілюшик, Михайло Потейчук, Галина Герасимчук 

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ: ЗА І ПРОТИ  

Досить складно уявити сьогоднішнє життя людей різного віку без доступу до 

інтернету. В першу чергу він є джерелом отримання інформації. Інформація - 

найбільша цінність у наш час, а легкодоступна інформація якраз розміщена в 

соціальних мережах. 

Соціа́льна мере́жа – соціальна структура, утворена індивідами або 

організаціями. 

Соціальними мережами називають інтернет-програми, які допомагають 

друзям, бізнес-партнерам або іншим особам спілкуватись та встановлювати 

зв'язки між собою використовуючи набір інструментів. 

Соціальна мережа – це ціле відокремлене від реального світу життя: люди 

спілкуються, зустрічаються, закохуються, сваряться, висловлюють свої думки, 

завантажують та переглядають фотографії, відео тощо. 

Першою спробою створити таку мережу спілкування став ще 1995 року сайт 

classmates.com, який через обмаль реклами та фінансування невдовзі був 

закритий. Його автор так і сказав про своє дітище: "Просто цей сайт з'явився 

занадто рано". 

На даний час в Україні майже кожен третій зареєстрований хоча б у одній із 

величезної кількості соціальних мереж. Кожну секунду 8 людей на планеті стають 

частиною будь-якої з існуючих соціальних мереж. 

До найпозитивніших рис соцмереж відносять дуже легкий пошук однодумців 

та людей зі схожими інтересами. Це дає можливість людям навіть з доволі 

малими соціальними навичками вільно спілкуватися. 
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Ще однією позитивною рисою є можливість використання масштабної 

волонтерської та спонсорської системи. На даний час стає все популярнішою 

система збору гуманітарної допомоги для різного роду біженців та постраждалих 

в результаті різних інцидентів та катастроф. До цієї ж системи заносять збори на 

благодійність та пожертви. 

 Ви завжди будете в курсі останніх подій, а інколи вони вас попередять 

задовго до офіційних новинарних ресурсів.  

 Ви завжди будете пам’ятати про дні народження своїх друзів.  

 Можна знайти роботу, купити речі, знайти відповіді на запитання і 

ділитися знаннями.  

Проти: 

 Зростання залежності. 

 Анонімність. 

 Крадіжка приватної інформації. 

 Віртуальне хижацтво.  

 Нестримний спам.  

 Насилля. 

 Магія (окультизм).  

 Аморальність із бездуховність. 

Та, з плином часу, люди занадто сконцентрувалися на житті у соціальних 

мережах. У погоні за визнанням та популярністю, користувачі дуже часто 

ризикують: за останній рік головною причиною нещасних випадків є намагання 

зробити «круте селфі». Ще однією негативною рисою постійного використання 

соц-мереж - це драматичне зменшення кількості реального спілкування. 

 Як свого часу сказав Енштейн: «Я боюсь, що настане день, коли технології 

перевершать звичайне людське спілкування… Саме тоді людство отримає 

покоління ідіотів.» 

Чи є соціальні мережі абсолютним злом чи чистим добром, сказати не можна. 

Та можна цілком правильно підмітити, що створення та популяризація цього 

явища – обов`язкова складова розвитку соціуму. Попри всі небезпеки та ризики, 

пов’язані з використанням соціальних мереж, ніхто з нас від них уже не 

відмовиться. 
 

УДК 004.2:004.3 

Юрій Каун 

КЛАСТЕРИЗАЦІЯ – СУЧАСНИЙ НАПРЯМ ПОБУДОВИ 

ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ 

Одним із сучасних напрямів створення обчислювальних систем (ОбС) є 

кластеризація. Вона є альтернативою симетричним мультипроцесорним 

системам (SMP) за продуктивністю та коефіцієнтом готовності. Поняття кластер 

визначимо як групу взаємно сполучених ОбС (вузлів), що працюють спільно, 

утворюючи єдиний обчислювальний ресурс і створюючи ілюзію наявності 

єдиної ОбС. Вузлом кластера може виступати: однопроцесорна машина, ОбС 

типу SMP або МРР (масова паралельна обробка), що в змозі функціонувати 
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самостійно і окремо від кластера. У плані архітектури суть кластерних 

обчислень зводиться до об’єднання декількох вузлів високошвидкісною 

мережею. Для опису такого підходу, крім терміну "кластерні обчислення", часто 

застосовують наступні назви: кластер робочих станцій (workstation cluster), 

гіперобчислення (hypercomputing), паралельні обчислення на базі мережі 

(network-based concurrent computing), ультраобчислення (ultracomputing). 

Спочатку перед кластерами ставилися два завдання: досягти великої 

обчислювальної потужності і забезпечити підвищену надійність. Піонером в 

області кластерної архітектури вважається корпорація DEC (перший 

комерційний кластер - 80-ті роки минулого століття). 

Як вузли кластерів можуть використовуватися однакові обчислювальні 

системи (гомогенні кластери) чи різні (гетерогенні кластери). По своїй 

архітектурі кластерна ОбС є слабозв’язаною системою. 

Переваги кластеризації: 

Абсолютна нарощувана масштабованість. Можливе створення великих 

кластерів на десятки мультипроцесорних вузлів. Кластер будується так, що його 

можна нарощувати, додаючи нові вузли за необхідністю. 

Високий коефіцієнт готовності. Оскільки кожен вузол кластера - самостійна 

ОбС, відмова одного з вузлів не приводить до втрати працездатності кластера. У 

багатьох системах відмовостійкість автоматично підтримується ПЗ. 

Добре співвідношення ціна/продуктивність. Кластер будь-якої 

продуктивності можна створити, з’єднуючи стандартні "будівельні блоки", при 

цьому його вартість буде нижча, ніж у одиночної машини з еквівалентною 

обчислювальною потужністю. 

На рівні апаратного забезпечення кластер - це просто сукупність 

незалежних ОбС, об’єднаних мережею. При з’єднанні машин в кластер майже 

завжди підтримуються прямі міжмашинні зв’язки. Рішення можуть бути 

простими, такими, що ґрунтуються на апаратурі Ethernet, або складними з 

високошвидкісними мережами з пропускною спроможністю в сотні гігабайтів в 

секунду. До останніх відносяться RS/6000 SP компанії IBM, системи фірми 

Digital на основі Memory Channel, ServerNet корпорації Compaq. 

Вузли кластера контролюють працездатність один одного і обмінюються 

специфічною, характерною для кластера інформацією. Контроль працездатності 

здійснюється за допомогою спеціального сигналу, часто званого heartbeat, що 

можна перевести як "серцебиття". Цей сигнал передається вузлами кластера 

один одному, щоб підтвердити їх нормальне функціонування. 

Невід’ємна частина кластера - спеціалізоване ПЗ, на яке покладається 

завдання забезпечення безперебійної роботи при відмові одного чи декількох 

вузлів. Таке ПЗ проводить перерозподіл обчислювального навантаження при 

відмові одного або декількох вузлів кластера, а також відновлення обчислень 

при збої у вузлі. Крім того, за наявності в кластері спільно використовуваних 

дисків кластерне ПЗ підтримує єдину файлову систему. 

Кластери забезпечують високий рівень доступності - в них відсутні єдина 

операційна система і спільно використовувана пам’ять, тобто немає проблеми 

когерентності кешів. Крім того, спеціальне ПЗ в кожному вузлі постійно 
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контролює працездатність решти всіх вузлів. Цей контроль заснований на 

періодичній розсилці кожним вузлом сигналу "Поки живий" (keepalive). Якщо 

сигнал від деякого вузла не поступає, то такий вузол вважається таким, що 

вийшов з ладу; йому не дається можливість виконувати ввід/вивід, його диски і 

інші ресурси (включаючи мережеві адреси) перепризначувалися іншим вузлам, а 

програми, що виконувалися ним, перезапускаються на інших вузлах. 

Кластери добре масштабуються в плані продуктивності при додаванні 

вузлів. У кластері може виконуватися декілька окремих завдань, але для 

масштабування окремої задачі потрібно, щоб її частини погоджували свою 

роботу шляхом обміну повідомленнями. Проте, взаємодії між вузлами кластера 

займають значно більше часу, чим в традиційних ОбС. 

Можливість практично необмеженого нарощування числа вузлів і 

відсутність єдиної операційної системи робить кластерну архітектуру виключно 

успішно масштабованою, і навіть системи з сотнями і тисячами вузлів показують 

себе на практиці з позитивного боку. 
Список використаної літератури: 
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УДК 004.43:519.7 

Тамара Кузьмич 

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ 

Що ж розуміється під поняттям “штучний інтелект”? Сьогодні у це поняття 

вкладається різний зміст: від визнання інтелекту у ЕОМ, що вирішують логічні 

або навіть будь-які обчислювальні задачі, до віднесення до інтелектуальних лише 

тих систем, які вирішують весь комплекс задач, що здійснюються людиною або 

ще більш широку їх сукупність. 

Штучний інтелект – це штучно створена людиною система, здатна обробляти 

інформацію, яка до неї надходить, пов'язувати її із знаннями, якими вона вже 

володіє, і відповідно формувати своє власне уявлення про об’єкти пізнання. 

Вважається, що розвиток сучасних систем штучного інтелекту розпочався з 

50-х років ХХ століття. Цьому сприяла програма, що була розроблена 

А.Ньюеллом і призначена для доведення теорем в численні під назвою “Логіг-

Теоретик”. Деякі автори називають цю систему експертною. Ця робота поклала 

початок першого етапу досліджень в галузі штучного інтелекту, пов’язаного з 

розробкою програм, які розв’язують задачі на основі використання різноманітних 

евристичних методів. Цей етап обумовив появу і розповсюдження терміну 

штучний інтелект. 

Спеціалісти в галузі штучного інтелекту завжди прагнули розробити такі 

програми, які могли б в деякому розумінні “думати“, тобто розв’язувати задачі 

таким чином, який би вважався розумним при вирішенні цієї проблеми людиною. 
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Проблема вважається інтелектуальною, якщо алгоритм її розв’язування апріорі не 

відомий. На початку розвитку штучного інтелекту були спроби моделювати 

процес мислення людини, але ці спроби зазнали краху. З 70-х років зусилля 

вчених концентрувалися на таких напрямках: 

- розробка методів представлення, тобто способів формулювання проблем 

таким чином, щоб їх можна було легко вирішити;  

- розробка методів пошуку, тобто доцільних способів управління ходом 

рішення завдання, щоб воно вирішувалося протягом реального часу за допомогою 

реальних засобів. 

На початку 80-х років було зроблено наступний висновок: ”ефективність 

програми вирішення задач залежить від знань, якими вона володіє, а не тільки від 

формул і схем висновків, які вона використовує”. Сьогодні розвиток 

фундаментальних досліджень в галузі штучного інтелекту передбачає вирішення 

зокрема таких проблем: 

 автоматизоване створення програмного продукту; 

 автоматизований переклад, інформаційний пошук, генерація документів, 

організація природного діалогу між користувачем і комп’ютером; 

 обробка та сприйняття природної мови та тексту; 

 системи технічного зору та розпізнавання образів; 

 створення баз знань; 

 створення експертних систем. 

Різні вчені по різному характеризують інтелект, однак однією з незаперечних 

його рис є здатність аналізувати інформацію, знаходити закономірності і тим 

самим вирішувати певні завдання, які визначають поведінку людини. У зв’язку з 

цим головною характеристикою штучних інтелектуальних систем є націленість на 

вирішення конкретних інтелектуальних завдань [1]. 

Інформація в інтелектуальних машинах передається односторонньо, на 

відміну від головного мозку людини, де одночасно функціонують мільйони 

нейронів, які забезпечують паралельну обробку великих масивів різнорідної 

інформації. Такі процеси не під силу жодній машині. Саме тому в основу роботи 

вчених лягло прагнення створити прототип штучного інтелекту з допомогою 

нанотехнології, що дозволить машині працювати подібно клітинам головного 

мозку – одночасно зчитуючи та обробляючи інформацію в різних напрямках. 

Іншими словами, робот зможе приймати рішення в незнайомій ситуації, яка не 

описана в його програмі, на основі того, що він пережив в минулому, 

використовуючи знання, отримані в процесі навчання, за аналогією до життя 

людини [2]. 

Роблячи висновок з всього сказаного, можна стверджувати, що 

високоінтелектуальне мислення − це властивість не високоорганізованої матерії, а 

властивість високоорганізованої ДУШІ. Тварини і людина здатні ставити і 

вирішувати завдання. Комп'ютери − пристрої неживі, сьогодні їх олюднюють 

програмісти, а машини лише слідують їх вказівками. На жаль, якою б не була 

складною сучасна програма, які б складні алгоритми не було в неї закладено, в 
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кінцевому підсумку вона не зможе зробити нічого крім того, що не передбачено її 

автором. Можливо, в майбутньому щось і зміниться, але не сьогодні. 

Вчені намагаються відкрити завісу віддаленого майбутнього. Чи можливе 

створення штучного інтелекту? Чи можна створити такі людиноподібні системи, 

які зможуть мислити абстрактними образами, будуть саморозмножуватися, 

самонавчатися, коректно реагувати на зміни навколишнього середовища, володіти 

почуттями, волею, бажаннями? Чи можна створити відповідні алгоритми? Чи 

зможе людство контролювати такі об'єкти? На жаль, відповідей на ці питання 

поки немає. Залишається сподіватися на те, що, якщо штучний інтелект можна 

створити в принципі, то рано чи пізно він буде створений. 
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УДК 004:372.85(477) 

Віта Лопухович 

ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У МАТЕМАТИЧНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ 

ФАХІВЦІВ 

У статті розглядаються проблеми використання інноваційних технологій 

на заняттях з «Методики викладання математики», запропоновано шляхи 

впровадження інноваційних технологій у математичній підготовці студентів 

вищих навчальних закладів та визначені перспективи розвитку. Досліджується 

роль викладача у формуванні умов для інноваційної діяльності при вивченні 

«Методики викладання математики». 

Ключові слова: математична освіта, інноваційні технології на заняттях з 

«Методики викладання математики», методична система викладання 

математики в вищій школі. 

Одним зі шляхів модернізації освітньої системи України постає 

впровадження в навчальний процес вищих навчальних закладів інноваційних 

педагогічних технологій і методів. Педагогічну інновацію розглядають як 

особливу форму педагогічної діяльності й мислення, які спрямовані на 

організацію нововведень в освітньому просторі, або як процес створення, 

впровадження і поширення нового в освіті. 

Пріоритетним напрямом освітньої системи України, що підтверджено 

державними законами та нормативними документами, є доступ до якісної освіти. 

Тому впровадження інноваційних технологій в процес вищих навчальних 

закладів, зокрема і в математичну підготовку студентів педагогічних факультетів, 

є одним із найважливіших питань, які сьогодні розглядаються в освіті. 

Метою статті є визначення основних тенденцій розвитку сучасної методико-

математичної підготовки майбутніх фахівців з урахуванням інноваційних 

технологій навчання.  
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Вітчизняні та зарубіжні дослідники в останнє десятиліття приділили 

достатню увагу проблемі інноваційної діяльності освітніх закладів. 

Зокрема, проблема педагогічної інноватики на сучасному етапі розвитку 

знайшли своє відображення в роботах І. М. Богданової, Л. І. Даниленко, 

В. Ф. Паламарчук, І. П. Підласого, А. І. Пригожина, О. Я. Савченко, 

В. А. Сластьоніна та ін. 

Для сучасного суспільства впровадження інноваційних технологій в освіту 

має не стільки теоретичне, скільки прагматичне значення, оскільки в умовах 

глобалізації воно стосується його історичного розвитку та перспектив, які 

пов’язані з так званими «високими технологіями». 

Необхідною умовою використання інноваційних технологій з математики є 

реформування системи освіти, розробка нових дидактичних і методичних 

концептуальних засад освіти. 

Головними напрямами цього процесу мають стати: 

 створення предметно-орієнтованих навчально-інформаційних 

 середовищ, які дозволяють використовувати мультимедія, системи 

гіпермедіа, електронні підручники тощо; 

 освоєння засобів комунікації (комп’ютерної мережі, телефонного, 

 телевізійного, супутникового зв’язку для обміну інформацією); 

 навчання правил і навичок «навігації» в інформаційному 

 просторі; 

 розвиток дистанційної освіти [3]. 

Навчання з використанням інноваційних технологій якісно перевищує 

класичну освіту. Воно інтегрує процеси, які не можна об’єднувати в межах 

класичної освіти: навчання, працевлаштування, планування кар’єри, безперервна 

освіта. Вищий навчальний заклад в усі часи був і залишається своєрідною 

моделлю, дзеркалом, яке відбиває життя і проблеми свого суспільства, тому 

освіта сьогодні – важливий чинник управління змінами суспільства. Вона має 

стати засобом підвищення добробуту громадян, чинником економічної 

стабільності і гарантом безпеки країни. А для цього система освіти повинна 

забезпечити студентам якісну освіту з урахуванням індивідуальних особливостей 

і здібностей, працівникам освіти – гідні умови праці і життя, умови для 

професійного росту, самореалізації. І з цією метою необхідно впроваджувати в 

навчально-виховний процес новітні технології, орієнтовані на особистість 

студента. 

У фаховій підготовці студентів вагоме місце відводиться «Методиці 

викладання математики», яка належить до циклу педагогічних дисциплін. 

Як правило, її вивчають студенти педагогічних університетів та інститутів 

після того, як вони набули певної логічної, загальнодидактичної, психологічної та 

математичної підготовки. 

У практику по математичній підготовці нашого ВНЗ активно увійшли 

наступні технології навчання:[2, с. 4] 

 проектні технології, що забезпечують інтеграцію різнопредметних знань і 

вмінь із різних видів діяльності; 
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 ігрові технології, що формують навички розв’язувати творчі завдання на 

основі вибору альтернативних варіантів; 

 інформаційно-комунікаційні технології; 

 інтерактивні методики (робота в групах, метод проектів, 

 «розумовий штурм», «ажурна пилка», «кейс-метод», «акваріум», рольові та 

ділові ігри, «велике коло», «шкала думок», «бесіда за Сократом», «асоціативний 

кущ», «відкритий мікрофон», групова дискусія, взаємне навчання); 

 технологія проблемного навчання; 

 методика гранування; 

 блочний метод викладання матеріалу; 

 кооперативна форма навчання. 

Основною формою навчання з «Методики викладання математики» у 

вищому навчальному закладі залишається лекція, незважаючи на її гостру 

критику як пасивної форми навчання. Лекції є однією з найдавніших та 

найпоширеніших форм викладання у вищій школі, курси лекцій синтезують 

великий обсяг знань, який викладач подає в опрацьованому вигляді. Але 

традиційні лекції не задовольняють попит студентів. На їх місце приходять 

мультимедійні лекції, які забезпечують наочний супровід, тренінг-лекції, 

інтерактивні дискусії, колоквіуми  які забезпечують активну участь студентів у 

навчальному процесі. 

Організація мультимедійних лекцій з «Методики викладання математики» 

потребує наявність спеціальних аудиторій для проведення комп’ютеризованих 

лекцій, де є портативний комп’ютер, проектор, сумісний з наявним програмним, 

звуковим забезпеченням, екран, можливість затемнення аудиторії, доступ до 

Інтернету тощо. Мультимедійні лекції сьогодні в переважній більшості 

організовуються завдяки особистому ентузіазму викладачів та їх творчості. Ще 

одна сторона проблеми в запровадженні мультимедійних лекцій – 

непідготовленість викладачів, які недосконало опанували комп’ютерні технології. 

Підготовка презентаційних програм, мультимедійних лекцій потребує неабияких 

зусиль, істотної підготовки. У вирішенні цього питання може бути цікавою 

співпраця студентів і викладачів. Нами була запропонована певна модель 

підготовки мультимедійних лекцій. Студенти, які швидше опановують сучасні 

комп’ютерні технології, можуть готувати мультимедійні презентації на задану 

тему, як творчі роботи, що сприятиме взаємозбагаченню, взаємному навчанню 

студента і викладача, зростанню інтелектуального рівня, побудові партнерських 

стосунків, академічної єдності [1]. 

На сучасному етапі оволодіння «Методикою викладання математики» для 

більш результативного навчання виправдане застосування принципу наочності 

(використання таблиць, схем і т.д.), який може реалізуватися, на нашу думку, за 

допомогою комп’ютера. Таким чином, викладач оптимізує та урізноманітнює 

процес вивчення математики. 

Отже, інтенсифікація сучасної математичної освіти відбувається завдяки 

застосуванню сучасних інноваційних методів навчання, спираючись на сучасні 

інформаційні технології. 
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Інновації у вищій школі передбачають: 1) організацію науково-

дослідницьких та навчально-методичних робіт з проблем професійної освіти; 2) 

вивчення, узагальнення та поширення кращого вітчизняного, європейського та 

світового досвіду в цій сфері; 3) організація і проведення конференцій, семінарів, 

круглих столів. 

Процес навчання математики – це не автоматичне викладання навчального 

матеріалу в голову студента. Він потребує напруженої розумової роботи людини, 

її власної активності участі в цьому процесі. Пояснення й демонстрація, самі по 

собі, ніколи не дадуть справжніх, стійких знань. Цього можна досягти тільки за 

допомогою активного та інтерактивного навчання з математики. Майстерність 

викладача допомагає студентам досягти найкращих результатів тими засобами, 

які найоптимальніші в кожній окремій ситуації. 

Математична підготовка, організована за інтерактивними технологіями, 

сприяє розвитку мислення учнів уміння вислухати товариша і зробити свої 

висновки, вчитися повадки думку іншого і вміти аргументувати думку свою. 

Тому, з математики активно застосовують групову навчальну діяльність – модель 

організації навчання в малих групах, об’єднаних спільною навчальною метою. 

Упровадження інноваційних технологій навчання з «Методики викладання 

математики» у вищій школі складає один із перспективних напрямів розвитку 

початкової освіти. Розробка та впровадження технології має здійснюватися в 

межах особистісно- орієнтованої моделі навчання з метою забезпечення 

неперервного математичного розвитку студентів. У технології навчання основна 

увага має надаватися конструюванню процесу навчання, в якому для кожного 

студента створюються умови для самореалізації, тобто вияву власних бажань, 

задоволення пізнавальних потреб, розвитку математичних здібностей, збагачення 

емоційно-почуттєвої сфери та самоствердження в різних видах математичної 

діяльності. 
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Ярослав Мамчич 

ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ 

АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ З ФІЗИЧНОЇ 

РЕАБІЛІТАЦІЇ 

Сучасна наука вже вийшла за межі, коли для повноцінної дослідницької 

діяльності вченому-лікарю достатньо було глибоко знати тільки «власну» галузь. 

Сьогодні  він повинен знати комплекс методів з багатьох інших галузей, у тому 
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числі й природничих. Зокрема, він має  знати основні методи прикладної 

математичної статистики, щоб вірно оцінити результати проведених досліджень, а 

також добре орієнтуватись у середовищі сучасних інформаційних технологій, 

зокрема,  прикладних статистичних програмах.  Такі знання значно прискорюють 

процес отримання результатів досліджень та підвищують  їх вірогідність.  

У процесі статистичного аналізу дослідник вивчає деякі ознаки конкретної 

сукупності об’єктів. Значення ознаки об’єкта - це деяка його характеристика.  

Природа значень ознак може бути різною. Для систематизації цього факту 

кажуть, що кожна ознака вимірюється за деякою шкалою. 

Шкала - це сукупність усіх можливих значень ознаки. 

За природою можливих значень розрізняють шкали кількох типів. У сфері 

досліджень з фізичної реабілітації, як правило використовують порядкові та 

числові. 

Пiд порядковою розумiють шкалу, значення якої можна порiвнювати. Отже, 

щодо порядкових шкал можна визначити, якi її значення бiльшi, а якi меншi.  

Прикладом порядкової шкали може бути оцiнювання самопочуття пацієнтів. 

Зазвичай вона складається з кількох  значень: «незадовiльне», «задовiльне», 

«добре», «відмінне» та інших проміжних значень.  

Значення порядкової шкали легко упорядкувати.  Проте можна лише сказати, 

якi з них бiльшi вiд iнших, і неможливо визначити, наскiльки одне значення 

перевищує iнше.  Скажiмо, рiзниця рiвня знань мiж станом «добре» та «відмінно» 

може бути бiльшою,  нiж мiж станом «незадовiльно» та «задовiльно». 

Найзручніші для статистичного дослідження ознаки, можливі значення яких 

мають числову природу, тобто є числами. Шкали, за якими вимірюються такі 

ознаки, називають числовими або метричними. При їх вивченні можна 

використовувати більше методів, ніж при аналізі ознак, які вимірюються за 

нечисловими шкалами. 

Найскладнішою процедурою у процесі аналізу отриманих результатів 

дослідження є формулювання та перевірка статистичних гіпотез. При цьому дуже 

важливу роль грає підбір відповідного критерію для перевірки гіпотези. На вибір 

критерію впливає багато факторів, зокрема таких як тип шкали вимірювання, 

об’єм вибірки, кількість значень у вибірці та інші. 

Статистичні критерії поділяють на параметричні та непараметричні. Перші 

стосуються перевірки тверджень про числові характеристики розподілу 

генеральної сукупності. Як правило, вони застосовні лише для числових ознак.  

Непараметричні критерії дають змогу перевірити загальніші твердження. про 

генеральні сукупності. Як правило, їх застосовують у випадку порядкових та 

номінальних шкал. 

Одним із найпростіших способів аналізу результатів досліджень є 

використання електронних таблиць Microsoft. Вбудовані функції цієї програми 

дозволяють обчислювати найпростіші характеристики досліджуваних даних: 

середнє значення, дисперсію, середнє квадратичне відхилення, моду, медіану, 

знаходити інтервальні оцінки для основних характеристик вибірки та інші.  

Також можна проводити оцінку залежності між досліджуваними ознаками. 

Для числових даних, як правило це коефіцієнт кореляції Пірсона, для нечислових 
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значень – це коефіцієнти кореляції Спірмена та Кендала. 

Наявність додаткового пакету «Аналіз даних» значно спрощує проведення 

статистичного аналізу. 

Excel дозволяє вставляти додаткові пакети обробки даних. Одним із 

найбільш поширених є безкоштовна програма MegaStat. 

Багато фірм пропонують свої потужні пакети програм статистичної обробки 

даних. Зокрема, це такі загальновідомі програми як Statistica та SPSS. 

Проте ліцензійні версії цих програм коштують досить дорого і звичайні 

користувачі надають перевагу Excel. 

Наведемо перелік деяких безкоштовних програм для статистичної обробки 

інформації: 

-R; 

-Epi Info; 

-OpenEpi; 

-PSPP; 

-SOFA. 

Існують набори спеціалізованих програм, зокрема для медицини. Серед них є 

багато безкоштовних. Ознайомитись та завантажити їх можна через мережу 

Internet. 

 

УДК 004:681.3 

Любов Николайчук, Ярослав Николайчук 

ІНТЕРАКТИВНА ВЗАЄМОДІЯ ОПЕРАТОРА З КОМП’ЮТЕРИЗОВАНОЮ 

СИСТЕМОЮ УПРАВЛІННЯ 

У структурі комп’ютеризованих систем контролю та управління 

промислових об’єктів моніторинг за їх станом та технологічними режимами 

роботи виконують оператори абонентських станцій [1]. При цьому методи 

представлення, структуризація даних та технологія інтерактивної взаємодії 

"оператор – моніторингова система" (ОМС), як свідчить практика, дослідження 

науковців та розробки фірм, надійність та результативність функціонування ОМС 

в реальному часі суттєво впливає на ефективність роботи об’єктів та 

інформаційної системи діагностування в цілому. 

Розробка та впровадження комп’ютеризованих систем соціальних 

комунікацій широкого класу технологічних об’єктів різних галузей 

промисловості, а також технічної та екологічної безпеки їх експлуатації є 

особливо актуальною науково-прикладною задачею. 

Важливим елементом вказаної інформаційної взаємодії є інтерактивний 

режим реалізації моніторингу, ефективна структуризація моделей об’єктів 

управління, а також надійне розпізнавання квазістаціонарних, нештатних, 

передаварійних, аварійних та екологічно-небезпечних ситуацій на об’єктах.  

I. Структура та функціональні особливості інформаційної нейромоделі 

суб’єкта права 

Юридичні відносини в суспільстві при великій кількості та 

різнохарактерності зовнішніх взаємодій та впливів на суб’єкти права, державних 

управлінь, виборчої та законотворчої діяльності, середовишних впливів 
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комфортності життя, праці, сімейного укладу, творчості та відпочинку, належить 

до класу надскладних системних задач. Рішення таких задач потребує особливого 

підходу стосовно розвитку концепції побудови відповідних інформаційних 

моделей юриспруденції та застосування фундаментальних теоретичних засад, 

охоплюючи основи теорії ймовірності, інформації, випадкових процесів, теорії 

систем, ігор, розпізнавання образів та масового обслуговування.  

У зв’язку з розвитком та масовим зростанням числа комп’ютеризованих 

систем, в яких виконання функцій моніторингу здійснюють оператори, 

актуальною проблемою є, поряд з технологічними функціями операторів, 

здійснення аналізу їх функцій як суб’єктів права. При цьому повинні 

враховуватися наступні поведінки оператора: професійно правильне виконання 

функцій управління; помилки управління, які не приводять до матеріальних, 

соціальних та екологічних збитків; помилки, які приводять до матеріальних, 

соціальних та екологічних збитків, обумовлених непрофесійними діями 

оператора; ціленаправлені помилки оператора, обумовлені агресивною 

поведінкою, що призводять до катастрофічних наслідків та значних матеріальних 

збитків. 

Важливим аспектом формалізації функцій оператора інтерактивної 

комп’ютеризованої системи є створення його інформаційної нейро-моделі [1]. 

Структура інформаційної нейро-моделі оператора - суб’єкта права показана на 

рис.1 де: 1- інтелектуальний атрибут суб’єкта права; 2 – відповідно: (21÷29) – 

зовнішні вхідні інформаційні та матеріальні потоки; 3,4 – зовнішні відповідні 

вихідні інформаційні та матеріальні потоки; 5 – перемножувачі; 6 – суматор; 7 – 

формувач логічної одиниці знакової функції; 8 – середовище пам'яті; 

( j ,...,, 21 ) – коефіцієнти значимості вхідних комунікаційних взаємодій; 

ntsgmiyx   ,,,,,,,,  - відповідно порогові значення впливів сумарних 

зважених згідно коефіцієнтів j
 зовнішніх взаємодій, на які реагує 

інтелектуальний атрибут суб’єкта права (фіг. 4); j – довільне число факторів 

кожної зовнішньої взаємодії суб’єкта права згідно, наприклад, наступних типів 

взаємодій: 2 – зовнішні вхідні взаємодії: 2.1 – ( jxxx ,...,, 21 ) – діючі хаотичні 

випадкові; 2.2 – ( jyyy ,...,, 21 ) – управлінські, законодавчі; 2.3 – ( jddd ,...,, 21 ) – 

доцільні економічні; 2.4 – ( jggg ,...,, 21 ) – фактори життєвого виживання; 2.5 – 

( jnnn ,...,, 21 ) – непередбачені, недіючі або прогнозовані не ідентифіковані потоки 

зовнішніх взаємодій; 2.6 – ( jiii ,...,, 21 ) – інформаційні взаємодії; 2.7 – ( jmmm ,...,, 21 ) – 

матеріальні взаємодії; 2.8 – ( jsss ,...,, 21 ) – функції страху та оцінки результату своєї 

реакції на зовнішні інформаційні та матеріальні взаємодії; 2.9 – ( jttt ,...,, 21 ) – таємні  

інформаційні дані, які несвідомо або ціленаправлено не відображаються у 

вихідних інформаційних та матеріальних потоках взаємодій; 3,4 – відповідні 

інформаційні та матеріальні вихідні зовнішні потоки. 
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Рисунок 1 – Інформаційна нейрон-модель оператора – суб’єкта права. 

Висновок 

Досліджені функції структури комп’ютеризованої системи управління 

процесами буріння. Запропонована формалізація функцій оператора 

комп’ютеризованої системи на основі інформаційної нейро-моделі суб’єкта права. 
Список використаної літератури: 
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РОЗДІЛ ІV 

Проблеми і перспективи розвитку соціальних комунікацій, соціальних 

технологій та психолого-консультативної діяльності  

 

УДК 316.6(477):159.942.5 

Руслана Васюра 

ЕМОЦІЙНА СКЛАДОВА КОМУНІКАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 

Спілкування – це невід’ємна складова нашого життя. Всі люди відчувають 

потребу в спілкуванні. А чому? Звичайно хтось може відповісти, що це лише 

необхідність і нічого більше. Тоді чому з деякими людьми нам більш приємно 

спілкуватись, деяким ми виражаємо симпатію, а деяких ненавидимо чи 

відчуваємо відразу. Тоді постає нове питання, а через що все це відбувається. 

Кожного дня, стикаючись з різними речами, ми реагуємо на них радісно, сумно, 

позитивно чи негативно. Кожна подія викликає у нас певні почуття. 

Важливу роль комунікації особистості відіграє її емоційна складова. Адже 

спілкування може бути емоційно різноманітним. Спілкування може бути різних 

видів, але протягом кожної комунікації ми відчуваємо певні відгуки нашої душі 

щодо теми розмови чи співрозмовника. 

Емоції є дуже важливою, невід’ємною частиною будь-якого спілкування. 

Вони визначають нашу поведінку, ставлення інших людей до нас. Тобто, всі 

взаємодії в суспільстві супроводжуються вираженням емоцій. 

Емоції пов´язані з почуттями. Емоції і почуття виконують різні функції. Одні 

є загальною реакцією організму на життєво важливі події, інші - відображенням 

ставлення людини до дійсності. Почуття - вища форма емоційного сприйняття та 

відображення дійсності (почуття власної гідності, симпатії, обов´язку тощо). 

Іншими словами, якщо до нижчих (простих) видів емоцій можна віднести страх, 

гнів, радість, то до вищих - моральні, інтелектуальні, естетичні почуття. Добрі 

почуття викликають позитивні, а погані - відповідно негативні емоції, що свідчить 

про їхню взаємозалежність, виявляє подальший емоційний тон відчуттів [4]. 

Емоційність несе інформацію про емоційний стан суб'єкта, про його 

ставлення до мовної ситуації і виконує комунікативну функцію. Розуміння 

здатності до комунікації часто базується на здатності особи володіти навичками 

вираження емоцій. Компетентні комунікатори вміють розпізнавати як свої емоції, 

так і емоції інших людей. Вони розуміють, що деякі ситуації вимагають 

відкритого вираження почуттів, а інші – ні. 

Більшість взаємовідносин між людьми перетворюються на поверховий обмін 

привітаннями. Але компетентні комунікатори, зазвичай, використовують три 

навички: вираження особистих почуттів, розпізнавання почуттів інших, 

заохочення інших до вираження почуттів за допомогою розкриття своїх емоцій та 

вираження співпереживання [1]. 

Емоції і душевні переживання, які відчуває людина, є невід'ємною частиною 

життя практично кожного з нас. Відомо, що емоції є однією із форм 

самореалізації особистості. Реагуючи на життєві проблеми серцем і душею, 
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сприймаючи їх внутрішнім чуттям, ми інтуїтивно схоплюємо сутність проблеми, 

глибоко і повно аналізуємо її. Емоції відображають внутрішні переживання, 

хвилювання людини. Емоційність – це реакція організму на певні дії, факти 

соціального чи особистого життя [3]. 

Встановлено, що емоції людини викликають зміни у судинній і дихальній 

системах, впливають на сприйняття, думки, дії, активізують або “паралізують” 

автономну нервову систему. Людина, яка радіє, сприймає світ як веселку, а 

засмучена болісно реагує на зауваження, вважає їх критичними тощо; перелякана 

людина бачить лише те, що її лякає (недарма кажуть, що страх має великі очі). 

Емоції впливають на пам´ять, мислення, уяву, захоплення, на загальний розвиток 

людини. Крім цього, на емоційному стані позначається минулий досвід, уся 

життєдіяльність людини, оцінка нею ситуації, що склалася [6]. 

Виділяють емоції прості й складні, активні й пасивні, позитивні й негативні 

та ін. Емоції залежать від багатьох факторів, серед яких індивідуальні особливості 

людини; фактор часу, залежно від якого емоційна реакція може набувати 

характеру афекту, що розвивається або викликає відповідний настрій; якісні 

особливості, потреби тощо. Людині властиві такі види емоцій як: морально-

політичні, інтелектуальні, естетичні, правові та ін. Вони пов´язані з почуттям 

патріотизму, національної гордості, колективізму, обов´язку. Людина переживає 

почуття допитливості, здивування, прекрасного, підвищеного, героїчного, 

трагічного, нового. 

Варто зазначити, що емоційна складова комунікації є дуже важливою 

частиною цього процесу. Вмінню виражати емоції та розуміти почуття інших 

важко навчитись, але потрібно для того, щоб ви могли знайти шлях до серця 

кожної людини та щоб вас вважали дійсно вмілим комунікатором.  

Джерелом емоційної культури є внутрішній світ, культура душі, почуттів, 

мислення, внутрішній імператив людини. Під час спілкування кожна людина 

повинна навчитись виражати доречно свої емоції та почуття, зважаючи на 

ставлення інших та ситуацію, а також розпізнавати почуття інших людей, давати 

їм можливість виразити себе та допомагати в прояві почуттів. Такі навички є дуже 

складним завданням, навчитися якому дуже важко, але потрібно, оскільки вдале 

спілкування, успішне досягнення своїх цілей та позитивне ставлення до нас інших 

осіб залежить саме від цього.  
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УДК 316.77 

Оксана Закусило 

ТОК-ШОУ ЯК ПРОФІЛАКТИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ 

У процесі розвитку людини, становленні її особистості підлітковий вік є 

досить складним етапом. У працях багатьох вчених він розглядається як 

«перехідний вік», «пубертатний період», «кризовий період», «переломний 

період», «період статевого дозрівання» тощо. Саме в підлітковому віці виникають 

такі специфічні новоутворення як почуття дорослості, бажання приймати 

самостійні рішення, потреба в самореалізації та самовдосконаленні. І якщо вчасно 

не спрямувати цей процес в позитивне русло, то результатом можуть стати 

негативні прояви соціалізації, зокрема, виникнення поведінкових девіацій. 

Тому на противагу випливам середовища, необхідно здійснювати 

цілеспрямований вплив на підлітків шляхом впровадження просвітницько-

профілактичних програм та проектів соціального спрямування для цієї категорії 

населення. 

За сприяння мецената А. Покровського було ініційовано одну з таких 

соціальних програм «Ми свідомі», що передбачає профілактику наркозалежності 

серед учнівської молоді міста Луцька та Волинської області. Ця програма була 

схвалена радою міського методичного кабінету Управління освіти Луцької 

міської ради і є  відповіддю на «епідемію» поширення вживання наркотиків у 

молодіжному середовищі. Вона передбачає проведення циклу ток-шоу серед 

старшокласників міста з метою сприяння формуванню в учасників відповідальної, 

свідомої позиції щодо власного здоров’я та життя, відмови від вживання 

психоактивних речовин та популяризації здорового способу життя.  

Авторами-розробниками програми було обрано таку форму роботи як «ток-

шоу», яке дозволяє включити в процес дискусії значну кількість учасників з числа 

старших школярів. На думку науковців-практиків, серед групових форм роботи 

дискусійні є найбільш привабливими та цікавими для старшого підліткового віку.  

Окрім основних завдань програми, метою ток-шоу є: 

 формування у підлітків навичок публічного виступу та дискусії; 

 розвиток умінь висловлювати і відстоювати свою точку зору; 

 формування адекватної самооцінки, здатності поважати право інших людей на 

свою точку зору [3, 152]. 

Вважаємо за доцільне в процесі дискусії використовувати наступні засоби та 

методи створення проблеми дискусії: рольова постановка проблемної ситуації; 

аналіз реальної життєвої ситуації; історія людини «в масці»; фрагменти з 

відеофільмів; листи телеглядачів; проблемні ситуації з листів або розповіді з газет 

та журналів. Під час ведення дискусії необхідно дотримуватися основних правил. 

Серед них:  

 порядок виступу учасників визначає ведучий;  

 проявляти повагу до себе та оточуючих;  

 обговорювати точку зору та позицію, а не особистість людини;  

 для того, щоб висловити свою думку необхідно підняти руку;  

 не перебивати того, хто в даний момент висловлює свою точку зору. 



     Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції  

 119 

Можемо зазначити, що ток-шоу, як технологія групової роботи, являє собою 

структуровану дискусію з «прологом» у вигляді мотивуючого та інформаційного 

введення в тему та «епілогом», що, зазвичай, складається з голосування та думки 

експертів. Тема ток-шоу, як правило, формулюється у вигляді питання або 

суперечливого твердження. 

Мета ток-шоу полягає у привернення уваги до теми/проблем, з’ясування 

спектра думок, пошук можливих шляхів їх вирішення. 

Подібна форма роботи залучає аудиторію, адже дозволяє обговорювати 

актуальні для неї питання у нестандартній цікавій формі. При плануванні ток-шоу 

важливо продумати і написати сценарій, щоб уникнути «провисань», демагогії та 

відходів від теми. У сценарії ток-шоу прописуються основні питання, можливі і 

бажані варіанти відповідей, які допомагають ведучим підтримувати обговорення 

(дискусію) у рамках теми, направляти аудиторію на пошук шляхів вирішення 

проблем. Заздалегідь потрібно визначити до якого висновку-резюме бажано 

підвести аудиторію. Краще підготувати більше питань, ніж їх може потребувати 

дискусія – це полегшить ведення ток-шоу, адже залежно від рівня 

поінформованості та інших соціальних характеристик аудиторії, дискусія може 

піти різними шляхами. 

Для «пожвавлення» у сценарій ток-шоу можна додати будь-яку колективну 

гру, вправу або голосування (що проводиться на початку і наприкінці ток-шоу), 

порівняльні результати якого оголошуються після диспутів експертів. 

Для проведення ток-шоу обираються 2 ведучих. Питання ток-шоу заздалегідь 

розподіляються між ведучими, щоб дискусія не переривалась: поки один 

обговорює з учасниками ток-шоу своє питання, інший має можливість 

підготуватися до переключення аудиторії на наступне або підтримати колегу в 

складний момент.  

Ток-шоу передбачає запрошення гостей, експертів, які можуть брати участь 

як в самій дискусії, так і у підбитті підсумків (залежно від теми, це можуть бути 

нарколог, психолог, педагог, інші спеціалісти, представники адміністрації, 

наприклад, депутат). З експертами бажано попрацювати заздалегідь, а саме 

ознайомити експертів з темою, сценарієм, роллю, що їх пропонується, з’ясувати 

їхню думку щодо теми.  

В результаті впровадження програми «Ми свідомі» за 2016-2017 н.р. було 

охоплено учнів старших класів 29-ти навчальних закладів міста та Волинської 

області у кількості 2 200 осіб. Також матеріали програми були використані під час 

проведення профілактичного заходу викладачами кафедри фізичної реабілітації та 

соціального забезпечення в рамках Днів спеціальності Луцького інституту 

розвитку людини університету «Україна». Також побувати в ролі учасників ток-

шоу довелося і студентам Східноєвропейського національного університету імені 

Лесі Українки, які, як і решта молоді, яка була залучена до програми, висловили 

щире захоплення від участі у такій ініціативі, відзначили її корисність та 

актуальність. 

Із вищезазначеного, можемо зробити висновки, що використання ток-шоу у 

профілактиці наркозалежності серед учнівської та студентської молоді дозволяє 

визначити його як ефективний механізм впливу, а в результаті – зміни позицій 
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учасників, що досягається завдяки активним методам надання інформації та 

обміну думками стосовно проблемного питання. Завдяки видам роботи під час 

профілактичного ток-шоу, в учасників є можливість проаналізувати явище 

наркоманії та його причини, ознайомитись із видами та етапами формування 

залежності, усвідомити можливі наслідки наркотичної залежності, віднайти 

альтернативні види поведінки на противагу вживанню наркотичних речовин та 

визначити, в кінцевому рахунку, своє ставлення до цього негативного соціального 

явища.  
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Наталія Зозуля 

ПЕРЕКОНАННЯ ТА МАНІПУЛЯЦІЯ ЯК ЗАСОБИ ДОСЯГНЕННЯ МЕТИ 

В ПРОЦЕСІ СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

Переконання і маніпуляцію можна назвати специфічними стратегіями, які 

спрямовані на досягнення якої-небудь комунікативної мети і допомагають 

впливати на людей. Ці два поняття зовні можуть бути схожі, проте вони 

розрізняються по суті. Відмінність між переконанням і маніпулюванням була 

предметом дебатів протягом кількох тисяч років. Ще в Стародавній Греції в 4-му 

столітті до нашої ери Аристотель [1], якого вважають майстром переконання, 

виступав проти групи вчителів, відомих як софісти. Давньогрецький філософ 

зіткнувся з софістами з приводу того, що вони не особливо зважали на правду,  

але не проти були сприймати і виголошувати будь-яку ідею за окрему плату. 

Аристотель стверджував, що софісти використовували різноманітні 

маніпулятивні прийоми, інколи навмисно обманюючи людей, і це спричиняло 

істотну шкоду суспільним відносинам. 

На сьогодні дискусія щодо переконання і маніпуляції не припиняється. 

Багато хто визнає, що їм важко розрізнити такі поняття. Проте, розуміння 

відмінності має життєво важливе значення, тому що це допоможе впливати на 

інших етично і озброїти знаннями, які допоможуть розпізнавати маніпулятивні 

повідомлення. 

Для того, щоб точно розпізнати різницю між переконанням і маніпуляцією 

необхідно зрозуміти етику, яка покладена в основу переконання. Деякі теоретики 

комунікації стверджують, що переконання «етично нейтральне» [2, с. 269]. Така 

позиція передбачає, що переконання не є ні хорошим, ні поганим, але лише 

неупередженим процесом. Проте, варто погодитися з точка зору Аристотеля, що 
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переконання не є нейтральними, але є правильним, навіть деякою мірою 

шляхетним. Аристотель підкреслює, що переконання за своєю суттю добре, тому 

що воно є одним з основних засобів, за допомогою якого істина стає відомою [1, 

с. 4]. Через переконливий метод ідея висувається з доказами, і людина має право 

вільно вибирати або прийняти або відхилити цей переконливий заклик.  

Впевненість, що переконання є почесним і ефективним засобом досягнення 

істини, підкріплює той факт, що воно є основою для сучасної економіки, практики 

консультування і правової системи. Крім того, переконання також є основою 

демократії. Як пише професор Реймонд Росс «Демократія використовує вдумливі 

етичні переконання щоразу, коли  вибирають лідерів, встановлюють закони, або 

намагаються захистити своїх громадянин» [3, с. 2]. Навіть ті, хто розчарувався в 

можливості переконання, не можуть уникнути цього. Переконання вкоренилася в 

людське спілкування. При спілкуванні люди як навмисно, так і ненавмисно 

намагаються просувати певні переконання і поведінку. Отже, переконання не є 

питанням вибору, адже воно притаманне соціальній взаємодії і настільки широко 

поширене в людській комунікації, що деколи стає практично невидимим. Д-р 

Герберт У. Сімонс, професор Університету Темпл ілюструє це, коли пише, що 

«професії людей, пов’язані з політикою, правом, соціальною роботою, 

консультуванням, бізнес-управлінням, рекламою, продажом, зв’язками з 

громадськістю, можна назвати також професіями переконання»[4, с. 4]. 

За своєю суттю переконання – це прагнення до істини. Саме завдяки 

переконанню відбуваються позитивні зміни. Вчені, які вивчають процеси 

комунікації, Гасс і Сеітер стверджують, що «переконання допомагає налагодити 

мирні угоди між країнами. Переконання допомагає відкрити закриті суспільства. 

Переконання має вирішальне значення для зусиль по збору внесків благодійних та 

філантропічних організацій. Переконання переконує автомобілістів пристібатися 

під час руху або утримуватися від водіння, коли вживали алкогольні напої. 

Переконання використовується, щоб переконати алкоголіка або наркозалежного 

члена сім’ї звернутися за професійною допомогою <…> Переконання – це 

інструмент, який використовується батьками, щоб переконати дітей не брати 

нічого від сторонніх або не дозволяти нікому торкатися до них неналежним 

чином. Коротше кажучи, переконання є наріжним каменем ряду позитивних 

просоціальних зусиль. Дуже мало хорошого з того, що ми бачимо в світі, може 

бути досягнуто без переконання»[5, с. 3–4]. 

Саме по собі переконання і той факт, що воно вбудоване в людську природу, 

не викликає занепокоєння. Проте, якщо переконання спотворюється, воно може 

стати маніпулятивним, що небезпечно. Історія довела, що за допомогою 

маніпуляцій шахраї, культові лідери і диктатори зловживали довірою, 

поневолювали людей і навіть знищують мільйони. Маніпуляція – це 

перекручення переконання і в переважній більшості призводить до шкоди, тому їх 

не варто плутати. Вона не пов’язана з істиною, а швидше з обманом. 

Існує ряд способів, які можуть допомогти виявити відмінності між 

переконанням і маніпуляцією, розпізнати, чи є певне повідомлення 

маніпулятивним, чи ні. 
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Перш за все потрібно розпізнати істинні наміри. Якщо людина намагається 

уявити ідею або поведінку, яка не в інтересах іншого, вона починає 

маніпулювати. На жаль, це розповсюджена практика. Люди часто потрапляють в 

пастку зловживань іншими в гонитві за тим, що вони бажають. Одна з основних 

причин цієї макіавеллістської перспективи – не сприйняття інших рівними собі. 

Інший спосіб – це приховування правди. Маніпулювання включає в себе 

спотворення або приховування істини. Часто це спостерігається в спробах 

перебільшення переваг поведінки, ідеї або продукту. Саме ця форма маніпуляції 

сприяла стати досить поширеною фразу Caveat Emptor, що в перекладі з 

латинської означає «покупець остерігайся». Фраза була особливо популярною в ті 

історичні періоди, коли було мало відповідальності для продавців. Висловлення 

було попередженням для потенційних покупців, щоб вони були більш обачними 

щодо товарів, які  купують, перевіряли, перш ніж зробити покупку, якість 

продукту, повну відповідність заявленим з боку продавця характеристикам. 

Навіть сьогодні ця фраза не втратила актуальності, оскільки продавці не 

полишають спроб вводити в оману покупців. Досить часто чесне переконання 

підмінюють маніпуляцією. 

Примус є третім і найбільш очевидним компонентом маніпулятивної 

привабливості. Це відсутність вільного вибору, своєрідний ультиматум – робіть 

так або може бути не дуже добре. На противагу цьому, переконання передбачає 

вплив, але ніколи не примушує. Запрошення, на яке людина не може відповісти 

заперечно, стає примусовим і відповідно маніпулятивним. 

Отже, існує велика різниця між переконанням і маніпуляцією. Переконання 

просуває позицію всіх учасників. Це просоціальна спроба, яка направляє 

одержувача повідомлення на прийняття істини. На противагу цьому, 

маніпулятивна привабливість у випадку її прийняття негативно відобразиться на 

іншій. Маніпуляція є морально неправильною і в кінцевому рахунку 

контрпродуктивною для інтересів усіх учасників. Таким чином, за допомогою 

точного і надійного розуміння різноманітних способів впливу на свідомість 

людини, вміння їх розпізнавати у кожному конкретному випадку можливо краще 

з етичних позицій переконати інших і захистити себе від маніпулятивних запитів. 
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УДК 316.6:616.8 

Інна Іванюк 

ПРОФЕСІЙНИЙ СТРЕС: ПРИЧИНИ, СИМПТОМИ, НАСЛІДКИ 
В сучасному світі на сучасному етапі виробництва з кожним днем усе 

відчутніше порушується сформований механізм відносин людини з навколишнім 

світом. Людина часто знаходиться в складних ситуаціях, які не може вирішити. 

Як результат, замість цілком нормальних стресових реакцій, людину починають 

розривати на частини механізми дистресу, коли енергія не може реалізуватися в 

якихось конструктивних діях. Особливо стресогенною для українця є ситуація, 

несправедливості в оплаті праці. В Україні існує велика прірва між «багатими» і 

«бідними». Таким чином, суспільство відмовляє людині в праві відчувати себе не 

тільки повноцінним фахівцем, що приносить користь певному виробництву, але й 

повноцінним громадянином. Як результат, створюється підстава і для стресу, і 

для фрустрації, і для глибокої внутрішньої кризи працівника. 

На сучасному етапі в науковців зростає інтерес до вивчення професійного 

стресу. Особливості, динаміка перебігу, причини, джерела виникнення 

професійного стресу займають чимале місце в роботах Л. Гримака, В. 

Пономаренка, В. Бодрова, К. Маслач, В.Орел, Б. Перлман, Х. Фрейденбергер, I. 

Frach; Р. Хокки, П. Хамільтона, J. French, R. Harrison та ін.  

Що стосується поняття «професійний стрес», то найчастіше розуміють 

такий негативний психічний стан, який викликаний особливостями та 

вимогами самої професії, у вузькому для неї значенні.  

Професійний стрес – це багатовимірний феномен, що виражається у 

фізіологічних і психологічних реакціях на складну професійну ситуацію. 

Розвиток стрес-реакцій можливо навіть в прогресивних, добре керованих 

організаціях, що обумовлено не тільки структурно-організаційними 

особливостями, а й характером роботи, особистісними відносинами 

співробітників, їх взаємодією. 

Стрес, пов’язаний з професійною діяльністю, – це можлива реакція 

організму, коли до людей ставляться вимоги, які не відповідають рівню їхніх 

знань і навичок. 

Серед виробничих стрес-факторів можна виділити: фізичні (вібрація, шум, 

забруднена атмосфера); фізіологічні (змінний графік, відсутність режиму 

харчування); соціально-психологічні (конфлікт ролей і рольова невизначеність, 

перевантаження або недовантаження працівників, неузгодженість інформаційних 

потоків, міжособистісні конфлікти, висока відповідальність, дефіцит часу); 

структурно-організаційні («організаційний стрес») [1]. 

Отже, виникнення стресу визначається впливом на людину екстремальних 

факторів, пов’язаних зі змістом, умовами й організацією діяльності. Для розвитку 

професійного стресу важливим фактором є: суб’єктивна (особистісна) значимість 

ситуації; наявність готовності й можливості її подолання; здатність вибору 

раціональної стратегії поведінки [3, с. 77]. Одним із можливих проявів 

професійного стресу є розвиток синдрому психічного виснаження. Такий стан 

одержав назву «вигорання» (burnant − у перекладі з англійської – синдром 

вигорання). Це поняття ввів американський психіатр Х. Фрейденбергер у 1974 
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році для характеристики психічного стану здорових людей, які інтенсивно 

спілкуються з клієнтами, пацієнтами, постійно перебувають в емоційно 

завантаженій атмосфері під час надання професійної допомоги. Це люди, які 

працюють у системі «людина – людина» [4]. Вітчизняні та зарубіжні дослідники 

(К. Маслач, В. Орел, Б. Перлман, Х. Фрейденбергер і т. д.) вказують на те, що 

фахівці, які працюють у згаданій системі, змушені постійно стикатися з 

негативними емоційними переживаннями своїх клієнтів (пацієнтів, вихованців і т. 

д.), а тому мимоволі стають залученими до цих переживань, через що й зазнають 

підвищеного емоційного напруження. Воно проявляється в емоційному 

виснаженні, деперсоналізації, різкому зниженні трудових досягнень, 

конфліктності. Існують різні визначення «вигорання», однак у найбільш 

загальному вигляді воно розглядається як довгострокова стресова реакція чи 

синдром, що виникає внаслідок тривалих професійних стресів середньої 

інтенсивності. У зв’язку із цим синдром психічного вигорання позначається 

деякими авторами як «професійне вигорання», що дає змогу розглядати це явище 

в аспекті особистої деформації професіонала під впливом професійних 

стресів [4]. 

В результаті «вигорання» людина втрачає психічну енергію, у нього 

розвиваються психосоматична втома (виснаження), емоційне виснаження 

(«вичерпування ресурсів»), з’являються невмотивоване занепокоєння, тривога, 

дратівливість, виникають вегетативні розлади, знижується самооцінка, 

втрачається усвідомлення сенсу власної професійної діяльності. 

Існує тісний взаємозв’язок між професійним вигоранням і мотивацією 

діяльності. Вигорання може призводити до зниження професійної мотивації: 

напружена робота поступово перетворюється на беззмістовне заняття, з’являється 

апатія і навіть негативізм по відношенню до своїх обов’язків, які зводяться до 

мінімуму. Психічному вигорання більшою мірою схильні трудоголіки – ті, хто 

працює з високою самовіддачею, відповідальністю, установкою на постійний 

робочий процес. 

Отже, професійний стрес негативно впливає не лише на ефективність праці, 

але й на все життя людини, змінюючи її психічний й соматичний стан, що 

призводить до втрати здоров’я, психологічних проблем та особистісних змін [2]. 

Які шляхи, способи та методи можна застосувати для подолання професійного 

стресу? Серед загальних заходів щодо зміцнення стресостійкості працівників 

можна виділити: ефективний психологічний добір персоналу; професійна 

підготовка, організація умов праці й відпочинку. Однак слід зважати і на 

індивідуальні особливості особистості, які можуть забезпечити стресостійкість 

працівника, підсилюючи його можливості в протидії стресогенним чинникам. 

Серед головних психологічних властивостей, що сприяють пристосуванню до 

стресу, його подоланню, можна назвати позитивне мислення, оптимізм, почуття 

гумору, вольові якості, доброзичливість, самоповагу. 
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Анна Марчак, Тамара Дучимінська 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ СОЦІАЛЬНО-

ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ В УМОВАХ 

СОЦІАЛЬНОЇ НАПРУЖЕНОСТІ 

Життя кожної людини пов’язане з постійним та безперервним процесом 

адаптації до умов середовища. Психологічна адаптація здійснюється шляхом 

пристосування людини до наявних у суспільстві вимог у процесі узгодження 

індивідуальних цінностей та суспільних норм. Цей процес є активним, 

спрямованим на збереження й формування оптимального балансу між особою, її 

внутрішнім станом і навколишнім середовищем тут і тепер та з перспективою 

майбутнього. Успішність адаптації залежить не стільки від особливостей та 

об’єктивних властивостей ситуації, скільки від особливостей та наявності 

індивідуальних ресурсів, адекватності й ефективності стратегій їхнього 

застосування: здатність до адаптації є водночас інстинктом власне життя та 

набутими навичками [2, 3]. 

Соціально-політична ситуація в Україні зумовлює актуальність дослідження 

проблеми особистості, так як соціальна напруженість, яка є характерною для 

сучасного суспільства призводить до порушення балансу між індивідуальними 

цінностями, переконаннями особистості та станом суспільства. 

Метою роботи є теоретичний аналіз особливостей соціально-психологічної 

адаптації особистості в умовах соціальної напруженості. 

Як свідчить аналіз психологічної літератури адаптивна діяльність охоплює 

сукупність усіх видів діяльності, що відбуваються одночасно. З одного боку це 

зумовлене орієнтувальними потребами пізнання змін у предметній діяльності, 

встановлення з цією метою необхідних емоційних контактів і відносин, а також 

оцінювання на підставі цього особистої та суспільної значущості змін, що 

відбулися. З другого боку це здійснювана в діалектичній єдності з оцінювальною 

діяльністю і на її основі корекція поведінки особистості та її предметної 

діяльності пов’язаної з перетворенням навколишнього світу [1]. 

Критерії ефективності адаптації можуть стосуватися різних сфер: 1) 

афективної – особливості емоційних реакцій переживань та почуттів, ступінь 

емоційного комфорту; 2) поведінкової – соціальна прийнятність поведінки, 

гнучкість та швидкість реагування; 3) когнітивної – самооцінювання 

відповідності результату запланованому; 4) особистісної – самооцінювання 

результату адаптації, способу її досягнення відповідно до власних ціннісних 

орієнтацій; соціально-психологічного контексту – відповідність усталеним 

соціальним нормам [1]. 
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Успішна адаптація особистості до соціально-економічних умов можлива 

лише тоді, коли ідеологія, концепція реформ, які проводяться в країні, збігається з 

ціннісними орієнтаціями, уявленнями, установками людини. 

Сьогодні Україна переживає важкий соціально-економічний період. Головна 

проблема сьогодення полягає в тому, що переважна більшість українського 

населення, яке зазнає величезної матеріальної скрути, не бачить близького виходу 

з кризи. Криміналізація економіки, тіньове нагромадження капіталу, зростання 

антидемократичних, бюрократичних тенденцій, різке падіння життєвого рівня 

населення – всі ці та інші негативні явища притаманні українському суспільству. 

Негативні соціальні тенденції економіки обтяжуються воєнними діями на сході 

країни, агресією сусідньої держави, бойовими діями і руйнуванням економіки 

України, що утворює значний виклик щодо сталого розвитку держави і 

впевненості населення у завтрашньому дні. У зв’язку з цим актуалiзується 

пpоблема напpуженостi в суспiльствi, яка, з одного боку, постає показником його 

нестабiльностi та конфлiктностi, а з iншого – є хаpактеpистикою процесу 

адаптацiї населення до умов соцiально-економiчного сеpедовища. 

Соціально-психологічна напруженість проявляється на трьох рівнях: 

психоемоційному, що призводить до виникнення негативних емоційних станів, 

тривожності, занепокоєння, неpвозностi; когнітивно-мотиваційному – на цьому 

рівні хаpактеpизується настpоями незадоволення з iснуючого стану спpав у 

життєво-важливих сфеpах (невдоволення зpостанням цiн, iнфляцiї, злочинностi, 

безpобiття тощо); та поведінковому – оpганiзація демонстpацiй, масових акцiй 

пpотесту, гpомадянськi вiйни, активiзацiя дiяльностi гpомадсько-полiтичних 

оpганiзацiй, паpтiй у боpотьбi за владу, дiї екстpемiстських гpуп, мiґpацiя значних 

гpуп людей тощо. 

Численні дослідження свідчать про те, що сьогодні ситуація в країні 

характеризується симптомами адаптаційного неврозу, ознаками якого є страх, 

невпевненість у завтрашньому дні, відсутність віри в майбутнє. 

Отже, соціально-психологічна адаптація є активним процесом, спрямованим 

на збереження й формування оптимального балансу між особою, її внутрішнім 

станом і навколишнім середовищем. Успішність адаптації залежить більшою 

мірою від особливостей та наявності індивідуальних ресурсів, адекватності й 

ефективності стратегій їхнього застосування. Сучасне українське суспільство 

характеризується ознаками соціальної напруженості, що призводить до дезаптації 

особистості та негативних проявів на психоемоційному, когнітивно-

мотиваційному та поведінковому рівнях. 
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УДК 316.3/4:659 

Світлана Стежко 

МАНІПУЛЯТИВНІ ПРИЙОМИ ВПЛИВУ НА АУДИТОРІЮ 

 «Мій голос може перетворитися на звук, який ти захочеш почути. У спів 

птахів, шум вітру, шерех листя, гул водопаду…» – казав М.Еріксон. 

Більшість людей відчувають страх або дискомфорт перед виступом на велику 

публіку. Вони вважають, що їх невпевненість послугує втраті довіри та 

авторитету до себе відразу у багатьох людей. І все ж публічний виступ – це 

ідеальний засіб для встановлення контакту з великою кількістю людей. Це шанс 

стати по-справжньому впевненим у собі та впливовим. 

Можливість виступити перед групою – це шанс розповсюдити свою мережу 

впливу на більш широку аудиторію. Можливо, керівник попросить вас викласти 

яку-небудь інформацію клієнтові або групі персоналу. Це може бути «метою» 

презентації. Якою б не була зовнішня мета, якщо вона досягається, ви можете 

додати до неї свої особисті наміри та бажані результати. 

Варто пам’ятати, що в «процесі» виступу міститься 93% всього 

повідомлення, а у «змісті» лише 7%, так що рапорт будується в основному з 

допомогою фізіології та особливостей голосу. Однак 7% змісту також дуже 

важливі, тому що саме заради них збирається аудиторія. 

У широкому розумінні маніпулювання, чи маніпуляція, – це свого роду 

програмування психічного стану, думок суспільства для зміни його поведінки у 

потрібному напрямку, мистецтво керування поведінкою підлеглих за допомогою 

цілеспрямованого впливу на суспільну психологію, свідомість людини [3]. 

Потрібно шукати різні способи подачі матеріалу. Рівень уваги буде вищим та 

засвоєння буде кращим, якщо подавати інформацію по усіх трьох основних 

модальностях сприйняття – візуальній, аудіальній та кінестетичній. 

Щодо особливостей мови, важливо, які слова використовуються та на які 

слова ставиться наголос. Краще використовувати мову Мілтон-моделі, 

майстерність штучно туманного мовлення, що допомагає не зав’язнути в деталях. 

Г.Г. Почепцов слушно зауважує, що прагматика людських стосунків змінює 

семантику слова. Так семантика висловлення, усього мовленнєвого акту визначає 

семантику окремого слова: якщо вона негативна, то негативними і образливими є 

нейтральні та ніжні слова; якщо вона позитивна, то «заперечні слова не 

перекреслюють цієї позитивності, тому що набувають рятівного і жартівливого 

відтінків» [4]. 

Корисно уявити себе у ролі бездоганного ведучого, який чудово виступає 

перед великою аудиторією, і утримати цей стан унікальним символом. Стан дуже 

важливий для встановлення контакту з аудиторією. На нього також впливає 

фізіологія, тому важливо зберігати позу, яка виражає впевненість в собі. Потрібно 

у випадковому порядку вибирати людей та тримати з ними контакт очима близько 

3-4 секунд. Це чітко дасть їм зрозуміти, що ви дійсно встановлюєте з ними 

контакт. 

Ритм та глибина дихання також сильно впливають на стан. Бажано вийти до 

аудиторії в розслабленому стані, але ваше мовлення не має бути повільним. 
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Небажано пробігати матеріал з приголомшливою швидкістю. У будь-якому 

випадку ритм має бути зручним та підтримувати піковий стан. 

Російський мовознавець Й. Стернін серед головних законів спілкування 

виділяє «закон дзеркального розвитку спілкування», суть якого у тому, що 

співрозмовники у процесі комунікації автоматично, підсвідомо імітують стиль 

один одного. На думку Ф.С. Бацевича, цей закон дає змогу налагодити позитивні 

стосунки між співрозмовниками [1]. 

Щодо жестів, потрібно усвідомлювати свої звички до хаотичних рухів та 

свідомо їх викорінювати, тренуватися говорити та почуватися комфортно з 

руками по боках. Класти руки в кишені та виймати їх звідти, крутити пальці, 

перекладати папери, терти руки, крутити ручку – негативні звички. Руками варто 

рухати лише тоді, коли для цього існує чітка мета: наприклад, змінити слайд або 

зробити жест. Голос потрібно поєднувати з позою тіла та жестами, щоб 

створювати насичені повідомлення для аудиторії. Від глибокого гучного голосу 

потрібно переходити до більш м’якого, тихого голосу, щоб привернути увагу до 

маленької, але важливої деталі [2]. 

Комунікатор виступає як цілісна фігура, що символізує всі атрибути джерела 

інформації (збір інформації, її обробка та розповсюдження) і володіє 

передбаченою перевагою у порівнянні з аудиторією. 

Такі якості, як системність, масштабність, цілеспрямованість, послідовність 

забезпечують комунікатору домінантне становище. 
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УДК 159.942.2 

Владислав Томашевський, Інна Іванюк 

ЕМОЦІЙНА ЗРІЛІСТЬ: ОСОБЛИВОСТІ, ОЗНАКИ  

В період демократичної трансформації суспільства, переоцінки всієї системи 

цінностей актуалізуються проблеми формування всебічно розвиненої, 

відповідальної, особистісно, соціально та емоційно зрілої особистості, з чіткими 

життєвими орієнтирами, гнучкою по відношенню до змін в суспільстві. 

Очевидним є те, що зрілість особистості та її емоційної сфери визначають 

ефективність соціального функціонування людини, її соціально-психологічну 

адаптацію, впливають на готовність встановлювати конструктивні, взаємно 

продуктивні, відкриті, теплі партнерські відносини, що реалізуються в зрілих 

формах дружби, любові, у здатності створювати емоційно близькі гармонійні 

сімейні стосунки. На противагу цьому незрілість сприяє створенню інфантильних 

http://search.ukr.net/?go=http%3A%2F%2Fterminy-mizhkult-komunikacii.wikidot.com%2Fperedmova
http://search.ukr.net/?go=http%3A%2F%2Fterminy-mizhkult-komunikacii.wikidot.com%2Fperedmova
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феноменів комунікації, таких як страх психологічної інтимності, міжособистісна 

залежність/контрзалежність, девальвація зрілості та інфляція мужності, синдром 

«емоційного холоду» у дівчат, синдром «токсичної любові», самотність та інші. 

Тому поняття емоційної зрілості може бути ключовим для створення 

повноцінного та якісного життя. 

Дж. Майєр ототожнює емоційну зрілість та емоційна компетентність, 

емоційний інтелект. Емоційний інтелект визначається як «сукупність 

інтелектуальних здібностей до обробки емоційної інформації» [4]. Емоційний 

інтелект є однією з форм прояву інтелекту, а саме виявлення його в емоційній 

сфері особистості. Емоційна зрілість, в свою чергу, відображає рівень 

адекватності емоційного реагування в певних умовах, враховуючи потреби та 

цінності суб’єкта [3]. 

Д. Ісаєв, Н. Максимова, J. Murray та ін. розуміють емоційну зрілість 

особистості як характеристику різних емоційних проявів, властивих певному 

віковому періоду людини, які забезпечують успішне здійснення діяльності та 

соціально психологічну адаптацію. Тобто емоційна зрілість – це новоутворення 

певного віку, яке володіє такими характеристиками, як здатність керувати своїми 

емоціями, вміння знайти їм адекватне пояснення та вираження [3]. У той же час 

ознаками емоційної незрілості можуть виступати підвищена емоційна 

збудливість, підвищена ігрова мотивація у діяльності, відсутність самоконтролю, 

імпульсивність, розгальмування, незібраність. 

А. Лук, А. Ребер, П. Фресс та ін. розуміють емоційну зрілість як одну з 

характеристик, властиву дорослій, тобто біологічно зрілій людині, яка засвоїла і 

дотримується норм та цінностей культури чи суспільства, в якому вона живе, які 

існуюють у відношені до емоційності [3]. Найчастіше цим терміном позначають 

самоконтроль і здатність пригнічувати занадто сильні неадаптивні емоційні 

реакції. 

Емоційно зріла людина, за К. Роджерсом, характеризується як:  

– відкрита усвідомленню своїх власних почуттів і відчуттів (як позитивних 

так і негативних), причин, що їх викликали, та їх зміст; 

– як та, що довіряє своїм почуттям, приймає їх; 

– як спроможна переживати емоції різного діапазону, глибини та 

інтенсивності (при цьому емоційні переживання характеризуються ясністю і 

яскравістю); 

– яка вміє вербалізувати (називати і описувати) власні емоційні переживання; 

– яка здатна до емпатії [1]. 

А. Маслоу [2, с.103] в дослідженні особистості, яка самоактуалізується також 

говорить і про емоційну зрілість. Він описує таку людину як відповідальну за свої 

дії та емоції, що живе в сьогоденні, творчому і спонтанному, (в першу чергу 

спонтанність вираження емоцій, без жорсткого контролю).  

Отже, основними критеріями або ознаками емоційної зрілості особистості є: 

здатність розуміти, усвідомлювати власні емоції та емоції інших людей; здатність 

вербалізувати їх; здатність адекватно проявляти і виражати емоції, і почуття в 

різних соціальних ситуаціях, враховуючи і суспільні норми вираження емоцій, і 

реальність самої ситуації, і власний емоційний стан; здатність приймати власні 
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емоції і нести за них відповідальність; здатність до емпатії; здатність природно, 

спонтанно виражати пережиті емоції в міміці, жестах, інтонації та ін. 
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РОЗДІЛ V  

Економічні та правові питання євроінтеграції: теорія і практика  

 

УДК 330(100-87) 

Dr Y. Hofman 

ORGANIZACJE ZBIOROWEGO ZARZĄDZANIA PRAWAMI 

AUTORSKIMI I PRAWAMI POKREWNYMI W POLSCE 

W obecnych czasach funkcjonowanie na rynku twórców, artystów, wykonawców, 

producentów lub organizacji radiowych i telewizyjnych jest dość skomplikowane. 

Komplikacje najczęściej wynikają ze względu na dość trudną materię, jaką są prawa 

autorskie i prawa pokrewne. W związku z tym istnieje możliwość prawna powołania 

specjalnych organizacji, które mają na celu wspomaganie tych podmiotów.  

Organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami 

pokrewnymi, nazywanymi też skrótowo „organizacje zbiorowego zarządzania” są: 

Stowarzyszenie Architektów Polskich (SARP); Stowarzyszenie Artystów Wykonawców 

Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych SAWP; Stowarzyszenie Autorów i 

Wydawców Copyright Polska; Stowarzyszenie Autorów ZAiKS; Stowarzyszenie 

Filmowców Polskich SFP; Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO; 

Stowarzyszenie Twórców Ludowych (STL); Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL 

oraz wiele innych. W rozumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązującego, ww. 

stowarzyszenia są organizacjami zrzeszającymi twórców, artystów, wykonawców, 

producentów lub organizacje radiowe i telewizyjne. Statutowym zadaniem tych 

organizacji jest zbiorowe zarządzanie i ochrona powierzonych im praw autorskich lub 

praw pokrewnych oraz wykonywanie uprawnień przysługujących twórcom i innym 

podmiotom, a wynikających z ustawy. 

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego udziela 

zezwolenia do założenia organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub 

prawami pokrewnymi tylko takim organizacjom, które dają rękojmię należytego 

zarządzania powierzonymi prawami. Podstawą funkcjonowania takich organizacji, w 

związku z faktem, że działają w formie stowarzyszeń, są przepisy prawa o 

stowarzyszeniach.  

Przykładowo, Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL, założone przez 

wydawców prasy, posiada zezwolenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 

prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz 

ochrony praw autorskich przysługujących wydawcom prasy. 

Stowarzyszenie określa swoją misję jako „umożliwienie użytkownikom 

materiałów prasowych zgodnego z prawem korzystania z tych materiałów, przy 

jednoczesnym zabezpieczeniu praw wydawców.” 

Stowarzyszenie Wydawców REPROPOL ma zezwolenie na: 

1) zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi publikacji periodycznych oraz 

2) mających samodzielne znaczenie utworów składających się na zawartość 

publikacji periodycznych w zakresie, w jakim prawa te przysługują wydawcom, na 

następujących polach eksploatacji: 

a) zwielokrotnianie techniką drukarską, fotograficzną, reprograficzną, zapisu 
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magnetycznego oraz techniką cyfrową na nośnikach tradycyjnych i cyfrowych, 

b) wprowadzanie do obrotu, najem i użyczanie egzemplarzy zwielokrotnionych w 

sposób określony w pkt a), 

c) nadawanie, w tym przewodowo, bezprzewodowo, cyfrowo, analogowo lub 

satelitarnie, 

d) reemitowanie, 

e) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu 

w miejscu i czasie przez siebie wybranym. 

2. ma zezwolenie na pobieranie wynagrodzeń na rzecz wydawców prasy z tytułu: 

1) zamieszczania w celach dydaktycznych i naukowych, w podręcznikach, 

wypisach i antologiach, rozpowszechnionych fragmentów publikacji periodycznych, 

2) odpłatnego udostępniania przez środki informacji lub dokumentacji fragmentów 

publikacji periodycznych, 

3) publicznego udostępniania utworów, będących aktualnymi artykułami na tematy 

polityczne, gospodarcze lub religijne oraz aktualnymi wypowiedziami i fotografiami 

reporterskimi, w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w miejscu i czasie 

przez siebie wybranym (Decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z dnia 

28 maja 2009 r. (sygn. DP/926/09/JB)). 

Natomiast, do ogólnych praw i obowiązków wszystkich Organizacji zbiorowego 

zarządzania między innymi należą: – jednakowe traktowanie praw swoich członków 

oraz innych podmiotów przez siebie reprezentowanych w zakresie zarządzania tymi 

prawami lub dochodzenia ich ochrony; - organizacja nie może bez ważnych powodów 

odmówić zgody na korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych, w 

granicach wykonywanego przez siebie zarządu; - organizacja nie może bez ważnych 

powodów, odmówić podjęcia zarządzania prawem autorskim lub prawem pokrewnym; - 

organizacje zbiorowego zarządzania mogą zawierać porozumienia dotyczące udzielania 

licencji na korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych oraz poboru 

wynagrodzeń z tytułu tego korzystania na zasadach określonych w tych 

porozumieniach.  

W zakresie swojej działalności organizacja zbiorowego zarządzania może się 

domagać udzielenia informacji oraz udostępnienia dokumentów niezbędnych do 

określenia wysokości dochodzonych przez nią wynagrodzeń i opłat.  

Warto też zaznaczyć, że wysokość wynagrodzeń, dochodzonych w zakresie 

zbiorowego zarządzania przez organizacje powinna uwzględniać wysokość wpływów 

osiąganych z korzystania z utworów i przedmiotów praw pokrewnych, a także charakter 

i zakres korzystania z tych utworów i przedmiotów praw pokrewnych. Zarządzanie to 

wykonuje zgodnie ze swoim statutem. 

Warto też pamiętać, że w przypadku stwierdzenia naruszenia zakresu udzielonego 

zezwolenia, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

wzywa organizację do usunięcia naruszenia w wyznaczonym terminie z zagrożeniem 

cofnięcia zezwolenia. 

Zezwolenie na działalność, udzielone przez ministra może być również cofnięte, 

jeżeli organizacja: nie wykonuje należycie obowiązków w zakresie zarządzania 

powierzonymi jej prawami autorskimi lub pokrewnymi oraz ich ochrony; narusza 

przepisy prawa w zakresie udzielonego zezwolenia; nie wypełnia obowiązku złożenia 
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do zatwierdzenia tabel wynagrodzeń za korzystanie z utworów lub przedmiotów praw 

pokrewnych. 

Decyzja ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego 

o udzieleniu lub o cofnięciu zezwolenia na podjęcie wykonywania przez organizację 

zbiorowego zarządzania jej uprawnień podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Na dzień dzisiejszy, zgodnie informacji 

podanej w Monitorze Polskim, funkcjonuje dwanaście organizacji zbiorowego 

zarządzania. 

Organizacje zbiorowego zarządzania mogą zawierać porozumienia dotyczące 

udzielania licencji na korzystanie z utworów lub przedmiotów praw pokrewnych oraz 

poboru wynagrodzeń z tytułu tego korzystania na zasadach określonych w tych 

porozumieniach. Organizacje zawierają porozumienia dotyczące wspólnego poboru 

wynagrodzeń za korzystanie z przedmiotów praw pokrewnych na polu eksploatacji oraz 

ich odtwarzanie na zasadach określonych w tych porozumieniach i zatwierdzonych 

tabelach wynagrodzeń. 

Organizacje zbiorowego zarządzania mogą, w drodze porozumienia, wskazać 

spośród siebie jedną organizację upoważnioną do wykonywania określonych czynności, 

bądź wyznaczyć podmiot który w ich imieniu będzie te czynności wykonywać w 

oparciu o udzielone zezwolenia i pełnomocnictwa. 

 

УДК 339.1:658.8 

Сергій Воєвода, Наталія Ліповська-Маковецька 

ДЕРЖАВНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК СКЛАДОВА ТЕОРІЇ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ 

Загальний контекст проблем державного маркетингу визначається на 

перетині теорії державного управління та теорії маркетингу. Теорія державного 

управління традиційно концентрується на дослідженні теоретико-методологічних 

засад державного управління як цілеспрямованого впливу держави на стан і 

розвиток суспільних процесів і відносин, поведінку і діяльність особи з метою 

досягнення цілей і реалізації функцій держави; закономірностей державотворчих 

процесів; оптимізації систем державного управління. Державний маркетинг як 

складова державного управління принципово не змінює предметності його теорії, 

однак надає зазначеній предметності маркетингового виміру. Теоретико-

методологічні новації стосуються інтерпретації основних складових маркетингу в 

межах теорії державного управління. 

Окремі аспекти маркетингової проблематики в контексті розвитку теорії та 

механізмів державного управління розглядаються в роботах О. Агаркова, Є. 

Ромата, В. Щербаня та інших вітчизняних і зарубіжних дослідників. З наукового 

погляду достатньо чітко обґрунтовано загальну тенденцію маркетингової 

переорієнтації державного управління як на світовому, так і на національному 

рівнях. 

Основна проблематика теорії державного управління концентрується 

навколо питань щодо місця державного маркетингу в загальному процесі 

державного управління, соціальної ролі державного маркетингу в процесах 

управління соціально-ринковими трансформаціями українського суспільства, 
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концептуально-доктринальних та нормативно-правових засад становлення 

державного маркетингу як складової державного управління в Україні. По-друге, 

це аналіз інструментально-технологічних аспектів державного маркетингу, тобто 

технології його застосування в державному управлінні як інструмента 

обгрунтування та досягнення його стратегічних цілей. Вихідними основами 

аналізу тут є узагальнення світового досвіду застосування маркетингу в 

державному управлінні та визначення ролі державного маркетингу в процесі 

здійснення адміністративної реформи в Україні. У дослідженнях з державного 

управління вітчизняні науковці вже ставлять питання про виділення та 

структурування проблем державного маркетингу, хоча в цьому аспекті його 

аналіз поки що здійснюється на досить узагальненому рівні.  

На нашу думку, подібне визначення проблем державного маркетингу є 

очевидно редукованим. По-перше, з нього виключені принципово важливі 

компоненти будь-якого маркетингового управління (маркетингові стратегія, 

планування, маркетингова інформаційна система), у той же час увага фіксується 

лише на комплексі маркетингу державного управління. По-друге, проблемне поле 

визначається без урахування функціональної специфіки державного управління, 

яка визначає структуру проблемного поля державного маркетингу. По-третє, не 

береться до уваги проблематика функціонування державного маркетингу як 

атрибута організаційної діяльності, у той час як державний маркетинг - це 

передусім теорія і практика прийняття управлінських рішень щодо стратегії 

держави як певного організаційного цілого в умовах ринкового соціокультурного 

оточення на основі аналізу факторів макро- та мікромаркетингового середовища з 

метою реалізації інтересів соціальних суб’єктів. Важливою характеристикою 

державного маркетингу є поняття системи маркетингу в державному управлінні, 

яке використовується для встановлення соціокультурних характеристик 

державного маркетингу. Відповідно, в межах системи державного маркетингу 

здійснюється аналіз факторів маркетингового середовища, оцінюється їх вплив на 

діяльність державних і соціальних інститутів, проводяться маркетингові 

дослідження, обробляється інформація і на цій основі розробляється стратегія 

регулювання соціально-орієнтованих ринкових процесів, щоб здійснювати 

управління відповідними державними органами для практичного втілення 

задуманого. По-четверте, не враховується поведінкова роль державного 

маркетингу, тобто його спрямованість на визначення глобальних соціокультурних 

змін у суспільстві в контексті переорієнтації на задоволення потреб споживачів 

(громадян). 

Функціонально розглянуті компоненти державного маркетингу охоплюють 

усю управлінську діяльність органів державної влади - інформаційно-аналітичну, 

організаторську, управління та контролю, владного регулювання тощо. Сьогодні 

на першому плані знаходиться проблематика, пов’язана з використанням 

маркетингових методології та технології для вдосконалення управління процесом 

прийняття рішень і усунення проблем у сфері державного управління, що 

виникають у процесі його реформування. Велику увагу дослідники приділяють 

питанням розробки маркетингового інструментарію для дослідження суб’єкт-

об’єктних відносин у державному управлінні та реалізації управлінської стратегії 



     Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції  

 135 

органами державної влади. 

Таким чином, проблеми державного маркетингу як складової науки 

державного управління складається з двох рівнів. На соціально-управлінському 

рівні виокремлюються проблеми соціально-управлінського потенціалу, взаємодії 

з соціальним середовищем, суб’єкт-об’єктних відносин, нормативних основ, 

моделей управлінської діяльності. На технологічному рівні основу проблемного 

поля складають питання державної маркетингової стратегії, маркетингової 

політики, інформаційного забезпечення, маркетингових комунікацій, 

маркетингового планування, організаційної структури державного маркетингу, 

системи маркетингового інструментарію. 

 

УДК 339.92 

Наталія Войтович 

МІЖНАРОДНИЙ ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕСАХ 

РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Підвищення техніко-економічних показників і забезпечення 

конкурентоспроможності на міжнародних ринках обумовлено створенням 

інноваційних технологій, їхнім ефективним поширенням і масштабами 

використання. Темпи відновлення й освоєння та ефективність економічного обігу 

технологій багато в чому визначаються участю країни в цілому, а конкретніше, 

участю науково-дослідних установ, підприємств і організацій, у міжнародному 

трансфері технологій. Тому й показники участі країн у міжнародному трансфері, в 

експорті та імпорті технологій і динаміка їхньої зміни в часі є важливими 

індикаторами економічного розвитку [3, c. 24]. 

Міжнародний трансфер технологій (МТТ) у багатьох випадках може стати 

визначальним чинником економічного зростання. Інноваційна діяльності можлива 

тільки при функціонуванні повноцінної інфраструктури, до складу якої мають 

входити університети, технологічні та наукові парки, інноваційні центри, бізнес-

інкубатори, інвестиційні та венчурні фонди тощо. Такі структури найефективніше 

забезпечують співпрацю освіти, науки, виробництва.  

Досвід закордонних країн та країн СНД свідчить, що створення новітніх 

технологій, у тому числі найоригінальніших і найперспективніших, не є ознакою їх 

прямого використання навіть у ринкових умовах господарювання. Важливо на 

державному рівні розробити механізми, які стимулювали б дослідницькі організації, 

вчених, підприємців до активної участі в технологічному обміні, в освоєнні нових 

технологій і виробленні конкурентоспроможної продукції, сприяли створенню нових 

високотехнологічних робочих місць. Типовим прикладом є США, де в період 1980-

1995 років були створені найважливіші управлінські інновації у сфері трансферу 

технологій. Вони полягали в тому, що законодавці та держава послідовно створили 

правову базу і практично реалізували інструментарій передачі прав на розроблені 

технології за рахунок Федерального бюджету (тобто платників податків) науковим 

установам-розробникам або будь-якому національному виробнику, сприяли розвитку 

кооперації між науково-дослідним сектором і підприємницьким середовищем [1, c. 

96-97]. 

У міжнародному кодексі поведінки в галузі трансферу технологій [5] поняття 
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“міжнародний трансфер технологій” трактується як “…передача 

систематизованого знання про виробництво продукту, про застосування процесу 

або надання обслуговування, що не поширюється на угоди з простого продажу 

або звичайні договори оренди товарів”. 

Однак, таке визначення є дуже спрощеним, у першу чергу, тому що 

міжнародний трансфер технологій слід розглядати у двох площинах: 

→ комерціалізація технологій (трансфер технологій зі сфери НДДКР у 

виробництво); 

→ транснаціональний трансфер, тобто експорт/імпорт технологій – 

переміщення технологій між різними інституціональними середовищами [4]. 

Система міжнародного трансферу технологій є системою взаємодії 

економічних суб’єктів з переміщення технологій та інновацій на основі попиту і 

пропозиції на міжнародному ринку технологій. Трансфер технологій відбувається 

на багатьох етапах, коли технологія починає рух. Можна виокремити три типи 

існування міжнародного трансферу технологій: 

1. Передача на стадії НДДКР з науково-дослідницьких навчальних чи 

дослідних академічних закладів до відомчих чи галузевих лабораторій з метою 

подальшого доопрацювання до стадії дослідного виробництва. 

2. Передача на стадії завершення ДКР з дослідницьких установ у промислові 

фірми для остаточного освоєння технології в промислових масштабах. 

3. Передача спеціально створеним компаніям [2, с. 156]. 

Одним із чинників, що перетворює міжнародний трансфер технологій на 

визначальну рису інноваційного розвитку як розвинених країн, так і країн, що 

розвиваються, є його двостороння направленість (рис. 1). 

 
Рис. 1. Двостороння направленість міжнародного трансферу технологій 

Висновки. Велика швидкість змін технологій і продуктів у сучасних умовах 

призводить до необхідності використання концепції “відкритих інновацій”, яка 

передбачає об’єднання зусиль багатьох учасників інноваційного процесу, а отже, 

й інтенсифікацію міжнародного трансферу технологій. Успішна комерціалізація 

технології передбачає наявність в учасників цілісного стратегічного бачення, 

необхідної мотивації, технічних можливостей, наукового потенціалу та 

відповідних фінансових ресурсів. Можливий ефект від комерціалізації технологій 

важливо оцінити ще на стадії попередніх досліджень, щоб виявити 

В

чені з-

за 

кордон

у 

С

учасні 

техноло

гії  

І

нноваці

ї 

н

оу-хау 

ідеї 

Вис
око-

технологі
чна 

продукція 

Нав
чання 

спеціаліс
тів за 

кордоном 

Виїзд 

за кордон 

кваліфікован

их 

спеціалістів 

С

учасні 

техноло

гії  

 

Ін

новації 

н

оу-хау 

ідеї 

 

Вис
око-

технологі
чна 

продукція 
 

І М П О Р Т 

М
ІЖ

Н
А

Р
О

Д
Н

А
 Д

ІЯ
Л

Ь
Н

ІС
Т

Ь
 

У
 С

Ф
Е

Р
І 

Н
Д

Д
К

Р
 

Е К С П О Р Т 



     Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції  

 137 

перспективність пропонованих інноваційних ідей. Для підсилення ефекту синергії 

трансферу знань та технологій важливо здійснити радикальний поворот до потреб 

науки й освіти в Україні, створивши новий механізм підтримки сфери НДДКР на 

принципах відкритих інновацій із вмотивованим залученням бізнес-структур.  
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УДК 339.1:658 

Наталія Гаврилюк 

ЕФЕКТИВНІСТЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛОГІСТИЧНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «НОВА ПОШТА» 

В умовах сучасного світу для економічного успіху кожному підприємству 

дуже важливо знати свого споживача, уміти швидко реагувати на всі його вимоги 

та потреби. Необхідно займатися вивченням ефективних можливостей і методів 

продажу товарів, здійснювати роботу з формування потреб населення, 

підвищувати престиж торгової марки та підприємства. Всі ці види діяльності 

підприємства асоціюються з маркетингом. 

Таким підприємством, яке задовольняє потреби споживачів, доцільно 

виділити Нову пошту. «Нова Пошта» — це заснована у 2001 році українська 

компанія, що забезпечує сервіс експрес-доставки документів, вантажів і посилок 

для фізичних осіб та бізнесу. 

Окрім відправки та отримання, в «Нова пошта» можна замовити низку 

додаткових послуг, які враховують максимальну кількість побажань клієнтів і 

будь-які особливості відправлень: зберігання вантажу; доставка в часові 

інтервали; зворотня доставка; переадресування та перенаправлення; підйом на 

поверх; пакування; грошові перекази; суботня доставка; пункт передачі; SMS-

трекінг. 

Перевезення здійснюється за технологіями доставки: «відділення — 

відділення», «відділення — двері», «двері — відділення», «двері — двері». 

Місія компанії – робити доставку легкою для життя і бізнесу, спрощувати 

життя клієнтам. Для цього команда «Нова пошта» впроваджує нові продукти і 

сервіси, орієнтуючись на міжнародні стандарти та кращий світовий досвід. 

Мережа «Нова пошта», станом на січень 2017 р., складається з понад 2300 

відділень, 1400 поштоматів для видачі/прийому посилок та 37 сортувально-

http://eir.pstu.edu/bitstream/handle/123456789/333/37.1.pdf?sequence=1
http://www.fordham.edu/law/faculty/patterson/tech&hr/materials/codetfrtech.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/SMS
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
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перевантажувальних терміналів. За 2016 рік компанія доставила по Україні понад 

110 млн відправлень. 

У 2016 році американське видання Inc. включило компанію «Нова пошта» до 

рейтингу топ-5000 європейських компаній, що демонструють найшвидший темп 

розвитку. 

Продовжує набирати популярності адресна доставка: в компанії фіксують 

суттєве зростання попиту на сервіс за типом Адреса-Адреса і Відділення-Адреса. 

У I кварталі цього року показники за ними склали на 59% та 49% відповідно 

більше, ніж в I кварталі 2016 року. На 32% зросла й кількість доставок у 

поштомати. Найпопулярнішими видами відправлень залишаються невеликі 

посилки та документи. 

Впродовж останніх чотирьох місяців «Нова пошта» почала інформувати 

клієнтів у месенджері Viber та тестувати технологію iBeacon, яку цього року 

планується масштабувати по столичній мережі компанії. Нещодавно «Нова 

пошта» також відкрила перше відділення в Італії, що вже нарощує вантажопотік в 

Україну. 

Серед інших новин кварталу – перемога мобільного додатку «Нова пошта» в 

конкурсі, ініційованому корпорацією Google. Найближчим часом компанія 

презентує нові можливості для користувачів додатку. Серед них – оформлення 

повернення вантажу, відстеження міжнародних відправлень тощо. 

В 2017 році «Нова пошта» продовжує реалізовувати довгострокову соціальну 

ініціативу – проект «Гуманітарна пошта України». Протягом трьох місяців у 

співпраці зі понад 150 волонтерськими об’єднаннями компанія безкоштовно 

доставила майже 10 000 гуманітарних вантажів загальною вагою понад 445 т. 

Отже, ТОВ «Нова Пошта» є підприємством-лідером в галузі поштового 

зв'язку, яка націлена задовольняти потреби і запити своїх клієнтів, що вважається 

основним  в маркетингу. Зберігаючи своє лідерство на українському ринку, 

підприємство прагне стати повноправним оператором на українському ринку 

поштових послуг з використанням високих технологій. Досягти цього 

підприємство може завдяки удосконаленню основної діяльності, впровадженню 

новітніх послуг, які будуть відповідати потребам споживачів. Це істотно зміцнить 

положення підприємства й принесе додатковий прибуток . Тому стратегічна мета 

діяльності повинна бути спрямована на збереження лідерства на поштовому 

ринку. Здійснення цієї мети може бути здійснене за рахунок наступних заходів: 

підвищення якості вже існуючих послуг; перегляду асортименту надаваних 

послуг та вилученню з обігу тих послуг, які не відповідають загальній поштовій 

діяльності; розширення асортиментного ряду послуг за рахунок впровадження 

нових видів; 

поліпшення роботи зі споживачами; 

проведення постійних маркетингових досліджень поштового ринку країни, 

споживачів та їх потреб, конкурентів та їхньої діяльності; 

проведення гнучкої тарифної політики; 

зміцнення авторитету на внутрішньому ринку поштових послуг ; 

впровадження рекламних заходів та розробка системи стимулюванню збуту 

на підприємстві; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://novaposhta.ua/news/rubric/2/id/3562
https://novaposhta.ua/news/rubric/2/id/3562
https://novaposhta.ua/news/rubric/2/id/3669
https://novaposhta.ua/news/rubric/2/id/3643
https://novaposhta.ua/news/rubric/2/id/3645
https://novaposhta.ua/news/rubric/2/id/3645
https://novaposhta.ua/humanitarian_post
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підвищення фінансової стабільності підприємства за рахунок впровадження 

системи організації та планування діяльності. 
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УДК 657.471 

Тетяна Гдира, Наталія Гаврилюк 

ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ПРОЦЕСУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ 

Сучасні умови господарювання надають підприємствам повну самостійність 

з питань виробництва  продукції, робіт, послуг: планування і організація 

технологічного процесу, обсяги виробництва, структура продукції  та ін. 

Правильно обрана стратегія виробництва та відповідні обсяги випуску продукції, 

робіт, послуг забезпечують бажаний обсяг реалізації та фінансові результати – 

прибутки, що відповідають масштабам цієї діяльності. Від обсягів виробництва  

продукції, робіт, послуг залежить фінансовий стан будь-якого підприємства. 

Майбутній прибуток підприємства створюється, в основному, на стадії 

виробництва, оскільки найбільш надійним і чесним способом його отримання є 

постійне скорочення витрат і зниження собівартості продукції за рахунок 

економного витрачання сировини та матеріалів; підвищення продуктивності праці 

та зниження трудових витрат; збільшення ефективності використання основних 

засобів, а також за рахунок інших факторів.  

Для об’єктивної оцінки фінансового стану підприємства необхідно володіти 

інформацією про досягнуті результати господарювання. Аналіз виробництва  

продукції, робіт, послуг забезпечує визначення відповідних показників. Метою 

такого аналізу є знаходження шляхів збільшення обсягів виробництва  продукції, 

робіт, послуг порівняно з конкурентами, розширення частки ринку при 

максимальному використанні виробничих потужностей і, як результат, - 

збільшення прибутку підприємства. 

Процес виробництва є сукупністю операцій з виготовлення продукції, робіт, 

послуг та одним з основних процесів господарської діяльності. У процесі 

виробництва використовуються природні ресурси, сировина, матеріали, паливо, 

енергія, трудові ресурси, основні засоби, здійснюються інші витрати. Кінцевим 

продуктом виробництва є готова продукція, випуск якої є головною метою 

діяльності виробничого підприємства. 

Обсяг виробництва продукції може бути виражений у натуральних, умовно-

натуральних і вартісних показниках. Вартісні показники (гривні, копійки) 
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використовують для узагальнюючої характеристики обсягів виробництва 

продукції. Натуральні вимірники (штуки, метри, кубометри, тонни) застосовують 

при аналізі обсягів виробництва та реалізації продукції за окремими видами та 

групами однорідної продукції. Умовно-натуральні-показники (наприклад, тисячі 

умовних банок, кількість умовних ремонтів та ін.) використовують для 

узагальнюючої характеристики обсягів виробництва та реалізації продукції. Як 

правило, це відбувається на підприємствах, які виготовляють однорідну 

продукцію у різній за обсягом тарі. 

У процесі аналізу виробничої діяльності підприємства, на думку фахівців, 

потрібно розглянути  такі питання: 

а) якість планування виробництва, напруженість і обґрунтованість планів 

діяльності як у цілому, так і щодо окремих виробничих підрозділів; 

б) оцінка виконання планів виробництва, постачання й реалізації продукції, 

динаміка обсягів виробництва; 

в) визначення основних факторів, що впливали на загальні обсяги 

виробництва протягом останніх років і зокрема у звітному періоді; 

г) розкриття взаємозв’язку і взаємозумовленості показників обсягу 

виробництва, реалізації, асортименту, якості продукції та ін.; 

д) визначення внутрігосподарських резервів зростання обсягів випуску і 

реалізації продукції, а також розробка заходів щодо їх повного та ефективного 

використання. 

Виходячи з поставлених завдань, основними об’єктами аналізу є: обсяг 

виробництва продукції; ритмічність виробництва продукції; якість і 

конкурентоспроможність продукції; асортимент і структура продукції; резерви 

збільшення обсягу виробництва та реалізації продукції. 

Розрізняють наступні етапи аналізу виробництва продукції: 

1. Маркетинговий аналіз – передбачає проведення аналізу кон’юнктури 

ринку, цінової політики підприємства, системи розподілу продукції, 

конкурентоспроможності продукції і стадій життєвого циклу товару. 

2. Аналіз організаційно-технічного рівня підприємства. 

3. Аналіз обсягу та структури виробництва продукції – передбачає вивчення 

динаміки та виконання плану виробництва валової і товарної продукції порівняно 

з обсягом проданої продукції; аналіз виконання виробничої програми за 

асортиментом; оцінку структури продукції та впливу структурних зрушень на 

виконання виробничої програми. 

4. Аналіз якості продукції. 

5. Аналіз ритмічності виробництва. 

6. Аналіз резервів збільшення обсягу виробництва. 

Отже, від обсягів виробництва  продукції, робіт, послуг залежить фінансовий 

стан будь-якого підприємства, його конкурентоспроможність в умовах ринкової 

економіки.  
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ПРИЧИНИ ТА ЗАВДАННЯ АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО 

ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ 

Актуальність дослідження. В умовах закономірною циклічності 

функціонування соціально-економічних систем з високою часткою ймовірності 

має місце ризик виникнення  кризового фінансового стану як на макро-, так і на 

мікрорівні. Застосування антикризових заходів дозволяє вивести господарюючі 

суб'єкти на оновлені і більш прогресивні ступені розвитку. У сучасних умовах 

організації як правило не в повному обсязі реалізують сучасний інструментарій 

антикризового фінансового управління, не маючи часто стратегічного плану та 

орієнтуючись на короткостроковий ефект в бізнесі. 

Мета дослідження. Визначити основні причини та заходи антикризового 

фінансового планування. 

Результати дослідження. Фінансова криза проявляється в нестачі коштів, 

зростанні простроченої кредиторської заборгованості, падіння продажів, 

зростанні невдоволення персоналу і ін. Організація, яка відчуває на собі 

фінансову кризу, може в результаті припинити своє існування, але може і знову 

відродитися, природно після застосування своєчасних кардинальних заходів [2]. 

В умовах кризового стану найбільш важливо скоротити одні витрати і 

збільшити інші, які здатні зробити компанію прибутковою, а її продукцію 

конкурентоспроможною. Вагоме значення має швидкий приплив грошових 

коштів в організацію. Роботи в обраних стратегічних напрямках вимагають 

залучення позикових коштів із зовнішніх джерел. А цей процес вельми скрутний в 

умовах кризи. 

На жаль, в українських організаціях антикризові заходи часто зводяться лише 

до заходів фінансового оздоровлення та проведення реструктуризації 

кредиторської заборгованості. 

У сучасній літературі в основному розглядається тільки стратегічне 

планування як один з елементів розробки антикризової стратегії. А тактичного і 

операційного планування, на наш погляд, належної уваги не приділяється. Однак 

не можна не відзначити, що саме в антикризовому управлінні планування набуває 

особливої актуальності і значущості. 

Антикризове фінансове планування – це раціональний, формальний, 

перманентний і системний процес. Раціональний в даному випадку означає, що 
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він побудований на основі логіки, аргументації, на причинно-наслідковому 

розумінні що відбуваються в організації процесів. Раціональне антикризове 

планування не протистоїть інтуїції, осяяння, обліку минулого досвіду. Воно 

прагне логічно обґрунтувати ірраціональні чинники, виробити процедури і методи 

оцінки та відбору ідей [1, с. 11]. 

Основними причинами здійснення планування в процесі антикризового 

управління, на наш погляд, є: 

- обґрунтування стратегії виведення організації з кризової ситуації; 

- визначення основних ринкових перспектив організації, обсягу продажів, 

очікуваних фінансових результатів; 

- визначення джерел фінансування намічених заходів. 

В якості основних завдань планування в антикризовому управлінні 

підприємством можна назвати [4, с.72]: 

- формулювання довгострокових, короткострокових і середньострокових 

цілей підприємства; 

- визначення конкретних напрямків діяльності підприємства; 

- планування діяльності підприємства відповідно до потреб ринку; 

- визначення обсягу продажів продукції підприємства; 

- оцінку витрат на виробництво і реалізацію продукції; 

- розробку процедур по внесенню змін і коректив маркетингової політики; 

- інвентаризацію майна і продаж вільних активів; 

- визначення напрямів удосконалення системи оплати праці та організації 

діяльності підприємства в цілому. 

Дослідження показують, що організації, в яких здійснюється антикризове 

фінансове планування, рідше стикаються з гострою кризою, легше долають його 

негативні наслідки. До інших переваг планування відноситься те, що менеджери 

різних рівнів управління вимушені брати участь в процесі антикризового 

планування вже в силу того, що цього від них вимагають вищі керівники. Таким 

чином, процес антикризового фінансового планування неминуче вимагає 

залучення великої кількості менеджерів. Отже, виникає більше ідей, вагоміше 

стають зобов'язання по реалізації запланованих дій під час кризи. 

Антикризове фінансове планування забезпечує менеджерів конкретним 

набором загальних правил і припущень, на яких можуть базуватися плани, які 

складаються. Хоча скласти універсальний закінчений список таких правил 

неможливо в силу суттєвих відмінностей між організаціями та їх середовищем. 

Ефективність антикризового фінансового планування визначається ступенем 

досягнення цілей пом’якшення, нейтралізації або позитивного використання 

кризи в зіставленні з витраченими на це ресурсами. Отже, антикризове фінансове 

планування – це цілеспрямований процес, головною метою якого є забезпечення 

стійкого функціонування та розвитку підприємства [3, с. 79]. 

Висновки. Планування в антикризовому управлінні є безперервним 

процесом вивчення шляхів і методів удосконалення діяльності організації за 

рахунок виявлених можливостей, умов та факторів. І плани в умовах 

антикризового управління не повинні носити директивного характеру - вони 

повинні змінюватися відповідно до конкретної ситуації. 
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СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМ РОЗВИТКОМ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Актуальність дослідження.  З переходом на ринкові відносини вітчизняні 

вчені та фахівці в області фінансового менеджменту усвідомили важливість 

проблеми розробки фінансової стратегії підприємства для перспективного 

управління фінансовою діяльністю на основі наукової методології передбачення її 

напрямків і форм, адаптації до загальних корпоративних цілей розвитку 

підприємства і умов зовнішнього і внутрішнього фінансового середовища. Саме 

концепція стратегічного фінансового управління відображає позиціонування 

підприємства, включаючи його фінансову позицію, представлення в системі 

принципів і цілей функціонування, механізмі взаємодії суб'єкта та об'єкта 

управління, характер взаємовідносин між елементами господарської та 

організаційної структури і формах їх адаптації до суттєвих змін 

макроекономічного характеру. 

Мета дослідження. Визначення місця стратегічного управління у 

фінансовому розвитку підприємства. 

Результати дослідження. В умовах ринкових відносин, самостійності 

підприємства, відповідальності за результати своєї діяльності виникає об’єктивна 

необхідність визначення тенденцій фінансового стану, орієнтації у фінансових 

можливостях і перспективах, оцінці фінансового стану інших суб’єктів 

господарювання. Вирішити ці питання допомагає фінансова стратегія 

підприємства [1, с. 4]. 

Фінансова стратегія розвитку підприємства виробляється на основі аналізу 

фінансового стану, ефективності управління підприємством, прогнозів стану 

ринків продукції, що випускається, оцінки потенційних ризиків, а також аналізу 

його сильних і слабких сторін. 

Так як фінансова стратегія охоплює всі аспекти діяльності підприємства, то 

вона вирішує і завдання забезпечення фінансової стійкості підприємства в умовах 

ринку. 

Слід відмітити, що стратегічне управління виникло на основі розвитку 

методології стратегічного планування, яке складає його сутнісну основу. На 

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%9625528
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%9625528
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відміну від звичайного довгострокового планування, заснованого на концепції 

екстраполяції сформованих тенденцій розвитку, стратегічне планування 

враховувало не тільки ці тенденції, але і систему можливостей і небезпек 

розвитку підприємства, виникнення надзвичайних ситуацій, здатних змінити 

сформовані тенденції в майбутньому періоді. 

Підприємство як об’єкт стратегічного управління – це відкрита комплексна 

система, яка інтегрує всі напрями та форми господарської діяльності різних 

структурних його підрозділів [3, с. 184]. 

Головними завданнями фінансової стратегії є такі [2, с. 159]: 

- визначення способів проведення успішної фінансової стратегії та 

використання фінансових можливостей; 

- визначення перспективних фінансових взаємовідносин із суб’єктами 

господарювання, бюджетом, банками та іншими фінансовими інститутами; 

- фінансове забезпечення операційної та інвестиційної діяльності на 

перспективу;  

- вивчення економічних та фінансових можливостей імовірних конкурентів, 

розроблення та здійснення заходів щодо забезпечення фінансової стійкості; 

- розроблення способів виходу із кризового стану та методів управління за 

умов кризового стану підприємств. 

Зазначимо, що головною метою фінансової стратегії підприємства є 

максимізація його ринкової вартості та підвищення ефективності діяльності. Вона 

досягається шляхом конкретизації цілей з урахуванням завдань та особливостей 

майбутнього фінансового розвитку підприємства. Система стратегічних 

фінансових цілей повинна забезпечувати формування достатнього обсягу власних 

фінансових ресурсів і високу рентабельність використання власного капіталу; 

оптимізацію структури активів й оборотного капіталу; встановлення прийнятного 

рівня фінансових ризиків у процесі здійснення виробничо-господарської 

діяльності підприємства у довгостроковій перспективі. 

Важливою частиною фінансової стратегії є розробка внутрішніх нормативів, 

з допомогою яких визначаються, наприклад, напрямки розподілу прибутку, такий 

підхід успішно використовується в практиці зарубіжних компаній. 

На етапі прийняття основних стратегічних фінансових рішень, виходячи з 

поставлених цілей і цільових стратегічних нормативів фінансової діяльності, 

визначаються головні стратегії фінансового розвитку підприємства, фінансова 

політика по окремим аспектам його фінансово-господарської діяльності, 

формується портфель стратегічних рішень для реалізації поставлених цілей і 

здійснюються їх оцінка і відбір. Це дозволяє сформувати комплексну програму 

стратегічного фінансового розвитку підприємства. 

Висновки. Виходячи з усього вищевикладеного, можна зробити висновок 

про те, що важливою умовою існування організації є вміння розробити і 

реалізувати фінансову стратегію, здатну ефективно використовувати наявні в 

наявності фінансові ресурси, а, отже, підтримувати фінансову стійкість 

підприємства на належному рівні. 
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УДК 336.7 

Олександр Євтух 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ 

Загальною метою будь-якої ефективної монетарної політики є сприяння 

швидкому розвитку економіки та забезпечення його стабільності. Економісти 

розвинених країн прийшли сьогодні до спільного погляду на питання того, як 

монетарна політика впливає на розвиток економічних систем. Зокрема, сьогодні 

майже всі фахівці сходяться у тому, що експансіоністська монетарна політика, 

хоча і може дещо пришвидшити розвиток економіки у короткі періоди часу, однак 

не сприяє зростанню економіки на тривалий період. Зокрема, таку думку 

висвітлює Ф.Мішкін у своїх роботах [1]. Прагнення стимулювати розвиток 

економіки за рахунок збільшення обсягу грошової маси монетарними 

інструментами  призведе в кінцевому підсумку лише до зростання рівня інфляції в 

країні. Фактично якщо економічні контрагенти очікують майбутнє зростання цін, 

то експансіоністська монетарна політика призведе до інфляції, не маючи жодного 

впливу на обсяги виробництва і зайнятість – тільки неочікувана монетарна 

експансія буде впливати на економічну активність (такий погляд утвердився у 

економічній думці починаючи завдяки працям Роберта Лукаса, який показав, що 

очікування ринку мають важливий вплив на всі галузі економіки [2,3,4). 

Звідси монетарні інструменти будуть ефективними лише для сглажування 

короткострокових коливань у обсягах випуску і (відповідно)  зайнятості. Причому 

деякі зарубіжні фахівці навіть висловлюють сумніви щодо можливостей 

пом’якшувати економічні цикли за рахунок монетарних засобів. Окрім того, 

управління економічними циклами шляхом застосування монетарних засобів 

наштовхується ще на одну трудність: між зміною етапу економічного циклу до  

усвідомлення щодо початку змін у напрямку розвитку економіки, а тим більше  до 

реалізації монетарних заходів проходить достатньо довгий проміжок часу – 

достатньо довгий для того щоб ефективно корегувати зміни у економічній 

активності спричинені циклічним розвитком економіки. Ще однією трудністю у 

практичному використанні монетарних засобів для регулювання економічного 

розвитку є той факт, що багато центральних банків розвинених країн в цьому 

випадку стикаються з політичним тиском уряду, який прагне до впровадження 

експансіоністської монетарної політики.  

https://www.pdaa/
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%9629210:%D0%90%D0%BA%D1%82.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1.%D1%83%D0%BF%D1%80.
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%9629210:%D0%90%D0%BA%D1%82.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1.%D1%83%D0%BF%D1%80.
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%9629210:%D0%90%D0%BA%D1%82.%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1.%D1%83%D0%BF%D1%80.


     Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції  

 146 

Як підсумок, ефективна монетарна політика буде спрямовуватись в першу 

чергу на інші цілі окрім стимулювання обсягів випуску або зниження рівня 

безробіття. Які ж цілі повинні бути поставлені тоді перед нею?  

Починаючи з  середини 60х років ХХ сторіччя однією з найбільш актуальних 

проблем постала інфляція. Це стосується як розвинених країн, так і країн з 

перехідними економіками.  

І країни відчули на своєму досвіді негативні наслідки високого рівня інфляції 

– невпевненість економічних агентів щодо майбутнього рівня цін, як наслідок 

труднощі у прийнятті обгрунтовних фінансових рішень і загальне зниження 

ефективності функціонування економічної системи [5]. Лише низькі і стабільні та 

прогнозовані рівні інфляції в країні дозволяють підвищити рівень продуктивності 

використання ресурсів країни і підвищити ефективність економічного розвитку. 

  Виходячи з цього  першою метою проведення монетарної політики країни 

повинно бути забезпечення низького і одночасно чітко прогнозованого рівня 

інфляції7. Окремі науковці та спеціалісти центральних банків розвинених країн 

висловлюють думку, що для їх економічних умов інфляція повинна знаходитись 

на рівні 2-3% на рік. Така думка є обгрутнованою, якщо во главу угла ставити 

забезпечення цінової стабільності.  

Другою і не менш важливою метою монетарної політики є підтримання 

стабільного курсу національної валюти. Підтримання стабільного курсу по-

перше, запобігає підвищенню цін (виражених в гривні) на імпортні товари, по-

друге, дозволяє усунути ризик стрімких стрибків валютного курсу8 і по-третє, 

знижує девальваційні очікування суб’єктів економіки.  

Проблема полягає в тому, що валютний курс і інфляційні процеси 

взаємопов’язані між собою. Примусове зниження курсу національної валюти (яке 

здійснювалось в Україні в 2003-початку 2008 рр. - в часи непомірно великого 

позитивного сальдо платіжного балансу) потребує додаткової емісії, яка в свою 

чергу викликає інфляцію. З іншого боку, зростання курсу іноземної валюти 

призводить до подорожчання імпортної продукції, що також певним чином 

викликає інфляційні процеси. Інфляція відбувається  одночасно зі зростанням 

обсягу грошової маси – а це зростання призводить до знецінення національної 

грошової одиниці. 

Іншими словами, мета монетарної політики повинна бути двоякою: 

підтримання низького рівня інфляції і одночасно стабільного валютного курсу. 
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Олександр Тихонович Євтух 

КРЕДИТ ЯК ІНСТРУМЕНТ НОРМУВАННЯ 

ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН 
Вивчення кредиту як суспільного явища є достатньо складною справою. Для 

глибшого наукового пізнання предмета дослідження і пошуку шляхів 

ефективного управління кредитним процесом ми пропонуємо використовувати 

теорію нормування, яка була описана нами раніше, Ця теорія дає нам можливість 

виявити певні норми та нормативи, що забезпечують пізнання процесів, явищ і 

ефективне управління ними. Необхідність визначення норм і нормативів є 

завданням будь-якої теорії. Не є виключенням і теорія кредиту, яка висвітлює, 

окрім суті кредиту, ще й певні закономірності, принци¬пи та методи роботи з 

ним. 

Довіра і відповідальність – це категорії багатьох суспільних наук , які мають 

пряме відношення до формування взаємокредитного суспільства, що забезпечує 

багатство людини і нації. У тих країнах, де громадяни виявляють високу 

відповідальність, вища довіра в суспільстві, сильніше розвинені кредитні 

відносини, вищий розвиток цивілізації. 

Американський досвід взаємокредитування є основою політичної та 

економічної стабільності в країні, добробуту нації й спонукальним мотивом до 

високоефективної праці, відповідального відношення її громадян до справ, 

навколишніх людей і природи. 

Аналогічною дорогою сьогодні починають рухатися і спільноти євро-

пейських країн. 

Процес нормування кредитних відносин, окрім визначення принципів 

кредитування, вимагає встановлення і їх кількісних показників (нормативів), 

дотримання яких забезпечує найбільшу капіталізацію благ. Кредитоспроможність 

позичальника вимірюється різними показниками – як загальноприйнятими 

фінансовими стандартами DCR і LTR, так і менш відомими. При цьому необхідно 

відзначити, що якщо норми кредитування є достатньо стабільними, то нормативи 

найбільш схильні до змін. Кількісні показники норм великою мірою залежать від 

рівня розвитку довірчо- відповідальних (економічних) відносин у суспільстві. Так, 

наприклад, загальноприйнятий показник платоспроможності підприємтва 

(відношення власного капіталу до його активів) у Японії не нижче 20 %, в 
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Німеччині – 30 %, в Англії – 40 %. Для економіки України його значення складає 

близько 50 %. 

Нормативи, як правило, застосовуються не тільки для оцінки 

відповідальності позичальника, але також і для управління його якістю, тобто для 

підвищення його відповідальності. Для управління якістю позичальника 

використовуються різні нормативи, але найбільш вживаними є: LTR 

(співвідношення розміру власного капіталу до величини інвестицій) . Іншим 

важливим показником, який використовується для оцінки і управління 

відповідальністю позичальника, є LTV (спів-відношення величини кредиту до 

величини вартості застави). У практиці кредитування розвинених в економічному 

відношенні країн показники LTR і LTV можуть бути різними, але, як правило, в 

межах сталих параметрів (LTV < 70 %, LTR>30 %) . 

Учасники кредитних відносин допомагають один одному в збільшенні 

вартості, яку вони мають в своєму розпорядженні. 

Необхідно відзначити, що надання благ у суспільстві повинне здійснюватися 

на ринкових умовах і дії закону еквівалентності грошей, які й забезпечують 

зростання багатства всіх учасників кредитного процесу. 

Розглядаючи проблеми суспільств з перехідними економіками, стає 

очевидною важливість і необхідність формування норм довірчо-відповідальних 

відносин у цих країнах. Формування таких норм у суспільствах країн 

постсоціалізму є найважливішим завданням не тільки для практиків, політиків, 

економістів, юристів та педагогів, але й для вчених. 

У сучасній економіці довірчо-відповідальні відносини починаються з довіри 

до національної або міжнаціональної грошової одиниці. Паперові гроші, не 

говорячи вже про електронні, є кредитом, тому довіра до національної валюти 

багато в чому визначається діями урядів і результатами грошово-кредитної 

політики центральних банків по забезпеченню її стабільності. 

Для України важливо як можна швидше вийти на рівень фінансово-

кредитних відносин, що існують у США. і Японії, і не допустити тих недоліків, 

які мають місце у ряді розвинених країн, а саме: вираженого абстрагування 

людських відносин. Запорукою цього є забезпечення пріоритету норм над 

нормативами в свідомості людини, що є основою усвідомлених духовно-етичних і 

правових взаємовідносин. 

 

УДК 330.34:338 

Петро Захаров, Олена Бундак 

СИСТЕМА ПІДТРИМКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ЕКОНОМІЦІ 

Системи підтримки прийняття рішень (СППР) виникли на початку 70-х років 

минулого століття завдяки подальшому розвиткові управлінських інформаційних 

систем і являють собою системи, розроблені для підтримки процесів прийняття 

рішень в складних слабкоструктурованих ситуаціях, пов’язаних із розробленням і 

прийняттям рішень. На розвиток СППР (англ. DSS—Decision Support System),  

істотний вплив справили вражаючі досягнення в галузі інформаційних технологій. 

Враховуючи значні втрати при помилковому прийнятті рішень в економіці, 

впровадження спеціалізованих СППР в машинобудуванні є важливою задачею.  
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До класу слабкоструктурованих (змішані, напівструктурованих) проблем 

відносяться ті, що мають як кількісні, так і якісні елементи, причому маловідомі і 

невизначені акценти проблеми мають тенденцію домінувати. Для таких задач 

характерна відсутність методів розв’язання на основі безпосередніх перетворень 

даних. Постановка таких завдань потребує прийняття рішень за умов 

недостатності інформації.  

Сьогодні відбувається глобальне перетворення всієї земної цивілізації — 

перехід від індустріального до інформаційного суспільства. Згідно з визначенням, 

даним 1993 року Комісією Європейського Союзу, «інформаційне суспільство — 

це суспільство, в якому діяльність людей здійснюється на основі використання 

послуг, що надаються за допомогою інформаційних технологій та технологій 

зв’язку». В основу поняття інформаційного суспільства покладена концепція 

інформації як особливого виду ресурсів цивілізації. 

З початку 70-х років минулого сторіччя почали інтенсивно провадитися 

роботи з автоматизованої підтримки прийняття управлінських рішень, у результаті 

чого створені й успішно використовуються нові людино-машинні системи – 

системи підтримки прийняття рішень (СППР). У зарубіжній літературі ці системи 

відомі за назвою Decision Support Systems. 

СППР можна визначити як інтерактивну комп’ютерну систему, призначену 

для підтримки різних видів діяльності під час прийняття рішень стосовно 

слабоструктурованих і неструктурованих проблем. СППР дає змогу користувачам 

моделювати й аналізувати інформацію у такий спосіб, який буде 

найефективнішим для вироблення певного специфічного рішення і буде 

забезпечувати підтримку в інтерактивному режимі. 

У провідних університетах світу для підготовки фахівців з менеджменту та 

бізнесу впроваджена навчальна дисципліна «Decision Support Systems»(системи 

підтримки прийняття рішень), яка викладається на бакалаврському рівні, а в 

удосконаленішому вигляді – на магістерському. Подібна тенденція 

спостерігається і у вузах України. 

Розглянуто приклад вибору підприємством фінансової стратегії 

щомісячного виробництва товарів на ринку за допомогою розробленого 

програмного засобу DSS.  

Підприємство „Інформ” займається випуском на ринок інформаційної 

продукції (видань). Для даного випадку розглядатимемо три стратегії 

виробництва (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

 

Матриця альтернатив та умов (тис. грн.) 

Об’єм 

виробництва 

Обсяг продажу продукції в залежності від 

кон’юнктури ринку 

106,0 196,0 311,0 359,0 

196,0 12,1 33,8 33,8 33,8 

311,0 2,5 25,5 52,3 52,3 

359,0 -1,8 18,1 29,9 68,4 
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 На основі розрахунків було визначено розміри прибутків на основі матриці 

умов та альтернатив (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Результат вибору стратегії випуску продукції 

 

 Отже, в кінцевому підсумку, обравши мінімаксний критерій програмний 

засіб підтримки прийняття рішень „DSS” обрав найкращою альтернативою 

підприємства першу стратегію випуску продукції підприємства з оцінкою 12,1, 

що відповідає сумі 196 тис. грн. Найгіршою стратегією обрано третю з оцінкою -

1,8, а друга стратегія знаходиться по середині між першої і третьою і її оцінка 2,5. 

Вибір програмного засобу підтримки прийняття рішень є закономірним, адже 

мінімаксний критерій розпорошує імовірність появи будь-якого ризику між 

умовами і вибирає крайнє песимістичну альтернативу з усіх можливих.  

 

УДК 338.439.5 (477) 

Анна Зинюк, Марія Дацюк-Томчук 

РИНОК, ЙОГО ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 

Виникнення ринку безпосередньо пов'язане з появою суспільного поділу 

праці. Поділ праці, його диференціація і спеціалізація в кінцевому підсумку 

призвели не тільки до підвищення продуктивності й ефективності суспільного 

виробництва, але і до неминучості обміну продуктами цієї праці. Поступово такий 

обмін розширювався й удосконалювався від випадкового обміну продуктами 

праці первісних племен до сучасного ринку, де в якості загального еквіваленту 

вартості виступають гроші. Ринок як самостійне явище являє собою складне 
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утворення, що має свою власну структуру, специфічні умови функціонування і 

розвитку. 

Основними ознаками, що визначають суть ринку, є: доступність для будь-

якого споживача всіх товарів, представлених на ринку (вiдсутнiсть фондування, 

карток, талонів та інших обмежуючих форм розподілу); необмежена кiлькiсть 

конкурентів, абсолютно вільний вхід у ринок та вихід з нього; повна інформація 

учасників конкуренції щодо пропозиції, попиту, цін, норм прибутку та ін.; 

свобода реалізації товарів i послуг, вибору товарів споживачем та прийняття 

рішень; пануючий диктат споживача. У ринкового механізму, як і у будь-якого 

явища, є як переваги, так і недоліки. 

До переваг ринку відносять: ефективний розподіл ресурсів - ринок направляє 

ресурси на виробництво необхідних суспільству товарів; можливість його 

успішного функціонування при наявності дуже обмеженої кількості інформації - 

достатньо мати дані про ціну та витрати виробництва; гнучкість, високу 

адаптивність до зміни умов. Так, коли в 70-ті роки різко збільшилися ціни на 

енергоносії, ринок відповів на це розробкою альтернативних джерел енергії тощо; 

оптимальне використання результатів НТП; свободу вибору та дій споживачів і 

підприємців. Вони незалежні в прийнятті рішень, наймі робочої сили тощо; 

спроможність задовольняти різноманітні потреби, підвищенню якості товарів і 

послуг. 

До недоліків ринкового механізму можна віднести в першу чергу створення 

монополій, які намагаються заволодіти всім ринком, що може призвести до 

руйнування рівноваги та ефективності виробництва на ринку, а може, навіть і 

руйнування самого ринку. Бажання максимізації прибутку за рахунок витрат 

виробництва веде до забруднення довколишнього середовища. Справа в тому, що 

ринок ігнорує інтереси тих, хто не є ні продавцем, ані покупцем даного товару. 

Стихійно пристосовуючись до змін суспільних потреб, ринок лише заднім 

числом сигналізує про утворені диспропорції, наприклад про те, що якогось 

товару вироблено більше, ніж потрібно. Це супроводжується втратами ресурсів. 

Циклічний розвиток виробництва супроводжується недовикористанням ресурсів, 

включаючи і трудові. 

Ринок також не може реалізувати принцип соціальної справедливості, адже 

питання про те, для кого виробляти, вирішується на користь тих, хто має більші 

доходи. Тому багато життєво необхідних товарів та послуг недосяжні бідним 

сім'ям. Ринковий механізм не призначений вирішувати цю задачу. Орієнтуючись 

лише на індивідуалізований попит, ринок не в змозі вловити суспільні потреби, 

які задовольняються у формі так званих суспільних благ (розвиток культури, 

охорона суспільного порядку, охорона здоров'я тощо). 

Отже, поняття ринку в загальних рисах відомо будь-якій людині, яка 

здійснює якісь покупки. У той же час поняття ринку багатопланове. Зміни, що тут 

відбуваються, цікавлять та зачіпають величезну кількість людей. 
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УДК 004.72 

Богдан Згоранець 

ІННОВАЦІЙНІ МАРКЕТИНГОВІ СТРАТЕГІЇ В ІНТЕРНЕТІ 

Актуальність дослідження полягає в тому, що будь-яка компанія, що бажає 

бути успішною в своїй галузі на сучасному ринку, має шукати нові способи 

просування свого товару або послуг, і в даному випадку може скористатися 

одним або кількома видами інноваційних маркетингових стратегій. Інтернет-

маркетинг є порівняно новим методом просування компанії на ринок і 

розглядаються маркетингові стратегії сьогодні активно набирають популярність. 

Успіх бізнесу багатьох галузей економіки прямо залежить від швидкості 

передачі і обміну інформацією, від її актуальності та своєчасності отримання. 

Тобто успішний розвиток бізнесу передбачає широке використання інноваційних 

технологій, як в області введення нових товарів і послуг, так і в їх просуванні на 

ринок старих послуг. Таким чином, запровадження інноваційних маркетингових 

стратегій стало невід'ємною умовою для підвищення конкурентоспроможності 

підприємства. А використання інтернету для просування товарів і послуг є не 

тільки необхідним в умовах сучасного часу, але і обов'язковим для утримання 

компанії «на плаву». 

В даний час одним з найбільш популярних методів просування брендів є 

створення та просування свого сайту в Інтернеті, тобто розміщеного за адресою 

тематичного інформаційного блоку, що володіє також інтерактивними 

можливостями, наприклад, можливістю спілкування з відвідувачами в чаті, на 

форумі. Зараз здається дивним і викликає недовіру відсутність сайту у великій 

компанії, а маленька організація, яка не має сайту, буде проігноровано більшістю 

потенційних клієнтів. 

Тож чи не кожна українська компанія вважає для себе необхідним мати 

власний сайт. В більшості випадків це виправдано, однак варто враховувати, що 

покинутий сайт, на якому не оновлюється інформація, не ведеться спілкування з 

відвідувачами, є недороблені блоки, приносить більше шкоди, ніж користі.  

Працюючий сайт має ряд переваг: 

 безперервний зв'язок з потенційними клієнтами та гостями сайту; 

 швидкий відгук на зміни ринку; 

 глобальна аудиторія; 

 знання своєї аудиторії; 

 зворотний зв'язок; 

 рентабельність. 

Існує багато різних класифікацій сайтів за ступенем складності, наповнення, 

структурі, призначенню і т. д. У зв'язку з відсутністю чітких визначень у багатьох 

виникають труднощі в розумінні, який саме сайт, їм потрібен і які завдання він 

міг би вирішувати, але хороший веб-дизайнер обов'язково допоможе зрозуміти, 

що саме його клієнту потрібно від створюваного сайту. 

Ринок інтернет-торгівлі в цілому являє собою сукупність механізмів, які 

дозволяють здійснювати процес купівлі-продажу товарів та послуг за допомогою 
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Інтернету. В якості механізмів виступають сайти, на яких розміщується 

інформація про наявні товари і послуги. 

Переваги інтернет-торгівлі порівняно з роздрібними магазинами полягають у 

наступному: продукція, представлена в інтернет-магазині дешевше, ніж у 

звичайному магазині, приблизно на 35%; здійснювати покупки просто. Але 

інтернет-магазин має бути доступним для швидкого пошуку товару і гранично 

простий для здійснення замовлення. Чим швидше потенційний клієнт добереться 

до товару, тим більше шансів, що він зробить покупку саме у даної компанії. 

Також зростання інтернет-торгівлі сприяє зростання робочого часу співробітників 

компаній і завантаженість доріг у багатьох великих містах. 

Завдяки своїм технічним можливостям, реклама в Інтернеті дозволяє 

врахувати особливості поведінки покупців, як при виборі товарів, так і при 

здійсненні покупки. Крім цього, можливий облік результатів сегментації ринку, 

який досить важко зробити при розміщенні реклами на вуличних банерах або 

транспорті. Продавати можна один продукт, але до кожного потенційного 

покупця можна визначити свій індивідуальний підхід.  

Використання соціальних мереж для просування послуг має колосальне 

значення на ринку. Найпоширеніші соцмережі в Україні – це ВКонтакті, 

Однокласники, Facebook, Twitter, Instagram. Все більша кількість компаній, 

створюють свої акаунти в соціальних мережах. 

В даний час широке поширення отримують мобільні додатки, які стають 

навіть більш затребуваними, ніж сайти, у зв'язку з виходом на ринок гаджетів, 

таких як смартфони і планшети. Хоча створення мобільних додатків витратна у 

фінансовому плані річ, багато великих компаній не скупляться на створення собі 

мобільного додатка, яке багато в чому зручніше у використанні на мобільних 

пристроях.  

Таким чином, соціальні мережі і мобільні додатки є дуже ефективними 

інноваційними маркетинговими механізмами. Сучасні підприємства повинні бути 

орієнтовані на постійне вдосконалення маркетингової політики. Під час 

вдосконалення маркетингової політики підприємства необхідно розробляти 

інноваційні підходи, які здатні ліквідувати недоліки, а також посприяти 

підвищенню конкурентоспроможності та позитивного позиціонування на ринку. 

Інтернет є найважливішою складовою діяльності багатьох підприємств, 

спрямованої на розширення ринків збуту. Він представляє собою необхідну і дуже 

ефективну маркетингову стратегію збільшення ефективності діяльності 

підприємства, забезпечення максимальної присутності на споживчих ринках і 

наближенню до постійним і потенційним клієнтам. 

 

УДК 330:659 

Олена Кальчевська, Наталія Гаврилюк 

ПРОЦЕС РОЗРОБКИ МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ 

Важливою особливістю нинішнього етапу становлення ринкових відносин в 

Україні є орієнтація вітчизняних підприємств на підвищення 

конкурентоспроможності власних товарів. Ключового значення при цьому 
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набуває маркетингова діяльність, зокрема, формування маркетингових стратегій 

підприємства. 

Вітчизняні підприємства не мають достатнього досвіду у маркетинговій 

діяльності. На багатьох підприємствах дотепер здійснюють виробничо-

орієнтоване, а не маркетингово-орієнтоване управління діяльністю і не надають 

важливого значення стратегічному маркетингу. Тому розробка методології та 

теоретичне обґрунтування маркетингових стратегій як одного з визначальних 

чинників ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства набуває 

сьогодні значної актуальності. 

Балабанова Л.В. трактує, що: «маркетингові стратегії – це основні напрями 

зосередження зусиль, філософія бізнесу підприємства в умовах маркетингової 

організації. Маркетингові стратегії мають орієнтувати підприємство на 

максимальну та своєчасну адаптацію діяльності до динамічного маркетингового 

середовища для досягнення їхніх стратегічних цілей». [2, с. 418]. 

Постановка цілей є однією з головних частин ринкової стратегії, 

розроблюваної підприємством. Така стратегія, у свою чергу, базується на 

довгостроковому плані комерційної роботи, в якому маркетинговій стратегії 

приділяється центральне місце [4, с. 27]. 

Маркетингова стратегія – програма маркетингової діяльності фірми на 

цільових ринках, яка визначає принципові рішення для досягнення маркетингових 

цілей. 

Маркетингова стратегія передбачає: 

 сегментування ринку – виділення окремих груп споживачів; 

 вибір цільових ринків – визначення цільових сегментів, на які фірма 

орієнтуватиме свою діяльність; 

 позиціонування товару на ринку – визначення місця товару серед товарів 

конкурентів; 

 визначення конкурентів-мішеней, визначення конкурентних переваг. 

Процес розробки стратегії маркетингу під керівництвом Ф. Котлера 

передбачає ділити на наступні етапи: 

 вибір напрямків пошуку; 

 генерація ідей; 

 розробка концепції та її тестування; 

 розробка ринкової стратегії; 

 економічний аналіз; 

 створення прототипів товарів; 

 пробний маркетинг; 

 комерціалізація; 

 прискорена процедура розробки товару; 

 організація новаторського процесу. 

Осмислений вибір стратегії необхідний будь-якому учаснику ринкових 

відносин не лише при плануванні справ на перспективу, а й при виборі рішень по 

конкретним, здавалося б частковим питанням. 
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Вирішення питання про конкретну стратегію включає наступні основні 

етапи: 

 виявлення альтернатив маркетингової стратегії 

 вибір оптимального варіанту 

 реалізація стратегії 

 аналіз і корегування маркетингової стратегії. 

Розробка і реалізація маркетингової стратегії фірми є творчою справою, 

основаною на можливостях конкретних особистостей, тобто по суті, ноу-хау. 

Тому на практиці стратегія кожної фірми унікальна.  

Формування маркетингової стратегії – досить складний і відповідальний 

процес. У зв’язку з цим з об’єктивних позицій необхідно враховувати 

динамічність процесу реалізації продукції підприємства на конкурентному ринку, 

а також виробничі можливості підприємства стосовно її реалізації. З урахуванням 

цього запропоновано методичний підхід до формування маркетингової стратегії 

підприємства, в якому значну увагу приділено корпоративній місії підприємства 

та на її основі – визначенню стратегічних цілей з використанням стратегічного 

аналізу. Це є запорукою ефективного впровадження маркетингової стратегії 

підприємства у визначеній довгостроковій перспективі. 
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УДК 336.6 

Наталія Ліповська-Маковецька 

УПРАВЛІННЯ ТА НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСОВИХ  

РИЗИКІВ ПІДПРИЄМСТВА  

Ризики виникають в діяльності будь-якого підприємства, незалежно від виду 

його діяльності, організаційно правової форми та термінів існування на ринку, і 

вимагають постійного аналізу, контролю та пошуку оптимальних рішень в галузі 

управління ними.  Питання щодо управління підприємством в умовах мінливої 

зовнішнього середовища і економічної невизначеності узагальнюються в систему 

управління економічними ризиками. Впровадження такої системи на рівні 

підприємства може активізувати розвиток, посилити стабільність сучасних 

компаній в довгостроковій перспективі і підвищити їх конкурентоспроможність 

на внутрішньому ринку. 

У загальному портфелі ризиків підприємства значне місце займають 

фінансові ризики. Зміна економічної ситуації в країні та кон’юнктури фінансового 
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ринку призводить до зростання впливу фінансових ризиків на результативність 

фінансової діяльності підприємства [1]. 

Діяльність підприємств в умовах ринкової економіки тісно пов’язана з 

різними видами ризиків. Найважливішою складовою ризику виступає фінансовий 

ризик, аналіз якого повинен проводитися при ухваленні будь-якого фінансового 

рішення. Фінансовий ризик є результатом вибору його власниками або 

менеджерами альтернативного фінансового рішення, спрямованого на досягнення 

бажаного цільового результату фінансової діяльності при вірогідності настання 

економічного збитку (фінансових втрат) через невизначеність умов його реалізації 

[2, с. 50]. 

Управління фінансовими ризиками включає в себе розробку і реалізацію 

економічно обґрунтованих для фірми рекомендацій і заходів, спрямованих на 

зменшення вихідного рівня ризику при здійсненні фінансових угод або 

фінансових операцій до прийнятного фінального рівня, що дозволяє 

підприємницькій фірмі: 

- виявляти потенційно можливі ситуації, пов'язані з несприятливим 

розвитком подій для підприємницької фірми; 

- отримувати характеристики можливого збитку, пов'язаного з небажаним 

розвитком подій; 

- завчасно при підготовці рішення про вибір фінансової операції планувати і 

при необхідності здійснювати заходи щодо зниження фінансових ризиків до 

прийнятного рівня; 

- враховувати при прийнятті рішень витрати, пов'язані з попередньою 

оцінкою і управлінням ризиком. 

У процесі управління фінансовими ризиками досить важливо правильно 

визначити розмір можливих фінансових втрат, які можуть наступити при 

реалізації ризикової події за окремими видами фінансових ризиків. 

Необхідність нейтралізації фінансових ризиків для підприємств визначається 

на основі відповідної стратегії суб'єкта господарювання, що є функціонально-

організаційною формою реалізації превентивних заходів щодо фінансових ризиків 

такого суб'єкта господарювання.  

Нейтралізація ризиків має здійснюватися із дотриманням сукупності певних 

критеріїв і принципів, серед яких необхідно виділити такі [4, с.146]: 

- інформаційна достовірність, яка передбачає своєчасне представлення 

фінансової інформації, необхідної для адекватної нейтралізації фінансового 

ризику; 

- адекватність як форма обґрунтованого використання методу нейтралізації 

фінансового ризику його базовим характеристикам; 

- ефективність нейтралізації ризику шляхом максимального попередження 

(мінімізації) потенційних негативних наслідків, імовірність настання яких 

визначається фінансовим ризиком, у просторі та часі; 

- інші принципи, які визначаються специфікою моделі управління 

фінансовими ризиками та основними цілями фінансового менеджменту. 

Встановлено, що на сьогодні існують такі методи нейтралізації фінансових 

ризиків підприємств, а саме [3]: уникнення фінансових ризиків; мінімізації 



     Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції  

 157 

фінансових ризиків; диверсифікації фінансових ризиків; лімітування фінансових 

ризиків; утримання фінансових ризиків; хеджування фінансових ризиків. 

Оцінюючи фінансовий ризик, який в змозі прийняти на себе підприємницька 

фірма, і розробляючи методи мінімізації цього ризику, необхідно виходити 

насамперед із профілю фінансової діяльності фірми, наявності необхідних 

ресурсів для реалізації програми фінансування можливих наслідків ризику, 

відносин з партнерами та споживачами, а також необхідно враховувати стратегію 

і основні цілі підприємницької фірми. 

Важливим етапом управління ризиком є контроль або моніторинг результатів 

впровадження стратегії управління ризиками, що в умовах мінливої ситуації на 

фінансовому ринку нерідко грає вирішальну роль, допомагаючи, якщо це 

необхідно, своєчасно коригувати програму мінімізації фінансових ризиків і 

уникнути виникнення в діяльності підприємницької фірми додаткових ризиків. 

Після виявлення можливих фінансових ризиків, з якими може зіткнутися 

фірма в процесі здійснення фінансової діяльності, після визначення факторів, що 

впливають на рівень ризику, і оцінки ризиків, а також виявлення пов'язаних з 

ними потенційних втрат перед підприємницької фірмою стоїть завдання розробки 

програм мінімізації фінансових ризиків. Спеціаліст по ризику повинен прийняти 

рішення про вибір найбільш прийнятних шляхів нейтралізації фінансових ризиків, 

тобто вибрати найбільш прийнятний метод зниження ризику. 

Підсумовуючи вище сказане можна зробити висновок, що управління 

фінансовими ризиками включає в себе розробку і реалізацію економічно 

обґрунтованих для фірми рекомендацій і заходів, спрямованих на зменшення 

вихідного рівня ризику при здійсненні фінансових угод або фінансових операцій 

до прийнятного фінального рівня. Можливість використання кожного з методів 

нейтралізації фінансового ризику, залежить від досвіду роботи і можливостей 

фірми. Для отримання більш ефективного результату, як правило, 

використовується не один, а сукупність методів, які можуть бути істотно 

доповнені з урахуванням специфіки фінансової діяльності окремих фірм і 

конкретного складу портфеля їх фінансових ризиків. 
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ua/old_jrn/soc_gum/APE/2010_5/APE-2010-05/143-149.pdf. – Заголовок з екрана. 
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УДК 336.7 

Антон Ліхтанський 

ВДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСУВАННЯ ПОТОЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВ КОНДИТЕРСЬКОЇ ГАЛУЗІ 

Поточна діяльність підприємства – це сукупність різновидів виробничої, 

господарської, фінансової діяльності підприємства, яка не носить капітального та 

іншого довгострокового характеру. Поточна діяльність підприємства є основою 

його прибутковості та охоплює переважну частину його роботи.  Короткострокова 

природа цієї діяльності накладає вимоги щодо фінансування. Зокрема, 

фінансування цієї  діяльності здійснюється, в першу чергу, за рахунок 

короткострокових джерел коштів. Тоді як інвестиційні операції, в тому числі 

придбання основного капіталу, здійснюється переважно за рахунок 

довгострокових джерел – довгострокових кредитів і власного капіталу; причому 

внаслідок труднощів отримання довгострокових кредитів основу фінансування 

операцій довгострокового характеру в Україні складає власний капітал 

конкретного підприємства. 

На сьогоднішній день ринок кондитерських виробів України пройшов етап 

кількісного зростання і вступив у фазу якісного  удосконалення продукції. 

Кондитерська галузь  України за насиченістю і асортиментом наближається до 

європейських країн. Кондитерська галузь в Україні динамічно розвивається, 

оскільки, з одного боку, передові компанії витісняють менш потужних гравців, а з 

іншого – постійно з’являються нові гравці, які створюють конкурентне 

середовище. Кондитерські вироби включають близько 2000 найменувань, з яких 

понад 90% ринку солодощів належить вітчизняній продукції. 

Вдосконалення  фінансового забезпечення поточної діяльності підприємств  

кондитерської галузі реалізується за допомогою комплексу заходів, спрямованих 

на зменшення фінансових зобов’язань та збільшення активів, а саме: 

1. Фінансові зобов’язання підприємство може зменшити за рахунок:  

- зменшення суми постійних витрат;  

- продовження строків кредиторської заборгованості, відстрочення виплат 

дивідендів та відсотків. 

2. Збільшити суму грошових активів можна за рахунок: 

-  рефінансування дебіторської заборгованості, тобто система фінансових 

операцій, яка забезпечує прискорену конверсію дебіторської заборгованості 

грошовими активами; 

– підвищення ефективності управління грошовими потоками підприємства 

збільшить коефіцієнт абсолютної ліквідності. 

3. Збільшення обсягу грошових коштів можна забезпечити за рахунок: 

-  реалізації зайвих виробничих і невиробничих фондів; 

-  здачі їх в оренду, продажу деяких застарілих основних фондів; 

– оптимізації збутової політики, яка полягає в тому, що підприємствам 

необхідно активізувати політику в галузі маркетингу з метою просування своєї 

продукції (послуг) на ринок; 
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– розширення ринків збуту, для чого підприємству необхідно створювати 

пункти роздрібної торгівлі, що призведе до збільшення прибутку та збільшення 

оборотності капіталу. 

Важливу роль відіграє постійне контролювання зовнішнього і внутрішнього 

станів підприємств кондитерської галузі, розробка планів при виникненні 

проблемних ситуацій, прийняття нестандартних рішень у випадку критичної 

ситуації, координація дій всіх учасників і контроль за виконанням заходів та 

їхніми результатами. 

 

УДК 342.37 

Олена Масюк, Олена Бундак 

СУЧАСНІ СВІТОВІ МОНАРХІЇ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

Під монархією розуміють таку форму правління, коли главою держави є 

одноособовий монарх, який здійснює свою владу за власним правом, а його 

посада є переважно довічною і передається у спадок [1, с.411]. 

На початок 2008 р. у світі налічувалося 45 держав з монархічною формою 

правління. Чимало монархій (12) збереглося в Європі: Андорра, Ватикан, Велика 

Британія, Бельгія, Данія, Іспанія, Ліхтенштейн, Люксембург, Монако, Нідерланди, 

Норвегія та Швеція. Найбільше монархій (13) в Азії, в тому числі на Близькому 

Сході – Бахрейн, Йорданія, Катар, Кувейт, ОАЕ, Оман, Саудівська Аравія; в 

Східній та Південно-Східній Азії – Бутан, Бруней, Камбоджа, Малайзія, Таїланд і 

Японія. В Америці існує 10 монархій: Антигуа і Барбуда, Багамські острови, 

Барбадос, Беліз, Гренада, Канада, Сент-Кітс і Невіс, Сент-Вінсент і Гренадини, 

Сент-Люсія та Ямайка. 7 монархій є в Океанії (Фвстралія, Нова Зеландія, Папуа – 

Нова Гвінея, Самоа, Соломонові Острови, Тонга і Тувалу). Всього три монархії 

збереглося в Африці ( Марокко, Лесото і Свазіленд) [2, с. 79]. 

Український учений А. Георгіца [3,с.205] чомусь не згадує про Бутан; В. 

Ріяка помилково відносить до парламентарних монархій Мальту, яка насправді з 

1974 р. є республікою[4, с. 118]. 

У конституціях деяких монархічних держав передбачені досить своєрідні їх 

назви: «конституційна демократична соціальна монархія» (Марокко), «суверенне 

демократичне королівство» (Лесото), «суверенне незалежне королівство» ( 

Свазіленд) [5, с. 108]. 

Маоїсти почали вимагати повного скасування монархії в країні навіть до 

виборів у конституційну асамбею. І, нарешті, 28.12.2007 р. парламент Непалу 

більшістю голосів ухвалив рішення ліквідувати монархію та перейти до 

федерптивної респебліки після виборів, призначених на квітень 2008 

р.[6];загальноприйнятим у науці є розподіл усіх монархій на два види – абсолютні 

(необмежені) та консттитуційні (обмежені), які, у свою чергу, зазвичай поділяють 

на дуалістичні та парламентарні (парламентські) [7, c. 74]. 

Науковці поділять підхід, за яким терміни «конституційна» та 

«парламентарна» монархія вживаються як синоніми [8, c. 293]. 

Абсолютним монархіям притаманна юридична і фактична концентрація всієї 

повноти влади в руках монарха переважно при відсутності парламенту та 

конституції. Дещо дивним може видатися факт відсутності загальноприйнятого 
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переліку абсолютних монархій. В одному з російських юридичних довідників 

вказано 8 таких монархій: Бахрейн, Бруней, Ватикан, Катар, Кувейт, ОАЕ, Оман, 

Саудівська Аравія [1, c. 2]. Часто наводять меншу кількість. Так, М. Каледін 

називає 6 абсолютних монархій, виключаючи Бахрейн і Кувейт [9, c. 110]. Ю. 

Лейбо абсолютними монархіми вважає Оман, Катар, Бахрейн, ОАЕ, Саудівську 

Аравію та Бруней [10, c. 143]. В. Безуглий та С. Козинець чомусь не зазначають 

таку абсолютну монархію, як Саудівська Аравія[11, c. 69]. А. Георгіца називає 6 

таких монархій – без Ватикану і Кувейту [3, c. 201]. В. Шаповей не включає до 

цього переліку Бахрейн, але слушно називає Бутан [5, c. 108]. С. Гелей та С. Рутар 

вважають, що серед мусульманських країн абсолютні монархії існують у 

Саудівській Аравії, Омані, Бахрейні та Куветі [12, c. 332-333]. Водночас Кувейт 

іноді оцінюється і як квазіконституційна монархія [13, c. 423]. 

В англомовній Вікіпедії до переліку абсолютних монархій включені 8 

держав: Бутан, Бруней, Катар, Оман, Саудівська Аравія, ОАЕ, Ватикан та 

Свазіленд [14]. 

З поміж абсолютних монархій Ватикан та Саудівська Аравія одночасно є 

теократичними монархіями, в яких глава держави є і главою церкви. Іноді до 

теократичних монархій ще  відносять Бруней [9, c. 110; 15, c. 591]. 

Дуалістичним монархіям властива політична відповідальність уряду як перед 

монархом, так і перед парламентом (в Кувейті і Тонга – лише перед монархом) [5, 

c. 110]. 

Традиційно дуалістичними монархіями вважають лише Кувейт, Йорданію і 

Марокко, однак у російському юридичному словнику до таких монархій віднесені 

Марокко, Йорданія, Таїланд, Непал і Малайзія [1, c. 216]. 

В науці все ж домінує оцінка Малайзії і Таїланду як парламентських 

монархій [13, c. 482, c. 752]. 

С. Бостан і В. Ріяка вважають, що дуалістичних монархій у класичному 

розумінні у світі не збереглося, а низка країн мають окремі елементи такої 

системи (Кувейт, ОАЕ, Бахрейн); при цьому Катар оцінюється як проміжна 

монархія між абсолютною і дуалістичною[4, c. 118; 16, c. 91]. В. Шаповал до 

дуалістичних монархій відносить Бахрейн, Йорданію, Кувейт, Марокко, Непал, 

Тонга  [5, c. 109–110]. О. Скакун вбачає риси дуалістичної монархії в Брунеї та у 

Тонга [7, c. 75]. Для позначення дуалістичних монархій іноді використовується 

термін «напівконституційні монархії» (Бахрейн, Марокко, Йорданія, 

Ліхтенштейн, Кувейт, Монако, Тонга) [14]. 

Можна повністю погодитися з Г. Андрєєвою в тому, що недоцільно, як це 

часто робиться, виділяти в самостійну групу ще й виборні монархії, оскільки це 

лише характеристика порядку престолонаслідування [15, c. 331]. 

Тому насправді виборна монархія не є окремим видом, поряд із 

парламентарною і дуалістичною, як це вважає В. Ріяка [4, c. 116]. 

Серед так званих виборних монархій більшість – парламентарні, а ОАЕ – 

сцецифічна абсолютна, яку В. Чиркін називає колективною монархією [16, c. 154]. 

Окремі монархії у світі мають історично обумовлену специфіку. Так, в 

Андоррі у період з 1278 р. існувала унікальна політична модель, коли вона була 

васалом  Іспанії та Франції [17, c. 42]. 
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За конституцією 1993 р. Андорра стала фактично республікою, але 

номінально є своєрідним парламентським князівством [13, c. 36], яким юридично 

керують два співправителя – президент Франції та єпископ іспанського міста Сеу-

де-Урхель; 

Загалом у розвинутих державах монархія є переважно слабким політичним 

інститутом і не відіграє суттєвої ролі в державному керівництві [2, c. 80]. 

Найменшими монархіями у світі, не рахуючи Ватикану, є Монако і 

Ліхтенштейн (обидві – по 32 тис.) [18]. 

Цей аналіз підтверджує висновок С. Кашкіна про те, що серед абсолютних і 

дуалістичних монархій переважають авторитарні політичні режими [19, c. 343].  

На підставі проведеного аналізу можна зробити такий висновок. Загальною 

тенденцією суспільного розвитку є поступове, хоча і повільне, перетворення 

монархій на республіки, а також трансформація абсолютних монархій в 

дуалістичні та парламентарні, тобто подальше обмеження реальних повноважень 

монарха як глави держави. 
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УДК339.5:004 

Наталія Мельник, Наталія Ліповська-Маковецька 

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ 

Поява і широке поширення мережі Інтернет, розвиток інформаційних 

технологій, систем, і стандартів їх взаємодії призвели до зародження нового 

напряму сучасного бізнесу – електронного бізнесу, який припускає будь-які 

форми взаємодії між суб'єктами ринку в цифровому середовищі: обмін 

інформацією; проведення маркетингових досліджень; встановлення контактів; 

перед і післяпродажне обслуговування і підтримка; продаж товарів і послуг; 

електронна оплата, в першу чергу з використанням електронних платіжних 

систем; поширення продуктів, включаючи як управління доставкою і її 

відстежування для фізичних продуктів, так і безпосередню доставку продуктів, 

які можуть поширюватися електронним шляхом; можливість організації 

віртуальних підприємств – групи окремих фахівців або навіть незалежних 

компаній для ведення спільної економічної діяльності; здійснення бізнес процесів, 

спільно керованих компанією і її торговими партнерами. 

Найважливішим елементом електронного бізнесу є електронна комерція, 

тобто процес  придбання товарів і послуг як фізичних, так і нефізичних, за 

допомогою телекомунікаційних мереж, передусім мережі Інтернет. За даними 

агентства CrossSellGuide , об'єм ринку електронної комерції України  за 2014 рік 

склав 16 млн. гривень, до нього увійшли виключно матеріальні товари, продані 

через Інтернет, виключаючи купівлю музики, фільмів і квитків. Щорічно 

збільшуються темпи розвитку ринку інтернет-торгівлі в Україні. Таким чином, 

розвиток інформаційних технологій, серед яких ключовим є розвиток мережі 

Інтернет, поява і бурхливе зростання електронної комерції стали основою для 

появи нового напряму в сучасній концепції маркетингу – Інтернет-маркетингу. 

Виходячи із загальнонаукового визначення маркетингу, інтернет-маркетинг 

можна представити, як будь-яку діяльність у рамках ринку, яка спрямована на 

просування товарів (послуг, робіт) від виробника до споживача посредствам 

комплексу заходів в мережі Інтернет. 

Інтернет-маркетинг може бути представлений, не лише як складова частина 

традиційного маркетингу, але і як цілком самостійний комплекс. 

У Інтернет-маркетингу використовуються ті ж елементи комплексу 

маркетингу – 4Р (ціна, товар, розподіл, просування), але при цьому кожен елемент 

має свої особливості. Важливо розуміти, що Інтернет є не просто новим каналом 

збуту або маркетингових комунікацій, а новим ринком. 

Унікальні характеристики Інтернету, як інструменту маркетингу, значно 

відрізняються від характеристик традиційних інструментів маркетингу. Однією з 

найважливіших властивостей середовища Інтернет являється її гіпермедійний 

характер, що ефективніше в процесі представлення і засвоєння інформації, і 

значно підвищує можливості маркетингу, створюючи тісніший взаємозв'язок між 

підприємствами і споживачами. Роль, що виконується Інтернетом, не 

обмежується тільки комунікативними функціями, а включає широкі можливості, 

такі як висновки угод здійснення покупок і проведення платежів, надаючи йому 

тим самим риси глобального електронного ринку. 
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Як і багато що, Інтернет-маркетинг прийшов до нас із заходу. Проте 

європейська модель не змогла прижитися в Україні без змін – вона була 

поступово адаптована для українського ринку, внаслідок чого з'явився 

вітчизняний Інтернет-маркетинг зі своїми особливостями. На сьогодні можна 

стверджувати, що в США Інтернет давно перестав вважатися специфічним 

рекламним середовищем. Проте в Україні навпаки – ще далеко не усі бізнесмени 

розглядають його як серйозний і ефективний інструмент для розвитку бізнесу, і 

готові ризикувати і вкладати в це гроші. У своєму прагненні заощадити на рекламі 

через Інтернет, більшість керівників компаній наймають для цієї роботи 

непрофесіоналів. 

Говорячи про особливості Інтернет-маркетингу в Україні, необхідно 

звернутися до доступності інтернету для вітчизняних користувачів. Так, за 

даними досліджень 59 % українців у віці 18 років і старше користуються 

інтернетом щодня або кілька разів в тиждень. В той же час серед осіб, що мають 

вищу освіту, користуються інтернетом 82 %, а з освітою нижче середнього – 45%.  

Стрімке зростання продовжує аудиторія мобільного Інтернету. За рік 

кількість «мобільних» користувачів виросла на 48%. Важливу роль в розвитку 

Інтернет-маркетингу в Україні грає рівень довіри населення різним видам ЗМІ і в 

першу чергу Інтернету.  

Значний вплив робить активне зростання популярності соціальних мереж, які 

на сьогодні завоювали 80% удиторії. Залежно від регіону користувачі проводять в 

соціальних мережах від 40 до 61% свого часу, проведеного в Інтернеті.  

Можна стверджувати, що швидко зростаюча аудиторія мережі Інтернет може 

представляти область підвищеного інтересу для більшості рекламодавців. Це 

молода, сучасна, зазвичай високоосвічена і забезпечена частина суспільства. Саме 

ці люди, як правило, визначають настрої суспільства. Привабливість Рунета в 

якості засобу маркетингових комунікацій надзвичайно висока як з точки зору 

об'єму аудиторії, так і з точки зору її якості. Проте, найімовірніше, що пройде ще 

декілька років до того моменту, коли використання середовища Інтернет, як 

інструменту маркетингу, стане в Україні буденним явищем. Нині ця сфера 

знаходиться на етапі розвитку, коли представлення топ-менеджерів і фахівців з 

реклами про Інтернет-маркетинг тільки формується під впливом сучасних 

процесів що протікають в Україні і з урахуванням усіх особливостей нашої 

країни, що історично склалися. 

 

УДК 343.21 

Ян Мочкош 

ЗАРОДЖЕННЯ І РОЗВИТОК НАУКИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 

Кримінальне право (КП) України галузева наука, є системою поглядів і 

концепцій, теорій і правових норм, встановлених державою, що регулюють 

відносини, які виникають із вчиненням суспільно – небезпечних діянь. Назва 

науки походить від лат. Crimen – злочин, а навчальний предмет розглядається як 

позитивне право, збірка кодифікованих законів та як галузь науки, предмет 

вивчення якої витоки і джерела, історія розвитку, чинне законодавство, 

небезпечні діяння та практичне застосування закону. 
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Перші витоки КП норм – письмові пам’ятки права давніх часів, з питань 

захисту прав на життя людини (Вітального права, від.лат.Vitalis – життєвий) від 

посягань та права на самозахист за принципом Таліона, – в Законах теократичної 

цивілізації шумерів і царя Вавілонії Хаммурапі (21–18 ст. до н.е). 

Пізніше закони Драконта (621 р. до н.е), Стародавнього Риму (450 р. до н.е) 

та Інституції Гая (143 р. до н.е), а на Східній частині Азіатського континенту – 

закони Ману (індуізму). 

Раннє середньовіччя в Європі – епоха «батьків церкви», римського 

католіцизму. Проповідник Августин Блажений (354 – 430 р. н.е) соціальні 

процеси називав «град Божий» - всебічне панування церкви, а про правові 

документи перших ст. н.е. в наукових джерелах спогадів не має. 

В (V–VI ст. н.е.) в Західній Європі Варварські правди – закони звичайного 

права германських племен (Баварська, Бургунська) відображали казуси, були 

написані на вульгарній латинській мові, та Салічна правда Франкського 

Королівства. З позицій гуманістів, – це були закони епохи дикунства і варварства, 

кризи світогляду (жорстокість церковних законів, спалювання відьм та ін.заходи). 

На переході тисячоліть, на Східній частині Європі (9–13 ст.) правові 

документи Київського князя Ігоря – договір з візантійським імператором та 

пізніше закон «Руська правда» (три редакції), як історичне джерело законодавства 

майбутньої України. 

На Західній частині Європи – закон звичаїв «Кутюми Бовезі» (1283 р.) та 

теократичне розуміння злочинів Фоми Аквінського (1225–1274 р.р), як 

порушення правил встановлених державою і гріх перед Богом за спокусою душі 

дияволом. Виступи Роджера Бекона (1214–1294) проти релігійно-фантастичного 

світу, застосуванням методу математичного виміру та пропозиції Данте Аліг’єрі 

(1265–1321) про засудження корупції церкви і побудови земного блага на основі 

справедливості. 

Початок формування науки КП на Європейському континенті на державному 

рівні – в 12 ст. з відкриттям Болонського університету, пізніше Острогської 

академії (1576 р.) і Києво – Могилянської (1632), а Московія в ті часи без будь – 

якого навчального закладу. 

На Західній частині Європи в 15–16 ст. епоха «Відродження», діють збірки 

законів – Швабське зерцало германського Королівства, Саксонське та відносно 

кодифікована пам’ятка права «Кароліна» (1532), яка вже більш послідовно 

визначала види злочинних діянь проти життя і здоров’я людини, власності та 

доказування винності особи. 

Особливості кримінально – правового «розвитку» належить і Великобитанії. 

Винахідниками  злочину розбійництво були державні діячі, а строгістю покараннь 

за грабування і монастирів, проявив себе Генріх VIII – відсікав голови злочинцям 

і своїм жінкам, які не народжували синів. 

Виступи соціалістів – утопістів були детермінантом розвитку правової думки 

про причини злочинності. В 17–18 ст. в Європі настає епоха «Просвітництва» – 

видатних досягнень і вільнодумства. На правовому фронті виникає класична 

школа дослідження і тлумачення злочинності. Грунтовні ідеї щодо організації 

школи в працях Ш.Монтескє (1698–1755) і Ч.Беккарія (1738 – 1794) та виступи 
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філософів – І.Канта, Гегеля і юриста А.Феербаха про права і свободу та принципи 

кримінального закону. 

Начало 19 ст. в Європі урбанізація і зростання злочинності. Психіатр 

Ч. Ломборзо (1832–1902) розвивав антропологічну думку  про «особливу 

злочинну людину», але на Конгресі в 1895 визнана бездоказовою. 

В другій половині 19 ст. формується соціологічна школа (теорії факторів) 

про причини злочинності, та думка Ф. Ліста (1851–1919) про злочинність і 

можливість ліквідації. Надалі неоантропологічна т.зору та позитивіські погляди  

про генезу злочинності. Правова карта світу в сучасну епоху багатогранна, наявні 

континентальні системи права боротьби із злочинністю (наводяться в навчальній 

літературі). 

Кримінальне право України в 21 ст. н.е., епохи глобалізму – фунтаментальна 

правова наука, сформувалась на основі відповідних джерел, відображає 

національний дух, історичний досвід і волю народу боротьби на міжнародному 

рівні з «хабанерами» та ін.демонами нашого буття. 

Кримінальний кодекс є єдиним законним актом про кримінальну 

відповідальність, побудований в логічній послідовності розділів Загальної і 

Особливої частини. Функції КП, методи і принципи подаються в лекціях, 

завдання закону вказано в ст.1 КК, а перспективна мета науки – найбільш 

раціональний курс кримінальної політики. Та відмітимо, що Феміда на території 

нашої держави  в умовах неолібералізму, в останні роки використовує несправні 

терези, пов’язала голову і співає пісню Едіти П’єхи 60-х років минулого століття: 

«Нічого не бачу…Нічого не чую…і проти олігархів нічого не скажу…». 

 

УДК 347.9-05“1919/1939” 

Тарас Пащук 

ГРИГОРІЙ СТЕПУРА: ВИДАТНИЙ АДВОКАТ ТА ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ 

МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ 1919 - 1939 РР. ВОЛИНСЬКОГО 

ВОЄВОДСТВА 

У правових та історичних дослідженнях з адвокатури міжвоєнного періоду 

1919–1939 рр. Волинського воєводства лише інколи зустрічаємо відомості про 

відомого адвоката та громадського діяча Григорія Калістратовича Степуру, тому 

дана тема є актуальною та потребує подальшого дослідження. 

Григорій народився 10 листопада 1881 р. на Поділлі у містечку Жванець у 

родині лікарів. Закінчивши  спочатку Жванецьку початкову школу, вступив до 

Подільської духовної семінарії, але, через участь в українському гуртку, під 

тиском адміністрації був змушений перевестися до Кутаїської духовної семінарії 

в Грузії. Завершивши у 1903 році навчання у семінарії, Григорій влаштувався 

вчителем. Пропрацювавши близько року, повернувся в Україну і вступив до 

Харківського ветеринарного інституту. Тут Григорій Степура приєднався до 

української студентської громади. Незабаром він змінив уподобання і вступив до 

Варшавського університету на юридичний факультет. 

В 1912 р. він повертається до Кам'янця-Подільського, відкриває свою 

адвокатську контору, працює як присяжний адвокат. 
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З повстанням у 1917 р. Української Центральної ради вже в листопаді 

Григорій Степура стає губернським комісаром Поділля, потім - дістає 

призначення губернського комісара Харківської губернії. У 1918 р. Ди- ректорія 

УНР знову затверджує його на посаді Подільського губернського комісара. Після 

приходу більшовиків на Поділля, Степура із сім'єю назавжди переїздить до 

Луцька Волинського воєводства. Тут він заснував «бюро правних порад і писання 

прохань» при міській повітовій «Просвіті». Його контора стала місцем захисту 

скривджених волинян. Серед тих, хто шукав його захисту, бачимо українських 

націоналістів, членів Компартії Західної України, учасників єврейських і 

польських організацій. Адвокат Степура мав високу кваліфікацію, блискуче 

захищав клієнтів. 

У Луцьку Г. Степура вів активну громадську діяльність. Він листувався з 

відомим українським діячем Андреєм Шептицьким, надсилав йому рукопис своєї 

праці «Історія села Жванець», а також - з громадським дієчем М. Левицьким та 

кобзарями Д. Щербиною і К. Місевичем.  

Адвокат Григорій Степура очолював у 20-х роках ХХ ст. юридичне бюро при 

Кременецькому повітовому союзі кооперативів на Волині. Також він організував 

юридичне бюро при «Просвіті», яке розпочало роботу у 1922 році. Григорій 

Степура входив до управи товариства ім. Лесі Українки у Луцьку, яке було 

засноване у 1929 році і займалося просвітницькою та благодійницькою 

діяльністю. Українська еліта Західної Волині міжвоєнного періоду ХХ ст. вдало 

поєднувала професійну та громадську роботу. 

Маємо інформацію про успішні справи адвоката Григорія Степури. 

Наприклад, він виграв судовий процес на користь Б. Білецького. У 1922-1927 рр. 

Борис Білецький служив дияконом на приході у с. Рівне Любомльського повіту 

Волинського воєводства. Мав судову тяжбу з польським паном. Справу виграно, 

однак той все ж змушений був змінити місце проживання і характер роботи. 

Через деякий час Г. К. Степура допоміг Борису Білецькому влаштуватися в 

Луцьку українську гімназію. 12 жовтня 1928 року шкільною кураторією Б. М. 

Білецького було затверджено на посаду вчителя гімназії. 

З приходом більшовиків на Волинь у вересні 1939 р. Григорій Степура та 

його родина відразу потрапили у поле зору органів Народного комісаріату 

внутрішніх справ. Його політична активність, а тим більше, перебування на 

високих посадах урядів самостійної України, не могла не викликати підозр і 

зацікавлення у представників радянської влади. 

Проте Народний комісаріат внутрішніх справ не поспішав з арештом. За 

матеріалами кримінальної справи відомо, що впродовж двох місяців, з вересня по 

листопад 1939 р., за будинком і конторою, де жила і працювала родина Стерпури, 

було встановлено нагляд радянських органів контррозвідки. Останні намагалися 

простежити можливі зв'язки адвоката з представниками українського уряду в 

еміграції, зібрати побільше доказів його "злочинної" діяльності. Коли спецслужби 

зрозуміли, що досягти бажаного результату не вдасться, вони підіслали 

провокатора, котрий проник в кабінет Степури та провів обшук, і віднайшов 

заховану грамоту про нагородження Григорія Степури "Хрестом Симона 

Петлюри". Це і стало підставою для арешту, який відбувся 17 листопада 1939 р. 
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23 грудня 1940 р. на закритому засіданні Особливої Наради Народного 

комісаріату внутрішніх справ було вирішено заслати Григорія Степуру в 

Узбецьку РСР строком на 5 років. Вимучений тортурами і допитами в підвалах 

спочатку Луцької, а потім - Лук'янівської в'язниці НКВС, важким етапуванням до 

місця заслання, немолодий організм Григорія Калістратовича не витримав. У 1944 

р. він помирає в далекому узбецькому місті Угренчі Хорезмської області. Місце 

поховання невідоме. 

Думаємо, що у майбутньому даною темою займуться науковці, щоб більш 

ґрунтовно дослідити та дати характеристику діяльності Григорія Степури, як 

адвоката та громадського діяча вище зазначеного періоду. 

 

УДК 339.137:339.138:061.1(4) 

Уляна Петриняк 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ МАРКЕТИНГУ ТЕРИТОРІЙ В 

УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ. 

Маркетинг території є одним із стратегічних чинників, тому спроможний 

чинити довготерміновий вплив на її економічний розвиток. А також виступає з 

одного боку чинником, а з іншого – механізмом забезпечення 

конкурентоспроможності. Конкурентоспроможність територій найчастіше 

розглядають з позицій його привабливості для залучення інвестицій, проте 

територія має бути не менш привабливою як для мешканців, так і для 

господарюючих суб’єктів. Тому маркетингові інструменти можуть виступати в 

якості оперативних (наприклад, рекламна кампанія Інвестиційного форуму у 

м.Львів), тактичних (реклама гірськолижних комплексів та санаторіїв протягом 

року) та стратегічних (цілеспрямована маркетингова політика регіону, 

маркетингова стратегія розвитку регіону) чинників.  

До основних інструментів маркетингу територій можемо віднести 

різноманітні комунікаційні заходи, які демонструють відкритість території для 

контактів та дають змогу зовнішнім суб’єктам краще дізнатися її салогани, 

візуальні символи, різноманітні акції, іміджеві позиціонування тощо. Прикладом 

вдалого застосування цього типу стратегії можемо навести територіальну громаду 

м. Львів, яка розробила унікальний салоган міста: «Львів – відкритий для світу», а 

також події та дії(проведення Євро 2012 в Україні). Тому для регіону важливо 

шукати такі шляхи забезпечення конкурентоспроможності, які б одночасно за 

всіма напрямами підвищували конкурентоспроможність чи забезпечували її 

достатній рівень [2, с. 127]. 

Сьогодні  у багатьох регіонах України розроблені стратегії соціально-

економічного розвитку на довгостроковий період, серед цілей яких 

передбачається підвищення конкурентоспроможності території. На жаль, ці 

стратегії розроблені не в системі стратегічного планування соціально-

економічного розвитку держави, і відповідно відсутнє узгодження пріоритетів 

розвитку держави, областей, районів і селищних рад щодо 

конкурентоспроможності територій, і процес реалізації майже всіх стратегій не 

забезпечений конкретними взаємоузгодженими програмами досягнення 

поставлених цілей. Маркетинг регіону допомагає провести структурний аналіз 
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економіки регіону з метою виявлення ефективності спеціалізації регіону, 

можливостей реструктуризації економіки при наявності нових конкурентних 

переваг. 

Враховуючи сучасні виклики європейської інтеграції України, вітчизняні 

науковці відносять до стратегічних напрямів формування та розвитку маркетингу 

територій, передусім: 

- підвищення рівня адміністративної спроможності органів місцевого 

самоврядування сільських територіальних громад, реалізацію заходів у руслі 

політики збалансованого розвитку сільських територій; 

- фінансове та організаційно-економічне стимулювання інноваційно-

інвестиційних проектів у сільській місцевості; 

- розвиток взаємовигідного співробітництва з партнерами із країн-членів 

ЄС, особливо в напрямі активізації підприємницької діяльності на сільських 

територіях; 

- підвищення якості їх людського капіталу, поліпшення екологічних умов 

життєдіяльності мешканців [1, с. 95]. 

Таким чином, можна зробити наступні висновки. 

1. Конкурентна перевага створюється і підтримується через дуже 

локалізовані процеси.  

2. Розходження в національних цінностях, у культурі, структурі економіки, в 

існуючих організаціях й історичному розвитку – усе це робить свій внесок у 

досягнення успішної конкурентоспроможності.  

3. Окремі території досягають конкурентоспроможності за рахунок зростання 

продуктивності, на основі місцевих відмінностей та не традиційних переваг, які 

можуть стати основою створення специфічних факторів конкурентних переваг.  

4. Найважливішим показником успішності конкурентної боротьби є не 

стільки частка на ринку, скільки взаємозв’язок та обмін, який є чітко 

підпорядкований певній ідеології структурно-функціональної організації 

життєдіяльності території. 
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УДК 349.2(477) 

Світлана Пікалюк 

ЯКИМ БУДЕ НОВИЙ ТРУДОВИЙ КОДЕКС В УКРАЇНІ 

Більшість людей кожного дня ходять на роботу, проводячи там чималу 

частину свого життя. Будь-кому хотілося б стабільно отримувати достойну 

зарплату за свою працю, можливо премії, бонуси, бути в гарних відносинах с 

керівництвом, яке б поважало нашу думку та ставилось би до працівників свого 

підприємства належним чином. Але це все в ідеалі. На справді ж, досить часто 
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трудова діяльність людини супроводжується певними непорозуміннями, 

суперечками. Для того, щоб вирішити всі питання належним чином існує проект 

Трудового кодексу України 2017. Проект Трудового кодексу  містить багато 

європейських норм трудового законодавства та не передбачає порушення прав 

громадян на працю, який має бути ухвалений ще на поточній сесії Верховної Ради 

– у червні поточного року. Діяти норми нового Кодексу законів про працю 

почнуть у такому разі з 1 січня 2018 року. 

Поки що ж, в Україні діє Кодекс законів про працю, створений при СРСР ще 

у 1971 році. Він набув чинності 10 грудня цього ж року. КЗпП  для роботодавців і 

найманих працівників багато в чому суперечить сучасній економічній реальності 

країни, яка зазнала кардинальних змін за цей час. Крім того, на даний момент 

досить часто порушуються права працівників та відбувається недотримання норм 

кодексу. 

Трудовий кодекс України 2017 року має суттєві відмінності від 

попереднього.  Нова редакція документу враховує положення конвенції 

Міжнародної організації праці, завдяки чому будуть збільшені права як 

працівників, так і профспілкових організацій. До попередньої редакції вже було 

внесено понад 1900 правок, тож новий Трудовий кодекс має відповідати 

європейським нормам трудового законодавства. 

Новим Трудовим кодексом України визначаються гарантії здійснення 

громадянами країни своїх прав та здібностей до праці. Кодекс законів про працю 

здійснює регулятивну функцію щодо трудових відносин працівників, головним 

завданням якої є підвищення якості праці, її продуктивності та зміцнення 

трудової дисципліни. 

В новому проекті закріплено докорінно нові підходи до питання трудових 

відносин між працівником та роботодавцем. Сторона, що дає роботу і сторона, яка 

отримує роботу будують взаємовідносини на засадах компромісу. 

Згідно нового кодексу, кожен новий працівник буде призначатися на роботу 

на основі підписання письмового трудового договору. Кожен працівник має бути 

в письмовій формі обізнаний про свої права та обов’язки. 

Відповідно до нового Трудового кодексу в роботодавців буде можливість 

укладати тимчасові трудові договори. Раніше це поняття було не зовсім 

конкретизоване. Такий тип договору укладається на певний час, і лише на тій 

підставі, яка наявна в спеціальному переліку для укладання тимчасового 

договору. 

Трудовий кодекс України 2017 року передбачає можливість та право 

роботодавцю збирати інформацію про працівника, який влаштовується на роботу. 

Згідно нового Трудового кодексу, за порушення дисципліни тепер можливе 

пред’явлення працівнику попередження. Це є новий вид стягнення, на противагу 

звільненням та доганам, які були передбачені попереднім Кодексом. 

Цікавим нововведенням є обідня перерва на спеку, яка буде нагадувати 

традиційну для жителів Південної Європи, сієсту, коли з 14.00 до 16.00 все 

закривається на перерву. 

Новий Кодекс про працю скорочує випробувальний термін до одного місяця. 
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В Кодексі прописано, що працівник може відмовитись виконувати свої 

обов’язки, якщо заробітна плата не виплачується вчасно або не в повному обсязі. 

Згідно з новим трудовим договором роботодавець має у письмовому вигляді 

обґрунтовувати свої причини не прийняття на роботу нового працівника. Цей 

документ можливо буде використовувати для позову до суду. 

Тривалість щорічної відпустки збільшується з 24 до 28 днів. Перенесення 

відпустки можливе лише за письмової згоди працівника. Якщо у працівника є 

путівка на санаторно-курортне лікування то він має право отримати щорічну 

відпустку навіть, якщо він працює на підприємстві менше ніж півроку. 

Трудовий кодекс України 2017 року про звільнення має тепер свої 

особливості. Новий Кодекс забороняє звільняти матерів, якщо їхнім дітям ще не 

виповнилось шість років. Також забороняється звільнення одиноких мам та 

татусів, але вони можуть бути звільнені за умови, що не справляються із своїми 

службовими обов’язками. Окрім того, до таких причин звільнення як пиятика, 

прогул та розкрадання, додались розголошення службової таємниці, 

недотримання техніки безпеки та ухиляння від проходження чергового медичного 

огляду та профілактичних щеплень. Також звільнити можуть у разі виникнення 

непередбачуваних обставин, наприклад стихійні лиха або військові дії. 

Неповнолітній працівник може бути звільнений за вимогою його батьків. 

Буде враховано багато положень міжнародної конвенції Міжнародної 

організації праці, яка була ратифікована нашою державою, і будуть збільшені 

права як працівників, так і профспілкових організацій. Також будуть враховані всі 

ті норми, які надають право профспілковій стороні втручатись у звільнення 

працівників, захищати їх, а роботодавцю – обов'язково погоджуватися з ними. У 

цьому законі багато новел, але й лишаються і всі ті норми, які зараз є в законі про 

працю і не порушують права людей.  

У новому Трудовому кодексі планують зберегти норму про недопущення 

дискримінації, а відеоспостереження за працівниками буде лише за згодою. 

Спостереження буде тільки за тими, і то за попередньою згодою працівника, у тих 

галузях нашого виробництва, які потребують цього. Наприклад, це друкування 

коштів, це виробництво діамантів. Роботодавці будуть попереджати робітника, 

що його праця буде пов'язана з тим, що на його робочому місці за ним буде 

вестися відео спостереження. І якщо людина не погоджується на це, то людина 

просто буде займати іншу посаду і виконувати іншу роботу. Безумовно, 

відеоспостереження не стосується тих місць, де це вже є втручанням в особисте 

життя людини. 

Разом з тим осучаснення нормативної основи існуючих між роботодавцями і 

працівниками відносин шляхом ухвалення відповідного Трудового кодексу 

сприятиме максимальній реалізації  трудового потенціалу населення, розширенню 

можливостей і, відповідно, підвищенню рівня доходів громадян, розв’язанню 

проблем зайнятості і, врешті, побудові соціально спрямованої ринкової економіки 

в нашій державі. 
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УДК 347.44(477) 

Ірина Поліщук, Олександр Рязанцев 

ПОНЯТТЯ ТА ЮРИДИЧНІ ОЗНАКИ ДОГОВОРУ ДАРУВАННЯ 

Дарування є одним з найстаріших інститутів цивільного права. Так, 

формування інституту дарування в римському праві, як підстави виникнення 

права власності розпочалось в період республіки (V-I ст. до н.е.). Хоча тут воно 

розглядалось радше як одностороння угода, оскільки саме вчення про дарування 

розміщали у загальній частині цивільного права [2, с. 80]. Винятки стосувались 

обіцянків дарунку, якщо вони здійснювались у формі стипуляції, тоді можна було 

б угледіти елементи консенсуальності угоди – договору. 

Базою для визначення договору дарування є норми ЦК України (гл. 55). 

Згідно зі ст. 717 ЦК України за договором дарування одна сторона (дарувальник) 

передає або зобов'язується передати в майбутньому другій стороні 

(обдаровуваному) безоплатно майно (дарунок) у власність [1]. 

Договір дарування займає самостійне місце в системі цивільно-правових 

договорів, що обумовлено притаманними йому особливими ознаками. 

По-перше, договір дарування, на відміну від переважної більшості інших 

договорів, є безоплатним. Як зазначав Б.Б. Черепахін, «безоплатно ми повинні 

вважати поступку майна тоді і оскільки, коли і оскільки дана поступка зроблена 

без розрахунку зобов'язати супротивну сторону до подання відповідного 

еквівалента» [3, с. 20]. 

По-друге, ознакою дарування є збільшення майна обдаровуваного за рахунок 

передачі йому дарувальником речі або майнового права або звільнення його від 

виконання обов'язку. 

По-третє, ознакою договору дарування є наявність у дарувальника, що 

передає майно обдаровуваному або звільняє його від обов'язку, наміру обдарувати 

останнього за рахунок власного майна. При відсутності такого наміру договір 

повинен бути визнаний оплатним. 

По-четверте, неодмінною ознакою договору дарування є згода 

обдаровуваного на отримання дару, незважаючи на те що в багатьох побутових 

угодах дарування ми не спостерігаємо слідів витребування такої згоди 

обдаровуваного отримання подарунка. 

Характерною рисою договору дарування є його безоплатність. Тобто метою 

договору дарування є передача власником (дарувальником) свого майна у 

власність іншої особи (обдарованого) без отримання будь-якої взаємної 

винагороди (майнового задоволення). 

Якщо в договорі встановлено обов'язок обдаровуваного вчинити дії 

майнового або немайнового характеру на користь дарувальника, то таку угоду не 

можна тлумачити як дарування. Договір дарування  завжди є безоплатним, тому 

дарувальник не має права вимагати від обдаровуваної особи зустрічних дій 

майнового чи немайнового характеру. 

Не є даруванням випадки, пов'язані з частковою відмовою від права 

власності на майно внаслідок укладеної мирової угоди або інших процесуальних 

дій. Метою останніх є досягнення певного майнового результату на свою користь 

внаслідок компромісу, а не безоплатне надання майна. 
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Водночас, договір дарування можна укладати під особливою умовою, що є 

повною мірою допустимим. Така умова може застосовуватися як заохочувальний 

засіб, що стимулює обдаровуваного до певної поведінки (наприклад, до 

відмінного завершення навчання, відмови від поганих звичок, передчасного 

завершення певного завдання тощо), або може залежати від певної обставини 

(наприклад, весілля, народження дитини тощо). Такі умови не спрямовані на 

породження майнового обов'язку обдаровуваного перед дарувальником, в іншому 

випадку договір дарування втратив би свій односторонній характер. Значення 

названих умов (або обставин) полягає в тому, що вони є необхідною передумовою 

для того, щоб обов'язки дарувальника вступили у силу, адже правові наслідки 

договору дарування пов'язуються із настанням певної обставини. Така умова 

(обставина) відповідно до ст. 212 ЦК України може бути відкладальною або 

скасувальною. Якщо така умова незаконна, то і договір дарування відповідно буде 

недійсним. 

Договір дарування є специфічним договором щодо порядку його укладення. 

За загальними правилами він вважається укладеним з моменту передачі майна 

обдаровуваному і є реальним договором. 

Договір дарування з обов'язком передати дарунок у майбутньому є 

консенсуальним договором, оскільки у разі настання строку (терміну) або 

відкладальної обставини, встановлених ним, обдаровуваний має право вимагати 

від дарувальника передання дарунка або відшкодування його вартості (ч. 2 ст. 723 

ЦК України) і вважається укладеним з моменту досягнення сторонами згоди за 

всіма істотними умовами. При визначенні останніх доцільно, зокрема, звертатися 

до ч. 3 ст. 180 ГК України, згідно з якою при укладенні господарського договору 

сторони зобов'язані у будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії 

договору. 

Договір дарування є односторонньо зобов’язувальним. З його  укладанням у 

сторін, як правило, не виникають взаємні або односторонні обов’язки. Щодо прав, 

то їх набуває лише обдаровуваний у вигляді повноважень власника стосовно 

прийнятого майна.  

Отже, можна зробити висновок, що подарувати майно іншим особам може 

виключно власник цього майна. Іншими словами, дарувальник повинен бути 

власником майна, що дарується. 

Договір дарування направлений на безповоротне припинення права власності 

у дарувальника і виникнення права власності у обдаровуваної особи, при цьому 

обдаровуваний набуває право на майно, якого раніше у нього не було.  

Договір дарування – це узгоджена воля обох сторін, яка являє собою не 

тільки акт розпорядження майном власника (дарувальника), але й акт прийняття 

дарунку обдаровуваним. При цьому обов’язково необхідна як воля дарувальника, 

так і згода обдаровуваного, який має право відмовитися від прийняття дарунку в 

силу певних причин. 
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УДК 327.7 

Анатолій Попов  

ЄС І ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ  В УКРАЇНІ 

Фактично від початків унезалежнення Україна будувала свою зовнішню 

політику і – в ширшому розумінні – свою незалежність на "поверненні до 

Європи". Україна стала першою країною на теренах СНД, що уклала Угоду про 

партнерство і співробітництво з Європейським Союзом (16 червня 1994 р.), де 

було визначено правовий механізм взаємодії між двома сторонами [1]. 

В той же час, очевидно, що сучасні слабкі євроінтеграційні позиції України 

та її невідповідність політичним і економічним критеріям для вступу до ЄС є 

закономірним результатом непослідовності і зволікання у здійсненні реформ. 

Роки тупцювання на місці залишили Україну позаду тих країн Центральної і 

Східної Європи, які наполегливо здійснювали складні ринкові перетворення. 

Слабка інституційна і функціональна закріпленість пріоритетності політики 

європейської інтеграції у повсякденній діяльності Уряду, низький рівень фахової 

підготовки і знань державних службовців навіть вищої ланки того, що стосується 

європейськоїї інтеграції, негативно впливають на вступ України до ЄС. 

Значну роль у вирішенні цих проблем грає адаптація законодавства України 

до законодавства ЄС. Вона полягає у зближенні із сучасною європейською 

системою права, що забезпечить розвиток політичної, підприємницької, 

соціальної, культурної активності громадян України, економічний розвиток 

держави у рамках ЄС. 

Адаптація законодавства України і пов’язана з нею адаптація юридичної 

освіти передбачає реформування її правової системи, навчання і практики та 

поступове приведення у відповідність із європейськими стандартами і охоплює 

приватне, митне, трудове, фінансове, податкове законодавство, законодавство про 

інтелектуальну власність, охорону праці, охорону життя та здоров'я, навколишнє 

природне середовище, захист прав споживачів, технічні правила і стандарти, 

транспорт, а також інші галузі, визначені Угодою про партнерство та 

співробітництво. 

Важливою особливістю правопорядку Євросоюзу є те, що його основу 

становить так званий "спільний доробок" (acquis communautaire) [5, с. 63]. В 

українських правових документах термін acquis communautaire вперше був 

використаний у Програмі інтеграції України до Євросоюзу, схваленій Указом 

Президента від 14 вересня 2000 р. № 1072/2000. У ній сформульовано цілі та 

визначено пріоритети в просуванні України на шляху інтеграції до Євросоюзу на 

період до 2007 р. У цьому зв'язку Програма зобов'язувала Кабінет Міністрів 

України розробляти та щороку затверджувати план дій щодо реалізації 

визначених цим документом пріоритетних завдань. Складовою частиною плану 

мали стати заходи з гармонізації законодавства України з правом Євросоюзу. 
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Програми та плани, розроблені органами виконавчої влади, мали узгоджуватись з 

цією Програмою [3]. 

Проте відсутність в Україні ефективного механізму гармонізації 

внутрішнього законодавства з правом Євросоюзу не сприяло реалізації Програми, 

що призвело до спроб доповнити її іншим документом, яким стала 

Загальнодержавна програма адаптації законодавства України до законодавства 

ЄС, затверджена законом України від 18 березня 2004 р. № 1629-IV [2]. 

Створення системи навчання та підвищення кваліфікації державних 

службовців з питань європейського права здійснюється у межах реалізації 

«Державної цільової програми підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України 

на 2008-2011рр.», затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 5 

листопада 2008 р. № 974. Міністерством освіти та науки затверджено перелік 

спеціальностей та спеціалізацій для підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції. Так, у 

рамках напряму підготовки «міжнародні відносини» та спеціальності 

«міжнародне право» визначено спеціалізацію «право Європейського Союзу» [4] і 

т.д. 

Але значною мірою формалізований підхід до освіти має бути змінений на 

конструктивно-змістовний. Так, до сих пір немає відповіді на питання, коли буде 

готова електронна система документації Європейського Союзу, перекладена на 

українську мову, обов’язок створити яку покладено на Мінюст України [2]. І чи 

не час ввести вимоги щодо справжнього міждисциплінарного зв’язку між 

юридичними дисциплінами, позбавивши їх непотрібного дублювання і 

звільнивши місце для вивчення практичного застосування права ЄС. 
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УДК 336.221.4 

Наталія П’явка 

“ІЗ ТРЕТЬОГО СВІТУ – В ПЕРШИЙ”: ПОДАТКОВА СИСТЕМА 

СИНГАПУРА 

“Якби я міг описати одним словом, 

чому Сингапур досяг успіху, 

 то цим словом було б “довіра”. 

Лі Куан Ю 

Сьогодні Сингапур – це високорозвинута країна з ринковою економікою, в 

якій важливу роль відіграють транснаціональні корпорації. Валовий національний 

продукт на душу населення є одним з найвищих у світі. Економісти називають 

Сингапур “економічним феноменом XX століття” за швидкий стрибок економіки 

до рівня розвинутих країн. 

Лі Куан Ю – сингапурський державний діяч, перший прем’єр-міністр 

Республіки Сингапур, один з творців сингапурського “економічного дива”. Його 

називають прагматиком з гарною освітою, що захищав свій “маленький 

Діснейленд”. Цей великий політик та економіст створив свою стратегію 

перетворення країни в “Азійського тигра”. 

Саме Лі Куан Ю запровадив систему вільного оподаткування, що стала 

однією з основних причин, через яку підприємці наважуються на відкриття 

бізнесу в Сингапурі. Саме довіра до податкової системи дозволяє іноземним 

інвесторам засновувати свої фабрики і заводи в Сингапурі [1, с. 25].  

Крім інших переваг бізнесменів приваблює можливість отримати вигоду в 

низьких і доступних ставках податків Сингапуру. На нашу думку, розширення або 

відкриття бізнесу в Сингапурі – це оптимальне рішення для українських та 

іноземних компаній, зокрема малого та середнього бізнесу, а також 

індивідуальних підприємців. 

Економіка Сингапуру спрямована на залучення іноземних інвестицій за 

допомогою зниження податкових ставок і надання податкових пільг. Таким 

чином, використовуються передові схеми податкового планування. 

Податкові органи Сингапуру дотримуються ліберальних поглядів, ось чому 

такий режим виключно вигідний для платників податку і стимулює іноземців до 

відкриття бізнесу у Сингапурі. Проте, не дивлячись на всю ліберальність, бізнес 

необхідно вести в суворій відповідності з податковим законодавством. Саме 

прозорість системи і приваблює інвесторів і підприємців до відкриття бізнесу в 

Сингапурі, роблячи державу однією з найбагатших в Азії [2, с. 62]. 

У Сингапурі використовується територіальний принцип оподаткування. 

Фізичні особи обкладаються податком на доходи, отримані на території 

Сингапуру. Нерезиденти країни таким податком не обкладаються. До того ж, 

багато дивідендів і відрахувань звільняються від оподаткування, наприклад, 

дарування власності. 

Лі Куан Ю дійшов висновку, що в умовах занепаду економіки для інвестора 

дуже важливою є податкова політика держави. Тому Сингапур перейшов від 

оподаткування доходу до оподаткування споживання. Це, на нашу думку, є 
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доцільним зробити в Україні, оскільки це сприятиме залученню іноземних 

інвестицій і розвитку власного бізнесу. 

У структурі оподаткування Сингапуру левова частка – 31% - належить 

корпоративному податку, розмір якого коливається від 0% до 17% (в Україні - 

18%). Система сплати податку на прибуток є однорівневою. Після сплати податку 

компанія може розподіляти дивіденди між акціонерами. Але в Україні після 

сплати податку на прибуток акціонери сплачують ще 5% на отримані дивіденди 

[3]. 

Варто зазначити, що перевагою відкриття бізнесу в Сингапурі є те, що 

акціонери не повинні сплачувати податок на отримані дивіденди. Ще однією 

причиною вигідного відкриття бізнесу в Сингапурі є те, що в державі немає 

податку на розкіш і спадок. Дохід від капіталу також не оподатковується. 

Однією з основних рис податкової системи Сингапуру є відсутність 

жорстких заходів протидії ухиленню від оподаткування. Трансфертне 

ціноутворення, перегляд та перерахунок податкової бази у разі заниження ціни в 

Сингапурі залишені на розсуд податкової інспекції [2, с. 85]. 

Отже, сингапурський досвід є дуже важливим для України. Сингапурські 

методи оподаткування показують нам, що правильно було б зменшити залежність 

від непрямого оподаткування та переорієнтуватись на ефективне адміністрування 

прямих податків, а також ввести податкові пільги для венчурних підприємств у 

високотехнологічних сферах. Це на нашу думку сприятиме залученню інвестицій 

в Україну. 

Україна – це потужна промислова країна з великими економічними 

перспективами. Створення сприятливих умов для роботи інвесторів, 

використовуючи досвід Сингапуру, сприятиме переходу України “із третього світу – 

в перший”. 
Список використаної літератури: 
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УДК 347.965.1 

Наталія Рязанцева 

ДОДЕРЖАННЯ ПРИНЦИПУ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ В АДВОКАТСЬКІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Конфіденційність стосунків юриста та клієнта, дотримання професійної 

юридичної таємниці (legal professional secrecy) є фундаментальною традицією у 

світовій юридичній практиці. Там, де панує право, завіса конфіденційності не 

може бути піднятою навіть тоді, коли приховані відомості мають суттєве 

значення для справи. Публічний інтерес в «правильному» судовому рішенні у 

даному випадку відходить на другий план. 

Правило про дотримання адвокатської таємниці існувало вже в Древньому 

Римі. Римські юристи наказували головуючим у судах не дозволяти адвокатам 

брати на себе роль свідків у справах, де вони виступають захисниками. Як 
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зазначають І.С. Власов та В.З. Пульянов, у країнах Європи питання адвокатської 

таємниці ставиться як основна умова існування адвокатури [3, с. 19]. 

Адвокатська таємниця за своїм економічним змістом наближається до 

службової, тобто вимагає нового якісного тлумачення. Необхідність закріплення 

таємниці в цілому, як і адвокатської зокрема, в системі права України вимагає 

визначення нового правового статусу таємниці, де визначальним повинен стати 

економічний фактор. 

Адвокатська таємниця як прийнято вважати, за якісними ознаками є 

професійною таємницею, зміст та поняття якої визначено в ст. 22 Закону України  

«Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Основним змістом поняття 

«адвокатська таємниця» є будь-яка інформація, що стала відома адвокату, 

помічнику адвоката, стажисту адвоката, особі, яка перебуває у трудових 

відносинах з адвокатом, про клієнта, а також питання, з яких клієнт (особа, якій 

відмовлено в укладенні договору про надання правової допомоги з передбачених 

цим Законом підстав) звертався до адвоката, адвокатського бюро, адвокатського 

об’єднання, зміст порад, консультацій, роз’яснень адвоката, складені ним 

документи, інформація, що зберігається на електронних носіях, та інші документи 

і відомості, одержані адвокатом під час здійснення адвокатської діяльності [1]. В 

той же час, на нашу думку, визначення адвокатури як державного інституту 

надало б адвокатський таємниці державного статусу. 

До предмета адвокатської таємниці можна віднести в першу чергу сам факт 

звернення довірителя до адвоката, характер і зміст наданої йому юридичної 

допомоги. По-друге, предметом адвокатської таємниці є відомості з особистого 

життя, сімейної, інтимної, суспільної, службової, господарської та іншої сфер 

діяльності довірителя, що були повідомлені адвокату.  

Як зазначає Д.П. Ватман, у ході надання правової допомоги адвокат може 

отримувати особисті записи довірителя, письмові документи, аудіо- та 

відеозаписи, інформацію на електронних носіях. Усе це, а також відомості, 

отримані адвокатом у результаті його участі в закритих судових засіданнях та 

будь-які інші відомості, пов’язані з наданням юридичної допомоги, розголошення 

яких може завдати шкоду охоронюваним законом інтересам довірителя, адвоката 

або інших осіб, становить предмет адвокатської таємниці [2, с. 51]. 

Суб’єкт адвокатської таємниці – особа, яка отримала відомості від 

довірителя, що звернувся до цієї особи саме як до адвоката. Цікавим є той факт, 

що у випадку припинення членства в адвокатському співтоваристві, особа, яка є 

володарем адвокатської таємниці, не має права розголошувати отримані раніше 

відомості, пов’язані з її адвокатською діяльністю. Слід згадати і те, що у Законі 

України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» прямо сказано, що помічник 

адвоката, а також посадові особи адвокатських об’єднань зобов’язані зберігати 

адвокатську таємницю [1]. Тобто збереження відомостей, що складають предмет 

адвокатської таємниці, є обов’язком юриста, незалежно від його участі в 

об’єднаннях, колегіях або асоціаціях адвокатів. 

Адвокатська таємниця повинна бути збережена адвокатом незалежно від 

того, чи було звернення довірителя одноразовим або має постійний характер. 
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Правило конфіденційності застосовується і у випадку, коли інші люди можуть 

володіти такою самою інформацією. 

Додержання принципу конфіденційності є необхідною найважливішою 

передумовою довірчих відносин між адвокатом і клієнтом, без яких неможливо 

належне надання правової допомоги. Отже, як зауважує С. Логінова, збереження 

конфіденційності будь-якої інформації, отриманої адвокатом від клієнта, а також 

про клієнта або інших осіб у процесі здійснення адвокатської діяльності, є правом 

адвоката у відносинах з усіма суб’єктами права, які можуть вимагати 

розголошення такої інформації; та обов’язком щодо клієнта і тих осіб, кого ця 

інформація стосується [4, с. 76]. 

Інформація або документи можуть втратити статус адвокатської таємниці за 

письмовою заявою клієнта (особи, якій відмовлено в укладенні договору про 

надання правової допомоги з передбачених Законом України «Про адвокатуру та 

адвокатську діяльність» підстав). При цьому інформація або документи, що 

отримані від третіх осіб і містять відомості про них, можуть поширюватися з 

урахуванням вимог законодавства з питань захисту персональних даних. 

Обов’язок зберігати адвокатську таємницю поширюється на адвоката, його 

помічника, стажиста та осіб, які перебувають у трудових відносинах з адвокатом, 

адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням, а також на особу, стосовно якої 

припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю. Адвокат, 

адвокатське бюро, адвокатське об’єднання зобов’язані забезпечити умови, що 

унеможливлюють доступ сторонніх осіб до адвокатської таємниці або її 

розголошення.  

Законодавством України не встановлено терміну зберігання в таємниці 

відомостей, що становлять адвокатську таємницю. Виходячи з цього, можна 

зробити висновок, що адвокатська таємниця зберігається не тільки під час 

ведення певної справи, а й після її закінчення, незалежно від стадії процесу, в 

якому брав участь захисник, та мотивів, за якими доручення було припинено. 

Відомості, отримані від довірителя зберігаються адвокатом безстроково. 

Таким чином, відповідно до світової практики, інформація, що є 

адвокатською таємницею, підлягає захисту не тільки в тому випадку, коли носієм 

такої інформації володіє власне адвокат, а і тоді, коли інформація знаходиться в 

руках клієнта або будь-якої іншої особи. 
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УДК 347.78:376.2 

Сергій Савич  

МАРРАКЕШСЬКИЙ ДОГОВІР «ПРО ПОЛЕГШЕННЯ ДОСТУПУ СЛІПИХ 

ТА ОСІБ З ПОРУШЕННЯМ ЗОРУ ЧИ ІНШИМИ ОБМЕЖЕНИМИ 

МОЖЛИВОСТЯМИ СПРИЙМАТИ ДРУКОВАНУ ІНФОРМАЦІЮ ДО 

ОПУБЛІКОВАНИХ ТВОРІВ» ТА СТАН ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВ 

ІНВАЛІДІВ У СФЕРІ АВТОРСЬКО-ПРАВОВИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ 

(ОКРЕМІ АСПЕКТИ) 

Змінами до Закону України «Про авторське право і суміжні права» від 25 

грудня 2015 року № 927-VIII наш законодавець зробив певний поступ у 

забезпеченні та гарантуванні прав незрячих осіб та осіб з вадами зору у сфері 

авторсько-правових відносин. Поряд з уже існуючим правом вільного 

використання твору у вигляді відтворення його рельєфно-крапковим шрифтом, 

він врахував тенденцію технічного прогресу, розширивши перелік випадків 

вільного використання також іншими способами. Так, відповідно до п. 6 ст. 21 

вказаного Закону до випадків вільного використання творів, що не вимагає згоди 

автора, віднесено «видання та відтворення випущених у світ аудіотворів 

(аудіодокументів, аудіокниг) з нанесенням спеціального цифрового формату для 

сліпих, осіб з порушеннями зору та осіб з дислексією (нездатність оволодівати 

навчиками читання текстів, – С. С.), розмітки для зручної навігації з метою 

розповсюдження між інвалідами по зору та осіб з дислексією». А пунктом 11 цієї 

ж статті передбачена «адаптація  існуючих і створюваних аудіовізуальних творів 

для  сліпих,  осіб  з порушеннями зору та осіб з дислексією шляхом застосування 

аудіодискрипції (тифлокоментування)». Загалом ці зміни  можна оцінити 

схвально. Передбачення тифлокоментування серед способів вільного 

використання творів дозволяє забезпечити для незрячої людини цілісне 

сприйняття аудіовізуального твору, зрівняти її, на скільки це можливо, зі зрячими. 

Проте викликає певні запитання віднесення до випадків вільного 

використання цими ж законодавчими змінами поповнення бібліотечних фондів 

бібліотек, якими користуються чи в яких працюють інваліди зору відповідними 

виданнями для незрячих (п. 6 ст. 21 Закону). На наш погляд, даний випадок не 

можна відносити до прикладів вільного використання творів, адже передача уже 

готових примірників творів, навіть виготовлених шрифтом Брайля, у бібліотеку, в 

принципі не вимагає і не може вимагати згоди автора. Це положення носить 

скоріше декларативний характер і тому особливого практичного значення для 

реалізації прав вказаних осіб не має. 

У зв’язку з викладеним постає питання, чи можна узагалі вважати 

впроваджені законодавцем зміни достатніми для реалізації прав інвалідів зору у 

цій сфері? З певною мірою впевненості можна стверджувати, що навіть оновлена 

редакція Закону України «Про авторське право і суміжні права» вказаних 

перешкод не усуває. Вирішення потрібно шукати, на наш погляд, насамперед, у 

ратифікації Україною Марракешського договору «Про полегшення доступу 

незрячих та осіб з порушенням зору чи іншими обмеженими можливостями 

сприймати друковану інформацію до опублікованих творів» (далі – Договір), 
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укладеного в рамках Всесвітньої організації інтелектуальної власності від 27 

червня 2013 року, до якого Україна досі не приєдналася. 

Положення Договору значно розширюють коло осіб, які визнаються 

бенефіціарами, відносячи до них не тільки сліпих та осіб з дислексією, а також і 

тих, хто в силу фізичних вад не здатен тримати книгу, користуватися нею або 

фокусувати  чи рухати очима в тій мірі, яка прийнятна для читання (ст. 3).  

Важливим елементом цього Договору є покладення зобов’язання на держави, що 

до нього приєдналися, розширити перелік випадків вільного використання творів 

шляхом встановлення права уповноваженим органам виготовляти для 

бенефіціарів примірники творів в доступному форматі. Поняття цього формату у 

тексті не розкривається, проте таким можна вважати будь-який спосіб 

відтворення, що дозволяє бенефіціару у достатній мірі осягнути твір. При цьому 

важливими є принципи, на яких ґрунтується відтворення творів у доступному 

форматі. Їх наводить сам текст Договору, відносячи туди: 1) наявність законних 

підстав для відтворення (тобто примірник, який переводиться у доступний для 

бенефіціарів формат має бути одержаний на законних підставах); 2) переведення в 

доступний формат не повинно вносить якихось змін у сам твір, крім тих, які 

необхідні аби твір був доступний для бенефіціара; 3) виготовлені у доступному 

форматі примірники можуть надаватися тільки бенефіціарам; 4) діяльність, 

пов’язана з виготовлення та наданням бенефіціарам примірників має 

здійснюватися на некомерційній основі (ч. 2 ст. 4 Договору). 

Не менш актуальним у цьому контексті питанням залишається можливість 

обходу технічних засобів захисту авторського права (DRM), які встановлюються 

правоволодільцями творів. Часто ці засоби блокують можливість перетворення 

тексту у аудіоформат чи у шрифт Брайля на відповідний пристрій шляхом 

блокування програми «screen reader». Певний вихід із ситуації пропонує ст. 7 

Договору, що зобов’язує держави, які приєдналися до Договору,  сприяти аби 

правовий захист від обходу технічних засобів захисту не обмежував гарантованих 

бенефіціарам Договором можливостей. Насамперед, у випадку України, це має 

бути декриміналізація або виключення адміністративної чи будь-якої іншої 

юридичної відповідальності за обхід технічних засобів захисту. 

На наш погляд, приєднання України до Договору є давно на часі та не 

зашкодить інтересам правоволодільців. Забезпечення прав осіб з вадами зору на 

інтелектуальний, творчий розвиток за нинішніх обставин не може бути 

гарантовано у достатній мірі. Треба також враховувати, що необхідність 

вирішення означеної проблеми вимагає і ратифікована Україною Конвенція ООН 

про права інвалідів. 

 

УДК94(477)“1918/1919” 

Оксана Семчук, Олена Бундак 

ЗАПРОВАДЖЕНН ХЛІБНОЇ ПОВИННОСТІ ДИРЕКТОРІЄЮ УНР В 

УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ 

Період перебування при владі Директорії УНР виявився досить складним. 

Намагаючись втримати політичну стабільність, члени Директорії недостатньо 

уваги приділяли економіці країни. Дотримуючись соціалістичних принципів уряд 
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Директорії не спромігся виробити і застосувати на практиці чіткої податкової 

політики.  

Одним із заходів, з допомогою якого уряд Директорії намагався врегулювати 

ситуацію у фінансовій сфері, було запровадження різних повинностей. Так, в 

умовах стрімкого падіння національної валюти держава 26 серпня 1919 р. 

запровадила хлібну повинність із урожаю 1919 р. [1, с. 45]. В липні при 

Міністерстві народного господарства відбулася нарада, предметом обговорення 

учасників якої стало вироблення остаточного проекту закону про хлібну 

повинність. «Держава мусить розпоряджатися мільйонами пудів хліба, маючи ці 

запаси, держава може стати регулятором ціноутворення  на ринку», стверджували 

її організатори [9]. Представник Міністерства фінансів запропонував видати закон 

надзвичайного характеру «Про одноразове хлібне оподаткування натурою на 

військові потреби», вважаючи що слід приймати більш радикальні засоби для 

врегулювання ситуації. Пропонувалося звільнити від оподаткування господарства 

менші 3-х дес., грошей за зданий хліб не видавати, а решту  господарств 

оподаткувати по 2 пуд з 1 дес.  

На думку інших членів наради, реалізація таких ідей Міністерства фінансів 

вкрай негативно сприйнялася б селянством. До того у селян могло скластися 

враження, що держава просто не хоче брати гривні, а вимагає лише хліб. А тому 

могли взагалі відмовитись від використання української валюти. Найбільш 

прийнятним варіантом було б збирання податків грошима, а заготівлю хліба 

проводити шляхом натуральної повинності за гроші.  

Представники Міністерства народного господарства відкинули принципи 

рівномірного оподаткування землі по 2 пуди з дес. Вони керувалися тим, що для 

господарств у 2 дес. це буде обтяжливо, а для господарства в 15 дес. – замало. 

Окрім цього, такі ставки не відповідали державним стандартам, тому і 

пропонувався принцип прогресивного оподаткування. Результатом діяльності 

наради було запровадження натуральної хлібної повинності.  

Міністром фінансів було визначено шкалу оподаткування – принцип 

«existens» – мінімум харчів на середнє господарство – і відповідно до цього 

будувати шкалу [2]. Згідно закону «Про хлібну повинність», ставки визначались у 

наступний спосіб: господарства до 2-х дес. звільняються від повинності, з 2-3 дес. 

мають сплачувати – 3 пуди, з 3-4 дес. – 6 пудів, з 4-5 дес. – 8 пудів, з 5-6 дес. – 12 

пудів, з 6-7 дес. – 17 пудів і так далі. Господарства площею більше 15 дес. платять 

93 пуди. Від повинності звільнялися також площі, що були засіяні цукровим 

буряком, та землі, що перебували у користуванні малоземельного селянства. У 

прийнятому законі чітко прослідковується принцип прогресивно-прибуткового 

оподаткування, де встановлювалися чіткі норми здачі хліба. 

За хліб держава зобов’язувалася платити за твердими закупівельними цінами. 

За невчасну здачу хліба – його просто мали забирати без грошей, за невчасний 

продаж – накладався штраф у десятикратному розмірі. Запровадження закону в 

дію покладалося на окремі сільські комітети, які скликалися наказом повітового 

комісара з ініціативи продовольчих органів [3].  

Закон «Про хлібну повинність» частково був аналогом наказу Раднаркому 

УСРР «Про розверстку надлишків врожаю 1918 р. і попередніх років». Зокрема, 
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розверстка накладалася на селянські господарства площею землі понад 5 дес., на 

господарства площею понад 10 дес. розверстка була за підвищеними нормами. 

Тобто Директорією, так само як і більшовиками, основний тягар хлібної 

повинності був покладений на заможних селян, що відобразилося в невдоволенні 

фінансовою політикою Директорії УНР.  

Загалом політика натуралізації податкової системи підривала авторитет 

Директорії УНР в очах селянства та призвела в кінцевому результаті до втрати 

Директорією влади. 
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УДК 349.4(477) 

Юлія Туз 

ЗАКОНОДАВЧІ ГАРАНТІЇ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ: ПРОБЛЕМИ 

ВДОСКОНАЛЕННЯ 

Важливість теоретичного вивчення проблем гарантії права власності на 

землю в Україні зумовлена потребами юридичної практики і завданням розвитку 

законодавства. Гарантування права власності на землю є одним із 

найактуальніших напрямів соціального розвитку України як аграрної держави, 

житниці Європи. 

В юридичній науці сформульоване загальне поняття конституційних гарантій 

права власності на землю, що розглядаються як «закріплені в нормах Основного 

Закону держави універсальні загальновизнані імперативи та способи здійснення 

зазначеними в Конституції України суб’єктами права власності на землю, а також 

норми-принципи, що визначають юрисдикційні та поза юрисдикційні форми й 

засоби захисту земельних та інших прав Українського народу, громадян, 

юридичних осіб, держави як власників землі, охорони землі як основного 

національного багатства з метою забезпечення правопорядку у сфері земельних 

відносин» [1, с.214]. 

Справедливо зазначає Н.І.Титова, що держава гарантує право власності на 

землі, але при цьому в Конституції України не закріплено конкретних видів цих 

гарантій. Зокрема, Конституція, а також Земельний кодекс України залишили 

поза увагою Президента України як основного гаранта прав і свобод людини та 

громадянина. До його компетенції входить призначення осіб на певні посади та 

нагородження відзнаками, а не розробка та впровадження конкретних засобів і 

способів захисту права власності на землю. 

Вважаю, що варто включити до Земельного кодексу норми, що 

визначатимуть повноваження Президента України в галузі земельних відносин. 

При цьому до його компетенції необхідно віднести повноваження щодо 

координації проведення земельної реформи, вжиття невідкладних заходів по 

збереженню і відтворенню земель. Крім того на законодавчому рівні доцільно 

закріпити заборону щодо зміни цільового призначення найбільш цінної категорії 
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земель, крім випадків надзвичайної суспільної необхідності чи незворотних 

природних процесів. 

Примусове припинення права власності на земельну ділянку може бути 

здійснено виключно за рішенням суду [3. с. 357]. При цьому законом детально 

врегульовані процедури примусового припинення прав на землю за різними 

підставами, що є процесуальною гарантією дотримання земельних прав громадян.  

Таким чином, аналіз чинного земельного законодавства дозволяє зробити 

висновок, що сьогодні в Україні забезпечено досить високий рівень законодавчих 

гарантій прав на землю, встановлено певні механізми їхнього захисту. 

Неефективна реалізація цих прав обумовлена різними причинами та характерами 

[2, с. 246]. Але усунення цих причин  є обов’язком органів державної влади, 

правоохоронних органів, та органів місцевого самоврядування. 
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УДК 338:659(477) 

Оксана Чернюк, Марія Дацюк-Томчук 

ІНТЕРНЕТ ЯК ІНСТРУМЕНТ МАРКЕТИНГУ 

Інтернет зробив і продовжує робити дуже сильний вплив на формування і 

розвиток світового інформаційного співтовариства. Як соціальне явище 

Інтернет – глобальний засіб комунікацій, що забезпечує обмін текстової, 

графічної, аудіо - і відео і доступ до онлайнових служб без територіальних і 

національних кордонів. Це ефективний інструмент досліджень, розвитку торгівлі 

та бізнесу, впливу на аудиторію. Інтернет, обумовлює швидкий розвиток 

світового інформаційного співтовариства. А з його розвитком змінюються і 

підходи до управління бізнесом і маркетингом як одним з його складових частин. 

Більшість публікацій про маркетинг в Інтернет зараз зводяться до реклами в 

Мережі 3. 

Інтернет є каналом прямого маркетингу і в цій ролі він не менш, а іноді і 

більш ефективніший традиційних засобів.  

Інтернет як рекламний майданчик має деякі принципові особливості, які 

притаманні тільки йому. Наприклад, ні для якого іншого засобу реклами не існує 

поняття «таргетинг».  

Орієнтування – це можливість вибірково показувати відвідувачам рекламні 

оголошення в залежності від регіону, часу і навіть місця роботи відвідувача 1. 

Крім таргетингу, друга принципова особливість Мережі – це можливість 

точного оперативного визначення ефективності рекламної компанії, так як 

власникам сайту завжди доступна статистика рекламних показів.  
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Рекламна Мережа - це єдиний центр збору і розміщення банерної реклами 

для декількох (одиниць, десятків, сотень, тисяч) веб-сайтів. Тобто існує одна 

фірма, яка, з одного боку, резервує рекламний майданчик на серверах 

(найчастіше, ніяк не пов’язаних організаційно з цією фірмою). З іншого боку, 

вона має штат рекламних агентів, які в змозі збирати банерну (в основному) 

рекламу для розміщення на орендованих площах. Прибуток утворюється за 

рахунок різниці між ціною банера для кінцевого користувача і ціною орендованої 

площі для рекламної мережі 2. 

Інтернет – це ще один маркетинговий канал. Треба знати його можливості і 

закони і використовувати за призначенням. Треба пробувати, та ставити реальні 

завдання і застосовувати відповідні засоби. Вже є провайдери і студії дизайну, які 

здатні не тільки створити дизайн сайту, але і серйозно займаються вирішенням 

маркетингових задач за допомогою Інтернет, як мінімум варто у них 

консультуватися 5. 

Деякі причини неефективного використання можливостей Інтернет 

сьогодні: Інтернетом на фірмах часто займаються люди не зацікавлені в 

результатах його використання і не фахівці (ком’ютерники, секретарі тощо.).  

Для вирішення проблеми становлення інтернет-маркетингу в Україні та 

забезпечення його подальшого розвитку у вітчизняній економіці необхідно: 

– зробити в Україні доступнішими ціни на послуги інтернет-провайдерів; 

– використовувати необхідні інструменти інтернет-маркетингу; 

– вдосконалити законодавство в сфері електронної комерції; 

– використовувати накопичений міжнародний досвід поширення інтернет-

маркетингу; 

– створити умови для стимуляції та розвитку інтернет-маркетингу в Україні. 

Вирішення цих питань створить умови для високих темпів розвитку 

інтернет-маркетингу, а відповідно до цього розвиток економіки та вихід на новий 

рівень українських підприємств. 
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РОЗДІЛ VІІ 

Туристично-рекреаційна робота в освітньому процесі у вирішенні 

прикладних наукових завдань 
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Дар’я Василенко, Мирослава Кухаренко, Аліна Самусь 

ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ЯК МЕТОД ВІЗУАЛІЗАЦІЇ 

ТУРИСТИЧНОЇ СПРАВИ 

Геоінформаційні системи (далі – ГІС) є класом інформаційних систем, що 

мають свої особливості. Вони побудовані з урахуванням закономірностей 

геоінформатики та методів, що застосовуються в цій науці. ГІС, як інтегровані 

інформаційні системи, призначені для вирішення різних завдань науки і 

виробництва на основі використання просторово-локалізованих даних про об’єкти 

та явища природи і суспільства. 

Візуальні моделі, на відміну від статичних зображень, можуть виконувати 

три основні функції: знакову, позиційну, індикаційну. Знакова функція полягає у 

вказівці того, що за туристичним об’єктом відображується в даній візуальній 

моделі, вона є відображенням герменевтичного принципу Особливістю 

візуальних моделей є можливість повторення зображень з метою показу динаміки 

зміни процесу (явища) або вияву розбіжностей в його стані або поведінці. 

Оскільки візуальна картографічна модель має істотно більшу інформативність 

порівняно з текстовим і цифровим описом, саме це визначає ту перевагу в 

оперативному картографічному аналізі.  

Процес отримання зображення на екрані або аркуші паперу в різних 

випадках може містити в собі велику кількість окремих технологічних 

картографічних операцій, які необхідно виконувати в певному порядку. Вихідні 

дані, що зберігаються у файлах різних форматів, зазвичай являють собою набори 

ідентифікаторів просторових об’єктів, координати їхніх опорних точок, 

посилання на записи в базах даних, посилання на бібліотеки умовних знаків тощо. 

Правда, у деяких випадках, цифрова картографічна база даних створюється з 

урахуванням вимог подальшої візуалізації в середовищі визначеного 

геоінформаційного туристичного пакета і може бути представлена як туристична 

карта визначеного відомчого стандарту без додаткової обробки. 

Здебільшого електронні туристичні карти являють собою контури 

туристичних об’єктів у визначеному універсальному форматі, призначені для 

експорту в різні формати поширених пакетів туристичних ГІС. У цьому випадку 

для отримання повноцінного геозображення необхідна додаткова обробка 

туристичних даних. Кожний реальний матеріальний туристичний об’єкт або тур, 

пов’язаний з об’єктом, має координати на поверхні Землі, а це означає, що їх 

можна відобразити на туристичній карті – найнаочнішому засобі опису 

туристичної території. 

Будь-яка туристична інформація, яка визначає географічне положення та 

властивості туристичного об’єкта, є інформацією геопросторовою. Наприклад, 
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інформація про культові споруди міста, або історичні особи, які проживали за 

зазначеними адресами, контури історико-культурного заповідника. Без них 

неможливо в повному обсязі картографувати туристичний об’єкт, ні 

проаналізувати систему туристичного простору. 

З комп’ютерною туристичною картою працювати ще цікавіше, ніж з 

паперовою, бо туристична карта в комп’ютері набуває додаткових властивостей: 

її можна легко масштабувати на екрані комп’ютера, переміщувати в різні боки, 

додавати і видаляти об’єкти, друкувати в найбільш прийнятному вигляді будь-які 

фрагменти території тощо. Крім того, комп’ютерна туристична карта, яку 

називають «електронною», володіє й іншими властивостями. Наприклад, можна 

сформувати запит, котрий дозволить здійснити виведення на екран тільки 

туристичних об’єктів певного класу. Обравши туристичний об’єкт, можна 

отримати атрибутивну інформацію про цей об’єкт, наприклад, статус 

туристичного об’єкта, рік, особу власника тощо. 

Туристичні ГІС у змозі розфарбувати (затонувати) туристичну карту різними 

кольорами залежно від доданого параметра, котрий належить до певної ділянки 

відображуваної екскурсійної території. Так створюються туристичні карти, які в 

паперовому вигляді називаються тематичними. Основний зміст цих карт 

визначається темою, спеціально присвяченою якому-небудь елементу або явищу 

(елементам або явищам), наприклад, історичним населеним пунктам, унікальним 

явища клімату, історії тощо. 

Результати статистичної обробки туристичної інформації, будучи 

накладеними, наприклад, на карту населеного пункту, дозволяють виявити деякі 

корисні закономірності. Так, інтерес для відповідних служб становить розподіл 

етнографічних і краєзнавчих музеїв по районах, селах і селищах областей 

України. Поєднання результатів аналізу з історичною картою, картою історичних 

пам’яток тощо дозволить знаходити взаємозв’язки між чинниками туристичних 

маршрутів, більш «адресно» з’ясовувати причини виникнення туристичних 

аттракцій на конкретній ділянці території. 

У середовищі туристичних ГІС зручно відображувати генплани національних 

парків, історико-культурних заповідників, приміщень музеїв, схеми руху 

трансферного обслуговування, вивчення сегментів туристичного ринку. 

Отже, ГІС це сучасна комп’ютерна технологія для картографування та 

аналізу об’єктів реального світу, а також подій, що відбуваються на нашій 

планеті. ГІС можуть допомогти скрізь, де використовується просторова 

інформація та інформація про об’єкти, що знаходяться в певних місцях простору. 

Геоінформаційні системи дозволяють: робити просторові запити і проводити 

аналіз; скоротити час отримання відповідей на запити клієнтів; виявляти 

території, підходящі для необхідних заходів; виявляти взаємозв’язки між різними 

параметрами (наприклад, ґрунтами, кліматом і врожайність с/г культур) тощо. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ ІННОВАЦІЙНИХ КОНТУРІВ РОЗВИТКУ 

ТУРИЗМУ В ЄВРОПІ 

Інновації й інноваційна діяльність традиційно представляються як напрямок 

науково-технічного прогресу (високотехнологічної його складовій) і як процес, 

пов'язаний із впровадженням результатів наукових досліджень і розробок у 

практику [2]. Однак зміст поняття «інновація» більш широкий. Сфера інновацій 

всеосяжна, вона не тільки охоплює практичне використання науково-технічних 

розробок і винаходів, але й включає зміни в продукті, процесах, маркетингу, 

організації. Інновація виступає як явний фактор зміни, як результат діяльності, 

втілений у новий або вдосконалений продукт, технологічні процеси, нові послуги 

і нові підходи до задоволення соціальних потреб. 

Європа - один з найважливіших фінансових, торгових, туристичних центрів 

світу. Європа - найбільш важлива у туристичному відношенні територія земної 

кулі. Тут виникли перші осередки туризму в стародавньому світі, тут зародився 

організований туризм 19 ст.. Тут знаходяться і найбільш відвідувані туристами 

держави. Європа дуже різноманітна за природними особливостями територія - тут 

турист може познайомитися практично з усіма зонами холодного і помірного 

поясу, аж до особливо популярних в туризмі середземноморських субтропіків. 

Тут багато морів, якими Європа буквально порізана, великих озер, дуже різних за 

довжиною і водного режиму річок [2]. 

Масштаб Європи, кількість держав, природні і кліматичні пояси, 

різноманітний рельєф цієї частини світу, стародавня архітектура, пам’ятки давніх 

культур, безліч вищих навчальних закладів, дозволяє розвивати різні види 

туризму (діловий, науковий, спортивний, освітній).  Для того, щоб судити про 

масштаби туризму, його економічне значення, потрібно аналізувати відповідні 

статистичні дані [1]. 

Розвиток туристичної галузі сприяє збільшенню надходжень до бюджету, 

створенню нових робочих місць, розвитку інфраструктури, будівництву нових 

туристичних об’єктів, посиленню охорони та реконструкції існуючих історико-

культурних пам’яток. У багатьох країнах світу туризм став важливим джерелом 

доходів бюджету, розбудова рекреаційно-туристичної галузі та посилення її 

впливу на економічний розвиток стали одним із пріоритетних напрямків розвитку 

світового господарства.  

Туристична індустрія впродовж останніх десятиліть динамічно розвивається і 

стає однією з пріоритетних сфер економіки Європи, яка забезпечує вагомий дохід 

бюджету та створення нових робочих місць. Розвинена туристична 

інфраструктура та вигідне місце розташування сприяють туристичній 

привабливості. Подальший розвиток туристичної сфери потребує активізації 

досліджень нових форм інноваційних технологій та управлінських методик для 

створення якісних та конкурентоспроможних туристичних продуктів як в Україні 

так і у всій Європі. Ринок туристичних послуг характеризується 

урізноманітненням пропозиції туристичного продукту, як за рахунок 

впровадження нових видів послуг і форм обслуговування, так і за рахунок 
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територіального розширення, формування нових туристських центрів, районів та 

курортних зон. Впровадження інформаційних систем і нових технологій повинне 

стати ключовим напрямком розвитку туристичної сфери. 

Фактори, що визначають інноваційний розвиток туризму: 

- ринкова кон’юнктура та конкуренція (як на внутрішньому, так і зовнішніх 

ринках); 

- середовище (рівень розвитку науки і техніки, законодавча та нормативна 

база, політична та економічна стабільність); 

- кадри (вчені, спеціалісти, підприємці, менеджери, політичні діячі, державні 

службовці); 

- ресурси (природні, виробничі, фінансові, науково-технічні, технологічні, 

інфраструктура). 

Отже, туризм в Європі пройшов у своєму розвитку довгий шлях і сьогодні є 

однією з найбільш успішно розвиваються галузей світового господарства.  Як і 

будь-яка інша сфера господарської діяльності, індустрія туризму в Європі є дуже 

складною системою, ступінь розвитку якої залежить від ступеня розвитку 

економіки країни в цілому. В даний час на промислово розвинені країни Європи 

припадає 60 % всіх прибутків іноземних туристів. При цьому на частку країн, що 

входять в ЄС припадає близько 40 % прибутків туристів і валютних надходжень.  

Подальший розвиток туристичної сфери потребує використання найновіших 

технологій та принципово нових управлінських методик для створення якісних та 

конкурентоспроможних туристичних продуктів по всій Європі. 
Список використаної літератури: 

1. Гарбера О.Є. Основні теоретичні та практичні аспекти інноваційної діяльності в 

туристичному господарстві України./ О.Є. Гарбера // Інвестиції: практика та досвід. – 2009 - 

№23. – С.29-31  

3. М.П. Мальська. Міжнародний туризм і сфера послуг: Підручник / М.П.Мальська, 

Н.Б.Антонюк, Н.М. Ганич // – К.: Знання, 2008. – 661 с. 

4. Новіков В.С. Інновації в туризмі/ В.С. Новіков.- М.: ВЦ Академія, 2007. – 208 с. 

 

УДК 069:378(477) 

Олена Кушпетюк 

СПІВПРАЦЯ МІЖ ВИЩИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ ТА 

МУЗЕЙНИМИ УСТАНОВАМИ 

Сьогодні туризм визнаний одним із найпріоритетніших напрямків у 

національній економіці та культурі. Невід’ємною складовою туристичного 

бізнесу є включення в програму туру знайомства з природою та історією, 

архітектурними пам’ятками, культурними особливостями певного регіону. 

Туристична інфраструктура кожного регіону представлена сукупністю закладів, 

діяльність яких спрямована на задоволення потреб туристів. Серед цих закладів 

особлива роль відводиться музеям, які на ринку послуг дозвілля розглядаються як 

основний осередок культури, відправна точка для вивчення туристом регіону. 

Тому співпраця між музеями та індустрією туризму життєво необхідна обом 

сторонам. 

Важливою складовою підготовки фахівців з туризму є ефективне засвоєння 

теоретичного матеріалу з музеєзнавства і оволодіння практичними навичками 

http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D1%8F_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83
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музейної діяльності. Це можливе лише за умови включення в навчальний процес 

виконання прикладних завдань: атрибуції музейних предметів, підготовки і 

проведення екскурсій, оформлення виставок, тематичних вечорів, презентацій, 

майстер-класів, зустрічей, конкурсів, залучення до наукової роботи, підготовки 

публікацій тощо. Неодмінною складовою для досягнення цих цілей є 

налагодження активної співпраці між вищими навчальними закладами та 

музейними установами. Так, наприклад, на сьогодні у Волинській області 

розроблена Комплексна програма «Музей – школі», яка складається з шести 

окремих програм, що реалізуються у Волинському краєзнавчому музеї, його філії 

Колодяжненському літературно-меморіальному музеї Лесі Українки з сектором 

Музеєм «Лісової пісні» в урочищі Нечимне та відділах: Музеї волинської ікони, 

Художньому музеї, Музеї історії Луцького братства у Луцьку та Затурцівському 

меморіальному музеї В’ячеслава Липинського. Це – спеціальна програма для 

роботи зі школярами, однак вона містить і різні форми музейної роботи, які 

розраховані на студентську аудиторію. Саме для студентів у програмі передбачено 

цикли оглядових та тематичних екскурсій, лекцій, виставки, масово-освітні 

заходи, які проводяться як у самому музеї з використанням стаціонарних 

експозицій, так і поза музеєм – на виїзді. 

Волинським краєзнавчим музеєм пропонуються як оглядові екскурсії по 

відділах, так і пішохідні екскурсії. Зокрема, зацікавить студентську молодь 

історико-краєзнавча екскурсія «Луцьк у Литовсько-польську добу», яка 

розроблена відділом давньої історії з метою ознайомлення з історією та 

пам’ятками Луцька періоду його найбільшого розквіту (ХІУ-ХУІІ ст.). 

Працівники відділу новітньої історії пропонують для молоді почерпнути 

інформацію про новітні події із цікавих документів представлених у відділі та  

організовують пішохідну екскурсію по Меморіалу Вічної Слави. Також, 

особливий інтерес викликає Шевченківська світлиця  Миколи Куделі: зібрана 

протягом життя шевченкіана, колекція Кобзарів, філателія, філокартія на 

шевченківську тематику. 

Музей пропонує різноманітні стаціонарні і пересувні виставки. Серед 

стаціонарних для студентів цікавими є колекції із майже 10 тисяч пам’яток історії 

і культури, врятованих і переданих на постійне зберігання до музею – побутових 

предметів, зброї, іконопису та живопису, предмети металопластики, у тому числі 

срібної. За попереднім замовленням можливе експонування у вищих навчальних 

закладах пересувних тематичних виставок. 

Із масово-освітніх заходів, які проводяться у самому музеї, пропонуються 

заходи на відзначення пам’ятних подій на Волині та відомих постатей краю: 

тематичні та краєзнавчі вечори, вечори-портрети, мистецькі, літературні, 

екологічні, етнографічні та історичні години; організація і проведення 

презентацій, майстер-класів, зустрічей, конкурсів та ін.  

Важливою складовою є організація роботи гуртків з метою залучення 

студентів до наукової роботи, підготовки публікацій, опису музейних експонатів, 

участі у краєзнавчих конференціях. 

Широкий діапазон інтегрованих музейних форм роботи, різноманітних 

інноваційних технологій пропонують і інші музейні установи. Зокрема, для 
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студентської молоді цікавими будуть не лише оглядові і тематичні екскурсії по 

експозиції, а й інші тематичні заходи, наприклад, зустрічі з іконописцями, 

організовані Музеєм волинської ікони, вечори камерної музики, зустрічі з 

художниками,презентації виставок і книг з питань образотворчого мистецтва у 

Художньому музеї. Цікаві лекції та екскурсії на тему: «Історичні українські 

братства як взірці для творення громадянського суспільства сучасності» для 

студентської аудиторії пропонує Музей історії Луцького братства. Не залишать 

байдужими відвідувачів і Затурцівський меморіальний музей В’ячеслава 

Липинського та Колодяжненський літературно-меморіальному музей Лесі 

Українки. 

Таким чином, туристичний ринок сьогодні потребує висококваліфікованих 

спеціалістів з туризму, які здатні працювати ініціативно, володіти інноваційними 

технологіями та програмами, особливостями спілкування з клієнтами. Поєднати 

теорію з практикою у процесі підготовки таких фахівців сприятиме тісна 

співпраця між вищим навчальним закладом та музейними установами. 

 

УДК 379.85(477.82)  

Уляна Любитовець, Андрій Майстер 

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ  

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Розвиток історико-культурного туристично-рекреаційного комплексу 

особливо важливий для Волинської області, оскільки регіон багатий 

туристичними ресурсами, що створює сприятливі передумови для організації 

ефективної туристично-рекреаційної діяльності протягом усього року. 

Актуальність дослідження полягає в тому, що за наявністю туристичних 

ресурсів, які зазнали відносно невеликого антропогенного впливу й добре 

зберегли рекреаційну здатність, Волинська область належить до перспективних 

регіонів України для розвитку туристично-рекреаційної галузі. 

Нажаль у нашій державі історико-культурні рекреаційні об’єкти практично 

не оцінені як туристичні ресурси, більшість визначних пам’яток не включена в 

туристичні маршрути, що призводить до їх використання в обмежених 

масштабах. Все це відчутно впливає на вітчизняний туристичний бізнес, який, за 

прикладом зарубіжних країн, при належній рекламі може давати значний 

економічний і соціальний ефект.  

До історико-культурних рекреаційних об’єктів Волинської області належать: 

 – археологічні знахідки – місця поселень стародавніх людей (стоянки, 

городища, поселення, селища, міста) та поховань (кургани, могильники); 

 – історичні пам’ятки – будинки, споруди, їхні комплекси (ансамблі), окремі 

поховання та некрополі, визначні місця, пов’язані з важливими історичними 

подіями, з життям та діяльністю відомих осіб, культурою та побутом певної 

території;  

 – пам’ятки архітектури та містобудування – культові споруди, палаци, 

замки, громадські житлові будівлі, сучасні архітектурні ансамблі;  

– пам’ятки монументального мистецтва – меморіальні дошки, обеліски, 

меморіали;  
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– пам’ятки садово-паркового мистецтва – поєднання паркового будівництва з 

природними чи створеними людиною ландшафтами;  

– ландшафтні пам’ятки – природні території, що мають історичну цінність; 

 – об’єкти нематеріальної культурної спадщини – етнографічна 

різноманітність, народні промисли, народний одяг, національна кухня, говірки, 

фольклор. 

Область має значний історико-культурний потенціал. Загальна кількість 

пам’яток історії, археології, містобудування і архітектури, монументального 

мистецтва складає 2,6 тис. До державного реєстру національного культурного 

надбання внесено 468 пам’яток архітектури. 

За ефективністю реалізації потенціалу історико-культурної спадщини 

Волинська область належить до типу областей із високим потенціалом спадщини 

та низьким рівнем його використання. Ґрунтовне вивчення, покращення 

інформативності, розвиток інфраструктури сприятимуть подальшому 

ефективному використанню культурно-історичних пам’яток у культурній та 

рекреаційній сферах регіону.  

Наявна в державі система охорони пам’яток культурної спадщини 

недосконала. Організаційне, правове та фінансове забезпечення цієї галузі є 

неефективним. Недооцінюються можливості культурної спадщини для 

інтенсифікації соціально-економічного розвитку регіону. Втілення в життя різних 

заходів щодо використання та охорони культурної спадщини, об’єднання у цій 

справі зусиль органів влади, наукових та громадських інституцій дасть змогу 

зберегти та донести до нинішніх і наступних поколінь знання про багатовікову 

історію та культуру українського народу, а також надалі розвивати культурну, 

дозвіллєву, рекреаційну та туристичну сфери у регіоні, сприяючи подальшому 

перетворенню культурних пам’яток та подій на конкурентноздатний культурний 

продукт. 

Отже, в області,  як і в Україні загалом,  не в повній мірі використовується 

історико-культурна спадщина для формування спільної ідентичності, консолідації 

громадян, формування позитивного іміджу регіону. Складові історико-культурної 

спадщини залучаються до рекреаційної галузі обмежено й безсистемно. 

Комплексне забезпечення доступності культурно-історичних ресурсів Волинської 

області має сприяти вирішенню проблеми регіональної рекреації. Вкрай 

необхідною є державна підтримка,  яка покликана вирішити низку важливих 

проблем. Досвід багатьох країн світу показує, що історико-культурні об’єкти 

можуть бути визначальними у формуванні попиту на рекреаційно-туристські 

ресурси та його привабливого позитивного іміджу.  
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УДК 379.85:330.15(477.82) 

Андрій Майстер 

ПРИРОДНО-РЕКРЕАЦІЙНІ РЕСУРСИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Територія Волинської області характеризується значним потенціалом 

природних рекреаційних ресурсів, завдяки наявності сприятливих для лікування 

та відпочинку природно-кліматичних умов, лікувальних властивостей лісових, 

водних та земельних ресурсів. Природно-рекреаційні ресурси Волинської області 

є ще недостатньо освоєними й слабо використовуються в рекреаційній діяльності, 

що стримує рекреаційне освоєння території області. 

Для туристично-рекреаційної діяльності важливе значення має характер 

рельєфу території. Рельєф області є рівнинно-горбистим із середньою висотою 

поверхні 195 м н. р. м. Майже 75 % території області розміщено в низинному 

Західному Поліссі. Рельєф області сприятливо впливає на її рекреаційне освоєння 

та розвиток активних видів туризму. 

Важливу роль у розвитку туризму й рекреації відіграють кліматичні умови 

території. На туристично-рекреаційну діяльність та безпосередньо фізіологічний 

стан людини як суб’єкта рекреації мають вплив такі метеорологічні фактори: 

температура повітря, швидкість вітру, інтенсивність атмосферних опадів, режим 

ультрафіолетової радіації, атмосферний тиск. Розміщення Волинської області в 

помірно-континентальному кліматичному поясі визначає характер кліматичних 

умов території, які загалом сприятливі для розвитку рекреації та туризму. 

Найкомфортнішим періодом для розвитку рекреації та туризму у Волинській 

області є літні місяці [1, с. 98]. 

Волинська область багата на водні ресурси, які відіграють дуже важливу роль 

у туризмі. Річки (Прип’ять, Турія, Стир та ін.) використовуються для 

короткочасного відпочинку, водного туризму, купання, рибальства. Значну 

рекреаційну цінність мають озера. Волинська область належить до найбільш 

заозерних регіонів України (0,69 %). Найбільше рекреаційно освоєними є озера 

Шацької групи (Світязь, Пулемецьке, Кримне, Пісочне, Луки, Люцимир, Чорне та 

ін.). Велика кількість озер та річок дозволяє розвивати у Волинській області види 

рекреації та туризму, пов’язані з використанням водних рекреаційних ресурсів. 

Водні ресурси області мають значний нереалізований потенціал і можуть служити 

основою для будівництва на берегах озер і річок будинків і баз відпочинку, 

пансіонатів, створення рекреаційних зон короткочасного відпочинку [2]. 

Одними з найцінніших природно-рекреаційних ресурсів області є лісові угіддя. 

За рекреаційним лісокористуванням Волинську область поділяють на два рекреаційні 

ареали: поліський та лісостеповий. Поліський рекреаційний ареал характеризується 
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різноманітними умовами рекреаційного лісокористування, внаслідок чого було 

виділено чотири рекреаційні мікроареали: 1) озерно-лісо-луговий; 2) лісо-болотний; 3) 

лісо-луговий; 4) лісовий. У лісостеповому ареалі мікроареали не виділено, тому що 

його територія характеризується відносною однорідністю природних умов. Найбільш 

високі показники рекреаційної придатності характерні для лісостепового та озерно-

лісо-лугового рекреаційного мікроареалів. Найнижчою рекреаційною придатністю 

відзначаються лісо-болотний рекреаційний мікроареал. Територіальне поєднання 

лісових масивів й озерних акваторій дає змогу говорити про формування в області 

лісо-озерної рекреаційної системи [1, с. 99]. Найбільша площа лісів рекреаційного 

призначення характерна для поліських районів – Шацького, Ківерцівського, 

Любешівського, Турійського, Старовижівського й Ковельського. 

Санаторно-курортні ресурси Волинської області як різновидність природно-

рекреаційних ресурсів представлені родовищами мінеральних вод, лікувально-

торфових грязей і сапропелів. В області є родовища мінеральних вод чотирьох 

типів, що дає можливість розвивати санаторно-курортне лікування. Балансові 

експлуатаційні запаси підземних мінеральних вод області сягають 590 м3/добу, з 

них мінеральних  лікувальних вод – 290 м3/добу, природно-столових – 300 

м3/добу [3, с. 44]. В області досить незначний рівень використання лікувальних 

мінеральних вод, що негативно позначається на розвитку санаторно-курортного 

господарства. 

У Волинській області обстежено 33 родовища лікувальних торфових грязей. 

Найбільш придатними для лікування є торфові грязі родовищ, розміщених 

поблизу сіл Головне, Машів Любомльського, Журавичі Ківерцівського, Троянівка 

Маневицького, м. Берестечка Горохівського районів. Цінні лікувальні властивості 

мають сапропелі (озерний мул). Найбільш придатні для лікування сапропелі 

органічного й органічно-силікатного походження. За допомогою сапропелю 

лікують захворювання серцево-судинної, нервової систем, опіки, хвороби суглобів, 

шкіри, ревматизм. 

Волинська область багата на мисливсько-рибні ресурси. Мисливські та 

рибальські угіддя області є передумовою для розвитку відповідних видів 

відпочинку. Їхня кількість може задовольнити не лише попит місцевих мисливців 

та рибалок, а й служити базою для створення мережі підприємств, які надава-

тимуть послуги з організації цих видів відпочинку іноземним та вітчизняним 

туристам. Право ведення мисливського господарства надано 50 підприємствам 

області, у розпорядженні яких 1577,5 тис. га угідь.  

Отже, Волинська область має значні прирдно-рекреаційні ресурси для 

ефективного розвитку туризму. 
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УДК 379.85(4) 

Валентин Неясов, Олена Бундак 

ЗАРОДЖЕННЯ ТА СТАНОВЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ТУРИЗМУ 

Говорячи про історико-політичні передумови розвитку туризму в Європі, 

перш за все слід звертати увагу на наступні фактори: внутрішньополітичну 

стабільність (нестабільність) країн Європи та політичну ситуацію в цілому у 

даному регіоні; наявність міждержавних та міжурядових угод по співробітництву 

в сфері економіки, торгівлі, науково-технічних та культурних взаємозв’язків, 

туризму та обмінів; наявність або відсутність військових конфліктів в країнах або 

в регіоні [2, с. 57]. 

Початок розвитку системи гостинності у середньовічній Європі пов'язаний з 

заснуванням так званих «странноприимных домов» (притулків для богомольців), 

які влаштовувались при монастирях і лицарських орденах. Саме тут бідні 

мандрівники і пілігрими могли отримати безкоштовно хліб і ночівлю. Особливим 

заступництвом церкви користувались прочани. Ще у VIII ст. Карл Великий 

дозволив облаштовувати будинки для відпочинку прочан. Зокрема, один із таких 

будинків у абатстві Ронсельванської ущелини, пропонував подорожуючим: 

безкоштовний хліб, послуги цирульника і чоботяра, фрукти і горіхи зі своїх 

погребів, два шпиталі для безнадійно хворих, освячене місце поховання. 

Монастирські традиції характеризувалися чесністю, привітністю, порядком та 

певними санітарними нормами. 

Найбільш відомим закладом, де подорожуючі могли отримати ночівлю та 

їжу, був Оспіс-де-Бон в Бургундії, відомий також під назвою Отель Д'є, що 

означає «Будинок Бога». Заснований у 1443 р. Н. Роленом як благочинна лікарня і 

притулок для бідняків. Оспіс-де-Бон знаходиться в одному з мальовничих 

куточків Франції в Кот-де-Бон. Ця будівля має чудову багату архітектуру, має ряд 

внутрішніх дворів та прикрашена камінним різьбленням. Цей заклад не змінив 

свого призначення і в наш час: утримувати його допомагають виноградники, 

отримані в спадщину від бургундських землевласників за його багатовікову 

історію. 

У 1539 р. Генріх VIII намагався заборонити монастирі, він, фактично, 

загальмував розвиток системи гостинності при монастирях, внаслідок чого 

виникла потреба у появі нової – світської системи розміщення подорожуючих. 

Одним з найзручніших для подорожей регіонів середньовічної Європи був 

Південь, зокрема Італія. Саме тут відроджувалися давньоримські міста, 

засновувалися та розросталися нові поселення і гостинність поступово ставала 

прибутковим бізнесом. В Італії були створені «Союзи господарів готелів», які 

стали складати правила для себе і своїх гостей. Зокрема, у 1282 р. керуючі 

готелями м. Флоренція в Італії заснували професійну гільдію – асоціацію, метою 

якої було надання допомоги їх бізнесу. Готелі належали місту, яке здавало їх в 

оренду тому, хто запропонує більшу платню. Вибір здійснювався у формі 

аукціону. У 1290 р. гільдія нараховувала 86 членів. 

Постоялі двори і таверни у Європі почали створюватися з ХІУ-ХУ ст. Умови 

проживання там були мало комфортними: мандрівникам надавали мінімум 

бажаних послуг, проте існування цих закладів на шляхах не лише було наслідком 
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збільшення кількості подорожуючих, але й сприяло подальшому збільшенню 

людей, що вирушали в дорогу (оскільки зменшувало ризик загинути чи захворіти 

під час мандрівки). 

Типові дорожні готелі як правило, мали кілька поверхів. На першому поверсі 

розміщувалася таверна і стайня, службові та господарчі приміщення, а на 

верхніх – кімнати для гостей. Їх вікна виходили на внутрішнє подвір'я, де 

відбувались театральні вистави. 

Притулки на гірських дорогах ставили в обов'язки наглядачів дзвонити в 

дзвони під час снігопадів і туманів, таким чином вказуючи дорогу мандрівникам 

до житла. Часто наглядачі притулків виконували функції провідників. 

Специфічним напрямом подорожей, який розвивався ще з епохи 

Стародавнього Риму були подорожі з метою оздоровлення. Відомими курортами 

того часу були Пломб'єр-ле-Бен (Франція) і Ахен (Земля Північний Рейн-

Вестфалія, ФРН). З XIII ст. почала відроджуватися популярність відомих з 

давнини мінеральних джерел Абано-Терме (Італія), Спа (сучасна Бельгія), Котре 

(Франція), які поступово переходили у власність монастирів. З середини XIV ст. 

стали функціонувати курорти Карлсбад (сучасні Карлові Вари, Чеська 

Республіка), який став популярним завдяки підтримці королів і вельмож, а також 

Бадон (сучасний Баден-Баден, Земля Баден-Вюртемберг, ФРН).  

Чисельні ярмарки, свята, карнавали які були популярними в Середні віки 

сприяли розвиткові системи гостинності. Кожний університет, цех, соціальна 

верства мали свої свята, деякі з яких перетворювалися на пишні багатолюдні шоу, 

що привертало увагу не лише земляків, але й іноземців. До числа таких 

популярних видовищ відносились і лицарські турніри, які з'явилися у ІХ-Х ст., – 

ритуалізовані поєдинки лицарів, які з часом все більше перетворювалися на 

театралізовані вистави. 

Початок сучасного туризму датується 40-ми роками ХІХ століття, коли 

англійський підприємець Т. Кук організував всередині країни декілька екскурсій 

та подорожей. Цьому сприяв промисловий переворот й пов’язані з ним зростання 

мобільності населення та поява масового транспортного засобу – залізних доріг. 

Перший довідник по готелям, призначений для туристів та мандрівників був 

виданий у 1854 р. в Англії, де було вказано 8 тисяч готелів. 

Перша зарубіжна подорож була організована у 1855 р. Т. Куком в Париж на I 

Всесвітню промислову виставку. З 1956 р. він починає організовувати постійні 

подорожі англійців в інші країни Європи, а з 1868 р. в США. Поступово в різних 

країнах утворюються туристичні компанії, що займаються організацією екскурсій 

та подорожей у всі частини світу [1, с. 225]. 

Досягнення в сфері транспорту на початку ХХ ст. відбилися й на розвитку 

туризму. Для подорожей та екскурсій почали використовувати пароплави, залізні 

дороги а пізніше й автомобільний транспорт. Швидкість, комфортність 

пересування постійно зростали. Але на заваді розвитку ринку туристичних послуг 

стала Перша світова війна [2, с. 57]. Можемо констатувати, що в той період туризм 

припинив свою діяльність. Однак військові потреби призвели до вдосконалення 

як залізничного, так і автомобільного транспорту, крім того, для перевезення 

людей почала використовуватися і авіація. 
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УДК 379.85(477) 

Наталія Ольхова-Марчук 

КЛАСИФІКАЦІЯ РЕКРЕАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ 

У справі розвитку сфери туризму і рекреації велика роль рекреаційних 

ресурсів. Тому, щоб визначити можливості використання будь-якої території в 

рекреаційних цілях, необхідно вивчити й оцінити ті рекреаційно-туристичні 

ресурси, якими володіє територія. 

Під рекреаційними ресурсами розуміються компоненти природного 

середовища і феномени соціокультурного характеру, які завдяки певним 

властивостям (унікальність, оригінальність, естетична привабливість, лікувально-

оздоровча значимість), можуть бути використані для організації різних видів і 

форм рекреаційних занять. Для рекреаційних ресурсів характерна контрастність з 

звичним середовищем проживання людини і поєднанням різних природних і 

культурних середовищ. Рекреаційними ресурсами визнається, мало не будь-яке 

місце, що відповідає двом критеріям: 

- місце відрізняється від середовища проживання, звичної людині; 

- представлено поєднанням двох або більше різних в природному 

відношенні середовищ. 

Серед рекреаційних і туристичних ресурсів особлива велика роль і значення 

природних рекреаційних ресурсів. Вони поділяються на: 

кліматичні; геоморфологічні; гідрологічні; гідромінеральні; ґрунтово-

рослинні; фауністичні. 

Особливе місце серед них займають ландшафтно-природні ресурси, які 

являють собою комплексні рекреаційні ресурси. Розглянемо окремі види 

природних рекреаційних ресурсів. 

Кліматичні рекреаційні ресурси  представляють собою метеорологічні 

елементи або їх поєднання, які мають медико-біологічні властивості і 

використовуються в процесі рекреації. Цей вид рекреаційних ресурсів – основний. 

Певні типи клімату сприяють ефективному підвищенню фізичних і духовних сил 

людини як самі по собі, так і в поєднанні з іншими природними ресурсами, які 

можуть бути віднесені до рекреаційних в даному регіоні. У цьому сенсі 

кліматичні рекреаційні ресурси можуть мати регіональний аспект. 

Геоморфологічні рекреаційні ресурси представляють собою поєднання 

елементів, форм і типів рельєфу, що мають різний генезис, вік та еволюцію, що 

володіють науковою, медико-біологічною та психолого-естетичною цінністю і 

використовуються для задоволення потреб людей у рекреації. 

Гідрологічні рекреаційні ресурси включають ресурси вод Світового океану, 

поверхневих і прісних підземних вод, гідромінеральних і термальних вод, 

лікувальних грязей. 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%94%D1%84
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З точки зору рекреаційного використання ресурси морських і прісних вод 

(ріки, озера) відносяться як до відновлюваних, так і невідновлюваних. До 

відновлюваних належать біологічні, гідрологічні та енергетичні складові цих вод, 

здатні до самовідтворення. До не відновлюваних відноситься мінеральна складова 

водних ресурсів, а також пісок, гравій та інші матеріали континентального 

шельфу. 

Гідромінеральні ресурси є одними з основних природних лікувальних 

факторів, що використовуються в санаторно-курортній практиці. До них 

відносяться мінеральні води і лікувальні грязі. Мінеральні води являють собою 

складні розчини, в яких компоненти знаходяться у вигляді іонів, незв'язаних 

молекул, колоїдних частинок і розчинених газів. Лікувальні грязі містять 

речовини, подібні до гормонів і вітамінів, завдяки чому є біогенними 

стимуляторами. 

Ґрунтові рекреаційні ресурси – це різноманітність типів ґрунтів регіонів 

рекреаційної спеціалізації, через які відбувається обмін речовиною і енергією між 

літосферою, атмосферою і гідросферою і які формують фізико-хімічні, 

фауністичні, флористичні та комплексно-природні рекреаційні ресурси. Це 

опосередкований ресурс, який сприяє створенню і розвитку рекреаційного 

сектору економіки. 

Отже, природні рекреаційні ресурси являють собою природні та природно-

технічні геосистеми, об'єкти, явища природи, які мають комфортні властивості 

для рекреаційної діяльності та можуть бути використані для її організації 

впродовж певного часу. Напрям рекреаційної діяльності визначається 

економічними і соціальними потребами суспільства, загальною культурою 

населення. Він пов'язаний з обсягом і характером відрізків вільного часу і 

потребує для реалізації особливих властивостей простору. 

Природно-рекреаційні ресурси є основою розбудови спеціалізованих закладів 

короткочасного та тривалого розміщення людей з метою задоволення їхніх 

рекреаційних потреб: лікувально-оздоровчих, культурно-освітніх, спортивних. 

Звичайно їх розташовують за межами постійного проживання людей, на 

територіях, що характеризуються певним рекреаційним потенціалом. 

Серед рекреаційних закладів розрізняють санаторії, будинки та бази 

відпочинку, пансіонати, загальнокурортні, інші лікувальні та культурно-спортивні 

центри, туристські готелі, бази, мотелі, кемпінги, будинки мисливців, рибалок, 

будинки творчості тощо. Найбільша територіальна концентрація рекреаційної 

діяльності є характерною для Криму, Карпатського регіону та приморських 

територій Одеської, Миколаївської, Донецької областей. 

 

УДК 379.85(477.82) 

Володимир Терлецький 

ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНІ ОБ’ЄКТИ КІВЕРЦІВСЬКОГО НПП 

«ЦУМАНСЬКА ПУЩА» 

Ківерцівський національний природний парк «Цуманська пуща» (далі 

КНПП) був створений згідно Указу Президента В.Ющенка у 2010 р. на площі 

33475,34 га на території однойменного району Волинської області [2]. У його 

http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8
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складі опинились цінні лісові та прибережні ландшафти південного Полісся у 

межиріччі Стиру та Горині. На території КНПП є чимало унікальних природних, 

історичних та етнокультурних об’єктів, які вже зараз активно використовуються в 

туристично-рекреаційній діяльності [1,3]. 

Серед природних ландшафтів КНПП, перш за все, слід відмітити автохтонні 

діброви, окремі з яких мають вік понад 150 років. Вони утворились на межі 

поширення соснових лісів півночі. Тут часто можна зустріти деревостани, де у 

верхньому ярусі височать колоноподібні сосни, а під ними другий ярус складають 

крони дубів. Тому часто ландшафти КНПП називають наочною ілюстрацією 

історичної сукцесії заміни бореальних (північних за походженням) соснових 

неморальними (балканськими за походженням) дубовими насадженнями. 

Цікавими для туристів є в межах КНПП 16 природоохоронних об’єктів, серед 

яких два загальнодержавного значення: ландшафтний заказник «Кормин» та 

комплексна пам’ятка природи «Гориньські крутосхили» [1]. 

Приваблюють туристів і охоронні об’єкти місцевого значення. Особливу 

увагу відвідувачів викликає загально зоологічний заказник «Зубр», де 

утримуються ці унікальні для України тварини. Часто бувають туристи й на 

інших природоохоронних об’єктах: у заповідних урочищах «Цуманська пуща», 

«Божетарня і культура», «Дубово-соснові ліси 1-5», у парку – пам’ятці садово-

паркового мистецтва «Макаревичівський», у ботанічній пам’ятці природи 

«Богуславський ялинник» тощо. 

У КНПП розроблено декілька цікавих туристичних маршрутів, які 

знайомлять відвідувачів з цінними лісовими, болотними та прибережними 

ландшафтами. Це кінний екотуристичний маршрут від с.Котів на урочище Чисте 

болото (15 км), водний еколого-просвітнийцький маршрут «По річці Путилівці», 

піший маршрут від Цуманя на Чортове болото до с.Берестяного та ін. на 

маршрутах можуть зустрітися рідкісні види рослин (їх тут близько двадцяти): 

зозулині черевички справжні, смілка литовська, любка дволиста тощо. Вісім видів 

тварин теж належать до списку рідкісних, зокрема такі широко відомі як бобер, 

зубр або лось. 

Особливу цікавість викликають місцеві об’єкти краєзнавчо-патріотичного 

спрямування: місця дислокації вояків УПА та червоних партизанів. Поруч з 

селами Липне та Холоневичі можна побачити криївку та місце загибелі Василя 

Чепелюка, повстанця на псевдо Перець, який після десяти років боротьби не 

здався ворогам і застрелився (той горб досі називається Перцевою горою). 

Наприкінці лютого щороку в Цуманській пущі відбувається традиційний 

патріотично-туристичний змаг «Доброволець», участь у якому беруть десятки 

команд із різних областей України. Протягом доби вони долають майже 100-

кілометровий маршрут місцевими лісами й болотами, історичними селами й 

повстанськими стежками. А у жовтні у Липному проводять фестиваль 

повстанської пісні «Криївка перця», на який збираються тисячі місцевих і 

приїжджих, об’єднаних споминами про славні події тих буремних років. 

В урочищі Лопатень, яке знаходиться неподалік від однойменного села, 

можна оглянути музей партизанської слави, де зберігаються експозиції побуту 

червоних партизан, які тут мали місце дислокації. У музеї можна побачити  
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особисті речі та зброю партизан, щоденник командира загону О.Ф.Філюка, 

партизанські землянки тощо. Поруч функціонує музей Волинського лісу, де 

зібрано чимало цікавих експонатів пізнавального та наукового значення. 

Слід відмітити, що в межах КНПП збереглись цінні історичні об’єкти. 

Зокрема у с. Городище, назва якого свідчить про існування тут прадавніх 

фортифікаційних споруд слов’ян. На південній околиці села можна побачити 

рештки самого городища й селища давньоруських часів Х–ХІІІ ст. А на відстані 

150 м на південь від нього знаходиться курган (вал), який колись був 

обгороджений дубовим частоколом. Поруч колись протікала річка Стрипа, що 

служила додатковим захистом від ворогів (тепер вздовж її русла залишилась 

меліоративна канава). На рештках старослов’янського валу (пам’ятки архітектури 

ХІ ст.) ростуть три дуби віком до 1000 років (30–35 м заввишки і понад  2 м у 

діаметрі стовбура). Вони є ботанічною пам’яткою природи місцевого значення 

(«Городищенські дуби»). 

Для рекреації поблизу від КНПП є два санаторії «Пролісок» (безпосередньо в 

межах парку) та «Червона калина» (на території сусідньої Рівненщини), де 

щороку відпочивають і оздоровлюються сотні громадян України та іноземців. у 

санаторії «Пролісок», що неподалік с. Грем’яче, є важливі для рекреації та 

оздоровлення об’єкти. У місцевому фіто-барі можна скуштувати трав’яні 

лікувальні чаї, настоянки та продукти бджільництва (пасіка в санаторії своя!). У 

лікувальному корпусі є кювет з мінеральною лікувальною водою, а також 

кабінети світлолікування, інформаційно-хвильової терапії, пресотерапії, 

фізіотерапії, різноманітних видів масажу, психоемоційного розвантаження тощо.  

Не менш цінними об’єктами рекреацій та оздоровлення славиться санаторій 

«Червона калина», який знаходиться біля с. Жобрин. Довкола санаторію 20 га 

соснових лісів, багатих на ягоди та гриби. Для відпочиваючих об лаштовані 

острівці серед озерного плеса Калиновий та Едем, де улаштовані альтанки та 

справжня карпатська колиба. У санаторії застосовуються сучасні методи 

оздоровлення та лікування (спелеотерапія, псамотерапія, глинолікування, 

психотерапія, фототерапія, гідротерапія тощо). 

Висновки. Національний природний парк «Цуманська пуща» є не лише 

цінною природоохоронною територією, де зберігаються недоторканими 

предковічні автохтонні лісові та прибережні ландшафти південного Полісся. Вона 

також являє собою сукупність перспективних для використання в туризмі та 

рекреаціях природних, історичних, етнокультурних та оздоровчих об’єктів 

державного значення, які потребують відповідного облаштування для подальшої 

активізації рекреаційно-туристичної діяльності в регіоні. 
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ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ОРГАНИЗМА ШКОЛЬНИКОВ 15-16 ЛЕТ 

В УСЛОВИЯХ МНОГОДНЕВНОГО ТУРИСТСКОГО ПОХОДА 
В развивающемся организме школьника происходят значительные перемены  в 

функционировании различных его органов и систем. А непривычные факторы окружающей 

среды (в данном случае – физическая нагрузка) оказывают неблагоприятное влияние на общее 

состояние, самочувствие, здоровье и работоспособность ученика. И чем сложнее задачи, 

поставленные перед организмом школьника, тем большее число звеньев регуляции включается 

в работу, и с большим напряжением функционируют его физиологические системы. В 

общеобразовательной школе с третьей по пятую ступень ГТО в испытания по выбору входит 

туристский поход с проверкой туристских навыков ( 5 км и 10 км), и мы должны подготовить 

ребят к этим испытаниям. И адаптация в нашем случае - это приспособительный процесс, в 

результате которого приобретается способность двигаться и отдыхать в ранее непривычных 

условиях, или на новом уровне активности, то есть в условиях многодневного туристского 

похода.  

Ключевые слова:  школьник, нормативы ГТО, туристский поход, адаптация организма, 

ежедневная нагрузка, контроль, частота сердечных сокращений, мышечная система. 

In a constantly evolving student body occur considerable changes in the functioning of various 

organs and systems. And unusual environmental factors (in this case physical activity) have a negative 

impact on the overall condition, wellbeing, health and performance of the student. And the more 

difficult the task set before the student body, the greater the number of links the regulation comes into 

operation, and with a lot of stress to function its physiological system. In a secondary school from the 

third to the fifth step of the TRP test by choice is part of a tourist campaign with verification of tourism 

skills ( 5 km and 10 km) and we need to prepare children for these tests. Adaptation in our case, this 

adaptive process, in which acquired the ability to move and relax in a previously unfamiliar 

environment or new activity level, that is, in a multi-day tourist trip. 

Key words: student, GTO, tourist campaign, adaptation, daily workload monitoring, heart rate, 

muscular system.  

Наилучший способ восстановления работоспособности и снятия утомления, 

которое накопилось за год напряженной работы, является активный отдых на 

природе, а конкретнее в туристском походе. В настоящее время, после того как 

активный туризм в 90 и 2000 г.г. почти пропал из-за безденежья, начал 

возрождаться и активно развиваться самодеятельный и плановый туризм. Наряду 

со взрослым активно развивается детский и юношеский туризм, что способствует 

хорошему физическому и моральному развитию подрастающего поколения. Но не 

каждый школьник 15-16 лет, а тем более подростки 13-14 лет способны 

выдержать нагрузки  не очень простого многодневного похода,  а единственная 

причина у них является, то, что не все функции организма ребят и девчонок 

одинаково адаптируются. 

Объектом нашего исследования является учебно-тренировочный процесс в 

секции туризма и в туристском походе. 

Предметом исследования являются средства и методы достижения адаптации 

школьников - туристов в многодневном туристском походе. 

Целью нашей работы, исходя из актуальности данной проблемы, было 

выявить адаптационные реакции организма школьников в условиях 

многодневного туристского похода и определить безопасность длительности 

похода, в котором они могут принимать участие. 
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Задачи исследования:  

1. Укрепить здоровье и закалить организм школьника;  

2. Воспитать интерес к занятиям туризмом с активными средствами 

передвижения; 

3. Ознакомить с различными видами туризма; 

4. Развить основные двигательные качества у школьника.  

5. Подготовить физически  развитых,  волевых, смелых  и 

дисциплинированных юных спортсменов-туристов. 

В общеобразовательной школе с третьей по пятую ступень ГТО в испытания 

по выбору входит туристский поход с проверкой туристских навыков (переходы 5 

км и 10 км), и мы должны подготовить ребят к этим испытаниям. На уроках 

физической культуры  повышается уровень физической подготовки школьников, 

но к туристскому походу должна проводиться специфическая подготовка. Занятия 

физической культурой в школе или в ВУЗе  повышают уровень физической 

подготовки подростков, но к многодневному туристскому походу должна 

проводиться специальная и специфическая подготовка в секции туризма. Эту 

подготовку желательно проводить в течении учебного года на секционных 

занятиях. Надо ознакомить ребят с техникой переходов, с правильной укладкой 

рюкзака, умению ориентироваться на незнакомой местности, оказанием первой 

медицинской помощи, правильным выбором места для ночлега, разведением 

костра, приготовлением пищи в походных условиях, сохранением продукты 

питания, с отличием съедобные грибы и ягоды от ядовитых и т.д.  Подростки  с 

13-14 лет уже участвуют в районных или городских туристских слетах, а в этих 

мероприятиях без специальной подготовки победы не добьешься. И без этой 

специальной и специфической подготовки подросток не выдержит все трудности 

в многодневном туристском походе. 

В нашем итоговом летнем туристском походе участвовало 32 учащихся 9–10 

классов. Так как группа была несколько различна по возрастному составу, от 15 

до 17 лет, то надо было сразу предположить, что по физической подготовке 

каждого участника туристского похода должны разделить на две группы. Мы это 

учитывали при проведении  нашего мини-исследования и заранее предполагали, 

что организм школьников будет по-разному адаптироваться к различным 

условиям похода. Проявления адаптационных реакций можно заметить по 

изменениям состояния основных систем организма, а точнее по состоянию 

мышечной и сердечнососудистой систем. Перед началом движения, утром, и 

после каждого перехода, в вечернее время, мы контролировали состояние 

сердечнососудистой и мышечной системы у школьников. 

Наиболее удобным инструментом или прибором для контроля за состоянием 

мышечной системы в условиях туристского похода, мы избрали динамометрию. А 

для контроля за состоянием сердечно - сосудистой системы измерения ЧСС, 

путем замеров пульса на лучевой артерии. Известная в широкой спортивной 

практике методика дифференциальных проб (например, анализ времени 

восстановления пульса после нагрузки), по нашему мнению, мало пригодна для 

измерений в туристском походе. С точки зрения туризма, более показательна 

реакция на полную дневную нагрузку и восстановление организма за ночь. 
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Измерения проводились дважды в день, утром (сразу после подъема, через 30 

минут) и вечером (после принятия пищи через 30-40 минут), с тем, чтобы пульс 

успокоился. Учитывая, что у здорового человека при переходе в вертикальное 

положение из горизонтального ЧСС увеличивается на 20 уд/мин., надо измерять 

пульс всегда в каком-то одном положении. 

Чтобы сделать результаты наглядными, мы  построили графики утренних и 

вечерних показателей. При построении графиков мы не брали абсолютные 

значения каждого туриста, а высчитывали суммарно – усредненные показатели, 

учитывая индивидуальность физической подготовки каждого участника 

туристского похода в своей группе. 

Проводя наше исследование, мы использовали показания всех 32 туристов. 

Сначала утром сразу после пробуждения ото сна, когда показания приборов 

соответствуют уровню восстановления работоспособности за ночь, но если 

участник имел тревожный и неполноценный сон, это сразу отмечалось нами в 

соответствующих протоколах. Потом вечером, после того как ребята поужинали, 

чтобы пульс успокоился, тогда случайные отклонения, связанные с какими то 

работами по лагерю, не будут влиять на общие показания приборов, а приборы 

будут фиксировать только показания, отображающие уровень усталости 

накопившейся за полноценный день. Проводя тестирование показателей у 

туристов, мы записывали полученные данные (абсолютные значения), потом 

находили усредненные значения и делали соответствующие выводы. Замеры 

проводили в течение шести дней. 

По графикам изменения ЧСС можно определить, как адаптировался организм 

к условиям похода. А по графику изменения мышечной силы можно следить за 

утомляемостью участников похода. 

В первом случае (первая группа, которая имела опыт участия в туристских 

походах), когда ребята были более подготовленными, реакция на адаптацию 

достаточно заметна, однако разница утренних и вечерних показателей невелика. 

Это значит, что нагрузки посильны и организм адаптирован к условиям похода. 

Вечерние показатели по ЧСС и утомлению выше утренних – за ночь силы 

восстанавливаются. Изменение показателей на 2 и 3-й дни соответствует высоким 

нагрузкам, а изменение на 4 и 5 день соответствует общей утомляемости 

организмов участников туристского похода. 

Во втором случае (вторая группа, которая не имела опыта участия в 

туристских походах), когда ребята были менее подготовленными, разброс 

утренних и вечерних показателей значительно больше – одинаковые нагрузки 

требуют от этих участников большего напряжения физических сил, чем от 

участников первой группы, хотя и для них нагрузки посильны. 

По результатам исследования мы внимательно наблюдали изменение 

мышечной силы при наступающем переутомлением в туристском походе. В 

начале похода мышечная сила падает, на второй день мышечная сила еще больше 

падает, потому что в эти два дня проходит период адаптации организма туриста и 

он терпит очень сильные нагрузки. Показания изменения мышечной силы у 

туристов между утренними и вечерними  тестированиями (оно пропорционально 

усталости за день) остается постоянным. Но на третий день спад утренних 
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показателей становится наиболее резким. Мы расцениваем это, как начало 

переутомления. Участникам похода потребовался полнодневный отдых, который 

восстановил силы. К концу похода показатели силы уменьшаются, то есть 

участники похода утомляются постепенно и непрерывно. 

Выводы: Из полученных результатов мы видим, что работоспособность 

после кратковременного всплеска падает. Затем по мере втягивания в походный 

режим и адаптации (2-3 дня), она постепенно увеличивается, а к концу похода на 

4-5 день начинает снижаться. Чем позже начинается снижение, тем значительнее 

безопасность похода. Адаптационные реакции наиболее сильно проявляются в 

период двух, трех дней. В этот период нагрузки на организм особенно высоки, 

потому что непривычны и отражаются на самочувствии туристов. Очень важно в 

этот период давать своевременный отдых организму, иначе последствия могут 

быть опасными. Основная задача руководителя похода не подвергать организм 

туристов большой нагрузке в период адаптации и дать возможность большего 

отдыха туристам в нужный момент, а конкретнее в первые два-три дня. Не надо 

подвергать ребят в туристском походе  переутомлению, а надо постараться как 

можно лучше узнать и подготовить к следующему туристскому походу всех 

начинающих туристов. 
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УДК 796.51 

Александр Титлов, Максим Баканов, Татьяна Климанова 

СЕКЦИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В ШКОЛЕ 
Оздоровительный туризм является неотъемлемой частью физического воспитания 

школьника, имеет спортивно-оздоровительное направление. Организация походов выходного 

дня и многодневных походов со школьниками требует большой ответственности и подготовки. 

В статье приводятся  планы и разработки мероприятий-праздников  итогового шестидневного 

похода со школьниками, которые  помогут учителям физической культуры провести 

многодневный поход со школьниками интересно и занимательно. 

Ключевые слова: школьники, туристский поход, секция туризма, организация спортивных 

и культурно-развлекательных мероприятий. 

The health tourism is an integral part of physical education of schoolchildren and has a sports 

direction. Organization of hikes of the day and multi-day trips with students requires a great deal of 

responsibility and preparation. The article presents the plans and development activities-holidays final 

six-day hike with students that will help teachers of physical culture to hold a multi-day hike with 

students interesting and entertaining. 

Key words: schoolchildren, tourist campaign, section of tourism, organization of sports and 

cultural events. 
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Секционная работа  в школе является неотъемлемой частью физического 

воспитания школьника для всестороннего и гармоничного развития его личности. 

Секция по туризму одна  из актуальных, так как является спортивно-

оздоровительным видом для всех возрастных групп школьников, начиная с 

первого класса и заканчивая одиннадцатым. Вообще спортивные секции в школе 

создаются для школьников, желающих регулярно заниматься тем или иным 

видом спорта. Занятия в секциях проводятся 2 – 3 раза в неделю.  

В основе секционной работы по туризму в школе лежит преемственность 

поколений, где старшие школьники являются  непосредственными наставниками 

младших. Именно этот принцип является основным в  школьной секции туризма 

при тренировке, взаимопонимании и взаимопомощи у школьников и учителя. 

Знания, умения и навыки по туризму начинают прививаться постепенно и 

последовательно от старших школьников к младшим, что обеспечит 

дисциплинированность и безопасность в проведении туристских походов и слетов 

в дальнейшем. 

Во всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «ГТО», начиная с III 

ступени и включая V ступень  (возрастные группы от 11 до 17 лет),  присутствует 

в испытаниях по выбору «туристский поход с проверкой туристских навыков». 

Выполнение этих нормативов  по туризму проводится в пеших, лыжных, водных 

(на гребных судах) походах с активными средствами передвижения по всему 

маршруту в местах, желательно имеющих историческое и культурное значение. 

Так что в секции по туризму могут тренироваться школьники всех возрастных 

групп, начиная с младших классов. Именно начальным классам уделяется особое 

внимание, так как их необходимо не только научить простейшим навыкам 

туризма, но и привить любовь к природе, окружающей среде и соответственно к 

туризму на всю жизнь. В дальнейшем школьники, занимавшиеся в секции 

туризма, отличаются такими качествами, как коллективизм, взаимопомощь, 

дисциплинированность, доброта, трудолюбие, то есть, теми ценностями, которые 

в современном мире очень часто отсутствуют. 

В секции по туризму преподаватели обязаны научить, а школьники должны 

знать: 

1. Технику безопасности и правила поведения при поездке на любом 

транспорте, на экскурсиях, на туристском слете или походе, на соревнованиях.  

2. Как правильно себя вести в случае:  

а) возникновения опасных природных явлений;  

б) потери ориентировки на местности или при отставании от группы и 

порядок действий в случае поиска отставшего или заблудившегося члена группы;  

в) получения травмы или заболевания участника.  

В секции по туризму преподаватели должны научить школьников 

следующему: 

1. Составить список личного и общественного снаряжения для участия в 

однодневном,  двухдневном, трехдневном походе с ночлегом и подготовить его;  

2.  Правильно укладывать рюкзак, выбирать место бивуака, устанавливать 

палатку, заготавливать дрова, разводить и поддерживать костер (два основных 

типа костра), изготовить простейшее временное укрытие;  
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3. Передвигаться в группе по различному рельефу,  в лесу, преодолевать 

болота, ручьи, овраги и другие естественные и искусственные препятствия;  

4. Определять масштаб и расстояние по карте и на местности, знать условные 

знаки топографических (спортивных) карт; 

5. Оказывать первую помощи при получении травмы или заболевании 

участника, обрабатывать раны, ссадины, порезы, мозоли, владеть приемами 

наложения повязок на руку, ногу, иммобилизации конечностей при переломах, 

уметь оказывать помощь утопающему, изготавливать транспортировочные 

средства и владеть 2-3 приемами транспортировка пострадавшего.  

6. Составлять калькуляцию продуктов для приготовления завтрака, обеда, 

ужина и приготовить их на костре. 

7. Ориентироваться на местности: двигаться при помощи карты и компаса; 

двигаться по азимуту с помощью компаса; определять стороны горизонта по 

небесным светилам и местным предметам, определять свое местонахождение; 

сохранять заданное направление движения; определять направления выхода в 

случае потери ориентировки. 

Умения и навыки проверяются практическим путем, преодолевая 

препятствия и выполняя задания на маршруте во время проведения туристского 

похода, а также на туристских слетах и соревнованиях по спортивному туризму, 

спортивному ориентированию различного масштаба. 

Занятия в секции начинаются с сентября месяца с теоретической подготовки 

в форме обзорного занятия с обязательным ознакомлением с инструкцией по 

технике безопасности и правилам поведения на практических занятиях по 

туризму и в туристских походах. Практические занятия в сентябре начинаются с  

туристского слета, где старшие школьники участвуют в соревнованиях по 

различным видам туризма, а младшие школьники или новички являются только 

зрителями с небольшими своими обязанностями. Надо отметить, что в командах 

обязательно должны участвовать школьники разных возрастов, и для каждого из 

них должно быть  свое задание, это помогает воспитывать ответственность перед 

своей командой и конечно приобретать практический опыт в соревнованиях по 

туризму. 

Место для проведения туристского слета выбирают там, где расположены 

лесной массив, большая поляна, водные источники, пересеченная местность, 

завалы веток, ручьи, что является естественным преодолением препятствий и 

трудностей, в совокупности с наведением искусственным препятствий, таких как 

навесная переправа, маятник, «бабочка», спуск-подъем, «болото» и т.д. 

Обязательным условием является проведением на местности  двух видов 

соревнований – это: а) КТМ (контрольно-туристский маршрут), включающий в 

себя топографические, краеведческие, географические, медицинские задания, б) 

туристская полоса препятствий, во многом зависящая от естественных природных 

условий. 

Отдельным важным соревнованием на туристских слетах является 

ориентирование на местности. В последнее время особой популярностью в секции 

туризма пользуется ориентирование по схемам на небольшом участке местности 

30м х 30м (соревнования типа спортивного лабиринта или Московского 
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ориентирования, но со своими тонкостями и хитростями), где команда должна 

определить шифр КП (контрольный пункт). Но мы не уходим и от большого 

ориентирования на местности (маршрут 6-15км, в зависимости от возраста) 

От того как пройдет школьный туристский слет во многом будет определена 

дальнейшая работа в секции по туризму (надо провести туристский слет так, 

чтобы младшие школьники и новички заинтересовались туризмом). Мотивацией в 

секции туризма являются, прежде всего походы выходного дня, где мы проводим 

различные соревнования, туристские игры, конкурсы, эстафеты, Эти походы 

желательно проводить не реже одного раза в месяц. 

Особое место в секции туризма принадлежит большому итоговому 

многодневному походу, к которому ребята готовились весь учебный год. В этом 

походе основной контингент участников - это ученики 10-11 классов, но в 

порядке исключения, могут принимать участие ученики 8-9 классов с 

обязательным опытом занятий не менее 2-3 лет в секции туризма. 

Планирование и организация такого похода требует особой ответственности 

от руководителей и их старших помощников. Каждый день похода должен иметь 

свое название и все мероприятия должны соответствовать ему.  Дети должны 

быть заняты в течение всего дня. Предлагаем план мероприятий итогового 

многодневного туристского похода для школьников, занимающихся в секции 

туризма. 

Первый день «Природа и ты». Этот день всегда является очень 

ответственным в организации всего туристского похода.  Здесь требуется большая 

физическая и психологическая подготовка от школьников. За день необходимо 

пройти не менее 15 км., организовать бивак, поэтому больших мероприятий 

проводить не стоит. Вечером обязательно проводим культурно-развлекательную 

программу (различные конкурсы, викторины, и т.д.) 

Проведение тематической краеведческой викторины Родного края 

Игра «Земля, вода, огонь и воздух» 

Дети встают в круг, бросая мяч своему товарищу, называют одну из стихий, 

например, вода. Поймавший мяч, называет того, кто живет в воде и быстро 

бросает мяч другому, называя другую стихию, например, воздух.  

Земля – насекомые, вода – рыбы, воздух – птицы, огонь – прокрутиться 

вокруг себя. 

Второй день «Посвящение в туристы» насыщен мероприятиями. Проводим 

туристскую игру, семинар по туристским навыкам и обязательно включаем 

культурно-развлекательные мероприятия, например «Мисс или мистер бивак». 

Турград проводится в форме игры, состоящая из нескольких этапов. На 

каждом этапе команды должны выполнить задание. Команды  (5-6 человек), 

стартуют одновременно с маршрутным листом, где указана последовательность 

прохождения этапов.   На каждый этап отводится контрольное время. Количество 

этапов, должно соответствовать количеству команд. Команда, закончившая игру 

первой, с наименьшим количеством штрафных очков побеждает. 

Первый этап «Завяжи узел». 

Второй этап «Сложи костер». 

Третий этап «Определи высоту дерева». 
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Четвертый этап «Лекарственные растения». 

Пятый этап «Физическая подготовка». 

Шестой этап «Медицинская помощь».  

Конкурс – развлечение «Мисс - бивак» 

Проводится в форме телевизионной версии «А ну-ка, девушки». 

По примерному плану проводится и развлечение  «Мистер-бивак», но со своими 

нюансами, которые относятся к мужскому полу.  

Семинар по туристским навыкам 

В семинаре принимают участие все участники похода. На семинаре 

обсуждаются наиболее проблемные вопросы, касающиеся туристских навыков и 

умений. На семинаре большое внимание необходимо уделить практическим 

навыкам по бивачным работам: рубка дров, организация кострища, обустройства 

сушилки для белья и обуви и т.д. Обсуждаются вопросы по приготовлению пищи 

в походных условиях и использованию  лесных даров (щавель, грибы, ягоды и 

т.д.). 

Третий день «Только вперед, только к победе». В этот день проводятся 

соревнования по КТМ, куда включаются этапы по преодолению естественных и 

искусственных препятствий. Время в пути колеблется от 2  до 4 часов. 

Начинается КТМ с проверки готовности участия команды к преодолению 

препятствий, куда входит теоретическая и практическая часть. Необходимо 

уточнить у команды местонахождение лагеря, течения реки (если лагерь стоит 

вблизи водоема), лесного массива. А также проверить инвентарь, который 

необходимо взять с собой. Это аптечка, веревка, емкость для воды и предметы, 

которые обозначены судейской бригадой. 

После проверки команда начинает свой путь. Как правило в КТМ входят 

знакомые для туристов этапы: навесная переправа, спуск – подъем спортивным 

способом, маятник, «бабочка», «болото», качающееся бревно и т.д. Кроме этапов 

спортивного туризма в КТМ включается и прикладной туризм: разжигание костра 

и нагревание воды, оказание первой помощи и переноска пострадавшего, 

установка палатки и т.д.. Кроме того необходимо проверить и знания по 

ориентированию на местности. 

Вечерним мероприятием  является «Посвящение в туристы».  

Четвертый день «Звездный маршрут». В этот день школьники занимаются 

ориентированием на местности, проводится семинар, поход к памятникам героев 

боевой славы. 

1. Игра «Секретный пакет». 2. Ориентирование в «квадрате». 3. Семинар  

Пятый день «Приключений и сказок». Ролевая игра «Приключения 

Робинзонов» 

Цель: закрепить туристские навыки, воспитывать командный дух. 

Шестой день «Возвращаемся домой».  Прежде всего, убираем за собой место 

стоянки: закапываем мусор, дерном закладываем кострище, собираем рюкзаки, 

снимаем палатки. Главное правило туриста – оставь за собой чистое место, чтобы 

было приятно возвратиться в следующий раз.  

Многодневный поход формирует в детях ценности, которые закладываются 

на всю жизнь. В течение учебного года школьники готовятся к такому 
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многодневному и итоговому походу, учатся на учебно-тренировочных занятиях 

технике спортивного туризма, осваивают теоретические навыки спортивного 

туризма. И если вы все это выполнили, то можете смело собираться в туристский 

поход с ребятами, а они, в свою очередь будут вам благодарны, потому что это не 

забудется никогда. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ ТУРИСТИЧНОГО-ОЗДОРОВЧОГО 

КОМПЛЕКСУ ПРИКАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ 

Територіальне поєднання природних та історико-культурних рекреаційних 

ресурсів України дозволяє у перспективі сформувати регіональні туристично-

рекреаційні системи з високорозвинутою інфраструктурою, рекреаційно-

оздоровчими та туристичними комплексами загальноєвропейського значення, 

кожен з яких може базуватися на місцевих рекреаційних ресурсах. 

Стримувальний ефект на розвиток галузі справляє відсутність інвестицій для 

оновлення і розвитку матеріально-технічної бази туризму, туристичної 

інфраструктури за європейськими стандартами. Тому дуже важливим є досвід 

областей Прикарпатського регіону у вивченні роботи туристично- оздоровчого 

комплексу.  

Прикарпатський регіон  характеризуєтеся унікальними природними та 

рекреаційними ресурсами, які використовуються вкрай нераціонально. Тому 

невідкладною справою є реєстр національних культурних цінностей краю, їх 

дослідження, збереження і використання для розвитку Прикарпаття як 

туристично-оздоровчої зони. У цій справі дуже важливе місце займають 

рекреаційні зони, як фундаментальна основа збереження генофонду. Це важливо з 

декількох сторін. Рекреаційні зони є територіями найпридатнішими для 

збереження генофонду рослинного і тваринного світу відповідної ландшафтно-

територіальної та кліматичної зони, оскільки тут найбільше зберігся створений за 

багато мільйонів років природний стан. Збільшення площі рекреаційних зон в 

регіоні можливе  шляхом організації регіональних ландшафтних парків. В основу 

планування розвитку рекреаційно-оздоровчого комплексу має бути покладена 

ідея природно-історико-етнографічної рекреації, яка базуватиметься на створенні 

рекреаційного середовища та найбільш раціональному використанні 

територіальних поєднань природних умов, ресурсів, історичних і архітектурних 

пам’яток. У перспективі можуть бути створені природно-історико-етнографічні 

http://www.schoolpress.ru/products/magazines/index.php?SECTION_ID=49&MAGAZINE_ID=
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рекреаційно-туристичні комплекси, такі як:  “Гуцульщина”, “Бойківщина” та 

ін.[1]. 

У цих регіонах ми маємо унікальне поєднання неповторних ландшафтів, 

історичних і етнографічних пам’яток, а також пам’яток природи, культури, 

побуту населення. Насамперед заслуговує на увагу створення природно історико-

етнографічного комплексу “Бойківщина”. Будівництво у цьому регіоні санаторіїв, 

лікарень, пансіонатів - дворів, виконаних з дерева у традиційно бойківському 

архітектурному стилі, спортивних комплексів, кемпінгів сприятиме визначенню 

нових туристських маршрутів та їх поєднанню в єдиному курортно-туристичному 

комплексі, розрахованому на повне залучення до цього процесу місцевих 

природних умов, різноманітних мінеральних вод, лікарських рослин та ягід [2].   

Згідно з документами Гаазької конференції про пріоритетний розвиток 

внутрішнього (національного) туризму та з урахуванням його великого виховного 

потенціалу і можливостей у формуванні особистості громадянина, поліпшенні 

організації активного відпочинку населення, в тому числі дітей та молоді, 

першочергове значення надаватиметься розвитку екскурсійної справи, 

маршрутно-пізнавальному та спортивно-оздоровчому туризмові. З цією метою 

передбачається туристичний маршрут по Дністру “Блакитна дорога” з оглядом 

Дністровського каньйону та замків у Галичі, в селах Маринополі, Раківці та 

селищі Чернелиці, розроблено мережу туристично-екскурсійних маршрутів по 

місцях, пов’язаних з національно-визвольною боротьбою на території області: 

“На батьківщину Д. Вітовського”, “На батьківщину С. Бандери”, “Родинне гніздо 

Шухевичів”, “Слідами Б. Лепкого на Прикарпатті”, “Шляхами О. Довбуша” [2].  

Планується також відновити туристичні маршрути “Карпатський 

автобусний” і “Прикарпатське кільце”, відновити роботу обласного, Калуського 

та Коломийського туристичних клубів, створити їх в інших районах, провести 

експедицію з вивчення печер області і включити їх у державний реєстр та перелік 

об’єктів тощо. 

Подальший розвиток міжнародного туризму служитиме одним із дієвих 

засобів виходу з економічної кризи за рахунок активного залучення іноземних 

туристів та збільшення валютних надходжень до місцевого бюджету. Для цього 

будуть збудовані гірськолижні підйомники з відповідною інфраструктурою 

(басейни, тенісні корти), розроблено мережу туристичних маршрутів для 

іноземних фірм. В перспективі створення маршрутів для любителів подорожувати 

на гірських велосипедах або на гуцульських кониках. Передбачається також 

побудова туристичного комплексу “Скелі Довбуша” в с. Дубнище Долинського 

району та реконструкція карпатських вузькоколійок (проект “Карпатський 

трамвай”). В плані санаторно-курортної діяльності намічається підготувати 

проект щодо надання статусу курорту населеним пунктам області: Мізуневі, 

Мисливці, Татарову, Шешорам та Яблуниці, організувати поглиблене вивчення 

мінеральних вод на Прикарпатті з метою визначення їх придатності для 

санаторного лікування [3]. 

Отже, на нашу думку, для подолання проблеми зі збереження галузі туризму 

на Прикарпатті потрібно: раціонально використовувати рекреаційні ресурси, 

удосконалити систему державного регулювання, створити належне кадрове 
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забезпечення, розширити мережу туристсько-екскурсійних маршрутів, 

забезпечити належну безпеку туристам. 
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РОЗДІЛ VІІ 

Актуальні проблеми сучасних технологій фізичної реабілітації, зміцнення та 

відновлення здоров’я 

 

УДК 796.325.077.5–053.6 

Юліана Андрійчук, Катерина Борбенчук 

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ВИСОКОРОСЛИХ 

ПІДЛІТКІВ 

Було обстежено 380 школярі 14-16 років. Контрольну групу (282) становили 

школярі, які займаються фізичною культурою за шкільною програмою, за станом 

здоров’я віднесені до основної медичної групи. Експериментальну групу (98) 

склали школярі, що займаються волейболом зі спортивним стажем від одного до 

трьох років. Фізична працездатність визначалась за показниками 

субмаксимального тесту PWC170 та МСК та розрахунку ІР (індексу Робінсона). 

Статистично значимо кращими були показники абсолютної фізичної 

працездатності, максимального споживання кисню були в хлопців, які займались 

волейболом у всіх вікових групах, але мали тенденцію до зниження. Вивчення 

фізичної працездатності виявило її погіршення з віком у волейболістів та 

практично не змінний характер у не спортсменів. МСК на одиницю маси тіла з 

віком зменшувалось більше у спортсменів в порівнянні з не тренованими.  

На думку І. В. Ауліка [2], без даних про фізичну працездатність дітей і 

підлітків, не можливо судити про їх стан здоров'я та фізичний розвиток. Кількісне 

визначення фізичної працездатності, перш за все, необхідне при організації 

фізичного виховання дітей і підлітків різних вікових груп, при відборі, плануванні 

і прогнозуванні навчально-тренувальних навантажень спортсменів. 

В літературі наявні публікації, які присвячені питанню фізичної 

працездатності дітей та підлітків [1; 2; 3; 4; 5]. За даними В. Л. Карпмана і співав. 

[4] величина PWC170 значною мірою залежить від тренованості та спортивної 

спеціалізації і у різних контингентів коливається в широких межах. Вважається, 

що систематична м’язова діяльність приводить до досягнення високих значень 

PWC170 [1], гіпокінезія, навпаки, викликає зниження показників PWC170 [2]. 

Літературний аналіз свідчить, що на сьогодні досить широко висвітлені 

питання вікових та статевих особливостей МСК у школярів [5; 7]. 

Отже, вивчення фізичної працездатності є важливим показником 

функціонального стану дітей та підлітків які займаються спортом і є важливим 

критерієм спортивного відбору у спортивних іграх, зокрема у волейболі.  

Абсолютні показники фізичної працездатності та рівень максимального 

споживання кисню волейболістів у період з 14 до 16 років статистично значимо 

вищі у кожній віковій групі в порівнянні з не спортсменами. Також ці показники у 

вказаний період зростають як у не тренованих так і у волейболістів, але у 

спортсменів меншими темпами ніж у не тренованих. 

Показники відносної фізичної працездатності, максимального споживання 

кисню хлопців, які займались волейболом у всіх вікових групах мали тенденцію 

до зниження. 
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Адаптаційний потенціал системи кровообігу волейболістів 14 років 

становить 1,75±0,06 (у.о.), у 15 років 2,01±0,09 (у.о.), і у 16 років 1,99±0,04 (у.о.). 

У неспортсменів показник в 14 років становить 1,88±0,05 (у.о.), у 15 років 

1,99±0,04 (у.о.) і у 16 років 1,96±0,05 (у.о.).  

Достовірні прирости показника у волейболістів та неспортсменів відмічались 

у 15 років (р<0,05 та р<0,01 відповідно). АП волейболістів та неспортсменів у 14–

16 років знаходилось на рівні напруження механізмів адаптації серцево-судинної 

системи. 

Таким чином, відносні показники фізичної працездатності та рівня 

споживання кисню у волейболістів з 14 до 16 років достовірно зменшуються, тоді 

як у високорослих неспортсменів спостерігається достовірно значимий період 

інтенсивного збільшення відносної фізичної працездатності за тестом PWC170 у 15 

років (р<0,05) на 7,4 %. У волейболістів МСК на одиницю маси тіла знижується 

на 25,4 % порівняно з неспортсменами (4,6 %). АП волейболістів та підлітків-

неспортсменів з 14-16 років знаходиться на рівні напруження механізмів 

адаптації. 

Отже, фізична працездатність потребує спрямованого підходу до її 

покращення у волейболістів 14-16 років та необхідності індивідуального 

складання графіка тренувальних навантажень з урахуванням вікових 

особливостей підлітків в умовах секційних занять волейболом. 
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УДК 376.2:796 

Олена Арсентьєва, Наталія Сєдова 

ВПЛИВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА ПСИХИЧНИЙ СТАН ОСІБ 

ПІДЛІТКОВОГО ТА ЮНАЦКОГО ВІКУ ХВОРИХ НА ДЦП 

Проблема внутрішньоособистісного конфлікту, виявлення психологічних 

чинників, які впливають на його виникнення, та розробка засобів для подолання, є 

актуальною науково-практичною проблемою сучасних психологів, педагогів, 
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медиків, а особливо реабілітологів. Це питання дуже важливе, зокрема, тому, що 

переживання внутрішніх конфліктів супроводжується порушенням механізму. 

адаптації, а відсутність деструктивного внутрішньоособистісного конфлікту є 

ознакою нормального розвитку. 

Дивлячись на те, що досить гостро постає питання розробки спеціальних 

програм, спрямованих на адаптацію та реабілітацію осіб, які мають інвалідність, 

реабілітологу необхідно мати інформацію про причини, наслідки та особливості 

клінічних проявів протікання ДЦП та внутрішніх конфліктів у цих хворих, а 

також орієнтуватися в специфіці роботи з цією категорією населення. 

Чинники, які можуть спричинити виникнення внутрішньоособистісних 

конфліктів, можуть бути як внутрішні, так і зовнішні. 

Дитячий церебральний параліч (ДЦП) саме таке захворювання, через яке на 

органічну патологію нашаровуються впливи соціальних чинників, обумовлені 

інвалідизацією дітей. Провідна роль у психогенезі патологічного розвитку 

особистості належить реакції усвідомлення та переживання дефекту, ізоляції від 

суспільства однолітків, а також особливому ставленні оточуючих до хворої 

дитини. 

Аналіз теоретичних та емпіричних досліджень різних аспектів життя осіб, 

хворих на ДЦП, дає змогу стверджувати, що відчуття власної неповноцінності, 

пов'язане з наявністю фізичного дефекту, відіграє дуже важливу роль у їхньому 

житті і може бути причиною порушення психічного чи психологічного здоров'я. 

Реабілітолог впливає на фізичний стан хворого, а також автоматично впливає і на 

психічний стан людини.  

Звісно, кожна хвороба, яка супроводжує людину майже впродовж усього її 

життя, відбивається на ЇЇ психологічних особливостях та загальному розвитку. 

Особливість переживання внутрішньоособистісного конфлікту у хворих на 

ДЦП, є тяжкість органічної патології, дещо нетерпимим ставленням суспільства 

до людей, що несуть на собі тягар подібної хвороби. 

Критерії вибору методик реабілітації залежать саме від особливостей 

протікання хвороби, а також рівня впливу ДЦП на психологічний стан людини. 

Спеціальні програми для роботи з дітьми, хворими на ДЦП, мають сприяти 

не лише поліпшенню фізіологичних функцій, а й покращанню самооцінки, 

навичок самопізнання, прийняття себе та інших людей, підвищення 

інтернальності, усвідомлення відповідальності за власне життя, розвиток навичок 

самостійності, зменшення ймовірності виникнення психосоматичних хвороб 

шляхом зняття тілесних утисків, які, часто залишаючись неусвідомлюваними, 

вимагають дуже багато енергії людини, спричиняючи втому, тяжкість у деяких 

частинах тіла, не послаблюючи, а тільки збільшуючи психологічний та 

фізіологічний дискомфорт. 

Ще древні греки говорили: «в здоровому тілі – здоровий дух», тому робота 

реабілітолога, котра приносить фізичне здоров’я, впливає не тільки на тіло, а і на 

психологічний стан людини, що має велике значення для дітей хворих на ДЦП. 
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Оксана Бігунська, Анатолій Кравець 

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ ПРИ ДЦП 

Сьогодні проблема профілактики, лікування й соціальної допомоги хворим із 

ураженням нервової системи є однією з домінуючих у невропатології дитячого 

віку. Характерною ознакою дитячого церебрального паралічу (ДЦП) є рухові 

порушення, дефект яких, передусім, визначається патологією м’язового тонусу, 

здатністю виконувати довільні рухи, необхідні для самообслуговування та 

активної самодіяльності. 

Церебральний параліч є однією з найбільш частих причин дитячої 

інвалідності. Поширення ДЦП у Європі становить від 2 до 3 на 1000 живих 

новонароджених. Даний показник значно не змінюється вже протягом останніх 40 

років[2]. В багатьох дітей причина виникнення ДЦП є невідомою, але фактори 

ризику можна виявити, включаючи захворювання матері та постнатальний вихід. 

Дитячий церебральний параліч – це збірна група стійких непрогресуючих 

рухових синдромів, поєднані з психічними, мовленевими порушеннями, 

патологією зору, слуху, інших органів та систем або без них, які розвиваються з 

різних причин, унаслідок різноманітних, так званих перинатальних уражень 

нервової системи – в період вагітності, пологів та перших місяців життя. 

 Тому реабілітаційні заходи повинні бути направлені на корекцію не лише 

рухових порушень, але й супутньої симптоматики, які виникають у дітей з 

органічним ураженням нервової системи[1]. 

Рання реабілітація дітей з органічним ураженням головного мозку звичайно 

здійснюється від моменту постановки діагнозу в клініці з подальшим 

продовженням реабілітаційних заходів в центрах або відділеннях реабілітації за 

місцем проживання. Реабілітаційні заходи включають як застосування 

різноманітних методів реабілітації, так і застосування спеціального обладнання, 

за участю різних фахівців в області охорони здоров'я, освіти і соціальних служб. 

Функціональні порушення, які виникають у дітей з органічним ураженням 

нервової системи, можуть змінюватися з плином часу у зв'язку з ростом і 

розвитком дитини. Реабілітація дітей з обмеженими можливостями здоров’я 

вимагає розгляду корекції 31 сенсорних, перцептивних, моторних та когнітивних 

порушень[3]. 

 Дитину та її сім'ю слід заохочувати, висловлювати свою стурбованість з 

приводу основних реінтеграцій для дому, громади та освітніх закладів (дитячого 

садочка, школи). Відсутність психологічного благополуччя родини може 

несприятливо впливати на процес реабілітації дитини[4]. 

ДЦП розрізняє чотири періоди відновлення рухової сфери й соціальної 

орієнтації хворої дитини. 
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 І – гострий період тривалістю 7–14 днів. Визначається прогресуючим 

перебігом захворювання, вираженими руховими розладами, у низці випадків – 

наявністю періодичних судомних приступів. 

 ІІ–ІІІ – відновний період (ранній – до двох місяців, пізній – до 1–2 років) 

характеризується вираженим раннім тонічним рефлексом, що зберігається довше 

нормальних термінів, стимулюючи своєчасну появу настановних рефлексів і 

розвиток рухів. Страждають або зовсім відсутні вроджені рефлекси. 

 IV – період залишкових явищ починається із дворічного віку і 

продовжується в дитинстві та юнацтві, а за важких форм – довічно. Якість 

відновних заходів у цьому періоді багато в чому залежить від попереднього 

систематичного лікування. 

 Відсутність раннього лікування викликає формування порочних поз і рухів, 

утрудняючи нормалізацію рухової сфери дитини [2]. 

Виділяють три взаємопов’язані та взаємодоповнюючі види реабілітації: 

медична, професійна та соціальна. 

Метою медичної реабілітації є досягнення повного відновлення порушених 

унаслідок захворювання чи травми функцій організму. Професійна – включає: 

працетерапію, професійне навчання або перепідготовку, профорієнтацію. 

Соціальна – побутове та трудове влаштування, соціотерапію, соціально-

економічне, соціально-гігієнічне та юридичне консультування[5]. 

Важливим етапом у системі інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації є 

мобілізація суглобів кінцівок. Головна її мета у пацієнтів з різними формами ДЦП 

– це відновлення резерву рухів локомоторної системи і створення фундаменту для 

формування нового рухового стереотипу, максимально наближеного до 

фізіологічного[6]. 

Вироблення правильних стереотипів активних рухів, зміцнення м’язового 

корсета відбувається шляхом застосування методу репетиції (повторення). 

Залежно від клінічного синдрому та індивідуальних особливостей пацієнта, у 

програму реабілітації в між курсовий період включають ерготерапію, 

гідротерапію, плавання, елементи механотерапії, іппотерапію, дельфінолікування.  

Поряд із проблемою реабілітації та лікування ДЦП постає іще одна 

проблема: в Україні є понад 20 тисяч дітей з дитячим церебральним паралічем, а 

спеціалізованих лікарень, які можуть надавати допомогу таким дітям – одиниці. 

Необхідно усвідомити, що проблема порушення функцій нервової системи у дітей 

набуває великого значення в умовах сьогодення і потребує негайних дій для її 

вирішення. 

Таким чином, провідне місце в реабілітації, соціальній адаптації й інтеграції 

осіб із церебральним паралічем у суспільне життя як його активних учасників 

посідають фізичні вправи. Цілеспрямовані заняття фізичними вправами 

забезпечують корекцію рухових порушень і підвищують працездатність організму 

дитини. Відповідно, фізична реабілітація в умовах спеціалізованого центру займає 

важливе місце, сприяє ефективній корекції функціональної недостатності опорно-

рухового апарату, забезпечує тренування серцево-судинної та легеневої систем, 

що приводить до кращої активності дитини в навчальній діяльності й адаптації в 

суспільстві. 
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УДК 612.172:37.011.32:612.766.2 

Анатолій Босенко, Марія Топчій 

СТАН МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЯЦІЇ СЕРЦЕВОГО РИТМУ СТУДЕНТІВ 

МОЛОДШИХ КУРСІВ ФАКУЛЬТЕТУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

Останнім часом багато уваги приділяється оцінці функціонального стану і 

адаптації студентів до різноманітних факторів. У зв’язку з цим залишається 

актуальним питання прогнозування адаптивних можливостей організму молоді за 

допомогою аналізу варіабельності серцевого ритму у процесі навчання у 

навчальних закладах різного профілю і рівня акредитації. 

Метою нашого дослідження було вивчити динаміку стану механізмів 

регуляції кардіоритму студентів молодших курсів факультету фізичного 

виховання. 

Організація і методи досліджень. Дослідження проводилось в лабораторії 

вікової фізіології спорту імені професора Т. Н. Цоневої кафедри біології і основ 

здоров’я Південноукраїнського національного педагогічного університету імені 

К. Д. Ушинського. Тема дослідження входить до тематики науково-дослідної 

роботи кафедри «Адаптація дітей і молоді до навчальних та фізичних 

навантажень (юнаки 17-21 років)», номер державної реєстрації 0114U007158. В 

обстеженнях прийняли участь 32 студента, які тестувалися на початку першого та 

другого курсів навчання (повторно). Стан вегетативної регуляції визначали за 

допомогою програми «Caspico» (Коваленко С. О., 2005), в основу якої покладено 

метод варіаційної пульсометрії.  

Результати досліджень та їх обговорення. У стані відносного м’язового 

спокою за індексом напруги нами визначено три типи регуляції діяльності серця: 

нормо-,  симпатико-  та ваготонічний (Баєвський Р. М., 1979). 

Перший тип – нормотонічний – характеризує баланс всіх ланок регуляції, 

другий тип – симпатикотонічний – відображає перевагу симпатичного відділу 

вегетативної нервової системи (ВНС) і адренергічного каналу регуляції, низькі 

адаптаційні можливості. Третій тип – ваготонічний – характеризує перевагу 
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парасимпатичного відділу ВНС і холінергічного каналу регуляції, що говорить 

про високі функціональні можливості студентів.  

Показано, що у вихідному стані за функціональним рівнем механізмів 

регуляції кардіоритму, за даними студентів І курсу, відмічався близький до 

нормального статистичний розподіл. Основна чисельність студентів знаходилась 

у зоні нормотонії (71,88 %), 9,38 % – відносились до осіб з ваготонією і  18,75 % – 

увійшли у підгрупу з симпатикотонією (рис. 1). 

 

Рис. 1. Співвідношення типів регуляції серцевого ритму студентів молодших 

курсів факультету фізичного виховання 
Примітка:  – симпатикотонічний,  – нормотонічний,  – ваготонічний тип 

регуляції серцевого ритму. 

 

Зовсім інший розподіл студентів за типами регуляції відмічався за 

результатами обстежень юнаків ІІ курсу. При практично однакових (р>0,05) з І 

курсом абсолютних значеннях показників ВСР за нормотонічним і ваготонічним 

типами структура їх співвідношення суттєво різниться. Так, на початку другого 

року навчання кількість осіб з ваготонічним та симпатикотонічним типами 

регуляції зросла у 3,7 і 1,5 разів, відповідно, при зменшенні іх кількості (майже у 

2 рази) за нормотонічним типом (табл. 1). Особливо несприятливим є 

превалювання чисельності студентів зі станом напруги регуляторних механізмів 

за рахунок зростання симпатикотонічних та адренергічних впливів. Зростає як 

абсолютний рівень (на 37,4%) індексу напруги, так і прошарку осіб с подібним 

типом регуляції. 

Таблиця 1 

Розподіл студентів молодших курсів факультету фізичного виховання 

за типами регуляції серцевого ритму 

 
Курс 

Типи 
Показники І ІІ 

Достовірність 

різниць 

Ваготонічний 

Limit 16,8 – 29,07 10,29-26,79 х 

M±m 23,23±4,19 20,12±1,57 t=0,70 

n 3 11 х 

% 9,37 34,38 х 

Нормотонічний 
Limit 30,78-88,71 30,49-76,39 х 

M±m 53,99±3,13 51,47±4,06 t=0,49 
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n 23 12 х 

% 71,88 37,5 х 

Симпатикотонічний 

Limit 90,91-2є14,29 92,86-222,22 х 

M±m 127,55±19,91 175,19±19,64 t=1,70 

n 6 9 х 

% 18,75 28,12 х 

Усього 100 100 х 

 

В той же час, аналіз отриманих даних за середніми груповими значеннями 

критеріїв механізмів регуляції серцевого ритму не виявив достовірної різниці між 

показниками варіабельності кардіоритму студентів І та ІІ курсів. За всіма 

показниками t -критерій Стьюдента був значно меншим за критичні табличні 

величини. 

Таким чином, рік навчання на факультеті фізичного виховання обумовив 

зменшення удвічі кількості студентів з оптимальним, нормотонічним, і 

збільшення чисельності юнаків з крайніми, ваго- і симпатикотонічним типами 

регуляції серцевого ритму. Оскільки реакції ВСР багатофакторне явище, 

виявлення основних чинників її змін потребує спеціальних додаткових 

досліджень, що обумовлює перспективи подальшої нашої роботи. 

 

УДК 612.66 

Іван Глазирін, Валентина Глазиріна 

ВІКОВО-СТАТЕВІ ОСОБЛИВОСТІ БІОЛОГІЧНОГО ДОЗРІВАННЯ 

УЧНІВСЬКОЇ ТА СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ, ВИЗНАЧЕНОГО ЗА 

ТЕМПАМИ СТАТЕВОГО РОЗВИТКУ 

Згідно до тверджень О.А.Стратюк, процес статевого дозрівання 

представників чоловічої статі відбувається протягом виділених п’яти стадій, 

впродовж яких прослідковується певна специфіка функціонування як організму в 

цілому, так і окремих його систем, у тому числі і ендокринної. За будовою і 

деякими функціями жіночий організм істотно відрізняється від чоловічого, такі 

відмінності стосуються і їх пубертатних процесів. Статеве дозрівання дівчат 

відбувається, як і у хлопців, упродовж кількох фаз. 

Процеси статевого дозрівання яскраво виражені й істотно впливають на 

формування організму в цілому і, як наслідок, можуть бути інформативними для 

диференціювання навчальних і фізичних навантажень для учнівської та 

студентської молоді, що дуже важливо для практики фізичного виховання і 

спортивної підготовки. 

Обстеження пройшли 1723 учня та 1673 учениць ЗОШ І-ІІІ ступеня № 7 та 19 

міста Черкаси і студентів обох статей І-VІ курсів Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького. У кожній віково-статевій групі було 

від 75 до 117 досліджуваних. Дослідження темпів статевого дозрівання 

відбувалося за визначенням стадій формування вторинних статевих ознак і 

загальною формулою статевого дозрівання. 

Процеси статевого дозрівання деяких досліджуваних жіночої статі 

центрального регіону України розпочалося у 8 років, що на два роки раніше, ніж у 
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хлопців. Але у більшості дівчаток дана функція починає формуватися з 10 років, а 

у хлопців – у 12 років. Тобто, можна констатувати факт, що дівчата за темпами 

біологічного дозрівання на два роки випереджають хлопців. При чому, якщо 

судити за динамікою загального балу статевої формули, таке істотне 

випередження зберігається аж до завершення пубертатних процесів. 

У більшості представниць жіночої статі статеве дозрівання триває до 15-

річного віку, а у деяких продовжується до 16 років. У більшості досліджуваних 

чоловічої статі пубертатні процеси продовжуються до 18 років, а у 19-річному 

віці усі юнаки вже стають статево зрілими. Виходячи з цього можна констатувати 

факт, що у дівчат процеси статевого дозрівання не тільки розпочинаються раніше, 

ніж у хлопців, а й відбуваються більш бурхливо. Адже завершуються вони у них в 

16 років, а в хлопців – у 19 років (загальна тривалість пубертатних процесів, 

відповідно 6 і 7 років). 

Слід відмітити, що статеве дозрівання досліджуваних обох статей 

відбувається хвилеподібно, періоди більш істотних його темпів змінюються 

періодами уповільнення. Виражено повільні пубертатні процеси у перші два роки 

статевого дозрівання дівчат і хлопців. У дівчат це віковий термін від 8 до 10, а у 

хлопців – від 10 до 12 років. Значно уповільнюється статеве дозрівання і при 

завершенні пубертатних процесів. У дівчат це віковий термін від 15 до 16, а у 

хлопців – від 16 до 19 років. 

У досліджуваних як жіночої, так і чоловічої статі нами відмічено по три 

вікових періоди активації статевого дозрівання, які можна назвати сенситивними. 

У дівчат це вікові терміни від 10 до 11, від 12 до 13 і від 14 до 15 років, а у 

хлопців – від 12 до 13, від 13 до 14 і від 15 до 16 років. 

 

УДК 796.011.1:37.018.523 

Віктор Гордійчук 

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СІЛЬСЬКИХ ШКОЛЯРІВ 

Науковцями [1; 5; 9] доведено, що для зміцнення здоров'я школярів 

ефективними є заняття фізичними вправами, які передбачають забезпечення 

оптимальних показників норм рухової активності дітей та виправданих віковими 

особливостями величин фізичного навантаження на молодий організм. В той 

же час, інтенсивний розвиток комп'ютерних технологій і закриття секцій з 

різних видів спорту призвів до малорухливого способу проведення дозвілля 

дітьми різних вікових груп, в тому числі і в сільській місцевості. Протягом 

останніх десятиліть проведено чимало досліджень, присвячених вивченню 

особливостей фізичного та рухового розвитку саме у сільських школярів [2; 4; 7].  

Вивчаючи фізичний стан та рухову підготовленість дітей, які мешкають в 

різних населених пунктах з різним типом господарювання, визначили особливості 

організму хлопчиків та дівчаток 12-15 років з сільської, змішаної 

(сільськогосподарської та промислової) та промислової місцевості.  В 

населених пунктах з переважним сільськогосподарським типом ведення 

господарства фізичний стан дітей знаходиться на відносно низькому рівні на 

відміну від населених пунктів із переважним промисловим типом 

господарювання [5].  
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Відзначають відставання сільських дітей як за фізичним розвитком та 

функціональними показниками (довжина, маса тіла, ЖЄЛ, систолічний та 

діастолічний AT, ЧСС), так і за руховими (стрибок у довжину з місця, нахил 

вперед з положення сидячи, динамометрія лівої руки) від мешканців міста. 

Разом з тим, як вказує автор, ця різниця не є вірогідною [3].  

Вивчали особливості фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку й 

порівняли результати дослідження першокласників сільських і міських шкіл. 

Встановлено, що маса тіла у хлопчиків, які проживають у місті, не має відхилень 

від норми. У дівчаток, які проживають у місті, є загроза ожиріння, а в окремих 

випадках спостерігається й ожиріння. Аналіз цих же показників сільських 

школярів виявив ту ж саму тенденцію, що і в міських дітей. [10].  

Урбанізація, клімато-географічні та соціально-економічні умови проживання 

дітей та підлітків впливають на їхню адаптацію до навколишнього середовища 

та на фізичний стан, що потребує диференційованого підходу до організаційно-

методичних засад фізичного виховання [6] 

Зроблено аналіз організованої просвітницької та пропагандистської роботи в 

сфері фізичної культури та впливу індивідуальних ціленаправлених фізичних 

вправ на рухову активність і рівень фізичного розвитку сільських школярів [8]. 

Висновки. Аналіз літературних даних свідчить про суттєвий вплив умов 

проживання на рівень фізичного здоров’я та функціонального стану організму, 

який розвивається. Умови проживання дітей та підлітків впливають на їхню 

адаптацію до навколишнього середовища та на фізичний стан. Науковцями 

виділено ряд особливостей морфофункціонального розвитку сільських школярів у 

порівнянні з міськими. 

Проаналізовані дані вказують на необхідність урахування особливостей 

морфофункціонального розвитку організму сільських школярів у процесі 

організації фізичного виховання, що потребує диференційованого підходу до 

фізичного виховання сільських школярів. 
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УДК 371.7  

Олександр Гурковський 
АНАЛІЗ СТАНУ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ, ЯКІ НАВЧАЮТЬСЯ В ГІМНАЗІЯХ 

Мета роботи: вивчити особливостей стану здоров’я дітей, що навчаються у 

гімназіях. 

Відомо, що за несприятливих умов навчання і виховання достатньо 

швидкими темпами формуються передумови для раннього виникнення як 

розумової, так і фізичної втоми, негативних зрушень у стані імунної, ендокринної, 

серцево-судинної та дихальної систем. 

Вище зазначені функціональні зрушення мають негативний зміст, вони 

порушують здоров’я, можуть суттєво позначитися на процесі формування 

адекватних адаптаційних реакцій під час напруженої розумової діяльності дітей 

шкільного віку. Про надмірну “фізіологічну ціну” навчання свідчать виявлені у 

дітей розлади адаптаційних механізмів, які створюють патологічну основу для 

виникнення хронічних захворювань. 

Характер адаптаційних процесів у школярів різного віку, залежно від умов 

навчання та виховання, насамперед обсягу та складності навчального 

навантаження в сучасних загальноосвітніх закладах, нами оцінювався за зміною 

функціонального стану центральної нервової і серцево-судинної систем під час 

навчальної діяльності. 

Дослідження засвідчили, що умови навчання та виховання в гімназії суттєво 

відрізнялися від тих, які створені в загальноосвітніх школах, передусім за такими 

показниками: обсягом навчального навантаження, ступенем складності 

навчальних занять, зростанням щільності уроків, прискоренням темпу засвоєння 

навчального матеріалу, наповненістю розкладу занять предметами високої 

складності. 

За допомогою гігієнічної оцінки навчального навантаження було 

встановленно , що його обсяг у гімназистів різного віку на 16,4-26,8% 

перевищував встановлені нормативи. 

У гімназистів 1-3-х класів обсяг навчального навантаження протягом тижня 

перевищував нормативне на чотири – шість академічних годин. У відповідних їм 

за віком учнів 5-7-х класів загальноосвітньої школи обсяг навчального 
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навантаження також перевищував гігієнічний норматив, однак у гімназії 

навчальне навантаження було на 14-18% вищим, ніж в загальноосвітній школі. 

У випускних класах гімназії обсяг навчального навантаження був на 19,5-

22,4 % вищим ніж в загальноосвітніх школах. Водночас щільність уроків у 

гімназії була вищою (на уроках з різних предметів) на 11,4-17,8 %. 

Враховуючи, що особливості навчання є не лише важливою складовою 

навчально-виховного середовища, але одночасно і фактором провідного впливу 

на умови виховання дітей різного віку, нами досліджувались особливості 

життєдіяльності гімназистів та учнів загальноосвітніх шкіл. За результатами 

проведених досліджень у 74,3-86,2 % випадків у гімназистів та в 29,2-43,4% 

випадків у школярів загальноосвітніх шкіл перевищувала гігієнічні нормативи 

тривалість виконання домашніх завдань, причому у 12,6-27,5 % гімназистів 1-3-х 

класів – більше ніж на дві години. Значне збільшення навчального навантаження в 

новітніх освітніх закладах за рахунок ускладнення навчальних програм, 

проведення додаткових занять і факультативів, тривалого виконання домашніх 

завдань негативно позначилося на режимі дня та життєдіяльності учнів гімназії. В 

результаті серед гімназистів 1-3-х класів 59,2-78,3% дітей мали неповноцінний 

нічний сон, у 32,4-62,3% випадках недостатню кількість часу перебували на 

свіжому повітрі та в 50,4-63% випадків мали недостатньо рухову активність. 

Аналогічні порушення режиму дня простежувались у 56,0 - 72,3% 

старшокласників гімназії. 

На сьогодні необхідні ґрунтовні педагогіко гігієнічні дослідження, оцінка та 

нормування навчального навантаження в закладах нового типу з метою 

попередження порушень здоров’я учнів. 

 

УДК 796/799 

А. М. Hurkovskyy 

ANALYSIS HEALTH OF CHILDREN ENROLLED IN SCHOOL 

Kremenetska Regional Humanitarian Pedagogical Academy. Taras Shevchenko 

Objective: To explore the characteristics of the health of children enrolled in 

schools.  

It is known that under adverse conditions, training and education rather rapidly 

formed preconditions for the early emergence as mental and physical fatigue, adverse 

changes in the immune, endocrine, cardiovascular and respiratory systems. 

Above these functional changes have a negative meaning, they violate health can 

significantly affect the formation of appropriate adaptive responses during intense 

mental activity of children of school age. On excessive "physiological cost" studies 

indicate disorders found in children adaptive mechanisms that create pathological basis 

for the emergence of chronic diseases. 

The nature of adaptation processes in students of all ages, depending on the 

conditions of training and education, especially the volume and complexity of workload 

in modern educational institutions, we estimated the change in the functional state of the 

central nervous and cardiovascular systems during training activities. 

Studies have shown that the conditions of teaching and education in school were 

significantly different from those established in schools, primarily on the following 
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factors: workload, the complexity classes, increasing density classes, accelerating the 

pace of learning, fullness schedule objects high difficulty. 

With hygienic assessment of workload proved that its volume of high-school 

students of all ages to 16,4-26,8% higher than established norms. 

In high-school 1-3 grade workload for the week exceeded the statutory four - six 

hours. In their respective age pupils of 5-7 classes of secondary school workload well 

exceeded the hygienic standard, but in high school workload was at 14-18% higher than 

in school. 

In graduate school classes workload was at 19,5-22,4% higher than in secondary 

schools. However, the density of the lessons in school was higher (on the lessons in 

different subjects) to 11,4-17,8%. 

Given that features learning is not only an important part of the educational 

environment, but at the same time leading factor of influence on the conditions of 

education of children of all ages, we studied the peculiarities of life pupils and 

secondary school students.The results of the research in 74,3-86,2% of cases pupils and 

29,2-43,4% of pupils in secondary schools exceed hygienic standards expectancy 

homework, and in 12,6-27,5% pupils 1-3 grade - more than two hours. A significant 

increase in the workload of new educational institutions due to complications of training 

programs, additional classes and electives, long homework affected the mode of the day 

and life of students of high school. As a result, pupils of 1-3 classes 59,2-78,3% of 

children had a night's sleep deficient in 32,4-62,3% of cases insufficient amount of time 

spent outdoors and 50,4-63% of cases had insufficient physical activity. Similar 

violations were observed daily regimen of 56.0 - 72.3% of high school seniors. 

Today necessary hygienic solid pedagogy research, assessment and valuation 

workload in the institutions of a new type to prevent health problems of students. 

 

УДК 796:615.8 

Андрій Діброва, Наталія Сєдова 

НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ В ПРОЦЕС 

СОЦІАЛІЗАЦІЇ «НЕБЛАГОПОЛУЧНИХ» ДІТЕЙ 

В наш час зростає роль закладів соціальної реабілітації для дітей з різними 

формами поведінки, як навчально-виховних установ, де здійснюється корекція 

розвитку учнів. 

Значну роль у реалізації реабілітаційної роботи в цих закладах відіграє не 

тільки психологічна служба, яка має свою специфіку в роботі цих закладів, а і 

фізична реабілітація, як засіб покращення фізичного здоров’я. 

У заклади соціальної реабілітації неповнолітні направляються за рішеннями 

судів і, в поки що інноваційні типи цих закладів, за заявами батьків або осіб, які їх 

замінюють. І в першому, і в другому випадку діти направляються в подібні 

заклади проти своєї волі. Робота з вихованцем починається з діагностики 

протиправної поведінки та стану здоров’я. У результаті спостережень складається 

програма реабілітаційної роботи. 

Як результат поступових змін досягається кінцева мета – корекція 

особистості вихованця і його соціальна та фізична реабілітація. 

Внаслідок невідвідування занять у загальноосвітній школі дитина втрачає 
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духовний зв'язок з нею і не хоче його відновлювати, оскільки, по-перше, зі школою 

у неї пов'язано багато психологічних неприємностей, а, по-друге, вона відвикла від 

режиму і розумової праці. Тому підлітку, який прибув у заклад соціальної 

реабілітації, спочатку важко починати навчання. Як вже відмічалося вище, 

внаслідок тривалого невідвідування загальноосвітніх шкіл, у цих дітей не одержали 

подальшого розвитку, пам'ять, увага, розумові здібності, інші властиві дитині 

психічні і фізичні якості.  

Відомо, що вихованці закладів соціальної реабілітації, повертаючись до 

загальноосвітньої школи, не мають, у більшості випадків, такої ретельної 

навчальної підтримки від учителів, яку вони мали у соціально-реабілітаційному 

закладі. Крім того, при поверненні у загальноосвітню школу ці діти стикаються з 

психологічним неприйняттям себе педагогічним і, частково, дитячим колективом 

загальноосвітньої школи - занадто погану пам'ять залишив про себе 

неповнолітній, коли вчився раніше у цій школі. Тому має бути підготовлений до 

навчання у подібних умовах. 

Ці діти не знають букв і цифр, математичних дій, не знають пори року, 

кількість місяців у році тощо.  

Терміни процесу реабілітації залежать від індивідуальності кожного 

вихованця, рівня його педагогічної занедбаності, а також від стану фізичного 

здоров’я вихованця. Тому для здійснення реабілітації деяких дітей потрібен більш 

тривалий час, ніж для реабілітації інших, тому що потрапивши на вулицю ці діти 

набувають багатьох шкідливих звичок, котрі призводять до хронічних хвороб. 

З метою підвищення ефективності соціально-реабілітаційного процесу, 

зміцнення і охорони психічного та фізичного здоров'я вихованців, соціально-

психологічної адаптації дітей до життя у сучасних умовах необхідна спільна 

праця держави, практичних психологів, обізнаних педагогів, а також обов’язково 

спеціалістів з фізичної реабілітації, тому що без цієї співпраці неможливо досягти 

комплексного результату. 
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ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІТЕЙ ІЗ СЕНСОРНОЮ 

ДЕПРИВАЦІЄЮ 

В усьому світі мільйони людей мають проблеми, пов’язані з втратою слуху. 

Обмежене надходження інформації при порушенні одного або декількох 

аналізаторів створює незвичайні умови розвитку психіки дитини [1]. 



     Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції  

 225 

Лише у другій чверті ХХ століття почалися дослідження впливу сенсорної 

депривації на психофізіологічний стан дитини, проте до сих пір ми не  маємо 

змоги створити цілісну картину особливостей фізичного та психічного стану 

дитини з проблемами слуху. Тому актуальність дослідження полягає в 

необхідності отримання та аналізу нових наукових даних про специфічність 

впливу слухової сенсорної депривації на розвиток властивостей основних 

нервових процесів. 

Мета дослідження: вивчити властивості основних нервових процесів та 

вищих психічних функцій пам’яті дітей з порушеннями слуху. 

Згідно мети були поставлені наступні завдання: 

1. Проаналізувавши літературні джерела виявити стан проблеми вивчення 

особливостей психофізіологічних функцій дітей з проблемами слуху та 

встановити їх причину. 

2. Провести обстеження сенсомоторного реагування та властивостей 

основних нервових процесів учнів з вадами слуху та дітей контрольної групи. 

3. Визначити інформативні показники вищих психічних функцій пам’яті у 

дітей із слуховою сенсорною депривацією. 

Об’єкт дослідження: властивості вищої нервової діяльності дітей із 

сенсорною депривацією. 

Предмет дослідження: властивості нейродинамічних функцій та вищих 

психічних функцій пам’яті у дітей із вадами слуху. 

В дослідженні приймали участь учні 2-4 класів віком 8-10 років Херсонської 

школи-інтернат І-ІІІ ступенів Херсонської обласної ради та Херсонського 

навчально-виховного комплексу №48 Херсонської міської ради у кількості 25 

осіб. Контрольні групи були створені з учнів 2-4 класів віком 8-10 років 

загальноосвітньої школи №31 м. Херсона у кількості 25 осіб. 

На початку дослідження з кожним обстежуваним індивідуально проводилось 

ознайомлення з методиками дослідження властивостей  основних нервових 

процесів та психофізіологічних функцій пам’яті. 

Застосовані апаратурні методики широко апробовані і досить успішно 

використовуються у багатьох науково-дослідних та навчальних закладах, 

відомчих організаціях для діагностики властивостей різних психофізіологічних 

функцій. Вони реалізовані за допомогою  комп’ютерної системи «Діагност-1М», 

яка була розроблена у лабораторії фізіології вищої нервової діяльності людини 

Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН України (м. Київ) професорами 

М. В. Макаренком та В. С. Лизогубом [2, 3, 4]. Для визначення показника 

короткочасної пам’яті, а також зіставлення образної та вербально-логічної пам’яті 

використовували «Визначення запам'ятовування слів та геометричних фігур». 

В роботі використовувалися історико-теоретичний аналіз, узагальнення і 

систематизація, а також диференціація на основі методик дослідження 

сенсомоторного реагування та методик дослідження психофізіологічних функцій 

пам’яті. 

У результаті роботи дійшли таких висновків: 

1. Проблема вивчення стану властивостей основних нервових процесів з 

вищими психічними функціями у дітей з сенсорною деривацією розроблена 
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недостатньо. Також згідно літературних джерел було встановлено, що туговухість 

та повну відсутність слуху можуть спричиняти різні причини, зокрема: 

патологічні зміни органу слуху, спадковий генез, внутрішньоутробні впливи, 

травми й асфіксія під час пологів, фактори ендо- та екзогенного патологічного 

впливу на орган слуху плода при відсутності спадкової патології; вплив вірусних 

інфекцій, інтоксикацій, інших шкідливих агентів у ранньому періоді 

постнатального розвитку. 

2. Вивчаючи сенсомоторне реагування на звукові та слухові подразники 

виявлено: достовірно гірші показники латентних періодів різних за складністю 

реакцій у групі дітей з слуховою сенсорною депривацією; у дітей 

експериментальної групи кращі показники сенсомоторного реагування на звукові 

подразники низької тональності, ніж на подразники високої тональності. Рівень 

працездатності головного мозку за загальною кількістю опрацьованих сигналів за 

певний час у групі дітей з вадами слуху значно гірший, при виконанні завдань на 

будь-які подразники, у порівняні з дітьми контрольної групи. 

3. Достовірно вищими показниками пам’яті характеризуються діти 

контрольної групи. Під час проведення методик у дітей з вадами слуху 

спостерігається значна затримка словесної пам’яті, але образна пам'ять 

розвивається подібно з образною пам’яттю, дітей контрольної групи. З віком 

збільшується точність пізнавання й відтворення предметів. 
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УДК 796.412.2:796.012.1-057.875 

Олена Іванська 

КОРЕКЦІЯ ПОРУШЕНЬ ПОСТАВИ ДІТЕЙ 7 -10 РОКІВ З 

ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ 

Статистичні дані про захворюваність на дитячий церебральний параліч 

(ДЦП) суперечливі, однак в усьому світі, зокрема й в Україні, спостерігається 

зростання даного захворювання. Важливе значення фізичної культури і рухової 

активності для здоров'я і розвитку організму, що росте, визнавали вже з давніх 

часів. В процесі складної взаємодії людини з навколишнім середовищем 

(біологічним і соціальним) рухова активність грає величезну роль, є одним з 

найважливіших прикордонних біологічних ланок, що зв'язують різні вегетативні і 

психічні функції в організмі людини. Початковий період життя дитини 

характеризується інтенсивним розвитком всіх органів і систем. У 6–7 років у 



     Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції  

 227 

дитини продовжується її фізичний розвиток і вдосконалюються розумові 

здібності. Діти молодшого шкільного віку ростуть швидко, поступово втрачаючи 

округлість, властиву ранньому віку. Вдосконалення роботи серцево-судинної і 

дихальної систем забезпечують витривалість організму. Розвиток рухового 

аналізатора визначає розвиток рухових здібностей: координаційних, силових, 

швидкісно-силових і ін. [2]. 

Нами було розглянуту й узагальнено дані про фізичну реабілітацію дітей із 

церебральним паралічем. Розглянуто закономірності етиології й патогенезу 

сколіотичної хвороби, етапи й методика відновного лікування при даній патології, 

особливості сколіозу при ДЦП. Показано вплив гіпокинезії на організм дитини із 

ДЦП і її роль у формуванні сколіозу. Основною формою лікувального рухового 

режиму було заняття лікувальною гімнастикою з переважальним застосуванням 

коригуючих вправ. Програма включала три етапи: вступний, основний і 

заключний. Заняття проводилися у вступному етапі індивідуальним, а в 

основному етапі – індивідуальним і малогруповим методами, 3 рази на тиждень, 

протягом 5 місяців, 2016–2017 рік [1]. 

Визначальною рисою програми є застосування спеціальних коригуючих 

вправ у вихідних положеннях, що сприяють розвантаженню хребта. На основному 

й заключному етапах фізичні вправи виконувалися на профілакторі Євмінова, що 

сприяло розвантаженню хребта, декомпресії хребців і профілактиці їх торсії і 

збільшенню сили глибоких м'язів спини, що формують м'язовий корсет. 

Програма реабілітації передбачає поєднання методик лікувального масажу – 

сегментарного та точкового й спеціально спрямованого масажу при сколіозі, 

механотерапію, рухливі ігри й фізіотерапію.  

Завдання дослідження 

Метою цього дослідження є обґрунтування доцільності та ефективності  

засобів та методів фізичної реабілітації у дітей з церебральний паралічем. 

У зв’язку з цим в даному дослідженні були поставлені такі завдання: 

1. Теоретичний аналіз літературних джерел з корекції порушень постави у 

дітей 7–10 років з церебральним паралічем. 

2. Визначити ступінь важкості ураження та функціональний стан організму 

діти. 

3. Експериментально перевірити ефективність розробленої методики 

програми з  фізичної реабілітації у дітей 7–10 років з церебральним паралічем. 

Особливості морфо-функціонального стану організму дітей молодшого 

шкільного віку із церебральним паралічем, ускладненим сколіозом I-II ступеня 

показано, що у 85% дітей із ДЦП був діагностований сколіоз різного ступеня 

тяжкості. Нами встановлено, що помітне прогресування сколіозу при ДЦП 

спостерігається у віці від 7 до 10 років. 

Організація дослідження 

У ньому взяли участь 40 дітей 7–10 років з церебральним паралічем, з 

порушенням постави. Ефективність програми оцінювалася у двох групах – 

основній та контрольній. 1-а група (n=20) – контрольна; корекційні заходи в даній 

групі включали лікувальну гімнастику, масаж, фізіотерапію за методикою, що 

затверджена до використання для дітей даної нозології. 
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2-а група (n=20) – займалася за запропонованою нами програмою фізичної 

реабілітації. Основною формою лікувального рухового режиму було заняття 

лікувальною гімнастикою з переважальним застосуванням коригуючих вправ.  На 

базі Василівської спеціалізованої загальноосвітньої школи інтернат, м. Василівка 

Василівського районну Запорізької області.  

Аналіз літератури, присвячений проблемі реабілітації дітей із церебральним 

паралічем, дозволив зробити висновок про те, що в наукових дослідженнях 

продовжує залишатися актуальним завдання розробки програм фізичної 

реабілітації, спрямованих на корекцію деформації хребта, профілактику 

прогресування сколіозу й нормалізацію функції дихальної системи та 

кардіореспіраторної системи дітей молодшого шкільного віку [4]. 

Висновки  

Отже, вплив занять корегуючи вправ у дітей 7–10 років з церебральним 

паралічем, позитивно впливають що сприяють розвантаженню хребта. На 

основному й заключному етапах фізичні вправи виконувалися на профілакторі 

Євмінова, що сприяло розвантаженню хребта, декомпресії хребців і профілактиці 

їх торсії і збільшенню сили глибоких м'язів спини, що формують м'язовий корсет. 
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УДК 616.831-005.1-6-009.1  

Ірина Кальонова, Надія Богдановська 

ПРОПРІОЦЕПТИВНІ ТЕХНІКИ В КОРЕКЦІЇ ДИНАМІЧНОГО 

СТЕРЕОТИПУ ХВОРИХ З ПОСТІНСУЛЬТНИМИ ГЕМІПАРЕЗАМИ 

Мозковий інсульт є всесвітньою проблемою, яка щорічно вражає велику 

кількість дорослого населення як в економічно розвинених, так і в країнах з 

перехідною економікою. Згідно з офіційною статистикою, в Україні в 2013 році 

було зареєстровано 112 тис. інсультів, причому в одній третині випадків це 

захворювання розвинулося в працездатному віці, а 27 % інсультів були 

повторними. 

Найчастіше наслідки інсульту представлені руховими розладами у вигляді 

паралічів і парезів. Геміпарез значно змінює моторику пацієнта, повністю 

перебудовує його руховий стереотип. Крім того, рухові порушення 

супроводжуються розвитком нестійкості вертикальної пози, що часто є причиною 

падінь, значно обмежуючи функціональні можливості і знижуючи рівень 

соціальної активності хворих. 

Дослідження останніх років продемонстрували, що методи фізичної терапії 

впливають на пластичну реорганізацію мозку і регрес неврологічних порушень, 

особливо рухових функцій і ходьби. Програми комплексної інтенсивної 
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реабілітації сприяють більш швидкому і повному функціональному відновленню 

після інсульту. Слід підкреслити, що відновлення порушених функцій 

відбувається нелінійно і переважно протягом перших 3-6 місяців від початку 

хвороби, хоча в деяких випадках прогрес триває довше. 

У реабілітації постінсультних хворих з порушеннями рухових функцій 

внаслідок геміпарезів головна роль надається нейродинамічним методам, зокрема 

кінезотерапії: PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation, пропріоцептивна 

нейром'язова фаціалітація), Бобат, Брунстром, Pooд, Войта. Ці методи 

прискорюють відновлення руху, мови, когнітивних порушень, у кінцевому 

підсумку підвищують можливості самообслуговування і якість життя хворого. В 

основі методу PNF лежать нейрофізіологічні механізми, що поліпшують реакції 

м'язів на їх активне скорочення, через стимуляцію альфа- і гамма-мотонейронів 

спинного мозку імпульсами з боку вищестоящих нервових формацій у відповідь 

на пропріоцептивне роздратування з периферії. Це досягається спеціальними 

моделями спірально-діагональних рухів, які активно виконуються пацієнтом при 

ручному управлінні реабілітолога з дозованим зустрічним опором. 

Метою дослідження було вивчення ефективності пропріоцептивної нервово-

м’язової терапії (PNF-терапії) в реабілітації хворих з геміпарезами у ранньому 

відновлювальному періоді ішемічного інсульту. 

Відповідно до мети дослідження під нашим спостереженням знаходились 

основна та контрольна групи хворих 55-65 років (по 16 осіб) після перенесеного 

ішемічного інсульту (давність інсульту – від 21 дня до 3 місяців ‒ ранній 

відновлювальний період). Хворі обох груп проходили курс реабілітаційних 

заходів, які були спрямовані на збільшення обсягу рухів у суглобах паретичних 

кінцівок, зменшення м’язової спастичності, відновлення опороспроможності 

нижньої кінцівки, покращення балансу, тобто всі складові оптимального рухового 

стереотипу. 

У пацієнтів основної групи проводились заняття лікувальною гімнастикою із 

застосуванням методу PNF-терапії, у контрольній групі – за класичною 

методикою. Реабілітаційний курс становив 2 місяці (первинний та повторний зріз 

показників). 

У всіх хворих для визначення ступеня порушення пози, обсягу рухів, 

м'язового тонусу застосовувалася шкала Ліндмарк, будова якої дозволяє 

проводити детальну кількісну оцінку порушень неврологічного статусу з 

урахуванням функціональних можливостей хворого, особливо для контролю 

ефективності проведеної реабілітації. Шкала включає в себе ряд підшкал, 

причому величина бальної оцінки максимальна при нормальній функції. 

Аналіз результатів повторного дослідження виразності неврологічного 

дефіциту за шкалою Ліндмарк показав, що після проведення реабілітаційних 

заходів відбулося покращення як загального показника шкали, так і показників по 

окремим підшкалам. Так, загальний бал в основній групі підвищився з 

354,19±6,25 балів до 389,55±2,41 балів (9,98±0,39 %) в основній групі, і з 

350,76±5,64 балів до 373,46±3,62 балів (6,47±0,47 %) – в контрольній групі. 

Найбільшу позитивну динаміку показали показники підшкали А ‒ 15,32 % і 11,06 

%, підшкали В – 24,88 % і 17,63 % (виконання активних рухів). Також суттєво 
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поліпшились здатність до виконання окремих рухових дій (підшкала С) і 

здатність підтримувати баланс (підшкала D). За результатами дослідження 

чутливості і больового синдрому у суглобах не виявлено позитивної динаміка як 

при аналізі абсолютних бальних значень показників, так і їх динаміки між 

пацієнтами основної і контрольної груп. 

Таким чином, відновлення статодинамічного стереотипу хворих з інсультом 

у відновлювальному періоді захворювання базується на застосуванні адекватних 

стану хворого прийомів, спрямованих на відновлення стану паретичних кінцівок. 

Систематичні тренування, орієнтовані на конкретну задачу, індукують 

нейропластичні зміни в ЦНС, що сприяє відновленню або компенсації порушених 

рухових функцій. Застосування в системі реабілітації методик PNF дозволило 

досягти достовірного поліпшення рухових функцій: зменшення виразності 

ступеня геміпарезу, відновлення навичок і збільшення швидкості ходьби, 

відновлення навичок самообслуговування та підвищення рівня незалежності 

пацієнтів. 

 

УДК 615/616(075.9) 

Юрій Лях 

БІОСТАТИСТИКА В ДОКАЗОВІЙ ФІЗИЧНІЙ ТЕРАПІЇ 

Доказова медицина є філософією медичної науки у 21 сторіччі. Звичайно, 

фізична терапія як складова охорони здоров’я, повинна також базуватися на 

основних положеннях доказової медицини. Відомо, що основними складовими 

доказової медицини є клінічна епідеміологія і біостатистика. 

Клінічна епідеміологія дозволяє отримати науково обґрунтовану 

характеристику дієвості і економічної доцільності терапевтичних, оздоровчих 

втручань і різноманітних діагностичних методик. 

Мету клінічної епідеміології можливо сформулювати як розробка і 

застосування різноманітних лікувальних методів (як медикаментозних так і 

фізичних), клінічного спостереження, що дає можливість робити обґрунтовані 

висновки, уникаючи впливу систематичних і випадкових помилок. 

Таким чином, клінічна епідеміологія розробляє наукові основи лікарської 

практики  — зведення правил для прийняття клінічних рішень, а головний 

постулат клінічної епідеміології стверджує, що кожне клінічне рішення повинне 

базуватися на чітко доведених наукових фактах.  

  Одним із основних інструментів в наукових дослідженнях є математична 

статистика, тому що тільки за її допомогою можливо оцінити вплив 

систематичних і випадкових помилок. Статистика – це мистецтво і наука збору 

й аналізу даних. Якщо ж дані збираються і аналізуються для вирішення 

специфічних задач у біології,  медицині, реабілітології, педагогіці чи психології, 

або взагалі там, де в якості піддослідного виступає людина, то така наука 

називається біостатистикою. Оскільки даними називають будь-який вид  

зареєстрованої інформації, біостатистика відіграє  важливу роль в усіх сферах 

діяльності фахівця: лікаря, тренера, інструктора фітнес – центрів, фізичного 

терапевта та ін.  Біостатистика застосовує різні методи: збір даних, їхнє 

узагальнення, аналіз і підведення підсумків, заснованих на отриманих 
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спостереженнях. Біостатистику також визначають як розділ доказової медицини, 

який займається організацією, описом та аналізом даних дослідження, що 

дозволяє із заданим рівнем доведеності підтвердити або не підтвердити гіпотези, 

які були запропоновані в процесі дослідження. 

В цілому, статистичний аналіз допомагає  добувати інформацію з даних і 

оцінювати якість цієї інформації. 

Що повинен знати про біостатистику лікар, фізичний терапевт, або другий 

фахівець, який використовує її в своїй професійній діяльності? Він повинен 

обов’язково знати основні поняття статистики, чітко оцінювати всі можливості та 

обмеження статистичних методів, які використовуються та їх адекватність 

біологічним задачам, що вирішуються. Необхідно усвідомлювати стохастичність 

та неоднозначність багатьох аспектів навколишнього світу. Крім того, необхідно: 

1)чітко уявляти собі біологічну (клінічну або іншу) сутність проведеного 

дослідження; 

2)приймати безпосередню участь у біостатичному дослідженні в процесі 

збору та аналізу даних; 

3)розуміти (оцінювати) та використовувати в якості базової інформації для 

своєї подальшої діяльності результати біостатистичного аналізу. 

Для цього не обов’язково самому уміти виконувати складний статистичний 

аналіз, але щоб правильно інтерпретувати отримані результати, необхідно 

орієнтуватись в основних положеннях біостатистики та сучасних комп’ютерних 

пакетах для статистичної обробки і аналізу інформації.  

В свою чергу, біостатистичні результати повинні мати досить просте та 

логічне пояснення (навіть якщо існуюча теорія набагато складніша), а 

користувачу необхідно керуватись при прийнятті рішення наступними 

принципами: 

1)не приймати беззаперечно до розгляду отримані статистичні матеріали, 

довіряти своєму професійному досвіду, обов’язково враховувати медичний, 

біологічний або інший предметний сенс  отриманих даних; 

2)зберігати здоровий професійний скептицизм; 

3)не дозволяти ввести себе в оману за допомогою на перший погляд 

оригінального статистичного аналізу. Він може спиратися на абсолютно не 

реальні або не коректні біологічні, медичні або математичні підстави. 

 

УДК 618.821 

Микола Макаренко, Василь Лизогуб 

ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ІНДИВІДУАЛЬНО-

ТИПОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЛЮДИНИ 

На даному етапі розвитку фізіології ВНД людини для виявлення стану 

індивідуальних особливостей вищих відділів ЦНС найбільшого застосування 

набули типологічні властивості, якими є сила, функціональна рухливість та 

зрівноваженість нервових процесів.  

Під силою нервових процесів прийнято вважати межу працездатності 

головного мозку, яка проявляється в здатності його витримувати довготривале та 
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концентроване збудження, чи дію сильного, але короткотривалого подразника, не 

переходячи в стан позамежного гальмування.  

Функціональна рухливість (за М.В.Макаренко) характеризується здатністю 

вищих відділів ЦНС забезпечувати максимально можливий для даного 

індивідуума рівень швидкодії з переробки складної інформації по 

диференціюванню позитивних та гальмівних умовних сигналів, які слідують один 

за другим, що вимагає швидкого переключення дій та частої зміни в дефіциті часу 

збудливого процесу гальмівним і навпаки. 

Властивість зрівноваженість (до речі, це була перша властивість, на яку 

І.П.Павлов звернув увагу, як зайнявся вивченням типологічних відмінностей 

людини і тварин і яка і до цього часу залишається найменше вивченою) 

характеризує баланс нервових процесів.  

Для діагностування даних властивостей  науковцями запропоновано значну 

кількість бланкових та апаратурних методик, які ми умовно виділяємо 

(об′єднуємо) в окремі режими (підходи). Це режим автотемпу, нав′язаного ритму 

та режим зворотного зв′язку. В режимі автотемпу  пред′явлення і обробка 

наступного навантаження здійснюється лише за умови правильного рішення 

попереднього . Для режиму нав′язаного ритму характерним є поступове чи 

вибіркове застосування відповідної (заданої) кількості сигналів в обумовленому 

темпі їх пред′явлення. 

В режимі зворотного зв′язку експозиція наступного сигналу змінюється з 

кожним новим пред′явленим сигналом і залежить від  

правильності/неправильності відповіді на попередній. Результатом тестування у 

всіх цих режимах (методичних підходах) являється швидкість, якість та кількість 

пред′явленої і переробленої інформації різного ступеня складності та різної 

модальності, за якими і оцінюються рівень сили та функціональної рухливості 

нервових процесів. Зрівноваженість нервових процесів рекомендуємо оцінювати 

за точністю виконання завдання та за співвідношенням випереджаючих 

(передчасних) і запізнювальних рухових актів.  

Способи оцінки даних рівнів властивостей запатентовані. Вони (властивості) 

пройшли експертизу на надійність та валідність, а також «апробацію» 

(обґрунтування) близнюковим методом на генетичну обумовленість з 

урахуванням коефіцієнта Хольцінгера. 

Виявлення властивостей ВНД нині здійснюються на апаратурних приладах 

ПНН – 3 (прилад нервової напруги) та ПНДО (прилад нейродинамічних 

обстежень) і комп′ютерних комплексах типу «Славутич», «Пошук», «Прогноз» та 

«Діагност», запропонованих і обґрунтованих нами, а також ряду бланкових тестів. 

Аналіз отриманих даних із використанням любого із цих підходів здійснюється за 

допомогою методики і шкал оцінок також розроблених нами. 

Перераховані вище типологічні властивості являються загально визнаними. 

Вони прийняті науковою спільнотою і використовуються в провідних учбових 

закладах, дослідних інститутах та відомчих структурах не лише в Україні, а і за її 

межами як для вирішення широкого спектру теоретичних проблем, так і в 

прикладних цілях, особливо в системах професійного відбору.  
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Микола Макаренко, Володимир Лизогуб 

РОЛЬ ІНДИВІДУАЛЬНО-ТИПОЛОГІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВИЩИХ 

ВІДДІЛІВ ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ В РЕАЛЬНИХ УМОВАХ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Вступ. Важливим аспектом проблеми професійного відбору за показниками 

індивідуальних відмінностей психофізіологічних функцій є вивчення їх зв’язку з 

результативністю різних видів трудової та спортивної діяльності і успішністю 

навчання та тренування з набуття навичок окремих професій. Встановлення 

зв’язку між показниками індивідуальних відмінностей властивостей вищих 

відділів центральної нервової системи є обов’язковим чинником в обґрунтуванні 

системи професійного психофізіологічного відбору [1 - 6]. Окрім того, наявність 

високо достовірної кореляції результату тесту із зовнішнім критерієм - оцінкою 

успішності навчання та трудової діяльності, може слугувати обґрунтуванням 

адекватності застосованих методик поставленим задачам. Ми вважаємо, що 

гарантією успіху в оволодінні спеціальними навичками в ряді операторських 

професій, військової та трудової, а також навчальної і спортивної діяльності є 

індивідуально-типологічні властивості вищих відділів центральної нервової 

системи. 

Метою даної роботи було експериментально обґрунтувати можливості 

прогнозування результативності професійної діяльності за показниками 

типологічних особливостей вищих відділів центральної нервової системи, якими в 

наших обстеженнях були функціональна рухливість, сила та врівноваженість 

нервових процесів.  

Методи та організація досліджень. Вивчення індивідуально-типологічних 

особливостей вищих відділів центральної нервової системи у курсантів вищого 

військового закладу, операторів мобільного зв’язку, студентів, учнів старших 

класів та спортсменів проводили за нашою методикою [5] з використанням 

режимів нав’язаного ритму та режиму зворотного зв’язку. 

Експертну оцінку успішності навчання учнів, студентів та курсантів вищого 

військового закладу, операторів мобільного зв’язку проводила група досвідчених 

педагогів, майстрів, інструкторів та тренерів. З урахуванням цих оцінок виводили 

середню величину за дев’яти бальною шкалою. Усі обстежувані за показниками 

навчальної та результативності спортивної і виробничої діяльності були 

розподілені на три групи: в групу з високою, середньою та низькою успішністю. 

Результати та їх узагальнення. Для отримання оцінок залежності 

успішності навчання курсантів, учнів і студентів, результативності діяльності 

операторів мобільного зв’язку та спортсменів від стану властивостей рухливості, 

сили та врівноваженості нервових процесів було використано два варіанти 

обробки даних. Одним із них – методом парних кореляцій – виявляли зв’язок між 

перемінними рядами досліджуваних типологічних властивостей та успішністю 

навчання курсантів, учнів, студентів, результативності діяльності операторів 

мобільного зв’язку та спортсменів. За допомогою другого – аналізу середніх 

значень показників нейродинамічних властивостей встановлювали відмінності 
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поміж результативністю навчання груп учнів, студентів та курсантів з різною 

здібністю набуття операторських навичок та спортивних результатів. 

При обробці та аналізу експериментального матеріалу встановлено 

кореляційний зв’язок успішності навчання курсантів, учнів, студентів, 

результативності діяльності операторів мобільного зв’язку та спортсменів із 

показниками досліджуваних типологічних властивостей. Коефіцієнт кореляції ( r ) 

між рівнем функціональної рухливості нервових процесів і успішністю льотного 

навчання дорівнював 0,29 - 0,33 при р< 0,01. Таким же він виявився і між 

показником сили нервових процесів та успішністю навчання курсантів, учнів, 

студентів, результативності діяльності операторів мобільного зв’язку та 

спортсменів і становив r = - 0,29 – 0,31 при р< 0,05. Коефіцієнт кореляції між 

рівнем врівноваженості нервових процесів і успішністю видів діяльності, які 

досліджувались дорівнював 0,27 - 0,29 при р< 0,05. 

Високо вірогідний зв’язок нейродинамічних властивостей з успішністю 

різних видів діяльності підтверджено і результатами статистично значимих 

відмінностей поміж середніми значеннями успішності льотного навчання, 

операторської спеціальності, результативності навчальної, спортивної діяльності в 

групах обстежуваних з різним рівнем функціональної рухливості сили та 

врівноваженості нервових процесів. 

Таким чином, висока кореляційна залежність льотного навчання, 

результативності операторської, навчальної та спортивної діяльності від 

індивідуально-типологічних властивостей вищих відділів центральної нервової 

системи, а також високо достовірні відмінності між середніми значеннями 

показників цих властивостей у групах обстежуваних з різною навчальною, 

льотною успішністю, операторською та спортивною діяльністю свідчать про те, 

що рівень функціональної рухливості, сили та врівноваженості нервових процесів 

є важливими для врахування та обґрунтування системи професійного відбору 

військових спеціалісті, операторів, учнів та спортсменів. 
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АНАЛІЗ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ СЕРЦЕВОГО РИТМУ УЧНІВ СІЛЬСЬКИХ ТА 

МІСЬКИХ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ 

Варіабельність серцевого ритму (ВСР) - це фундаментальна фізіологічна 

властивість організму людини. Наукові вважають: оскільки вона відображає стан 

саме регуляторних механізмів, зокрема тонусу вегетативної нервової системи 

(ВНС), то її вивчення може бути корисним для якісної діагностики, 

прогнозування та попередження різних захворювань [4]. 

Стан здоров'я людини багато в чому залежить від якості і режимів 

функціонування регуляторних систем [5; 6]. Одним з поширених неінвазивних 

методів їх оцінки є варіабельність серцевого ритму (ВСР) [7; 8]. 

Особливу увагу привертає шкільний вік, оскільки за період навчання в школі 

в 4-5 разів знижується частка здорових дітей [9].  

Науковці вважають, що використання методики аналізу варіабельності 

серцевого ритму дозволяє визначати стан напруги адаптації учнів і на цій основі 

виявляти ранні ознаки порушень здоров'я [3]. 

В умова гіпокінезії у сучасних школярів значно погіршується перебіг 

процесів адаптації. Виявили наявність дизадаптивних реакцій гемодинаміки, 

переважання повільнохвильових складових спектру, що може приводити до 

розвитку патологічних процесів [2]. 

Характерною для дитячого віку є дихальна аритмія: вона виражається в 

прискоренні серцевого ритму на вдихові, і зниженні його на видиху. Особливо 

виражена аритмія у дітей, починаючи з дошкільного віку й до 14 років [1]. 

Л. Я. Доцоєв (2003) з співавторами вивчали функціональний стан організму 

учнів шостих класів на основі варіабельності серцевого ритму і виявили тісний 

зв'язок між показниками варіабельності серцевого ритму і рівнем успішності при 

інтенсивному і неінтенсивному способах навчання. Показано, що найбільш 

виражена напруга адаптації спостерігається в групі учнів з високою успішністю 

при інтенсивних методах навчання [3]. 

Аналіз літературних джерел показує, що виникає потреба більш досконалого 

вивчення питання функціонального стану організму учнів сільських та міських 

шкіл на основі варіабельності серцевого ритму.  
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ПРОВЕДЕННЯ ОЗДОРОВЧОГО ТРЕНУВАННЯ В ШКОЛІ 

Підвищенню фізичного розвитку сприяють нормовані фізичні вправи у 

вигляді помірного фізичного навантаження. Встановлено, що нормовані фізичні 

вправи здатні підвищити стійкість організму до несприятливих факторів 

зовнішнього середовища, а додаткові навантаження – можливість ефективно 

підтримувати рівень фізичного здоров’я підростаючого покоління. 

Щоб підвищити стійкість дитячого організму слід використовувати комплекс 

тренуючих засобів. Пріоритет слід віддавати розвитку витривалості. 

Резистентність організму до холодового впливу можна також виховувати в 

процесі занять фізкультурою. Для цього не слід надто тепло вдягатися на 

тренування. Основним засобом тренування повинні бути вправи, які розвивають 

аеробні можливості організму. На початковому етапі занять лише 30% їхнього 

загального часу відводиться вихованню витривалості, але цей відсоток зростає з 

кожним заняттям за рахунок тривалості бігу. 

Заняття плануються у вільні від уроків фізкультури дні, 2-3 рази на тиждень, 

у після урочний час. На більшості занять використовується рівномірний метод, 

особливо це стосується початкового етапу, меншою мірою – поперемінний та 

інтервальний методи тренувань. Залежно від пори року і погодних умов заняття 

проводять на свіжому повітрі або в приміщенні. У спекотні сонячні дні, коли 

зростає сонячна активність, потрібно захищати дітей від потрапляння на них 

прямого сонячного проміння. Під час вітру заняття на свіжому повітрі теж не 

бажані.  

Основним засобом розвитку витривалості та аеробних можливостей можна 

вважати біг, а взимку – ходьбу, біг на лижах. Лижні та бігові траси повинні 

пролягати в найменш забруднених місцях, поділі від автошляхів. Бажано, щоб 

вони були асфальтовані або порослі травою, тому що на відкритому ґрунті під час 

бігу піднімається пил, що містить радіоактивні речовини, проникнення яких через 

легені та шкіру може призвести до зростання їхньої концентрації в організмі. 

Під час занять не варто організовувати змагання. Хіба що в ігровій формі, 

або – на краще виконання вправи. При цьому частота серцевих скорочень не 

повинна перевищувати рекомендованих величин. не доцільно використовувати 

вправи на натуження, а також тривалі статичні та силові вправи з максимальним 

навантаженням. Рекомендується поряд з вправами, що сприяють розвитку 

витривалості (біг, ходьба на лижах), використовувати вправи, які розвивають 
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силову витривалість (підтягування, віджимання від підлоги, присідання). Якщо 

погодні умови не дозволяють бігати на вулиці, для розвитку витривалості в 

приміщенні можна рекомендувати присідання, стрибки через скакалку, естафети, 

спортивні та рухливі ігри. 

Річний період тренування розбивають на три мезоцикли таким чином: 

перший триває два місяці, другий – шість місяців і третій – один місяць. У ході 

кожного мезоциклу розв’язуються специфічні завдання. Так, перший етап - 

найбільш відповідальний і вимагає максимального загострення уваги педагога на 

реакції організму дітей на фізичні навантаження. Протягом цього періоду слід 

виділити достатньо часу, щоб виробити в учнів навички самоконтролю та гігієни. 

Майстерність учителя має бути спрямована на зацікавлення дітей заняттями, 

робити усе можливе для створення у них оптимістичного настрою, що суттєво 

підвищує ефективність тренування. 

Завдання другого етапу – це наполегливі систематичні тренування, під час 

яких не можна допускати зривів як у бік послаблення навантажень, так і в бік 

виснаження організму тренуваннями. Якщо в першому випадку ми просто не 

досягнемо позитивного ефекту, то в другому – отримаємо негативні наслідки. 

Третій етап – продовження тренувань і розв’язання завдань детального 

інструктажу щодо самостійних занять влітку. Якщо є можливість, бажано, щоб 

вони проводились і надалі організовано. Учням пояснюють вплив сонячної 

радіації на організм, причини, через які не рекомендується купання відкритих 

водоймах тощо. 

Користуючись рекомендаціями доктора П.М.Курінного, дуже корисно 

паритись і потіти. Наша шкіра – живий орган. уній накопичуються токсини, від 

яких потрібно звільнятись. Цього можна досягти за допомогою сухої парової 

лазні, сауни. Ходити в лазню треба не менше одного разу на тиждень. 

Рекомендується лазня дітям шкільного віку. Тривалість їхнього перебування в 

паровому відділенні залежить від індивідуальних фізичних можливостей 

організму. За перебуванням дітей в паровому відділенні повинні ретельно 

стежити люди, котрі добре обізнані з методикою користування лазнями. 

Головним фактором небезпеки зовнішнього опромінення в даний час є 

забруднений радіонуклідами поверхневий шар землі, донні мулові відкладання у 

водоймах і поверхневе забруднення дерев, будов та інших об’єктів. Ранньою 

весною з’являється небезпека переходу радіоактивних речовин в нижні шари 

атмосфери (сферу життя людини). Небезпечним є радіоактивні аерозолі, які 

знаходяться у повітрі й повільно, іноді тижнями, місяцями, випадають знову на 

поверхню землі, листя, траву, кущі тощо. Залежно від погодних умов повітряні 

течії можуть переносити їх на великі відстані, іноді на сотні кілометрів. отже, 

підвищується небезпека як зовнішнього, так і внутрішнього опромінення за 

рахунок надходження радіонуклідів з вдиханням повітря.  Необхідно до мінімуму 

скоротити в цей час перебування на відкритому повітрі. Уроки фізкультури в 

школах, профтехучилищах, технікумах, бажано проводити в цей час у спортивних 

залах або на майданчиках з твердим покриттям. Слід обмежити до мінімуму бігові 

вправи. При розробці тренувальних режимів необхідно враховувати комплексні 

показники екологічної забрудненості території проживання. 
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Очевидно, що вирішення завдань, які торкаються здоров’я школярів та їх 

нормального розвитку, не можливе без вирішення цілого комплексу етичних, 

правових, технологічних, гігієнічних проблем у системі освіти. Необхідне 

формування у них культури здоров’я. Тільки за таких умов можливе зниження 

рівня захворюваності та функціональних відхилень в організмі дітей.  

Вчителям фізкультури необхідно проводити роз’яснювальну роботу серед 

дітей щодо дотримання чітких санітарно-гігієнічних вимог до особистої гігієни в 

позашкільний, позаурочний та урочний час. В обов’язковому порядку після 

кожних двох уроків фізкультури слід організовувати вологе прибирання підлоги 

спортивного залу, щоденно притирати гімнастичні мати, інший спортивний 

інвентар. Займатися фізкультурою слід не в повсякденному, а в спортивному 

одязі; після тижневого навчання в школі спортивний одяг необхідно прати. Слід 

утримуватися від проведення довготривалих екскурсій серед природи, 

туристичних походів у ліси, що знаходяться в зоні посиленого радіоактивного 

контролю, і навпаки в екологічно чистих зонах рекомендується дітям бувати на 

свіжому повітрі, активно відпочивати, займатися фізичними вправами тривалий 

час. 

 

УДК 616.4 

Лариса Попова, Наталія Сєдова 

ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ  

У ПРОЦЕСІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ, ЯКІ МАЮТЬ ПОРУШЕННЯ 

ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ 

На сучасному етапі розвитку нашого суспільства однією з актуальних 

проблем є пошук дійових факторів оздоровчого впливу на людей, які в зв’язку з 

перенесеними захворюваннями або вродженою патологією не можуть в повній 

мірі використовувати можливості загальноприйнятої системи фізичного 

виховання і за станом здоров'я віднесені до спеціальних медичних груп, або 

зовсім звільнені від занять фізичним вихованням.  

Перед інструктором, який проводить заняття з людьми з особливими 

потребами ставляться наступні завдання: покращення загального 

функціонального стану і запобігання прогресування хвороби; підвищення 

фізичної і розумової працездатності, адаптація до зовнішніх факторів; зняття 

стомленості і підвищення адаптаційних можливостей. Доцільно поєднувати 

фізичні навантаження з загартуванням саме тому, що такі заняття підвищують 

загальну тренованість організму, сприяють нормалізації обмінних процесів, 

функціонального стану, а також попереджують простудні захворювання. 

Специфіка адаптації до фізичних навантажень інвалідів з порушенням обміну 

речовин, спонукає до застосування окремої методики занять з фізичної культури. 

До найбільш розповсюджених захворювань залоз внутрішньої секреції і 

обміну речовин відносяться цукровий діабет, ожиріння, подагра. Захворювання 

пов’язані з порушенням обміну речовин (вуглеводного, жирового, білкового), 

неправильним харчуванням, інтоксикацією організму,гіподинамією. М'язова 

діяльність спричиняє регулюючий вплив на обмінні процеси. Лікувальна дія 

фізичних вправ при порушенні обміну речовин обумовлена їх могутнім 
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трофічним впливом. Систематичні тренування сприяють нормалізації 

(відновленню) моторно-вісцеральних рефлексів, які здійснюють регулюючий 

вплив на обмін речовин і залози внутрішньої секреції. 

 В залежності від захворювання в заняття включають ходьбу і біг (поєднання 

бігу, ходьби і дихальних вправ), загальнорозвиваючі, дихальні вправи, заняття на 

тренажерах, рухливі ігри. В літній період включають їзду на велосипеді, 

плавання, ігри, зимою – лижні прогулянки, гру на снігу в футбол (для хворих 

ожирінням). 

Вибір фізичних вправ, їх об'єм і інтенсивність залежать від клінічного 

протікання захворювання, супутніх хвороб і погоди. 

При ожирінні навантаження залежать від ступеня ожиріння, віку, статі і 

супутніх захворювань. Для хворих на цукровий діабет небезпечні перевтомлення, 

перевантаження.  

Більший ефект спостерігається при застосуванні циклічних вправ (біг, 

ходьба, їзда на велосипеді, плавання, прогулянка на лижах, гребля та ін.). 

В осінньо-зимовий період слід ухилятися від плавання в басейні із-за 

небезпеки переохолодження і загострення захворювання, а при ожирінні, навпаки, 

включаючи плавання, гідрокінезотерапію, поєднання ходьби та бігу, тренування 

на тренажерах, сауну, дієту. 

Враховуючи соціальну значущість повернення хворих на цукровий діабет до 

нормального життя і вплив лікувальної фізичної культури на організм людини, 

можливо стверджувати, що впровадження особливих програм з фізичного 

виховання для цієї групи студентів, приведе як до поліпшення стану їх здоров’я, 

так і до підвищення їх соціалізації. 
Список використаної літератури: 
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2. Мухін В. М. Фізична реабілітація. / В. М. Мухін. – Київ, Олімпійська література, 2010. 

3. Мурза В. П. Фізична реабілітація: навчальний посібник. /В. П. Мурза. – К.: Олан, 2004.  

4. Нікберг І. І. Цукровий діабет: поради хворому./ І. І. Нікберг. – Київ: Здоров’я, 2006.  

 

УДК 612.1/.8:616.1 

Андрій Поручинський, Тетяна Поручинська 

СИЛА ТА РУХЛИВІСТЬ НЕРВОВИХ ПРОЦЕСІВ В ОСІБ З РІЗНИМ 

АДАПТАЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ 

Сучасний стиль життя характеризується відносною гіподинамією з 

одночасним психологічним та емоційним навантаженням, що, в свою чергу, 

негативно впливає на здоров'я, а, разом з тим, і на адаптаційні можливості 

людського організму. Вимоги середовища часто перевищують адаптаційні 

можливості організму. Надзвичайно важливе значення має адаптаційний 

потенціал серцево-судинної системи, оскільки саме ця система активно задіяна 

при адаптогенних впливах різної природи.    

Досліджували 21 особу обох статей (11 чоловіків та10 жінок), віком 18–21 

років. Усі досліджувані на момент обстеження були здоровими за самооцінкою, 

детально ознайомлені з метою та протоколом обстеження та погодились на них.  
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Адаптаційний потенціал серцево-судинної системи визначали за методикою 

Р. М. Баєвського (1989) за формулою:  

АП = 0,011×ЧСС+0,014×АТС+0,008×АТД+0,014×Вік+0,009×МТ–0,009×Зр–0,27 , 

де АП – адаптаційний потенціал серцево-судинної системи, у. о.; ЧСС – частота 

серцевих скорочень, уд /хв; АТС – артеріальний тиск систолічний, мм. рт. ст.; 

АТД – артеріальний тиск діастолічний, мм. рт. ст.; МТ – маса тіла, кг; Зр – зріст, 

см. 

Оцінку адаптаційного потенціалу здійснювали за наступною шкалою: 

 ≤ 2,1 у. о. – задовільна адаптація до умов навколишнього середовища 

(функціональні можливості організму не знижені, гомеостаз підтримується при 

мінімальному напруженні регуляторних систем). 

 2,11–3,2 у. о. – напруження механізмів адаптації (функціональні 

можливості організму знижені, гомеостаз підтримується завдяки певному 

напруженню регуляторних систем). 

 3,21–4,3 у. о. – незадовільна адаптація організму до умов навколишнього 

середовища (функціональні можливості організму знижені, гомеостаз збережений 

завдяки значному напруженню регуляторних систем, або завдяки включенню 

компенсаторних механізмів). 

 ≥ 4,31 у. о. – зрив адаптації (різке зниження функціональних можливостей 

організму, гомеостаз порушений). 

Для дослідження сили нервових процесів проводили «теппінг-тест»  за 

методикою Ільїна Е. П. (2004). Завдання, яке ставиться перед досліджуваними, 

полягає у виконанні на максимальному вольовому зусиллі швидких вертикальних 

рухів кистю руки з нанесенням олівцем крапок на папір. При виконанні теппінг-

тесту сила нервової системи виявляється у здатності утримувати темп роботи на 

певному рівні. Графіки змін частоти теппінгу дозволяють визначити силу-

слабкість нервової системи та визначити тип темпераменту особистості. 

Рухливість нервових процесів оцінювали за загальним обсягом виконаної роботи 

протягом усіх часових інтервалів теппінг-тесту.    

Використовуючи коректурні таблиці Анфімова, досліджували розумову 

продуктивність та концентрацію уваги. Тест тривав протягом 4 хвилин. 

Завданням досліджуваного було відшукати, закреслити або підкреслити у рядках 

ті літери, які назвав експериментатор. Коефіцієнт розумової продуктивності 

вираховується як добуток коефіцієнту точності виконання завдання і загальної 

кількості переглянутих знаків.  У свою чергу, коефіцієнт точності виконання 

завдання вираховується за відношенням кількості закреслених/підкреслених літер 

до тої кількості літер, яку необхідно було закреслити/підкреслити у 

переглянутому фрагменті. 

Отримані результати опрацьовували методами варіаційної статистики 

(порівняння середніх величин за Т-критерієм Стьюдента, кореляційний аналіз за 

Пірсоном). 

За результатами дослідження адаптивного потенціалу виявили, що 9 осіб 

мали задовільну адаптацію і 13 – напруження механізмів адаптації. Адаптаційний 

потенціал досліджуваних жіночої статі був кращим і в середньому становив 

2,11±0,09 у. о., чоловічої – 2,37±0,09 у. о. (р≤0,05).   
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У досліджуваних з різним адаптаційним потенціалом характер кривих 

працездатності (за теппінг-тестом) відрізняється на початкових та кінцевих етапах 

виконання завдання. В осіб із задовільною адаптацією це відповідає сильному 

типу, а у групі з напруженням механізмів адаптації – середньо-сильному типу 

нервової системи. 

Особи із задовільною адаптацією показали нижчі результати показників 

розумової продуктивності, порівняно з особами з напруженням механізмів 

адаптації. Точність виконання завдання була однаковою в обох групах. Провівши 

кореляційний аналіз даних, отриманих за допомогою коректурних таблиць 

Анфімова та адаптаційного потенціалу, в осіб жіночої статі відмічені прямі 

значимі кореляції цих показників. У чоловіків значимі та високі кореляційні 

зв’язки не виявлені. 

 

УДК 796.332:004.94 

Віктор Романюк 

МЕТОДИ ЕКСТРАПОЛЯЦІЇ ПІД ЧАС ПРОГНОЗУВАННЯ  

У ФУТБОЛІ  

Екстраполяція можлива на основі властивостей системи, враховуючи 

тенденції її розвитку. Вона спрямована на пошук найпростішого виду функції, 

максимально наближеної до тренду процесу, що враховує його особливості й 

обмеження та відповідає гіпотезам про його майбутній розвиток.  

Специфічними рисами прогнозної екстраполяції можна назвати методи 

попередньої обробки числового ряду, а також аналіз логіки і фізики 

прогнозованого процесу, що здійснює суттєвий вплив як на вибір виду 

екстраполюючої функції, так і на визначення меж зміни її параметрів [1].  

Послідовність дій при цьому така: 

- первинна обробка й перетворення вихідного ряду; 

- вибір типу екстраполяційної функції; 

- визначення параметрів екстраполяційної функції; 

- власне екстраполяція; 

- оцінка точності одержаних результатів. 

На практиці для екстраполяції тенденції найчастіше застосовують такі 

відносно прості функції: п о л і н о м і а л ь н а ;  л і н і й н а ;  л о г а р и ф м і ч н а ;  

с т е п е н е в а ;  е к с п о н е н ц і а л ь н а  [ 2 ;  3 ] .   

Розглянемо, як визначати рівняння регресії за допомогою методу найменших 

квадратів на прикладі. У таблиці 1 представлені дані індексу Кетле, який 

визначали в юних футболістів у різні вікові періоди [4]. За завдання взято 

дізнатися, як зміниться з віком значення індексу. Число предметів «Вік» буде 

незалежною змінною, а «індекс Кетле» – залежною. 

За допомогою методу найменших квадратів визначаємо рівняння, яке 

максимально відповідає даним, шляхом обчислення значень a, відрізка на осі y: 

срср bxya  ,     (1) 

і b, нахилу лінії: 
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незалежної змінної. У таблиці 1 підсумовані необхідні для цих рівнянь 
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3,773837,305144,277,305  срср bxya .  (6) 

Таблиця 1 

Суми значень залежних та незалежних змінних у визначенні методу 

найменших квадратів для прогнозування індексу Кетле юних футболістів 

 
Крива ефекту для нашого прикладу з індексом Кетле буде визначатись таким 

рівнянням:  

xy 4,273,77 


.     (7) 

Оскільки рівняння має позитивний нахил – 27,4, це є доказом того, що індекс 

Кетле з віком збільшується із середньою швидкістю 27,4 г/см на рік. 

Прогнозування індексу терміном на один рік буде вираховуватись так (для 18 

років): 
9,4152,4933,77)18(4,273,774,273,77  xy


. (8) 

Отже, число 415,9 г/см це і буде прогнозованим значенням індексу Кетле для 

18-річних футболістів, що отримане методом найменших квадратів. 

Оцінювання точності отриманих результатів під час прогнозуванням за 

допомогою методів екстраполяції можна здійснювати за величиною достовірності 

апроксимації R˄2.  
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Наталія Сєдова 

ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ДЦП ЗАСОБАМИ 

САМОСТІЙНИХ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ В УМОВАХ 

РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ 

На етапі становлення постіндустріального суспільства гостро постає питання 

розвитку особистості, яка здатна самостійно, активно діяти, приймати рішення 

гнучко адаптуватися до змінних умов життя. Розвиток стає ключовим словом 

педагогічного процесу, суттєвим, глибинним поняттям навчання. 

Усвідомлення та засвоєння дошкільниками із ДЦП знань шляхом 

використання цілеспрямованого корекційного впливу в організації навчально-

виховного процесу є значною частиною їх особистісного розвитку.  

За статистичними даними МОЗ України проблема інвалідності набула особої 

гостроти. На початок вересня 2016 року кількість дітей-інвалідів збільшилась на 

9,8 %. Найбільш частіше зустрічається дитячий церебральний параліч (ДЦП). 

Проблема навчання та виховання дітей із ДЦП була предметом дослідження 

у корекційній педагогіці та спеціальній психології (Л. С. Виготський, 

М. С. Гарбузов, Г. М. Дульнєв, І. Г. Єременко, В. В. Лебединський, 

О. М. Мастюкова, В. М. Синьов та ін.). Однак, незважаючи на значущість 

проблеми виховання дітей із ДЦП та проведенні дослідження, вона і досі 

залишається недостатньо вирішеною та актуальною. 

Організаційною формою дослідження ми обрали самостійні фізичні вправи.  

Структурною формою і основним змістом експерименту було 

запровадження: 

а) синхронізації комплексів, в яких навчально-тренувальна робота на 

заняттях приблизно в оптимальних параметрах відповідала самостійним фізичним 

вправам;  

б) розробка і запровадження моделі самостійних занять по розвитку рухових 

якостей з часовою та сезонною специфікою.  

Експериментальна робота здійснювалась в 3 етапи, кожен з яких становив 

окрему серію досліджень та хронологічно відповідав одному навчальному року: 

 колективно-ігровий етап. Ставив за мету поступовий перехід від 

колективних фізичних дій у аномальних дітей до індивідуального виконання 

спеціальних комплексів;  

 індивідуально-комплексний етап. Передбачав синхронізацію комплексів і 

спрямовувався на формування навичок самостійно займатися фізичними 

вправами та перетворення їх у тренувальну звичку; 
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 диференційований етап запроваджувався з метою індивідуалізації завдань 

самостійних занять фізичними вправами відповідно до медичних показників, 

соматичного стану та основних супутніх захворювань дітей із ДЦП у 

реабілітаційному центрі. Він базувався на основі концептуальних засад 

лікувальної фізичної культури. 

Основною метою фізичної реабілітації у дітей-церебральників є адаптація 

дітей до майбутнього життя у соціумі. Формування основних умінь і навичок є 

обов’язковою умовою, виконання якої і обумовлює рівень їх життя (ЛФК).  

Засобами вирішення зазначених завдань є фізичні вправи, спрямовані на 

ліквідацію впливу патологічних рефлексів. В умовах реабілітаційного центру 

заняття ЛФК проводяться з урахуванням індивідуальних рухових та 

психоемоційних особливостей дітей. Перевага надається індивідуальному та 

малогруповому методу. Основна частина триває 20-25 хвилин, протягом яких 

виконується комплекс гімнастичних вправ. У кожному випадку вправи 

призначаються лікарем окремо. Завершальна частина триває 5-10 хвилин, 

протягом яких відбувається поступове сповільнення ритму впав, зниження 

фізичного навантаження.  Після закінчення усіх вправ похваліть свою дитину та 

дайте їй відпочити. 

Висновки. Враховуючи, що фізична культура і спорт є потужним джерелом 

відновлення стану здоров’я, корекції або компенсації вроджених та набутих вад 

розвитку, соціальної адаптації та інтеграції в суспільство в програмі освіти 

інвалідів важлива увага повинна приділятись фізкультурно-реабілітаційному 

супроводу інтегрованого навчання та виховання дітей з особливими потребами. 

Комплексною системою передбачено залучення дітей із ДЦП до систематичних 

занять фізичної культурою з метою розкриття потенційних можливостей, 

підвищення розумової та фізичної працездатності, корекції та компенсації 

відхилень у розвитку, а також соціальної адаптації та інтеграції в суспільство. 

Дуже важливо саме на етапі дошкільного виховання створити оптимальні 

умови для успішного формування і розвитку необхідних якостей. Усвідомлення 

та засвоєння дошкільниками із ДЦП знань шляхом використання 

цілеспрямованого корекційного впливу в організації навчально-виховного 

процесу складає значну частину його особистісного розвитку.  
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КЛАСИФІКАЦІЯ ПАТОГЕННИХ ТА САНОГЕННИХ ПОЧУТТІВ ЗА 

ВИДАМИ ХВОРОБ ТА ЗДОРОВ’Я 
Формування засад здорового способу життя, культури здоров’я потребує 

максимальної уваги до розвитку саногенних почуттів. Спроможність керувати 

власними емоціями, регулювати їх виявлення починається з того моменту, коли 

людина усвідомлює свої переживання, їх характер та інтенсивність. Усвідомити 

свої істинні переживання і зрозуміти їх походження дає можливість людині краще 

впоратись з ними. Розвиваючи  саногенні почуття ми тим самим зменшуємо вплив 

патогенних на нашу поведінку. Так наприклад, розвиваючи миролюбність ми тим 

самим запобігаєм виникненню потужної емоції гніву. При цьому важливо 

розуміти які почуття є саногенними, а які патогенними. Люди, які не мають такої 

властивості, постійно перебувають у стані дистресу та безпорадних спроб 

подолати власні негативні почуття.  

Теоретичні передумови розвитку почуттів вивчались у психолого-

педагогічних дослідженнях таких вчених, як Б. Ананьєв, В. Вілюнас, 

Л. Виготський, Б. Додонов, А. Дусавицький, І. Зязюн, К.Ізард, Г. Костюк, О.  

Помиткін, Я. Рейковський, Б. Теплов, П. Якобсон та ін. У дослідженнях 

Т. Антоненко, В. Бачиніна, В. Лук’янова та ін. зосереджено увагу на пошук 

засобів, шляхів формування культури почуттів у дітей різного вікового рівня. 

Істотне значення мають дослідження Т. Бендаса, О. Бєлкіна, В.Нагаєва та ін., у 

яких увага акцентується на вихованні емоцій і емоційної сфери особистості.  

В нашому дослідженні нас цікавить класифікація саногенних та патогенних  

почуттів за видами хвороб та здоров’я.  

Саногенні та патогенні почуття тісно пов’язані з такими поняттями як 

„здоров’я” та „хвороба”. Світова наука розглядає здоров’я як цілісний феномен, 

що інтегрує чотири основні складові: фізичну, психічну, соціальну і духовну. Усі 

ці складові є взаємозумовленими і невід’ємними одна від одної, оскільки, у своїй 

сукупності, вони визначають стан здоров’я людини.  

Найбільш методично виважена позиція відносно даних явищ була 

сформулювана С.Д.Максименком. На його думку  здоров’я можна визначити як 

глобальний психічний стан особистості, що характеризується динамічною 

гармонійністю внутрішніх переживань та пов’язаних з цим ефективністю і 

успішністю діяльності людини. Хвороба розглядається ним як дія сукупності 

руйнівних процесів в організмі людини, наслідком чого є не лише погіршення 

фізичного самопочуття хворого, а й зміни його особистості, відхилення в 

емоційно–вольовій та мотиваційній сферах.  

З огляду на таку позицію, повернення до здоров’я передбачає усунення 

негативних наслідків хворобливих переживань, небажаних установок, 

невпевненості у власних силах, тривожності та інших хворобливих і граничних 

станів. 
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На нашу думку, до саногенних почуттів відносяться конструктивні, 

позитивні, вищі почуття, що є чинниками духовного, психологічного, соціального 

та фізичного здоров’я особистості. 

До патогенних почуттів відносяться деструктивні, некеровані почуття, які є 

чинниками духовного, психологічного, соціального та фізичного нездоров’я 

особистості. 

Духовні виміри особистості пов’язані з прагненням до самозміни, причиною і 

кінцевою метою якої є пошук гармонії. На шляху пошуку гармонії кожній людині 

дано пережити такі почуття як провина, каяття, прощення, віра, надія, любов. 

Переживання таких духовних почуттів збагачує особистість, а відсутність досвіду 

подібних переживань збіднює її, спричинює неприкаяність, невдоволеність, 

гординю, злість, заздрість.  

Соціальна складова здоров’я пов’язана із впливом на особистість інших 

людей, структурних одиниць соціуму (сім’я, референтні групи, соціальні 

інститути ), суспільства в цілому і залежить від місця та ролі людини в 

міжособистісних стосунках, від морального здоров’я соціуму. Соціальна складова 

здоров’я детермінована рівнем розвитку економічної, політичної, духовної сфер 

суспільного життя. 

З позиції фізичного здоров’я нас цікавить активність особистості (як 

протилежність пасивності), добре самопочуття (як протилежність поганому), 

конструктивний стрес (як протилежність дистресу). 

Аналізуючи вплив патогенних почуттів на стан здоров’я особистості, ми 

можемо зробити висновок, що саме такі почуття як: почуття прощення, 

невинності, почуття співрадості за успіх іншого, почуття толерантності, 

доброзичливості, милосердя, любов до ближнього, почуття здорового 

егоцентризму, почуття власної гідності, гордості, сміливості, почуття спокою, 

впевненості, оптимізму, почуття відповідальності, почуття задоволення від 

духовного зростання у процесі самовиховання, почуття добросовісного 

відношення до власного здоров’я, почуття реалізму в оцінці своїх власних 

можливостей, почуття задоволення від доброякісного виконання навчальних 

завдань, почуття свободи від стереотипів та штампів сприяють розвитку здорової 

особистості, яка є відкритою будь яким переживанням, свободна, креативна,  

усвідомлююча власну діяльність та внутрішні інтенції до цієї діяльності. 

Недостатній характер розвинутості цих почуттів погіршує самопочуття та 

стан здоров’я учнів, негативно впливає на ефективність навчальної діяльності і 

саме тому потребує відповідної корекції. 
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БІОЛОГІЧНИЙ ВІК ТА ФІЗИЧНИЙ СТАН ПІДЛІТКІВ 

Розвиток науки визначається та нерозривно пов’язаний з створенням нових 

методів пізнання. Створення методів оцінювання біологічного віку виходить за 

межі фізіології і є проблемою, яка торкається загальнобіологічних питань: 

тривалості життя, розвитку та старіння організму, розкриття механізмів 

онтогенезу, та прикладних питань зокрема спортивного відбору. 

Останнім часом усе більше уваги приділяється вивченню 

морфофункціонального стану людини відповідно значенням не хронологічного 

(паспортного, календарного), а біологічного віку. Хронологічний вік – це вік, 

виражений в календарній шкалі, який визначається за паспортними даними. Під 

біологічним віком розуміють індивідуальний досягнутий рівень 

морфофункціональної зрілості.  

Можна дати наступне визначення поняттю біологічного віку. Біологічний вік 

– це модельне поняття рівня зрілості окремих тканин, органів, систем і цілого 

організму, виражене в одиницях часу шляхом співвіднесення значень 

індивідуальних біомаркерів з еталонними середньопопуляціййними кривими 

залежностей змін цих біомаркерів від календарного віку. Біологічний вік 

визначається як невідповідність індивідуального морфофункціонального рівня 

деякій середньостатистичній нормі цієї популяції, відображає нерівномірність 

розвитку, зрілості й старіння різних фізіологічних систем і темп вікових змін 

адаптаційних можливостей організму. Біологічний вік, обумовлений сукупністю 

обмінних, структурних, функціональних, регуляторних особливостей і 

пристосувальних можливостей організму, є обов’язковою функцією часу, але на 

відміну від календарного, характеризується менш чіткими інтервалами часу, 

протягом яких відбуваються незворотні вікові біологічні зрушення в організмі. 

Біологічний вік під час вивчення морфофункціонального стану людини є більш 

інформативним, ніж хронологічний. Таким чином, біологічний вік – це 

характеристика будь-якого змінного з віком процесу або біомаркера, але є класи 

або групи цих процесів і елементів, що відрізняються специфікою і тому мають 

свої спеціальні назви. 

Оцінювання біологічного віку дітей і підлітків знаходить своє застосування у 

таких галузях: 

• у фізіології спорту та спортивній медицині для науково обґрунтованого 

нормування фізичних навантажень; 

• у практиці фізичного виховання при педагогічних контрольних іспитах та у 

спортивному відборі; 

• у віковій фізіології для оцінювання відповідності функціонального 

розвитку віковому; 

• в галузі стоматології метою вивчення є визначення віку для проведення 

профілактичних заходів стосовно до різних категорій зубів в різних статевих 

групах дітей; 

• в гігієні дітей і підлітків та валеології під час вивчення відповідності рівня 

фізичного здоров’я та розвитку дітей і підлітків віковим нормам; 
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• у педагогіці для науково обґрунтованого нормування розумових 

навантажень, визначення біопсихічної шкільної зрілості; 

• в медицині для оцінювання діяльності ендокринних залоз і т; п; 

• в практиці судово-медичної експертизи для встановлення віку підлітка і 

для визначення рівня зрілості підслідчого, вирішення питання про міру 

виправлення його делінквентної поведінки; 

• при наданні дозволу на вступ у шлюб юнакам із прискореним типом 

розвитку, які не досягнули повнолітнього віку; 

• у роботі військово-лікарських комісій із метою виявлення на час приписної 

компанії підлітків з уповільненим типом розвитку. 

Потребують уточнення питання, у яких вікових межах можна застосовувати 

модель, розроблену на віковій динаміці процесів, які ознаки статевого дозрівання 

організму підлітків придатні для оцінювання їхнього біологічного віку, яка 

градація цих ознак є прийнятною та достатньою для вивчення цього питання? До 

кінця не розв’язаними проблемами залишаються класифікація і стандартизація 

тестів визначення БВ. Також є актуальною проблема розробки кількісних 

способів оцінювання біологічного віку. 

Висновки про придатність ознаки для оцінювання біологічного віку нерідко 

робляться на підставі даних про збільшення або ж зменшення її у процесі 

онтогенезу. Тим часом, далеко не всяка ознака, що корелює з віком, визначається 

саме віковими змінами, а не адаптивними. Здавалось би, оцінити біологічний вік 

можна було б на рівні з методом розвитку статевих ознак та методом скелетної 

зрілості, застосовуючи антропометричні показники (наприклад зріст), або 

функціональні (наприклад працездатність). Подібні міркування, не дивлячись на 

їх очевидність, насправді можуть виявитися далекими від реальності. Дійсно, 

добре відомо, що в процесі дорослішання однонаправлено змінюються всі 

вищезгадані показники. Але якщо згодом усі молоді люди досягнуть статевої та 

скелетної зрілості, то кінцевий зріст у них буде досить різним. Що стосується 

працездатності, то вона взагалі може коливатись більш як у півтора рази всього за 

декілька тижнів як у бік зниження (наприклад, підчас гіподинамії зумовленої 

хворобою), так і убік зростання (у нетренованих під час інтенсивних тренувань). 

Цей приклад показує, що в даний час необхідні моделі біологічного віку, які 

були б достатньо загальними, щоб бути визнаними більшістю фізіологів, але 

достатньо конкретними, щоб дозволяли проводити одноманітну інтерпретацію 

результатів експерименту. Неважко відмітити, що створення подібної моделі 

припускає знання хоч би найзагальніших принципів розвитку організму людини в 

онтогенезі. 

Нами запропоновано нові способи кількісного оцінювання біологічного віку 

хлопців та дівчат за ступенем розвитку вторинних статевих ознак. Ріст і розвиток 

різних морфофункціональних параметрів у період статевого дозрівання 

відбувається в інтегрованій і взаємозалежній формі. Тісніший взаємозв’язок 

біологічного віку відмічали з морфологічними показниками фізичного розвитку. 

Вікова динаміка функціональних показників та рухового розвитку пов’язані як із 

біологічним, так і хронологічним віком обстежених. Причому деякі показники 

більшою мірою залежать від хронологічного віку, тобто визначаються не 



     Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції  

 249 

генетичними, а адаптивними факторами. Антропометричний та функціональний 

розвиток школярів 7–17 років має більш тісніші кореляційні взаємозв’язки з 

біологічним віком, ніж хронологічним. У хлопців вони виражені більшою мірою, 

ніж у дівчат. Відзначається, також, збільшення різниці між коефіцієнтами 

кореляції в період від 7 до 17 років, з посиленням взаємозв’язку досліджуваних 

показників із біологічним віком. У підлітків 10–17 років відзначається значний 

розмах за стадіями розвитку вторинних статевих ознак. Усередині вікових груп 

виділяють підгрупи з прискореним, середнім і сповільненим розвитком, 

визначених за темпами розвитку вторинних статевих ознак. Найбільш виражені 

індивідуальні відмінності між паспортним і біологічним віком спостерігають у 

підлітків у періоди найбільшої інтенсивності росту у віці 13–14 років, найменші – 

в 11 та 16 років. Розвиток рухових здібностей дівчат-підлітків більшою мірою 

залежить від хронологічного віку, а у хлопців виявлено різноспрямований 

характер даних взаємозв’язків з паспортним та біологічним віком. 

Спостерігаються певні статеві відмінності взаємозв’язків фізичної працездатності 

з біологічним та хронологічним віком. У хлопців абсолютна фізична 

працездатність має достовірно більший коефіцієнт кореляції з біологічним віком. 

У дівчат як абсолютна, так і відносна фізична працездатність має статистично 

значимі коефіцієнти кореляції з біологічним віком. Однак відносна фізична 

працездатність достовірно тісніше корелює саме з біологічним віком. Показники 

рухового розвитку достовірно корелюють із біологічним віком, однак порівняно з 

хронологічним віком у хлопців вони виражені більшою мірою, ніж у дівчат. 

Встановлено, що майже усі досліджувані нами показники соматичного розвитку й 

стану кардіореспіраторної системи школярів 11–16 років мають тісніші 

кореляційні взаємозв’язки з біологічним віком, ніж хронологічним. Однак у 

хлопців вони виражені більшою мірою, ніж у дівчат. Абсолютна фізична 

працездатність хлопців й відносна фізична працездатність дівчат достовірно 

тісніше корелюють саме з біологічним віком. Майже усі досліджувані показники 

тонкої та грубої моторики мають достовірні коефіцієнти кореляції із біологічним 

віком як у хлопців, так і у дівчат. Однак порівняно з хронологічним віком, у 

хлопців вони виражені більшою мірою, ніж у дівчат. У хлопців й дівчат з 

прискореними темпами біологічного дозрівання, на фоні більших абсолютних 

величин фізичної працездатності, життєвої ємності легень, показників 

форсованого дихання виявляються гірші показники частоти серцевих скорочень, 

життєвого індексу, індексу Робінсона, адаптаційного потенціалу кровообігу, 

систолічного та ударного індексів та відносна фізична працездатність у 

порівнянні зі школярами з уповільненим темпом біологічного дозрівання. У 

розвитку окремих складових фізичної підготовленості пілітків відзначається 

суттєва їх гетерохроннія, обумовлена темпами біологічного дозрівання школярів, 

що визначає необхідність диференційованого підходу до планування фізичної 

підготовки учнів з урахуванням темпів їх біологічного дозрівання. 
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УДК796 (477.82) 

Анастасія Шворак, Володимир Гащин 

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ІНВАСПОРТУ НА ВОЛИНІ 

В останні роки паралімпійський рух набув неабиякого значення в системі 

олімпійського та міжнародного спорту. Як зазначає президент Національного 

комітету спорту інвалідів України, народний депутат Верховної Ради України 

В.М. Сушкевич, паралімпійський рух – це одне з найвищих досягнень людського 

гуманізму тисячоліття, що минуло.  

У період відновлення своєї незалежності Україна стала повноправним 

членом міжнародного паралімпійського руху. Українські спортсмени-інваліди 

беруть участь і успішно виступають на найбільших змаганнях в системі 

паралімпійського спорту. 

На думку керівників міжнародного спорту, Україна сьогодні є одним із 

лідерів щодо темпів розвитку паралімпійського руху. Разом із тим, активний 

розвиток паралімпійського руху в Україні не супроводжувався до останнього часу 

ґрунтовними та всебічними науковими дослідженнями. 

Фактично недослідженою науковцями України залишається проблематика 

спорту неповносправних паралімпійського руху. Більшість досліджень присвячені 

проблемам медичної та соціальної реабілітації, адаптивному фізичному 

вихованню, особливостям фізичного виховання у спеціальних медичних групах, 

лікувальній фізичній культурі, фізичній реабілітації для окремих нозологій та 

проблемам теорії і методики тренування в окремих видах інвалідного спорту. В 

останні роки ряд досліджень були присвячені вивченню історії інваспорту та 

паралімпійського руху в Україні. Разом із тим, сьогодні у науково-методичній 

літературі, в сучасних інформаційних мережах міститься чимало науково-

методичної інформації щодо розвитку спортивного руху серед неповносправних 

Волині, яка майже не використовується українськими фахівцями і не введена до 

науково-інформаційного обігу.  

Наше дослідження є однією з перших спроб вивчити та узагальнити історію 

та організацію розвитку паралімпійського руху на Волині. 

Завдяки зусиллям громадських організацій інвалідів та державній підтримці в 

1993 році в Україні з’явилася унікальна державна структура фізичної культури і 

спорту інвалідів «Інваспорт». 

В цьому ж році розпорядженям Представника Президента у Волинській 

області від 20 квітня за № 153 був створений Центр інвалідного спорту Волині. 

Основним завданням Центру стало формування спортивного руху інвалідів, 

розвиток паралімпійського руху, як соціальної реабілітації людей з обмеженими 

можливостями. 

На початку своєї діяльності Центр опирався на допомогу Українських 

товариств охорони сліпих і глухих. Першими помічниками його були інваліди-

активісти, які сприяли організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-

реабілітаційної роботи серед осіб з обмеженими фізичними можливостями. 

«Першою ластівкою» у великому спорті з поміж волинських спортсменів 

стала студентка Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна», 

волейболістка з порушенням слуху Юлія Солярук, яка на Всесвітніх іграх глухих 
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1997 року у Данії в складі збірної команди України стала срібною призеркою. 

Юлії Солярук першій із волинських спортсменів присвоєно почесне звання 

«Майстер спорту України міжнародного класу». 

У 1999 році при Центрі інвалідного спорту Волині було відкрито дитячо-

юнацьку спортивну школу інвалідів. Крім міста Луцька, відділення з видів спорту 

працюють в містах Володимир-Волинському, Ковелі, Нововолинську та 

Луцькому районі. 

Золотими літерами в історію зимових видів спорту (біатлон, лижні гонки) 

вписано імена студентів Луцького інституту розвитку людини Університету 

«Україна» Юрія Костюка та Юлії Батенкової-Бауман. Під час урочистого 

відкриття зимових Паралімпійських ігор у Солт-Лейк-Сіті (США, 2002 р.) Юрію 

Костюку доручено нести прапор нашої держави. 

Волинська область, одна із не багатьох областей України, яка має чемпіонів 

Паралімпійських літніх, зимових і Дефлімпійських ігор. 

За вагомий внесок у розвиток спорту вищих досягнень, успішні виступи на 

Паралімпійських (літні та зимові) і Дефлімпійських іграх, чемпіонатах світу та 

Європи спортсмени та тренери області нагороджені державними нагородами. 

У червні 2012 року в обласному центрі відкрито сучасний тренажерний зал 

обласної дитячо-юнацької спортивної школи інвалідів. 

Волинські спортсмени з вадами зору, слуху чи опорно-рухового апарату 

мають чимало спортивних досягнень. Серед здобутків – перемоги на 

Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, чемпіонатах світу та України. Ми маємо 

сім Заслужених майстрів спорту. Для порівняння: на Волині серед здорових 

спортсменів ніхто такого високого звання не має. 

Нині регіональному центру є чим пишатися, позаяк Волинь – єдина область в 

Україні, яка має чемпіонів Паралімпійських зимових, літніх та Дефлімпійських 

ігор. До речі, напевно, тільки Луцький інститут розвитку людини Відкритого 

міжнародного університету розвитку людини «Україна» з-поміж студентів може 

назвати паралімпійських чемпіонів.  
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РОЗДІЛ VIII 
Бібліотечна та архівна справа як важлива складова інформаційно-

комунікаційної діяльності 

 

УДК 004:02(477) 

Лілія Ільчук 

ЕЛЕКТРОННІ ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

СУЧАСНИХ БІБЛІОТЕК 
На сучасному етапі побудови інформаційного суспільства серед тенденцій 

розвитку бібліотечної галузі виокремлюються ті, які повʼязані з активним 

використанням електронного середовища та формуванням систем електронних 

інформаційних ресурсів.  

Центральне місце у функціонуванні сучасної бібліотеки належить не 

документу взагалі, а саме інформації, значна частина якої представлена в 

електронному вигляді. 

Статус бібліотеки визначається не тільки кількістю фонду друкованих 

видань, обсягом передплати, а й тим, яким електронним ресурсом вона володіє, 

наскільки готова надати доступ до світових інформаційних ресурсів: електронних 

журналів, електронних книг, баз даних, цілісних електронних бібліотек. 

Електронна колекція стає такою ж невід’ємною складовою, як і колекція 

друкована. 

Бібліотеки стають виробниками власних електронних інформаційних 

ресурсів. На базі масивів бібліографічної, реферативної, аналітичної інформації 

формуються різноманітні бібліотечні інформаційні продукти: електронні каталоги 

і картотеки, бібліографічні покажчики та реферативні видання, в електронному 

вигляді створюється наукова і методична література. Здійснюються роботи з 

оцифровування першоджерел з бібліотечних фондів та формування колекцій 

електронних документів. У практику бібліотек поряд з видавничою діяльністю 

входить тиражування на компакт-дисках окремих інформаційних продуктів та 

електронних ресурсів.  

Отже, інформаційна діяльність бібліотек активно переміщується в нове 

інформаційно-комунікаційне середовище. За цих обставин електронні ресурси 

стають обʼєктами бібліотечних технологій, а також продуктами бібліотечної 

інформаційної діяльності. Тому виникає необхідність адаптації до вимог 

електронного середовища методично-нормативної бази для бібліотечних 

технологічних процесів, зокрема розробки правил каталогізації електронних 

ресурсів. Ці питання потребують вирішення низки таких наукових завдань, як 

термінологічне визначення електронних ресурсів як відносно нового виду 

обʼєктів каталогізації, розробка їх типології, методики складання бібліографічного 

опису, а також розробка бібліографічних форматів для забезпечення сумісності 

вітчизняних інформаційних ресурсів на рівні бібліографічних даних. 

Перш за все, стратегія управління колекцією електронних ресурсів має бути 

сумісною з пріоритетами та планами бібліотеки в цілому. Цілі та завдання 

формування такої колекції – чіткі й зрозумілі, сумісні з профілем комплектування 
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бібліотеки та реальними потребами користувачів, і не залежать від випадкових 

проектів чи пропозицій. Важливим питанням є кадрове забезпечення. Однією з 

поширених помилок у вітчизняних книгозбірнях є доручення всіх справ, 

пов’язаних з електронними ресурсами, працівникам відділу сектору 

автоматизації. Як свідчить практика, для цілісної роботи з електронними 

ресурсами варто організувати групу з числа представників різних підрозділів. 

Серед основних завдань такої групи буде створення відповідних правил і 

процедур для забезпечення доступу до е-ресурсів; їхня діяльність має бути 

спрямована на визначення критеріїв бібліотеки у відборі різних видів електронних 

ресурсів; визначення опцій доступу та критеріїв каталогізації; рекомендації для 

організації підтримки; план навчання бібліотекарів; план навчання користувачів. 

Обов’язки та відповідальність для кожного з членів проектної групи мають бути 

чітко визначеними, розроблено детально план дій. Кожній бібліотеці важливо 

розробити власні чіткі правила та процедури роботи з електронними ресурсами.  

Електронні ресурси – це інформаційні ресурси, які створюються, керуються 

та використовуються за допомогою комп’ютера, й містять дані та (або) програми, 

зафіксовані в електронній (цифровій) формі на певних носіях, у тому числі й ті, 

що потребують використання периферійного пристрою, безпосередньо 

приєднаного до комп’ютера (наприклад, CD-ROM), або зв’язку з комп’ютерною 

мережею(Internet). 

При придбанні е-ресурсів бібліотекам варто об’єднуватися в консорціуми, які 

завжди домагаються кращої пропозиції від видавців чи посередників, в тому числі 

цінової. В Україні є декілька таких консорціумів «Інформатіо-Консорціум», 

«ELIBUKR: Електронна бібліотека України». 

Найкращим є забезпечення доступу користувачів до електронних ресурсів 

одночасно й через веб-сайт (алфавітний перелік назв або перелік за предметами, 

від якого є гіперпосилання до повних текстів) та через електронний каталог 

бібліотеки, де користувач може одночасно отримувати інформацію про всю 

колекцію бібліотеки, в тому числі й електронну. Електронну базу даних варто 

каталогізувати цілісно. 

Електронні ресурси – це нові й специфічні обʼєкти бібліотечного 

опрацювання, які відрізняються від інших обʼєктів каталогізації, перш за все – 

документів на паперових носіях, що традиційно опрацьовуються в технологічних 

підрозділах бібліотек. Нова природа електронних ресурсів породила й нові 

джерела відомостей для опису. Типи носіїв, режими доступу, системні вимоги, 

динаміка інформаційного вмісту та специфіка взаємодії з користувачем – це ті 

нові, особливі характеристики, що зумовлюють специфіку каталогізації 

електронних ресурсів та формування їх бібліографічного опису. 

Варто зазначити, що на світовому ринку спеціалізованого програмного 

забезпечення вже є понад 10 продуктів, призначених спеціально для управління 

колекціями електронних ресурсів в бібліотеках, які значно полегшують облік, 

контроль та управління колекціями. 

Отже, електронні ресурси бібліотек мають свою специфіку, тому сучасним 

бібліотекам необхідно володіти знаннями в організації їх життєвого циклу. 
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УДК 012:908(477)  

Надія Конон, Оксана Волощук 

БІОБІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК 

«Олександра Кондратович: крізь терни життя» 

ЯК ІНФОРМАЦІЙНА СКЛАДОВА ФОЛЬКЛОРНОЇ ТА ЕТНОГРАФІЧНОЇ 

СПАДЩИНИ 

Серед великої кількості вторинних комунікаційних документів найбільшу 

популярність сьогодні серед науковців набули такі їх види, як: бібліографічний 

список, бібліографічний та біобібліографічний покажчики, бібліографічний огляд, 

реферат, анотація, експрес-інформація, сигнальна інформація, бази і банки даних 

тощо. На відміну від бібліографічного списку, покажчик має складну структуру, 

тобто складається з декількох розділів, зміст яких присвячений певній особі, темі, 

аспекту. Представлена у такому структуризованому вигляді інформація швидко 

зорієнтує дослідника про стан наукової розробки проблеми. Згруповані анотовані 

бібліографічні описи джерел інформації допоможуть виявити об’ємну кількість 

необхідної інформації. 

Олександра Кондратович – волинський педагог, етнограф, багаторічний і 

невтомний меценат багатьох закладів культури Волині, удостоєна звань 

«Учитель-методист», «Учитель вищої категорії», «Відмінник народної освіти». За 

свої здобутки на ниві фольклорно-етнографічного краєзнавства, велику 

популяризаторську роботу авторці присвоєне звання Почесного краєзнавця 

України. Олександра Павлівна має багатющий життєвий досвід, вагомі 

педагогічні та етнографічні здобутки у підготовці педагогічних кадрів з питань 

фольклорно-краєзнавчих досліджень Волинського Полісся. Тому і закономірно, 

що творчий доробок авторки включає багато публікацій, яких включено у 

біобібліографічний покажчик біля 250 – видання творів, цілий ряд статей 

вміщених у збірниках, на сторінках періодичних видань тощо. 

Покажчик «Олександра Кондратович: крізь терни життя» з нагоди 80-річчя з 

дня народження випустила Волинська державна обласна універсальна наукова 

бібліотека імені Олени Пчілки. Зміст його характеризують розділи: окремі 

видання творів; публікації в збірниках; публікації в періодичних виданнях; 

література про життя та діяльність Олександри Кондратович. У середині розділів 

документи розташовані у хронологічному порядку, у межах років – за алфавітом 

авторів чи назв творів. У біобібліографічному покажчику є загальна нумерація 

документів, подані анотації, що дає змогу визначити зміст матеріалу. Доповнює 

видання ряд довідкових джерел – «Іменний покажчик» – прізвища, які згадані у 

покажчику з посиланням на відповідну сторінку; «Список використаних 

періодичних видань» – ряд газет та журналів, електронних джерел на сторінках 

яких друкувалися та згадувалися твори, рецензії, наукові статі та дослідження 

авторки та документи про неї. Згадані досить відомі та популярні видання: «Голос 

України», «День», «Відомості-інфо», «Народна творчість та етнографія», 

«Дивослово», «Слово просвіти», «Педагогічний пошук», «Початкова школа» 

тощо. Олександра Кондратович – педагог за першим покликанням, за іншим – 

етнограф, фольклорист, дослідник історії, культури поліського краю. Нею зібрана 

надзвичайно багата автентична спадщина народної культури поліщуків, записані 



     Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції  

 255 

пісні, перекази, оповіді, обрядові дійства, звичаєва культура населення 

Волинського Полісся. Народні скарби увійшли до багатьох фольклорно-

етнографічних праць Олександри Павлівни. З-під пера педагога вийшли книги: 

«Як у лузі калинойка з квітками» (вшанування жінки-матері в пісенному 

фольклорі та обрядовій культурі) (1993, 1999), «Калиновий квіт Полісся» (2007), 

«Весілля на Поліссі» (2007), «Народини або дарована Богом свіча: родильні звичаї 

Західного Полісся» (2004), «Українські звичаї: Народини. Коса ж моя ...» (2007), 

«Народний календар Волинського Полісся від свята до свята» (2009), «Олекса 

Ошуркевич: з антеїв Волинської землі» (2013) тощо [1, c. 24–25]. 

Книги «Калиновий квіт Полісся», «Весілля на Поліссі», «Народний календар 

Волинського Полісся від свята до свята» – першоджерела вивчення родинної 

обрядовості, календарної звичаєвості, народнопісенної творчості поліського краю. 

Авторка неодноразово зверталась до питань історико-краєзнавчих досліджень. 

Вона досконало дослідила населені пункти Волині – Нуйно, Кримно, Бронниця, 

які висвітлині у працях : «Нуйно: на скрижалях історії і сьогодення» [4], «Кримно 

і Бронниця: минувшина та сьогодення» [2]. 

У 2007 році Олександра Павлівна стала лауреатом обласної премії імені 

Миколи Куделі, 2014 – Камінь-Каширська районна рада ухвалила рішення про 

призначення щорічної премії імені Василя Кмецинського за краще історико-

краєзнавче дослідження. Згідно Положення, вручення премії проводиться у день 

народження (14 січня) В. М. Кмецинського. Лауреатом першої премії стала 

уродженка села Кримне Камінь-Каширського району, дослідниця народної 

творчості, відомий волинський фольклорист та етнограф, автор багатьох книг на 

історичну та етнографічну тематику Олександра Павлівна Кондратович, яка 

дослідила та опублікувала матеріали про краєзнавця дослідника Волині [3]. 

Унікальність Олександри Кондратович полягає в тому, що вона сама ініціювала та 

проводила дослідження, фіксувала зразки народної творчості, розшифровувала 

тексти і мелодії, готувала до видання та власним авторитетом і своїм коштом їх 

видавала. Всі документи, що охоплені біобібліографічним покажчиком 

представлені у фондах Волинської державної обласної універсальної наукової 

бібліотеки імені Олени Пчілки та Волинської обласної бібліотеки для юнацтва. 
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УДК 930.25:004.01 

Світлана Коробчук 

ТРУДОВИЙ АРХІВ ЯК ЦЕНТРАЛІЗОВАНА 

ДОКУМЕНТАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА УСТАНОВА 

Відповідно до статті 29 Закону України «Про Національний архівний фонд та 

архівні установи» одним із головних документів архівної галузі є виданий наказ № 

864/5 від 2 червня 2014 року Міністерством юстиції України «Про затвердження 

Типового положення про архівну установу сільської, селищної, міської ради для 

централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у 

процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних 

і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду». Згідно даного 

документа трудовий архів створюється за рішенням відповідного органу місцевого 

самоврядування, утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, з інших 

надходжень, не заборонених законом. У своїй діяльності Трудовий архів керується 

Конституцією, Законами, актами Президента, Кабінету Міністрів України, іншими 

нормативно-правовими актами, рішеннями і розпорядженнями органів місцевого 

самоврядування та положеннями, правилами, інструкціями, методичними 

рекомендаціями Укрдержархіву. 

Отже, Трудовий архів відповідно до покладених на нього завдань: здійснює 

приймання документів з кадрових питань; виборчої документації тимчасового 

строку зберігання відповідно до законодавства; приймання документів 

тимчасового зберігання (до 10 років), у тому числі регістрів бухгалтерського 

обліку, фінансової звітності; веде облік юридичних осіб, що перебувають на стадії 

ліквідації (банкрутства) протягом ліквідаційної процедури; здійснює моніторинг 

збереження та впорядкування документів з особового складу в установах 

незалежно від форми власності; проводить експертизу цінності архівних 

документів, що зберігаються в Трудовому архіві, подає на розгляд експертній 

комісії архівного відділу відповідної районної, державних адміністрацій акти про 

вилучення для знищення документів, строки зберігання яких закінчилися; 

здійснює впровадження та використання автоматизованих архівних технологій, 

створення, вдосконалення та поповнення баз даних, довідкового апарату до 

документів, що зберігаються у Трудовому архіві; видає архівні довідки, копії 

документів на запити фізичних і юридичних осіб тощо. 

У Трудовому архіві зберігаються: документи тривалого строку зберігання з 

кадрових питань (з особового складу) та тимчасового зберігання ліквідованих 

юридичних осіб незалежно від форми власності, підпорядкування та фізичних 

осіб, які припинили свою діяльність, що діяли (були зареєстровані); виборча 

документація тимчасового строку зберігання, що надійшла на зберігання 

відповідно до законодавства; документи з кадрових питань тимчасового строку 

зберігання, передані на депоноване зберігання на договірних засадах діючими 

юридичними особами незалежно від форми власності, підпорядкування, що 

розташовані на відповідній території; довідковий апарат, що розкриває склад і 

зміст документів. Згідно штатного розпису, очолює Трудовий архів директор або 

завідувач. Службові обов’язки працівників Трудового архіву визначаються 

посадовими інструкціями, що затверджуються керівником Трудового архіву. 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3814-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3814-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
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У комунальній установі «Луцький міський трудовий архів» працюють 

завідувач, головний бухгалтер, два спеціалісти-архівісти, один з яких приймає 

заяви громадян у Центрі надання адміністративних послуг та техпрацівниця. 

Комунальну установу створили для централізованого зберігання документів 

підприємств, установ та організацій міста Луцька, що ліквідуються. Це кадрові 

документи, щодо особового складу та фінансово-господарські документи, які не 

належать до Національного архівного фонду, тобто до числа історичних 

документів. Архів створений одним з перших в Україні в 1994 році. Таким чином, 

вдалося зберегти основну масу документів підприємств, що були ліквідовані у 90–

х роках. Нині такі архіви створені майже у кожному районі Волині. На архів 

покладені функції соціально-правового захисту громадян. За час існування 

установи до архіву надійшло понад 25 тисяч архівних справ, щороку за довідками 

звертаються тисячі громадян. Так, протягом минулого року громадяни отримали 

понад три тисячі архівних довідок про підтвердження наявного трудового стажу, 

заробітної плати, шкідливих умов праці, для оформлення пенсій, у тому числі, з 

інвалідності, за втратою годувальника тощо. Протягом 2015 року на зберігання до 

архіву надійшло 6 тисяч архівних справ, документи передали ліквідовані 

шовковий комбінат, КРЗ, станція швидкої медичної допомоги та низка інших 

підприємств. У приміщення на вулиці Бенделіані установа переїхала у 2011 році з 

приміщення по проспекту Молоді, коли сховища були заповнені на 100%. 

Документи в архіві зберігаються протягом 75 років, найдавніші документи 

датуються 1944 роком, такі види документів в Україні досі не списувалися. 

Установа надає платні послуги за подальше зберігання документів та надання 

довідок, які не носять соціально-правового характеру. Так, за два останні роки 

прибутки становили 157 тисяч гривень, які використали на утримання та розвиток 

установи: придбання комп’ютерної техніки, встановлення світлозахисних жалюзі 

на вікнах сховищ, додаткових дверей, часткову заміну вікон тощо. Установа є 

прибутковою, адже підприємства у місті закриваються постійно та передають 

документи в архів. У 2015 році архівосховища обладнали системою мобільних 

пересувних стелажів. Така система дає змогу зекономити площі на 80–100% та 

збільшити прийом документів вдвічі. Тут наявне сучасне обладнання, на яке свого 

часу було виділено 400 тисяч гривень. Комунальна установа «Луцький міський 

трудовий архів» має сучасну електронну базу документів, діяльність архіву 

постійно висвітлюється на сайті, заслуховується під час нарад у міській Раді, 

відвідувачам надані контакти для подачі запитів на доступ до публічної 

інформації e-mail: trarhiv@e-mail.ua, тел. (0332) 292061. 

 

УДК316.774:02(477) 

Марія Левчик 

ІННОВАЦІЙНА СТРАТЕГІЯ БІБЛІОТЕК 

Стратегія розвитку – це узагальнена модель дій, спрямованих на досягнення 

успіху завдяки максимальному використанню ресурсів і можливостей. 

В умовах стрімкого розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, зміни 

комунікаційних моделей освіти та науки, прискорення процесу просторової 

дифузії документованого знання, розширення горизонту очікувань читацької 

mailto:trarhiv@e-mail.ua
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аудиторії на перший план у будь-якій країні світу виходить питання щодо 

збільшення вкладу бібліотек в розвиток інституціональних місій і цілей. 

Зазнають змін існуючі стереотипи стосунків бібліотек і суспільства, дедалі 

більше на перетворення бібліотечного середовища впливає процес інформатизації. 

Реалії сьогодення підтверджують факт переміщення взаємодії користувачів та 

бібліотекарів у простір віртуальних комунікацій. Ми маємо постійну тенденцію 

збільшення ролі бібліотек України в реалізації альтернативної моделі наукової 

комунікації (е-навчання та е-дослідження). 

Динаміка розвитку вимагає від бібліотек вибору, розробки, послідовного 

здійснення інноваційної стратегії. Бібліотека має працювати на випередження, 

реально беручи участь в інноваційних процесах, що, в свою чергу, повинно прямо 

та безпосередньо сприяти покращенню. Інноваційна політика бібліотеки 

відображається в документах: стратегічних планах, цільових програмах, 

інноваційних проектах тощо. Стратегічний підхід від повсякденної діяльності 

відрізняється далекоглядністю, підпорядкуванням сьогоднішній цілі ідеалу 

саморозвитку. Для бібліотек інноваційна тематика є стратегічною вже тому, що 

бібліотеки причетні до вирішення основних ознак інноваційної економіки. 

Оскільки як соціальний інститут (установа) вони підтримують і беруть участь у 

реалізації державних реформ і впливають на процеси модернізації і 

демократизації суспільства через сприяння процесам розвитку науки, освіти, 

культури і економіки. 

В законодавчо закріпленому функціонуванні бібліотек реалізовуються 

наступні завдання: 

1. Безперешкодне і доступне всім категоріям населення надання інформації; 

2. Сприяння росту інтелектуальної складової в процесах світового 

виробництва, надаючи всім знання і досвід, накопичений, зафіксований, що 

зберігається в бібліотечних фондах; 

3. Участь у розвитку передових технологій, впровадженні нововведень; 

4. Створення нових форм послуг, спрямованих на підвищення комфорту 

обслуговування користувачів; 

5. Гарантія збереження, аутентичність, легітимність надання результатів 

інтелектуальної і творчої діяльності як пріоритет своєї діяльності; 

6. Сприяння соціальному зростанню, самоосвіті і додатковій підготовці 

громадян; 

7. Бути демократичними центрами міжкультурної взаємодії; 

8. Інтеграція і реалізація досвіду збереження світової, цивілізаційної, 

національної і локальної культурної спадщини. 

І в цьому полягає магістральний напрямок розвитку сучасних бібліотек як 

базових установ інноваційної культури. Особливе значення в управлінні 

бібліотечними змінами мають дослідження в процесі яких вивчаються потреби в 

інноваціях, запити, фактори, що свідчать про необхідність змін; ставлення до 

нововведень користувачів і персоналу; можливості ринку та інноваційної 

діяльності «конкурентів»; особливості процесу реалізації інновацій; ефективність 

реалізації інновацій. 

На основі вивчення інноваційної ситуації і оцінки стану справ виробляється 
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інноваційна стратегія – обґрунтування головних напрямів інноваційних змін на 

часовий період (напр. 3-5 років), що дозволяє досягнути мети розвитку 

організації. 

До базових інноваційних стратегій відносяться наступні: 

 стратегія інтенсивного розвитку, тобто оновлення технологій, що дозволяє 

бібліотекам зробити «прорив» на якісно новий рівень обслуговування. Вона 

вимагає великих затрат на придбання обладнання, програмних продуктів, 

перекваліфікації персоналу, а відповідно і великих інвестицій в інноваційний 

процес; 

 стратегія інтеграційного розвитку направлена на об’єднання ресурсів, 

кооперацію і координацію учасників інформаційного ринку, що також вимагає 

зміни технологій і великих затрат; 

 стратегія диверсифікаційного розвитку пов’язана з пошуком нових 

можливостей, використанням додаткових нетрадиційних напрямів і 10 видів 

діяльності, соціально значимих і затребуваних цільовими категоріями 

користувачів бібліотеки. Ця стратегія передбачає включення в асортимент 

бібліотеки послуг установ суміжних сфер діяльності: освіти, дозвілля, музейної 

справи, туризму. Її застосування розглядається як ініціативна і додаткова 

діяльність, спрямована на вирішення соціальних і матеріальних проблем; 

 стратегія згортання або скорочення діяльності передбачає відмову 

бібліотеки від певних напрямів діяльності, що втратили свою значимість і 

актуальність. тратегії можуть використовуватися у поєднанні. Водночас перевагою 

кожної має стати новий продукт. Управління інноваційними процесами в 

бібліотеці. Науково-методична підтримка інноваційної діяльності. Здійснення 

інноваційних процесів передбачає наукову, методичну і організаційну підтримку 

нововведень. Виконання даного комплексу робіт пов’язано з діяльністю науково-

методичного відділу. Вона включає в себе сприяння удосконаленню форм роботи 

всіх підрозділів бібліотеки, впровадження нових технологій і досвіду, підвищення 

кваліфікації співробітників, а також розробку технологічних і посадових 

інструкцій. Особливе значення для перетворення методичних служб в 

інноваційно-методичні, в центри сприяння інноваційній активності бібліотек має 

зокрема постановка дослідницької діяльності на більш якісний рівень, оскільки 

протягом багатьох років головним засобом поширення інформації про бібліотечні 

нововведення є професійний друк і продукція методичних рекомендацій, 

бюлетенів, листів, плакатів, які і сьогодні залишаються основним видом 

документування інноваційних процесів у бібліотеках. Однак сучасні умови 

вимагають оперативного складання інноваційно-інформаційних повідомлень на 

основі вивчення бібліотечної практики, аналізу і узагальнення фактів. Але 

завдання методистів не лише в тому, щоб фіксувати досягнення бібліотечної 

практики, аналізувати і сприяти її поширенню, а й створювати новий досвід, 

розробляти рекомендації з удосконалення практики, здійснювати координацію та 

управління найважливіших процесів передового бібліотечного досвіду. 

Оцінюючи сучасну ситуацію, багато бібліотечних спеціалістів підкреслюють 

важливість радикального оновлення діяльності методичних служб. В якості 

необхідних пропонуються наступні завдання: 
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 розвивати науково-дослідницьку діяльність, орієнтувати її на 

обґрунтований вибір актуальних завдань, можливостей та перспектив оновлення 

бібліотеки, комплексне використання форм і методів дослідницької праці. 

Дослідження, що проводяться, повинні мати практичну спрямованість, вихід на 

організаційно-методичні рішення, що дозволяють впроваджувати результати в 

практику; 

 організовувати навчання бібліотечних співробітників з методики 

документування інноваційної діяльності і формування в масштабі всієї країни 

«банку бібліотечних інновацій»; 

 розвивати функції консультування під час розробки та реалізації 

інноваційних бібліотечних проектів; 

 підвищувати рівень наукових і методичних видань, широке застосування їх 

у практиці роботи бібліотек; 

 налагоджувати співпрацю з провідними науково-дослідними установами та 

колективами; 

 проводити самостійні аналітичні розробки, виступати в якості 

спеціалізованих «банків даних», що здатні надавати бібліотекам інформацію, яка 

характеризує сучасні теоретичні і практичні інноваційні розробки. Співробітники 

науково-методичного відділу ознайомлюють колектив бібліотек з теоретичними 

положеннями, новими науковими поглядами і досвідом, що публікуються в 

збірниках науково-методичних видань, висвітлюються в періодичній пресі. Окрім 

того, бібліотекарі-методисти, здійснюючи комунікації в віртуальному середовищі з 

читачами, один з одним в професійних групах використовують такий засіб 

комунікації з широкими можливостями, як вебінар- оn-line-семінар, різновид веб-

конференції, проведення оn-line-зустрічей, або презентацій в режимі реального 

часу. 

Стратегії розвитку бібліотек визначаються логікою становлення 

інформаційного суспільства і виступають засобом подолання протиріч між 

технократичним та гуманітарно-орієнтованим підходами в постіндустріальному 

суспільстві. Основними стратегічними напрямами розвитку бібліотек у контексті 

реалізації інноваційної політики визначено інтеграцію бібліотечного виробництва 

до інформаційної інфраструктури суспільства; розвиток бібліотеки як елементу 

інформаційного ринку й інтелектуальної економіки; актуалізацію ресурсної бази 

бібліотечної галузі в контексті гуманізації суспільного життя. 

Таким чином, означені стратегії розвитку бібліотек уже сформовані, але ще 

не мають необхідного потенціалу реалізації. Їх досягнення можливе за умови 

широко масштабного розгортання динамічної системи бібліотечно-

інформаційного виробництва й обслуговування, яке базується на виваженій 

інноваційній політиці. Визначені стратегії розвитку бібліотек у глобальному 

інформаційному просторі нині є необхідною умовою сталого розвитку 

інформаційного суспільства. 
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УДК 655.4/5(477) 

Ірина Лісовецька 

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА УКРАЇНИ У ВИДАВНИЧІЙ СПРАВІ 

Верховна Рада України визначає Державну політику у видавничій галузі, в 

основі якої знаходяться принципи своєчасного впровадження правових і наукових 

засад, протидії її монополізації, зміцнення матеріально-технічних, організаційних, 

гарантії соціального і правового захисту працівників, дотримання свободи у 

видавничій справі. Державна політика обов’язково повинна забезпечувати 

підтримку, вдосконалення та постійний розвиток українського національного 

книговидання. Належну увагу слід приділяти наповненню ринку україномовними 

виданнями. Регулярне забезпечення інформаційних фондів бібліотек новими 

актуальними високоідейними документами. Особливу увагу слід звертати на 

потреби в інформаційних джерелах наукових закладів, навчальних, освітніх 

установ, організацій та підприємств, 

Кабінет Міністрів України забезпечує проведення політики у видавничій 

справі, спрямовує і координує роботу міністерств та інших органів виконавчої 

влади у цій сфері. 

Державна політика у видавничій справі відображається, конкретизується та 

доповнюється у законодавчій базі України відповідно до певної галузі знань чи 

напрямку діяльності, враховуючи ринок видавничої продукції, аналіз потреб, 

попит та пропозиції користувачів. 

Пріоритети держава надає випуску актуальних суспільно-політичних видань, 

з метою популяризації державних органів законодавчої, виконавчої, судової 

влади, органів самоврядування, об’єднаних громад, охорони здоров’я, науки, 

освіти, культури, соціального захисту населення за державними тематичними 

програмами і на засадах державного замовлення. Так, у Державному комітетові 

телебачення і радіомовлення розроблено та подано Кабінетові Міністрів України 

проект плану заходів щодо реалізації «Концепції державної політики щодо 

розвитку національної видавничої справи та популяризації читання на період до 

2020 року» від 24 лютого 2016 року за № 111-р. Виходячи із завдань Концепції 

слід підкреслити, що книга в Україні значною мірою втратила свою роль, 

внаслідок чого стрімко знижується рівень освіченості, культури, духовності 

суспільства у зв’язку з об’єктивними та суб’єктивними причинами політичного, 

соціального та економічного характеру, що відбуваються у державі. 

Метою Концепції є відродження соціального значення книги та читання як 

процесу культурного, духовного, професійного та інтелектуального збагачення 

людини, суттєве підвищення якості і професіоналізму кадрового ресурсу, 

створення сприятливих умов для розвитку видавничої галузі та системи 

інформування про вітчизняну видавничу продукцію, що дасть можливість 

підвищити рівень конкурентоспроможності України як європейської держави. 

Концепцію передбачається реалізувати протягом 2016–2020 років. 

Адже, варто зауважити, що протягом останніх п’яти років випуск вітчизняної 

видавничої продукції становить близько однієї книги на рік на одного жителя 

України. Аналіз розвитку видавничої галузі свідчить про наявність ряду значних 

проблем, що стримують її розвиток. Бажано звернути увагу на незначну державну 
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підтримки рівня книговидання; зниження інтересу до читання, низький рівень 

попиту українців на вітчизняну видавничу продукцію; зумовлений зростанням цін 

на неї та зменшенням реальних доходів населення; відсутність привабливої 

реклами як на сторінках періодичних видань, так і через засоби масової 

комунікації, зокрема Інтернет. Вивчення питомої ваги витрат домогосподарств на 

задоволення культурних потреб, у тому числі придбання книг та відпочинок, за 

останні роки становить 2,4 відсотка. 

Необхідно регулювати державну політику у видавничій справі відповідно до 

поставленої мети, шляхом податкового, митного, валютного, кредитного та інших 

видів, із застосуванням преференцій. Преференції – переваги, пільги, надані 

окремим підприємствам, організаціям для підтримки певних видів видавничої 

діяльності та враховуючи територіальні аспекти. Преференції здійснюються в 

формі зниження податків, знижок з мит, звільнення від платежів окремих видів 

документів, надання вигідних кредитів. Преференції надаються державою і носять 

адресний характер. В Україну передається безкоштовно з-за кордону література 

(по заповіту, українською діаспорою), а на митниці виставляється така митна 

плата, що отримати її адресату неможливо. 

За рекомендаціями та пропозиціями дослідників та науковців з питань 

видавничої діяльності, першочерговими завданнями задля розвитку 

інформаційного суспільства в Україні слід: 

– відновити та створювати нові спеціалізовані мережні видавничі структури і 

технології, побудовані на основі національних та міжнародних стандартів, з 

метою наближення книги до читача; 

– організовувати і розгортати широку громадську, PR-рекламу та підтримку 

процесу переходу України до інформаційного суспільства; 

– розширити і вдосконалити подання до мережі Інтернет об’єктивної 

актуальної галузевої: політичної, економічної, правової, екологічної, науково-

технічної, культурної інформації про національні українські видання, зокрема ті, 

що формуються в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, 

навчальних закладах, наукових установах та організаціях, архівах, а також через 

бібліотеки, музеї та інші заклади культури; 

– розширити можливості для доступу в установленому порядку до 

міжнародних видавничих ресурсів, з ціллю обміну та популяризації за кордоном 

яскравих зразків національних видань; 

– необхідно створити в Україні належні умови для розвитку індустрії 

програмного видавничого забезпечення – податкові пільги для підприємств із 

розробки програмного забезпечення, враховуючи досвід Росії, Ірландії, Ізраїлю 

інших держав. Це дозволить зменшити відплив інтелектуального капіталу за 

кордон і створить передумови для розвитку, збереження та ефективного 

використання кадрового потенціалу в галузі інформаційно-видавничій і 

комунікаційній. 

В Україні внаслідок недостатньої державної підтримки вітчизняної 

книговидавничої справи та популяризації читання: знизився рівень читацької 

активності та читацької компетентності громадян, особливо молоді, як один з 

визначальних факторів розвитку особистості та досягнення нею високого 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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соціального статусу; у торговельній мережі представлений незначний асортимент 

вітчизняної видавничої продукції, доступ громадян, у тому числі осіб з 

порушенням зору, до книги як джерела знань та культури обмежений; 

зменшилися сукупні і середні тиражі вітчизняної видавничої продукції, зокрема 

технічної, спеціальної, наукової та навчальної літератури. Для українського 

суспільства характерне різке скорочення потреби у вітчизняній видавничій 

продукції, що призводить до суттєвого зменшення обсягів її виробництва. Україна 

в очах європейської спільноти залишається державою, в якій влада формально 

опікується книгою, освітою, культурою.  

Таким чином, для розвитку української видавничої справи влада прийняла 

немало законів, практичність та універсальність яких може обговорювати лише 

фахівець – юрист. Проте спеціалісти у галузі книговидання, бібліотечної справи 

роблять висновок, що спостерігається формальність їх виконання в Україні. 

 

УДК 007:304:659+001 

Наталія Ляшук 

ВПЛИВ МАС-МЕДІА НА РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО 

СУСПІЛЬСТВА УКРАЇНИ 
В сучасному суспільстві засоби масової інформації як соціальний інститут 

відіграють важливу роль, забезпечуючи суспільну потребу в інформації та 

соціальній комунікації, що зв’язує між собою різні частини соціуму. Завдяки 

оновленим і вдосконаленим засобам масової інформації, через їх критичне 

сприйняття й осмислення відбувається сучасне формування соціальних структур і 

суспільної думки, що визначає діяльність членів суспільства, життєві позиції, 

світоглядні орієнтації, моделі поведінки тощо. 

В дослідженнях прихильників теорії інформаційного суспільства, 

З. Бжезінського [1], Д. Белла [2] М. Кастельса [3], засоби масової інформації 

тлумачаться як сукупність методів, ресурсів, технологій, комунікативних 

стратегій створення, поширення та сприйняття інформації крізь призму динаміки 

інформаційного середовища. Більшість теоретиків інформаційного суспільства 

визначають його, як нову історичну фазу розвитку суспільства, в якому 

виробництво, використання та споживання інформації стає визначальним 

способом діяльності в усіх сферах суспільного буття. 

Специфікою глобалізаційних процесів в умовах становлення інформаційного 

суспільства є те, що політичні інститути держави поступово втрачають контроль 

над змістом інформаційного простору. Це явище має і позитивний бік, 

підвищуючи відкритість національних інформаційних систем, і негативний, 

оскільки втрата контролю за змістом ЗМІ призводить до суттєвих утруднень у 

проведенні цілеспрямованої інформаційної політики. За таких обставин 

особливого значення набуває питання щодо соціальної відповідальності ЗМІ в 

аспектах поєднання свободи преси з відповідальністю, із завданнями інтеграції 

суспільства, цивілізованого розв’язання конфліктів, що виникають у процесі 

представлення різних точок зору, відображення думок і позицій різних суспільних 

груп. 
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Великою загрозою є те, що внаслідок потужної інтенсивності та 

різноманітності інформаційних потоків, сучасне суспільство втрачає здатність 

критичного мислення, несвідомо поглинає цінності, норми, правила, зразки 

поведінки, які пропонує ЗМІ, що, у свою чергу, дає їм можливість маніпулювання 

свідомістю та контролю поведінки в суспільстві. 

Починаючи з середини 90-х років минулого століття в Україні формується 

кланово-олігархічна система ЗМІ. Провідну роль у ній стали відігравати 

об’єднання друкованих та електронних мас-медіа з єдиним центром політичного 

впливу на них – так звані холдинги. 

Триває повільне, але стабільне зростання національного сегменту Інтернет, 

за яким серед користувачів та медіа-експертів вже міцно закріпилася назва 

„Юанет” UAnet.  Найбільшими ресурсами українського сегменту Інтернет нині є 

Meta.ua, Bigmir.net, Korrespondent.net, Marketgid.com, I.ua, Liga.net, Pravda.com.ua, 

Online.ua, сайти групи Обоз, Unian.net. 

Шляхом проведення контент-аналізу вітчизняних інформаційних матеріалів, 

було виявлено основні проблеми формування та подачі контенту, які негативно 

впливають на суспільство: 

- малий відсоток національного інформаційного продукту; 

- відокремлення фактів від коментарів; 

- повнота представлення фактів та інформації,  

- проблема щодо висвітлення питань, які можуть шкодити національній 

безпеці, територіальній цілісності або громадській безпеці. 

Серед головних чинників, що створюють передумови для високої 

ефективності внутрішніх негативних інформаційно-психологічних впливів, варто 

зазначити: 

- високий рівень монополізму недержавних ЗМІ; 

- проблему професійної компетентності та моральної відповідальності 

журналістів перед суспільством; 

- функціонування в українському сегменті мережі Інтернет як вітчизняних, 

так і закордонних веб-ресурсів, що розміщують інформацію, яка пропагує війну, 

національну ворожнечу, зміну шляхом насильства конституційного ладу чи 

територіальної цілісності України, тероризм та інші протиправні дії. 

Важливою умовою формування в Україні цілісного національного 

інформаційно-культурного простору має стати реалізація виваженої державної 

інформаційної політики, яка б створювала необхідні умови для повноцінного 

функціонування в суспільстві вітчизняних ЗМІ як важливого чинника формування 

і розвитку інформаційного суспільства України. Основними напрямами державної 

інформаційної політики мають бути законодавчий і адміністративний захист 

національних ресурсів і національного інформаційного простору, організаційне 

поліпшення управління інформаційними ресурсами держави. 
Список використаної літератури: 
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УДК 398.3:81-13 

Зінаїда Пахолок 
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАМОВЛЯНЬ МИКОЛАЯ КРУШЕВСЬКОГО 

Вивчення східнослов’янських замовлянь почалося із середини XIX століття, 

оскільки в цей час з’являються перші публікації магічних текстів М. Д. Чулкова та 

І. П. Сахарова і питання про походження замовлянь, їх суттєві ознаки та побудову 

стають актуальними й знаходять фрагментарне відображення у працях російських 

вчених таких, як Ф. І. Буслаєв, О. М. Афанасьєв, О. Ф. Міллер та ін. 

Перше монографічне досліження замовлянь належить студенту 

Варшавського університету Миколаю Крушевському, який написав випускний 

твір під керівництвом професора М. О. Колосова. Відомий славіст запропонував 

нову тему, яка знаходилася у сфері його наукових інтересів. Завдяки 

М. О. Колосову, уродженець Волині осягнув усі тонкощі лінгвістичного аналізу і 

створив фундаментальну наукову працю, яка була представлена до публікації. 

М. Крушевський назвав власну працю “Заговоры”. Слово “заговор” у 

російській мові вживалося у двох значеннях: по-перше, змова декількох осіб про 

спільні дії проти когось з політичною або іншою метою; по-друге, набір слів або 

виразів для впливу на людей з магічною або лікувальною метою. Для уникнення 

непорозумінь редакція “Варшавских университетских известий” надрукувала 

розвідку під назвою “Заговоры как вид русской народной поэзии” [1, 3–69]. 

Дослідницький корпус твору склали “Великоруські заклинання” Л. М. 

Майкова, не дивлячись на те, що випускник університету був ознайомлений із 

іншими замовляннями, розпорошеними у виданнях М. В. Калачева, П. М. 

Рибнікова, М. С. Тихонравова, П. С. Єфименка. 

Під час написання роботи М. Крушевський усвідомлював труднощі 

об’єктивного та суб’єктивного характеру на творчому шляху. До об’єктивних 

належав той факт, що тоді не існувало ані достатньо текстів замовлянь, ані 

традиції дослідження. Суб’єктивний характер труднощів молодого автора полягав 

у незначному поінформуванні у галузі народної словесності. Однак перелічені 

обставини не завадили студентові створити трактат, який й дотепер вважається 

класичним. 

“Замовляння як вид російської народної поезії” складається із трьох частин. 

У першій частині пояснюється різниця між фольклорними і сучасними художніми 

творами, вказуються причини, що зумовили цю різницю. 

На переконання дослідника, у розвитку замовлянь знаходилися не тільки 

релігійні, але й історичні реалії того часу. У первісному мисленні існували 

загальні знання (або вірування), логічні аксіоми (результат перцепції); часткові 

знання (або вірування) про поодинокі предмети та явища, засновані на загальних 

логічних аксіомах, і певні міфологічні вірування, складені з перших двох типів. 

Рух історичних умов життя викликав у соціальній психології зміни і призвів до 

перетворення умонастроїв людини. 
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Друга частина праці присвячена виникненню та існуванню замовлянь, під 

якими автор розумів “виражене словами побажання, з’єднане з певним обрядом 

або без нього, побажання, яке повинно неодмінно виконатися” [4, 21]. Витоки 

явища, яке позначалося замовляннями, він відніс до психологічної природи 

людини, яка вірила у силу слова та можливість нав’язати свою волю іншому 

індивідууму. 

М. Крушевський намагався пов’язати замовляння із особливостями 

сприйняття людини явищ навколишньої дійсності, визначив мову як організм, 

протиставив це розуміння природи мови поширеній у ХІХ столітті теорії 

суспільного договору і намагався довести, що мова не залежить від волі та 

свідомості окремих її носіїв. 

Одним із перших М. Крушевський звернув увагу на такі складові 

композиційні частини замовляння, як вступна формула і закріплення; описав 

формульність замовлянь та їх супровід обрядовим діям, установив групування за 

ступенем давності замовляння, керуючись його формальною стороною і 

психологічним підґрунтям виникнення та еволюції. 

В основній, третій, частині твору дослідник проаналізував 24 функціонально-

тематичні замовляння, описав структуру та зміст любовних присушок, помістив 

замовляння від зубного болю Ф.І. Ієзбери, етнографа, викладача і засновника 

Російського етнографічного музею при Варшавському університеті. 

Увага до любовних і лікувальних замовлянь була пов’язана з тим, що вони 

склали основу системи міфопоетичного мислення не тільки в російській, але й в 

інших етнокультурних традиціях. У цій частині пояснюється відображена у 

замовляннях психологія народних вірувань та висловлені цінні спостереження 

про форму і морфологічну структуру замовлянь. 

Аналізуючи російські замовляння, студент навів приклади з тринадцяти мов: 

німецької, грецької, латини, чеської, англійської, давньоєврейської, словенської, 

української, норвезької, датської, естонської, санскрита і польської. 

Недостатність корпусу текстів дослідник намагався поповнити за рахунок 

власних записів, зроблених на Волині. Три з них використав у роботі: “Якщо 

протягнути волос певного індивідуума крізь голову жаби і закопати її в землю, то 

разом із гниттям волоса буде сохнути і та особа, з голови якої він узятий, і, 

накінець, вона має померти” [4, 2]; тлумачення снів “…якщо риба насниться 

жінці, то остання завагітніє” [4, 33]; “У снах місяць означає заміжжя” [4, 38–39]. 

Науковий твір М. Крушевського був безпосереднім переходом до вивчення 

замовлянь з позицій, близьких психологичному напряму, тому не випадково він 

використав праці дослідників, які займалися ранньою стадією розвитку людства. 

У такому підході проявився вплив професора давньої філософії, психології та 

логіки Варшавського университету М. М. Троїцького. 

Для історіографії мовознавства важливою подією є перевидання і переклад 

наукових робіт, що сприяє їхній популяризації у професійній сфері. Дипломний 

твір М. Крушевського було перекладено польською мовою Єжи Куриловичем і 

Кристиною Поморською. Однак третій розділ не увійшов до польського видання 

вибраних праць видатного мовознавця [2, 151–171], так само його було вилучено 

при перевиданні вибраних праць М. Крушевского у Москві [3, 25–46]. 
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У 2002 році вперше здійснено повний переклад дипломного твору 

талановитого студента українською [4]. Необхідність такого перекладу полягала, 

по-перше, в закономірності розвитку наукових уявлень про замовляння, які 

будуть неповними без роботи, котра стала бібліографічною рідкістю. На неї часто 

покликаються, але рідко цитують відчизняні та зарубіжні дослідники [5, 116]. По-

друге, праця М. Крушевського не втратила своєї актуальності, а викладені в ній 

погляди заслуговують на увагу не тільки сучасного етнолога, але й інших 

фахівців, що надає можливість вписати “Замовляння як вид російської народної 

поезії” у широкий науковий і культурний контекст. 
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УДК 930.255 (477)+004 

Ігор Петрович, Валентина Петрович 
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ АРХІВНОЇ ГАЛУЗІ В УКРАЇНІ 

Інформатизація архівної галузі – один із найважливіших стратегічних 

напрямків діяльності державних архівних установ України у сфері забезпечення 

доступу до архівних ресурсів держави.  

Згідно з «Основними правилами роботи державних архівних установ 

України», це комплекс організаційних, науково-методичних та технологічних 

заходів, що забезпечують створення за єдиними методологічними та методичними 

засадами взаємопов’язаних інформаційних технологій в архівній справі, 

формування архівних інформаційних ресурсів Національного архівного фонду 

(НАФ) та зберігання документів, захисті національних інтересів в архівній 

справі, вирішення проблем оперативного і повноцінного доступу до архівної 

інформації, актуалізації інформації, що міститься в документах та прискорення 

залучення її до суспільного обігу, інтеграції документальних ресурсів у світових 

інформаційних мережах [4, с. 223]. 

На думку, Г. Боряка, формування Інтернет-ресурсів історико-культурної 

спадщини, можливості створення електронних колекцій історичних джерел, 

архівних публікацій, інтенсифікація використання ресурсів є важливим завданням 

архівознавчої науки, спрямованим на розробку критеріїв формування таких 

ресурсів джерел, організацію інтелектуального доступу до них та 

розповсюдження. Стрижневим напрямком є також реалізація галузевої програми 

створення електронної версії Національного фондового каталогу з подальшим 

наданням доступу до нього через Інтернет  [1, с. 5, 7]. 
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Важливим напрямом інформатизації архівної справи є створення веб-сайтів 

та веб-сторінок архівних установ. Веб-сайт архівної установи умовно можна 

назвати новим видом архівного довідника – комплексним електронним 

довідником оперативного характеру. Існування такого сайту є неодмінною 

умовою подальшого розвитку засобів оперативного надання архівної інформації 

споживачам, інноваційної діяльності архівних установ, розвитку теорії і практики 

архівної справи в умовах інформатизації суспільства в цілому [2, с. 15]. 

Потужним інформаційним ресурсом архівної галузі, що містить величезний 

масив різнопланових відомостей про документальну спадщину України, є веб-

портал Державної архівної служби України (Укрдержархів) «Архіви України». 

Він є ефективним інструментом для громадян та організацій не лише в отриманні 

публічної та суспільно значущої інформації, але й у забезпеченні їхніх потреб в 

отриманні інформації про склад і зміст документів НАФ. Це сприяє встановленню 

комунікаційного зв’язку між користувачами такої інформації й архівними 

установами [2]. Через веб-портал «Архіви України» можливий доступ на веб-

сайти обласних державних архівів та прирівняного до них архіву м. Києва. Вони 

мають потужний електронний науково-довідковий апарат, що дає можливість 

користувачам ознайомитись з ними. 

Одним із стратегічних напрямків організації доступу до архівної інформації 

та забезпечення збереженості документів – є оцифрування документів архівними 

установами і надання до них доступу через Інтернет. Кожен державний архів 

створює до цифрового фонду користування документами НАФ власний 

електронний довідковий апарат. Доступ до цифрових копій архівних документів 

через мережу Інтернет надається переважно у формі он-лайн виставок [3]. 

Засобом реалізації інформатизації є комп’ютеризація, але вона забезпечує 

лише одну ланку – програмно-технологічне і матеріально-технічне забезпечення 

технологічних процесів завдяки обчислювальній техніці, інформаційним 

системам та базам даних. Тому поняття інформатизації не підміняє поняття 

комп’ютеризації архівної справи, а за значенням і змістом набагато ширше від 

нього і узагальнено може бути вирішеним як проблема доступу до архівної 

інформації. 

Отже, основними перспективними напрямами інформатизація архівної 

галузі, розвитку інформаційних ресурсів архівів та організації їх використання є: 

створення окремими архівами власних веб-ресурсів та веб-сторінок окремих 

архівів; формування власної технології щодо користування архівними ресурсами; 

оцифрування документальних ресурсів з метою надання користувачам 

безпосереднього доступу до інформації. 
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УДК 021.4:027.6 

Олена Постельжук, Тетяна Гузь 
БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ЛЮДЕЙ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ: СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ 

Бібліотечно-інформаційне обслуговування населення завжди є на часі та 

потребує постійного удосконалення. Проте найбільшої уваги це питання 

потребує, коли мова йде про бібліотечно-інформаційне обслуговування осіб з 

інвалідністю. Адже бібліотеки як інформаційні, культурні та просвітні центри 

зобов’язані приділяти особливу увагу таким користувачам. Тому на сьогодні 

значна кількість наукових бібліотек плідно працює над створенням 

інформаційних центрів для підвищення поінформованості та освіченості людей з 

інвалідністю, розширення кола спілкування, забезпечення самореалізації та 

інтеграції їх у громадянське суспільство. 

Бібліотечне обслуговування людей з інвалідністю є предметом активного 

дослідження з точки зору історіографії, вивчення міжнародного досвіду, теорії та 

практики обслуговування й впровадження новітніх технологій у роботу бібліотек 

у цьому напрямку. Над цими проблемами активно працювали такі науковці, як: 

Н. Ашаренкова, О. Воскобойнікова-Гузєва, Н. Кунанець, А. Литвин, 

О. Малиновський, В. Пашкова, П. Таланчук, В. Ярощук та інші.  

Метою розвідки є аналіз особливостей бібліотечно-інформаційного 

обслуговування користувачів з інвалідністю в наукових бібліотеках України. 

Наше дослідження ґрунтується на аналізі веб-сайтів обласних універсальних 

наукових бібліотек України (далі ОУНБ) з точки зору бібліотечно-інформаційного 

обслуговування користувачів з інвалідністю. 

Зазначимо, що спеціалізовані інформаційні центри для користувачів із 

обмеженими фізичними можливостями створені та активно діють на базі 

Рівненської, Херсонської, Вінницької, Чернігівської, Тернопільської, 

Житомирської обласних універсальних наукових бібліотек. Використання нових 

комп’ютерних технологій та Інтернету принесли в діяльність цих бібліотек нові 

види послуг, що розширюють можливості обслуговування всіх груп користувачів. 

На сьогодні інтелектуальний доступ користувачів з інвалідністю до ресурсів 

згаданих наукових бібліотек здійснюється шляхом надання їм документів 

альтернативних форматів (великими літерами, шрифтом Брайля, записаних на 

СD, відеокасети з субтитрами). Але найбільш перспективним напрямом в 

інформаційному обслуговуванні цих користувачів є залучення безмежних 

можливостей сучасних комп’ютерних технологій, спеціального обладнання та 

програмного забезпечення. При неможливості фізичного доступу до бібліотечних 

послуг бібліотекарі пропонують користувачам обслуговування у віртуальному 

http://tsdea.archives/
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режимі, користування онлайновим каталогом, віртуальною довідковою службою, 

чатами, блогами, обслуговування вдома бібліотечними або соціальними 

працівниками, замовлення книг по телефону або електронною поштою, тощо. 

Наприклад, Рівненська ОУНБ має у своєму арсеналі найрізноманітніші 

методики спілкування з користувачами-інвалідами, у тому числі – дистанційного. 

На веб-сайті бібліотеки часто розміщуються виставки творчих робіт земляків, 

віртуальні подорожі, ведуться різноманітні мистецькі рубрики. Також у 

книгозбірні працює електронна правова громадська приймальня, організовуються 

правові семінари для керівників громадських організацій інвалідів.  

Вагомим здобутком Рівненської ОУНБ є створення та формування фонду 

аудіокниг, а також аудіоподкастів для незрячих та слабкозорих людей. Розділ веб-

сайту бібліотеки «Аудіоподкасти» складається із тематичних підрозділів, а саме: 

«Дитяча література», «Мистецтво», «Повір у себе», «Аудіокниги» тощо, які в 

свою чергу наповнюються відповідною літературою. Значну кількість книг 

озвучують працівники книгозбірні і лише підрозділ «Дитяча література» 

запозичений з проекту «Почитайка» на сайті Національної бібліотеки України для 

дітей. Це єдиний такий проект серед ОУНБ України, що постійно оновлюється та 

активно діє на рівненському бібліотечному сайті. Крім того, для людей з 

порушеннями слуху в книгозбірні створена колекція фільмів з субтитрами та 

«жестовим» супроводом. Особливим напрямом в діяльності РОУНБ є створення 

інформаційного бюлетеня «Інва.net», який виходить двічі на рік, з метою 

інформаційного забезпечення й підвищення освіченості людей з фізичними 

обмеженнями, подолання їх інформаційної замкнутості, сприяння реабілітації та 

інтеграції в громадянське суспільство.  

Варто зазначити, що за підтримки посольства США в Україні у Рівненській 

та Херсонській ОУНБ розпочали роботу центри «Інтернет-Окуляр» для людей з 

вадами зору та незрячих. У центрах за допомогою консультанта можна навчитися 

працювати за комп’ютером, шукати інформацію в мережі Інтернет, друкувати 

текст десятипальцевим методом за допомогою програм збільшення зображення, 

синтезатора мови та клавіатурного тренажера. Центри оснащені комп’ютерами із 

підключеним брайлівським дисплеєм для редагування тексту, а також лазерним і 

брайлівським принтером та тифлоплеєром, що дозволяє без проблем працювати в 

мережі Інтернет людям із вадами зору. 

Вагомим здобутком у цьому напрямі є створення порталу «Інформаційно-

ресурсного центру для людей із обмеженими можливостями» Сумською ОУНБ. 

Метою діяльності порталу є інформаційне забезпечення потреб людей з 

обмеженими фізичними можливостями, задоволення їх потреб в отриманні новин, 

on-line спілкування на форумах, розміщення оголошень тощо. 

Однак, незважаючи на актуальність неодноразово порушеного в науковій 

літературі питання бібліотечно-інформаційного забезпечення користувачів з 

інвалідністю, все ж на практиці незначна кількість наукових бібліотек активно 

працює в цьому руслі. Уваги потребує науково-методичне, технічне, 

інформаційне розроблення цього важливого напряму роботи бібліотек.  
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УДК 070:004(091) 

Мирослава Сапіжук 

ЕТАПИ ЕВОЛЮЦІЇ ЕЛЕКТРОННИХ ЖУРНАЛІВ 

На початку ХХІ століття журнали залишаються пріоритетною формою 

наукової комунікації, а електронні починають здобувати першість, що належала 

кілька століть журналам друкованим. Електронний журнал не змінив сутнісних 

функцій журнальної моделі наукової комунікації – джерела першопублікації 

наукової ідеї – моделі, що з’явилася кілька століть тому, і, незважаючи на пошуки 

альтернативних шляхів на різних етапах, була і залишається ефективною, 

пріоритетною та вдалою у письмовій науковій комунікації.  

На основі досліджень виділяють такі етапи еволюції електронних журналів. 

Етап модернізації (1960-1970рр.) характеризується початком використання 

комп’ютерів для виробництва традиційних (друкованих на папері) публікацій та 

розповсюдженням текстів статей в електронній формі, причому електронна версія 

повністю еквівалентна друкованій і може бути використана для виробництва 

друкованої форми. 

Саме 1960-ті роки можна вважати початком активних досліджень у всіх 

ділянках новітніх інформаційних технологій, створення електронних публікацій 

та пошукових систем, у тому числі передумов появи електронних журналів. 

Ще одним експериментальним напрямом став пошук нових шляхів 

розповсюдження наукових публікацій серед передпратників (окремих копій статей – 

тематично чи за конкретним замовлення). До цього можна додати і експерименти у 

розповсюдженні змісту журналів, з яких передплатник уже обирав і замовляв потрібні 

йому статті. Таким чином уже тоді формувалися технології електронної доставки 

документів та налаштування профайла інтересів науковця чи групи науковців. 

Серед головних проблем, що заважали широкому впровадженню 

електронних журналів у 1970-1980-ті роки, були: 1) недостатня кількість 

комп’ютерів (як для авторів для підготовки публікацій, так і для можливих 

користувачів). 2) технологічні бар’єри, наприклад, телекомунікаційні проблеми, 

слабкий чи повільний зв’язок, недостатньо якісні комп’ютери. 3) 

неналагодженість механізму стимулювання потенційних авторів для публікацій в 

оригінальних електронних журналах: відсутність гонорару, незабезпечення 

охорони авторського права, невпевненість у широті читацької аудиторії [1]. 

Інноваційний період (1980-ті – початок 1990-х рр.) – етап активних 

експериментів з новими можливостями (властивостями) комп’ютерних технологій 

для створення електронних журналів. Активізація роботи зі здійснення досліджень, 

експериментів зумовила появу власне перших електронних журналів, як 

(здебільшого) паралельних (тотожних друкованим), так і оригінальних, що доступні 

в режимі он-лайн або як запис на дискеті (компакт-диску), чи як поєднання цих 

варіантів. Хоча електронні журнали ще не здобули особливого успіху, оскільки 

немає відповідних програм (стандартів, протоколів) і координованих міжнародних 

телекомунікаційних мереж, а також у зв’язку з незручними інтерфейсами. 

Наприкінці 1980-х років активізується процес надсилання статей 

передплатникам в електронному вигляді через FTP, деякі повні тексти статей 

стають доступними через бази даних. Окремі журнали починають 
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розповсюджуватися на дискетах чи інших носіях інформації [2]. 

Етап трансформації (з 1991 року і дотепер). З появою World Wide Web – 

технологій, що поєднали текст, зображення та гіперпосилання, розпочалася нова 

ера електронних журналів та електронних комунікацій у цілому. З виникненням 

нових систем навігації та перегляду інформації, а також форматів PDF, HTML, 

стандартів SGML, XML і Metadata користувачі отримали уніфіковану форму 

представлення та доступу до мережевих ресурсів. Фундаментально покращено 

сутність електронного журналу, з’являються значні переваги порівняно з 

друкованим. Генерується практично новий вид електронного журналу, що справді 

має якісні ознаки та характеристики електронного видання: гіпертекстові 

посилання, гіпермедіа, зображення, звук тощо. Дедалі частіше електронні 

журнали створюються початково для електронного середовища. 

Для бібліотек настає новий час. Вони вже починають поєднувати роботу з 

традиційною (друкованою) колекцією зі створенням електронної, а приблизно з 

середини 1990-х років розвивати власні стратегії – індивідуальні чи колективні – у 

роботі з електронними колекціями, в тому числі електронними журналами.  

На сьогодні тривають експерименти у технологіях доступу, налаштуванні 

систем автоматизації, створенні спеціалізованого програмного забезпечення для 

управління інформаційними ресурсами, зокрема колекціями електронних 

журналів у бібліотеках. 

Таким чином, електронні журнали відкривають нові можливості перед 

науковими бібліотеками і, найвірогідніше, ще протягом тривалого часу 

співіснуватимуть поряд із друкованими. 
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УДК 021 

Оксана Семерей, Тетяна Жалко 

БІБЛІОТЕКИ АНТИЧНОЇ ГРЕЦІЇ 

Античні держави Греція і Рим створюють перші публічні бібліотеки, що були 

доступними лише для патриціїв, тобто ними мала змогу користуватися тільки 

верхівка. Широке розповсюдження знайшли приватні бібліотеки знаті. 

Перші згадки про публічні бібліотеки в Греції належать до ІV ст. до н. е. 

Відомо, що одна з таких бібліотек була організована правителем Афін [1]. 

Публічні та власні бібліотеки в Афінах були настільки укомплектовані 

інформативно, що сицилійському історику Тімею довелося витратити 30 років для 

занять у них науковими дослідженнями. Відомості про діяльність цих бібліотек не 

збереглися [2]. 

Найбільш відомою була книгозбірня в Олександрії Єгипетській – 

стародавньому науковому центрі греків, створена в ІV ст. до н. е. правителями 

Єгипту. Олександрійська бібліотека і створений на її базі Музей – це й науковий 

http://www.disslib.org/evoljutsia-naukovykh-ujavlen-pro-bibliotechnu-tekhnolohiju-ukrayiny.html
http://www.disslib.org/evoljutsia-naukovykh-ujavlen-pro-bibliotechnu-tekhnolohiju-ukrayiny.html
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інститут, і величезна книгозбірня. Багато з того, що вважається основами нашого 

знання, нашої країни і науки, було знайдено, встановлено, записано вченими, що 

групувалися навколо Олександрійської бібліотеки. Книги збирались із «Будинків 

життя», котрі ще діяли в Єгипті. Птоломей ІІ надсилав у всі кінці світу послів за 

цінними книгами; саме ним була викуплена бібліотека Аристотеля. Птолемей 

наказував відбирати книги в усіх, хто припливав в Олександрію, а замість них 

видавати копії. Коли в Афінах був голод, правитель погодився продати грекам 

хліб за умови одержати для копіювання рукописи Есхіла, Софокла, Еврипіда. 

Греки погодилися дати рукописи за великий заклад золотом. Птоломей залишив 

оригінали, жертвуючи закладом [1].  

На думку дослідників, у період найвищого розвитку фонд Олександрійської 

бібліотеки досяг мільйона примірників, хоча точної цифри ніхто не знає. Тут були 

зосередженні рукописи Греції, Ефіопії, Персії давньогрецькою мовою і мовою 

хінді.  

Головна бібліотека Греції в 47 р. до н. е. була знищена від пожежі, що 

виникла внаслідок вуличних боїв, коли місто захопив Юлій Цезарь. Сподвижник 

Ю. Цезаря Марк Антоній через кілька років частково відновив бібліотеку. Він 

привіз в Олександрію і подарував єгипетській цариці Клеопатрі 200 тис. 

рукописів, захоплених римлянами в іншій знаменитій бібліотеці стародавнього 

світу – Пергамській [1]. Місто Пергам, від якого і пішла назва «пергамент», 

знаходилося в Малій Азії, на території сучасної Туреччини. Вдруге бібліотека 

згоріла 391 року, її спалили фанатики-християни для того, щоб «під корінь» 

знищити науку язичників. І знову вдається відродити бібліотеку. Остаточно вона 

була знищена вже у VІІ ст. під час завоювання Єгипту арабами [2]. 

Варто зазначити, що через кілька століть ті ж араби, нащадки попередніх 

фанатичних ревнителів віри, почали розшукувати випадково уцілілі грецькі 

манускрипти, старанно перекладаючи їх арабською мовою і знову збирати в 

бібліотеки, але вже в нових центрах культури. 

У 310-240 рр. до н. е. в Олександрійській бібліотеці працював Каллімах –

учений, поет, автор близько 800 творів з історії, граматики, поезії. Головною 

працею, що обезсмертила ім’я Каллімаха, була знаменита «Таблиця тих, хто 

прославився в усіх галузях знань, і того, що вони написали в 120 книгах» [1]. 

Близько 1/8 частини фонду Олександрійської бібліотеки відбито в цих 

«Таблицях», що одночасно були і систематичним каталогом, і бібліографічним 

покажчиком. Ця праця не збереглася, до нас дійшла граматика співробітника тієї 

ж бібліотеки Аристофана з Візантії «Про таблиці Каллімаха».  

На сучасному етапі уряд Єгипту й Олександрійський університет спільно з 

ЮНЕСКО і згідно з програмою ООН розробили проект відродження знаменитої 

бібліотеки. Передбачається створити нове, оснащене сучасною технікою зібрання, 

яке на порозі третього тисячоліття поверне собі минулу славу. Через комп’ютерну 

мережу воно буде зв’язане з архівами і центрами документації всього світу. 

Таким чином, книгозбірні античної Греції протягом свого існування 

розвивалися, доповнювалися необхідними факторами розвитку і науковою базою 

і з плином часу перетворилися в певний соціальний інститут.  
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УДК 930.253 (430) 

Валерія Солодова, Віктор Саранча 

ІНТЕРНЕТ-ПРЕДСТАВНИЦТВО ФЕДЕРАЛЬНОГО АРХІВУ 

НІМЕЧЧИНИ: СТРУКТУРА ТА ІНФОРМАЦІЙНЕ НАПОВНЕННЯ 

В умовах розвитку електронних технологій для кожної організації та 

установи стало необхідним мати власний web-сайт для поширення інформації, 

залучення уваги цільової аудиторії та популяризації своїх послуг. 

Хоча державні установи не становлять один одному конкуренції, а 

створюють суцільний інформаційний простір, проте створення індивідуального 

web-сайту є важливим  з точки зору забезпечення повноцінного комплексного 

представництва власних інтересів в мережі Інтернет. 

Інтернет-представництва архівних установ країн ЄС надають широкий 

спектр інформаційних послуг, які ми розглянемо на прикладі Федерального 

архіву Німеччини. ФРН є федеративною державою і організація архівної справи в 

країні повною мірою відображає цей принцип державного функціонування. Вона 

цілком орієнтована на адміністративні та історичні особливості земель [1, с.197].  

Метою даної роботи є визначення структури та інформаційного наповнення 

web-сайту Федерального архіву Німеччини. 

 Федеральний архів Німеччини створено у 1952 р., з 1998 р. архів перебуває у 

підпорядкуванні Міністерства культури, його споруди знаходяться в місті 

Кобленц. Колекція Німецького федерального архіву складається з документів, які 

охоплюють імперське минуле Німеччини, період існування Німецької 

Демократичної Республіки і Західної Німеччини до об'єднання та сучасну ФРН. 

Крім державних документів, в архіві зберігаються історичні колекції та матеріали, 

що відносяться до діяльності політичних партій та громадських організацій країни 

[3].  

Федеральний архів Німеччини останнім часом значно активізував роботу по 

розширенню можливостей доступу користувачів в онлайн-режимі по каналах 

Інтернет до власних архівних матеріалів. На web-сайті його працівники регулярно 

розміщують інформацію з ресурсів Архівного фонду, що дає можливість 

бажаючим ознайомитися з життям і діяльністю видатних особистостей 

Німеччини. Так, одне з останніх оновлень –  19.04. 2017 р. присвячене ювілейній 

даті – 50-ти річчю від дня смерті першого федерального канцлера Німеччини 

Конрада Аденауера (19.04.1967 р.) Федеральний архів Німеччини надав 

можливість відвідувачам сайту ознайомитися в «online-режимі» з численними 

архівними матеріалами, присвяченими різним аспектам діяльності екс-канцлера 

К. Аденауера, який керував країною майже 15 років (з 1949 р. по 1963 р.) [2].  

Розглянемо більш детальніше структуру даного web-сайту [3]. З метою 

надання можливості ознайомлення з фондами архіву на основі оцифрованих 

архівних матеріалів, картографічних матеріалів, кіно-, фото- і фонодокументів 
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тощо створено спеціалізований дослідницький портал. Безкоштовна послуга 

включає в себе пошук каталогів і прямий доступ до даних.  Всі представлені на 

порталі архівні матеріали умовно згруповані за такими часовими періодами: 

 Священна Римська імперія (1495–1806 рр.); 

 Німецький Союз (1815–1866 рр.), включаючи Північно-німецький союз 

(1867–1871 рр.); 

 Німецька імперія (1871–1945 рр.), включаючи Веймарську Республіку 

(1918–1933 рр.); 

 Окупаційні зони союзників (1945–1949 рр.); 

 Німецька Демократична Республіка (1949–1990 рр.); 

 Федеративна Республіка Німеччини (з 1949 р. – по т / ч). 

База даних «Використання медіа-кіно онлайн» дозволяє користувачам 

шукати  і переглядати більше 70 000 відеоматеріалів із Відділу кіноархіву 

Федерального архіву.  

У цифровій базі даних зображень близько 11 мільйонів зображень, 

аерофотозйомок і плакатів по німецькій історії, які зберігаються у федеральному 

архіві. Можна знайти необхідне зображення, скориставшись навігатором пошуку.  

Видання «Файли в рейхсканцелярії Веймарської республіки» дозволяє 

здійснювати пошук в онлайн-версії раніше випущених томах видання.  

Портал цифрового кіно дозволяє досліджувати, кадрувати і завантажувати 

фільми з фонду федерального архіву.  

В інтернет-версії меморіальної книги «Жертви переслідування євреїв під час 

нацистського режиму в Німеччині 1933 – 1945 рр.» можна знайти імена жертв 

переслідувань євреїв, використовуючи форму пошуку. 

Інвентаризація джерел з історії евтаназії злочинів 1939-1945 рр. дає огляд 

архівного матеріалу, який описує організовані вбивства нацистського режиму 

людей з психічними захворюваннями. 

В останні роки Федеральний архів Німеччини велику увагу приділяє 

питанням створення, обробки і зберігання електронних документів. Для цих цілей 

він налагодив випуск з 2013 р. галузевого спеціалізованого журналу «Форум», в 

якому публікуються статті і звіти з даної проблематики. Цей спеціальний журнал 

Федерального архіву прагне з'ясовувати місце і значення Федерального архіву на 

шляху до створення сучасного віртуального читального залу, узагальнює 

накопичений досвід по дигіталізації архівних фондів і обговорює нові стратегії і 

вимоги часу на цьому шляху [2]. 

Отже, у ході роботи було досліджено структуру та інформаційне наповнення 

web-сайту Федерального архіву Німеччини. Більшість державних архівів країн ЄС 

і США мають свої Інтернет-представництва, цей факт дає можливість продовжити 

подібні студії й розширити їх застосовуючи  метод порівняльного аналізу. 
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УДК 004.41/42 

Олена Соменко 

ВИКОРИСТАННЯ АПАРАТНО-ПРОГРАМНОГО КОМПЛЕКСУ 

«ARDUINO + СКМ SAGE» У НАУКОВО-ДОСЛІДНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
В статті розглядаються переваги використання вільнопоширюваного апаратного та 

програмного забезпечення для організації навчально-дослідницької роботи майбутніх вчителів 

природничо-математичних дисциплін. Процес та методика створення зазначеного обладнання 

може бути корисна студентам фізико-математичних факультетів та сприяти розвитку 

їхньої пізнавальної активності та дослідницької роботи в рамках навчальної діяльності в 

університеті. 

Ключові слова: Arduino, СКМ Sage, SageMathCloud, вчителі природничо-математичних 

дисциплін, вільнопоширюване апаратне та програмне забезпечення, навчально-дослідницька 

робота, моніторинг даних. 
 

The article discusses the benefits of using freely distributed hardware and software for teaching and 

research future teachers of natural and mathematical sciences. The process and method of creating this 

equipment can be useful to students in Physics and Mathematics and promote their cognitive activity and 

research training activities within the university. 

Keywords: Arduino, SCM Sage, SageMathCloud, teachers of natural and mathematical sciences, free 

distributed hardware and software, training and research, monitoring data. 

 

Запровадження ефективних інноваційних технологій та новітніх досягнень у 

методичному забезпеченні навчально-пошукової і науково-дослідницької 

діяльності є однією з найбільш вагомих сучасних проблем системи фізичної 

освіти, а її вдосконалення з урахуванням здібностей кожного з студентів, як 

потенційних майбутніх науковців, є актуальною дидактичною проблемою. Саме 

тому процес навчання фізики має формувати в них компетентність досліджувати, 

інтегрувати знання, бачити і розуміти практичні застосування отриманих знань та 

робити спроби відшуковувати варіанти нових застосувань набутих фізичних знань 

за умов зміни параметрів перебігу досліджуваних явищ і процесів та в галузі 

інших природничих дисциплін. Широке впровадження у всі сфери діяльності 

людини комп’ютерної техніки відкриває перспективи для поглиблення, 

розширення, закріплення результатів пошуку, активізації пізнавальної діяльності, 

аналізу й узагальнення результатів наукового і навчального процесу. 

Провідна ідея дослідження пов’язана з необхідністю розв’язання важливих 

прикладних проблем: розробка методики комплексного комп’ютерно- та хмаро 

орієнтованого навчання фізики у системі фізичної освіти на основі інформаційно-

комунікаційних технологій. Адже своєчасне включення і вивчення нових і 

останніх досягнень комп’ютерних та хмарних технологій, стрімке впровадження 

їх у всі сфери діяльності людини, а отже і в освітній простір – освітнє середовище 

http://www.vniidad.ru/index.php?option=com_%20content%20&view=article&id=1860:2013-03-14-12-58-51&catid=256:2013-05-17-07-30-26&Itemid=804
http://www.vniidad.ru/index.php?option=com_%20content%20&view=article&id=1860:2013-03-14-12-58-51&catid=256:2013-05-17-07-30-26&Itemid=804
http://www.bundesarchiv.de/index.html.de
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загальноосвітньої школи та вищих навчальних закладів – впливає на відповідну 

підготовку учнів та студентів з фізики і є дієвим засобом здобуття, узагальнення 

та поглиблення фізичних знань, озброєння студентів сучасними технологіями 

навчання, що дозволяє підвищити якість підготовки та одночасно спрямувати їх 

на дослідницьку та наукову діяльність. 

Для реалізації потенціалу комп’ютерної техніки у науково-дослідницькій 

діяльності з природничих дисциплін проводяться розробки та методичне 

опрацювання ряду комп’ютерних навчальних систем, що використовують 

цифрові вимірювальні прилади та опрацювання одержаних експериментальних 

результатів за допомогою електронно-обчислювальної техніки. Можна виділити 

основні розробки, що використовуються під час експериментування з фізики, 

зокрема: «L-микро®» – являє собою єдину систему у вигляді експериментального 

середовища, що об'єднує обладнання і набори для практикуму. Основним 

елементом «L-микро®» є персональний комп’ютер з вимірювальним блоком. Для 

проведення вимірювань слугують датчики фізичних величин, які під’єднуються 

до вимірювального блоку; цифрові лабораторії: а) «Архімед» – обладнання для 

проведення широкого спектру досліджень, демонстрацій, лабораторних робіт з 

фізики, біології та хімії. Комплект включає переносні комп’ютери NOVA 5000 

або вимірювальні інтерфейси USBLink. У всі комплекти входять набори датчиків, 

а також програмне забезпечення для збору, аналізу та обробки даних; б) «Phywe», 

що охоплює комплекти обладнання і передбачає можливість виконання базового 

набору експериментів в рамках класичної та сучасної науки [1-3]. 

Зазначені комплекти мають закрите програмне забезпечення, яке не дозволяє 

вносити зміни та адаптувати систему під вимоги будь-якої дослідницької 

тематики, який передбачається навчальними програмами, що змінюються, а як 

наслідок унеможливлює якісно і повною мірою використовувати комплекти під 

час виконання будь-яких досліджень з фізики, як за планом викладача (вчителя), 

так і з урахуванням відповідно створених умов. 

Закритий програмний код є наслідком комерційної складової зазначених 

проектів, він не дає змоги користувачу змінювати та вносити корективи як у 

форматі отримуваних результатів, так й у вигляді способів представлення їх на 

екрані монітора. Ще однією суттєвою проблемою в більшості подібних систем є 

неможливість обробки результатів за власним алгоритмом, а також отримання 

результатів, що не передбачені функціоналом програми. 

Спираючись на зазначене, за мету нашого дослідження було обрано ідею 

розробити комплект комп’ютерно-орієнтованого обладнання, що задовольняв би 

наступним вимогам, серед яких до основних відносяться: 

- відкритий програмний код; 

- кросплатформеність; 

- максимально доступне та функціональне програмне забезпечення для 

обробки результатів; 

- мінімальна вартість та доступність складових компонентів комплекту; 

- можливість розширювати та змінювати як апаратну, так і програмну 

частину, маючи базові знання випускників вищих навчальних закладів; 

- розвивати в студентів експериментаторські вміння і дослідницькі навички; 
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- можливість використання запропонованого обладнання у поєднанні із 

комп’ютерною технікою, під час проведення індивідуальних занять і науково-

дослідницьких проектів [4]. 

На основі аналізу програмно-апаратних розробок, що задовольняли 

вищезазначеним вимогам, було обрано відкриту апаратно-обчислювальну 

платформу Arduino. 

Для якісної, зрозумілої (методично правильної) обробки одержаних даних 

була обрана система комп’ютерної математики (СКМ) Sage – безкоштовне і 

вільно поширюване математичне програмне забезпечення, призначене для 

дослідницької роботи і використання у різних наукових галузях чисельних 

методів та ін. Однією із основних цілей створення СКМ Sage є розробка 

доступної, безкоштовної і відкритої альтернативи таким математичним пакетам, 

як Maple, Matematica, Magma і Matlab. 

Початковою метою створення системи Sage була розробка доступного, 

безкоштовного, вільнопоширюваного математичного програмного пакету, який 

би кожен міг використовувати для роботи та проведення досліджень. СКМ Sage 

створювалася на противагу комерційним математичним програмам із закритим 

вихідним кодом, тому має ряд відмінностей у порівнянні з іншими 

математичними системами. Зокрема, система Sage використовує добре відому 

мову програмування Python, тоді як інші популярні математичні програмні 

продукти, наприклад, Maple, Matematica і Matlab, використовують власні 

специфічні математичні мови. Завдяки цій особливості у користувачів системи 

з’являється можливість реалізовувати у системі Sage будь-який код, написаний на 

Python, а також, відповідно, код мови Python, створений у Sage, можна 

інтегрувати у різноманітні програмні додатки, що значно розширює можливості 

та сфери застосування математичного пакету й одночасно дає можливості 

оцінювати і реалізувати відповідні дослідницькі проекти у навчальному процесі з 

курсу загальної фізики. 

Іншою особливістю СКМ Sage є те, що при її створенні, замість того, щоб 

заново писати велику кількість основних бібліотек, як це відбувається при 

створенні більшості математичного програмного забезпечення, було об’єднано 

кращі математичні програмні продукти із відкритим вихідним кодом, такі як 

NumPy, SciPy, Matplotlib, Sympy, Maxima, GAP, FLINT, R та ще багато інших. 

Вцілому Sage об’єднує близько 100 різноманітних програм. Окрім цього, Sage 

включає і велику кількість нових власних розробок, що загалом утворює потужну 

платформу для математичних досліджень. Система надає унікальну можливість 

використовувати інструменти різних математичних пакетів та засоби 

програмування для розв’язання широкого спектру завдань. Sage включає як 

складний широкозапроваджуваний графічний веб-інтерфейс, так і інтерфейс 

командного рядка, а також передбачає роботу із іншими інтерактивними 

середовищами розробки (IDE) мови Python. 

Отже, такий підхід до створення нового математичного програмного 

забезпечення дозволив створити нову математичну систему, яка, завдяки 

відкритості програмного коду, передбачає широкі можливості модифікації, 

гнучкість роботи у комп’ютерному середовищі, швидко реагує на зміни, 
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оперативно пристосовується до нових запитів і потреб користувачів, і, крім цього, 

є безкоштовною для використання та об’єднує сотні розробників по всьому світу. 

Це дозволяє програмному продукту постійно вдосконалюватися, враховуючи 

думки, побажання і, навіть, власні розробки користувачів. Набагато якісніше і 

швидше відбувається відслідковування та виправлення помилок програми, 

додавання нових можливостей і функцій.  

Суттєвими перевагами роботи у хмарному середовищі SageMathCloud є: 

1) Надійність даних. Всі проекти та робочі аркуші зберігаються у вашому 

акаунті. Дані зберігаються у хмарі, тобто на різних комп’ютерах по усьому світу, 

тому ймовірність втрати цих даних є набагато нижчою, ніж у тому випадку, коли 

вони зберігаються тільки на вашому комп’ютері. 

2) Доступність даних. Ви можете отримати доступ до своїх даних будь-

який час та з будь-якої точки світу, маючи комп’ютер, під’єднаний до мережі 

Інтернет. 

3) Розподілення навантаження. Для ефективної обробки даних, якщо 

певний сервер виявляється перевантаженим, обчислювальне завдання 

користувача автоматично направляється до іншого сервера. Такий підхід дозволяє 

постійно підтримувати високу продуктивність та швидкість роботи ресурсу. 

4) Простота використання. Робота із SageMathCloud не потребує 

додаткового програмного чи апаратного забезпечення. 

5) Економічна ефективність. Завдяки особливостям роботи хмарного 

середовища забезпечується ефективне використання серверного часу комп’ютерів 

по усьому світу. 

6) Безкоштовність. Використання ресурсу SageMathCloud є безкоштовним 

і лише деякі послуги, як наприклад, більш якісний хостинг чи збільшення квот 

для процесора та оперативної пам’яті, надаються платно. Ці послуги дозволяють 

розв’язувати більш складні проблеми та виконувати більшу кількість обчислень 

одночасно. 

7) Співпраця користувачів. SageMathCloud має ряд інструментів для 

забезпечення ефективної взаємодії користувачів ресурсу. До цих засобів 

відноситься створення приватних, публічних чи доступних для перегляду 

проектів, а також використання чатів для спілкування. 

8) Створення контрольних точок зміни файлів. Якщо до файлу вносяться 

якісь зміни чи відбувається видалення даних, контрольні точки завжди 

дозволяють повернутися до більш ранніх версій та відновити інформацію. 

Поєднання запропонованих потужних та вільнорозповсюджуваних апаратних 

та програмних засобів дає перспективи для розкриття можливостей використання 

електронної обчислювальної техніки у науковій та дослідницькій діяльності з 

природничих галузей науки. Розроблені вимоги до підбору та методики 

використання апаратно-обчислювальних платформ; доведена доцільність 

використання комплексу Arduino+Sage у науково-дослідній діяльності студентів. 

Одержані результати (посібники, розроблена методична система, комплекс 

лабораторних досліджень та апаратно-програмні розробки) можуть бути 

рекомендовані студентам фізико-математичних факультетів вищих навчальних 
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закладів, а також бути корисними для науковців, що займаються проблемами 

розвитку і вдосконалення фізичної освіти. 
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ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ БІБЛІОТЕЧНОГО СОЦІАЛЬНОГО 

ІНСТИТУТУ КИЇВСЬКОЇ РУСІ 

Перші бібліотеки з’явились у часи створення Київської Русі. Найдавніша 

згадка про бібліотеку на Русі датується 1037 р. У літописах засвідчено, що князь 

Ярослав Мудрий збудував у Києві кам’яних собор св. Софії і передав йому 

зібрання книг [2]. 

Створення першої на Русі бібліотеки, поряд з іншими заходами в галузі 

освіти, відповідало державним інтересам і сприяло зміцненню незалежності 

церкви Київської Русі від Візантії. Певно, ця бібліотека була не тільки 

центральною книгозбірнею церкви, але й державною власністю. Кількість книг – 

невідома, тому що бібліотека не збереглась. У минулому столітті деякі історики 

вважали, що вона нараховувала «тисячі книг рукописних і різних дорогоцінних 

манускриптів, писаних на різних мовах» [3]. Зараз фахівці вважають, що 

бібліотека налічувала 500-700 томів. 

Можна припустити, що фонд цієї бібліотеки складався як з перекладної, так і 

з оригінальної літератури. Бібліотека мала «Житіє святих» – свого роду серію про 

життя видатних людей, твори енциклопедичного характеру, книги, які містили 

відомості з філософії, історії, географії, астрономії і мали велику пізнавальну та 

наукову цінність. 

У Х-ХІІ ст. створюється на Русі й оригінальна література. Митрополит 

Іларіон написав «Слово про закон і благодать». «Слово» монаха Кирила 

Туровського було написане з приводу церковних свят. Це не суто релігійні книги, 

обидві відзначаються ліризмом і зворушливістю викладу. Книга державного діяча 

«Поучение Володимира Мономаха» закликала до навчання. Вершина культури 

того часу – «Слово о полку Ігоревім». 

Велике зібрання книг церковнослов’янською і грецькою мовами мала 

бібліотека Києво-Печерського монастиря. Києво-Печерський монастир відомий 

тим, що в ньому жив і працював перший історик східних слов’ян Нестор, освічена 

людина свого часу, яка володіла багатьма мовами, автор «Повісті временных лет», 

«Чтенія про князів Бориса і Гліба» і «Житія Феодосія Печерського». У «Повісті 



     Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції  

 281 

временных лет» він дав узагальнену картину життя і розвитку народів Київської 

Русі. 

Монастирі ХІ ст. відігравали важливу роль у розповсюдженні грамоти й 

освіти, ведучи літописи і переписуючи книги. Статут монастирів передбачав 

посаду книгозберігача і зобов’язував монахів читати книги. До навали татаро-

монголів існувало вже близько 70-ти монастирів з бібліотеками. Фонд лише 

богослужбової літератури нараховував 90 тисяч назв. Монастирські бібліотеки 

збирали і розповсюджували в першу чергу релігійну літературу, але одночасно 

були і центрами світської літератури. 

Найбільшим центром культури був Новгород Великий. Більше половини 

загальної кількості стародавніх книг ХІ-ХІV ст. збереглося саме у Новгороді. 

Місто не постраждало від татаро-монгольської навали, протягом століть 

накопичувало і зберігало давні пам’ятки руської писемності. Знаходилися вони в 

Софійському соборі. У бібліотеку приїздили з віддалених монастирів і 

переписували тут книги. Фонд Софійської бібліотеки нараховує близько тисячі 

рукописів у шкіряних оправах і стародрукованих видань [1]. 

Літописи стверджують: у Києві та Новгороді не лише існували школи, 

училища, бібліотеки, а й жили справжні любителі книг. До недавнього часу, 

майже до половини ХХ ст., існувала думка, що грамотність, освіченість у 

стародавній Русі були привілеєм духовенства та князів. Проте в 1951 р. у 

Новгороді археологами знайдена берестяна грамота – невеличкий темнуватий 

шматочок березової кори з текстом. Подальші відкриття довели – грамота відома 

в Новгороді з Х ст. не тільки боярам, князям але і купцям, ремісникам, селянам 

[1]. Нерідко й жінки володіли письмом і були освіченими. 

Найбільш значними бібліотеками на Русі в ХІV-ХVІІ ст. були бібліотеки 

Соловецького монастиря (1478 книг у 1676 р.), Кирило-Білозерського (≈ 1920 

книг у 1664 р.), Києво-Печерського. У фондах цих бібліотек зберігалася 

переважно релігійна література: твори діячів церкви, псалтирі, служебники, 

молитовники й інші. Зберігалась і література з вітчизняної історії – староруські 

літописи, історичні пісні та сказання, повісті про великих князів та московських 

царів, історії міст і монастирів. Книжкові фонди монастирських бібліотек 

поповнювалися за рахунок обміну (книгами) з бібліотеками інших монастирів, 

внесків князів, бояр, духовенства: іноді книги для монастирських бібліотек 

переписувалися або привозилися з-за кордону [3]. 

Таким чином, монастирі були основним місцем зберігання пам’яток 

давньоруської писемності та книг, що дійшли до нас завдяки існуванню 

монастирських бібліотек. 
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УДК 659:004 

Євгенія Фісенкова 

ОСОБЛИВОСТІ ТА ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ВПЛИВУ РЕКЛАМИ 

Реклама є однією з інформаційно-комунікативних форм, функціональне 

призначення якої – познайомити широку аудиторію споживачів з ідеями, якістю 

товарів та послуг з метою їхньої пропаганди та розширення збуту. Будь яка 

реклама – це джерело інформаційного впливу на свідомість людини з метою зміни 

її поведінки залежно від виду та мети створення рекламного продукту.  

Ключовим фактором у здійсненні інформаційного впливу реклами є зміна 

поведінки споживачів. Вона є очікуваною реакцією виробників рекламної 

продукції й не залежить від виду та призначення реклами.  

Історично реклама з’явилась у вигляді інформаційних повідомлень про ту чи 

іншу послугу або товар. Згодом, із середини XIX століття стало зрозуміло, що від 

того, як поводить себе споживач товарів, значною мірою залежать всі процеси, що 

відбуваються в економіці. Знаменита фраза «реклама – двигун торгівлі» була 

виголошена пізніше – на початку XX ст., й це стало шляхом до початку ери 

споживання, у становленні і розвитку якої комерційна реклама відіграла 

непересічну роль.  

Сучасна реклама не стільки інформує споживача про товари, скільки формує 

суспільну думку щодо необхідності користуватись ними. Відомий дослідник 

сучасного суспільства Г. Маркузе ще в 1968 р., в роботі «Одновимірна людина» 

зазначав, що реклама перестає бути просто рекламою, вона стає способом життя. 

Тобто реклама вже давно перестала бути суто комерційним явищем, вона несе 

також і соціальний зміст. 

Сучасні дослідники вирізняють дві традиції щодо природи інформаційного 

впливу реклами, які умовно можна назвати «німецькою» і «американською». 

Перша традиція розглядала рекламу як спосіб психологічного впливу на 

споживачів. Створювачі реклами вважали, що їх головне завдання полягає в тому, 

щоб знайти способи впливу на волю людини, що забезпечують можливість 

породження потреб у рекламованих товарах. Передбачалося, що потреби можна 

створювати штучно, наприклад шляхом навіювання. Друга традиція орієнтувалася 

на процеси опредметнення потреб та їх актуалізації (посилення) засобами 

реклами. У рамках першої методології реклама повинна була впливати на 

людину, «змушуючи захотіти» придбати рекламований товар, в рамках другого 

вона впливала на вибір товарів і послуг, на прийняття рішення. Для сучасного 

виробництва характерна тенденція створення товарів, про властивості яких 

споживачі спочатку нічого не знають. Сучасні технології випереджають попит. 

Виникає ілюзія, що реклама породжує потребу. Саме тому на сьогодні класична 

німецька методологія створення реклами все ще знаходить послідовників. 

На даний час реклама фактично просуває дві структури – образ життя у 

вигляді типових ситуацій і товар, що відповідає цьому образу. Таким чином, 

інформаційний вплив реклами вже давно розповсюдився за межами лише 

товарних ринків, сьогодні реклама працює на ринку сенсів, стилів та образів 
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життя і фактично стає частиною масової культури. Сучасна реклама напряму 

впливає на масову свідомість, оскільки вона: 

– точно формулює адресні послання; 

– ці послання повторюються багатократно; 

– діє на аудиторію ситуаційно та емоційно, тобто в зрозумілій та простій 

формі; 

– поєднує ці послання з товарами таким чином, що пропонує не тільки товар, 

а і спосіб життя при його споживанні. 

Основним джерелом інформаційного впливу сучасної реклами є 

застосування маніпулятивних технологій. На сьогоднішній день реклама не тільки 

повідомляє про наявність певного товару чи послуги, але й впливає на свідомість 

та підсвідомість потенційного споживача, переважно за допомогою різноманітних 

психологічних методик. Таким чином, реклама виявляється свого роду 

«соціальним наркотиком» – граючи на властивому будь-якій людині бажанні 

щось у житті змінити, реклама пропонує задовольнятись лише новою річчю, 

представляючи товар як відчутний знак реальних змін. У більшості випадків цей 

вплив здійснюється приховано. Особлива увага при цьому приділяється розробці 

проблем психології сприйняття, розуміння й запам’ятовування рекламного 

повідомлення, а також лінгвістики, психології та іншим аспектам.  

Для ефективного досягнення власних цілей сучасна реклама застосовує 

механізми інформаційного впливу на масову аудиторію, найпоширенішими серед 

яких є зараження, навіювання та наслідування. 

Отже, реклама є однією з інформаційно-комунікативних форм, 

функціональне призначення якої – познайомити широку аудиторію споживачів з 

ідеями, якістю товарів та послуг з метою їхньої пропаганди та розширення збуту.  
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РОЗДІЛ ІХ 

Сучасні проблеми інклюзивної освіти 

 

УДК 378.147:811.1:376.2 

Ольга Дацків 

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ ДО 

ЗДІЙСНЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ 

Інклюзивне навчання є однією із форм навчання дітей з особливими 

освітніми потребами, яке забезпечує право кожної дитини навчатися в 

загальноосвітньому закладі за місцем проживання із забезпеченням усіх 

необхідних для цього умов. В Україні модель такої освіти почала набувати 

значення переважно за ініціативи батьків і громадських організацій. На цей час 

підтримку інклюзивної освіти задекларовано на найвищому державному рівні, 

однак існує чимало проблем впровадження цієї форми освіти, які потребують 

дослідження і вирішення. 

Англійське слово “inclusion” перекладається як “включення”. Сутність 

терміна “інклюзія” полягає в адаптації системи освіти до потреб дитини. 

Запровадження в Україні інклюзивного навчання передбачає подолання 

існуючих у суспільстві стереотипів щодо навчання дітей із різними 

порушеннями психофізичного розвитку з їхніми здоровими однолітками.  

У державних документах, що регулюють запровадження інклюзивного 

навчання поставлені три головні завдання: створення умов для вільного доступу 

дітей з обмеженими фізичними можливостями до приміщень навчальних 

закладів; забезпечення наукового, навчально-методичного супроводу, створення 

нормативно-правової бази цього процесу; підготовка педагогів до роботи з 

дітьми, які мають особливі освітні потреби та формування відповідного 

ставлення до таких учнів їх здорових однолітків. 

На вирішення цих завдань Наказом МОН № 912 від 01.10.10 року було 

затверджено Концепцію розвитку інклюзивної освіти в Україні [2], почалася 

розробка спеціальних навчальних планів та методичних посібників, що 

стосуються особливостей навчання дітей з особливими потребами, з 2010-2011 

навчального року в режимі експерименту з даної проблеми працюють навчальні 

заклади м. Києва та Львівської області. 

Передбачалось організувати в школах психологічні консультації, ввести 

нову посаду – асистент вчителя, забезпечити школи логопедами, фізичними 

реабілітологами, корекційними педагогами тощо, у вищих навчальних закладах 

впровадити систему спеціальної підготовки та перепідготовки педагогічних 

кадрів. 

Однак, недосконалість законодавства у галузі освіти, що зумовлює 

відсутність механізмів розвитку та фінансування системи інклюзивного 

навчання; недостатнє матеріально-технічне та кадрове забезпечення 

загальноосвітніх навчальних закладів (відсутність спеціального допоміжного 

навчального обладнання, спеціально розроблених навчальних методик та 

програм інклюзивного навчання, недостатня чисельність спеціально 
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підготовлених фахівців для роботи з інвалідами); непристосованість будівель 

загальноосвітніх навчальних закладів для безперешкодного доступу до них учнів 

із різними нозологіями захворювання; недостатня психологічна готовність учнів 

та педагогів до спільного навчання із особами з інвалідністю досі заважають 

інтеграції дітей з особливими освітніми потребами до загального освітнього 

процесу. 

Важлива роль у вирішенні цих проблем відводиться Інституту спеціальної 

освіти НАПН України, лабораторіям інклюзивної освіти провідних педагогічних 

університетів ім. М. Драгоманова та Б. Грінченка. Не применшуючи значення 

досліджень та практичних розробок цих закладів, вважаємо, що до підготовки 

майбутніх учителів до здійснення інклюзивного навчання повинні долучитися 

усі педагогічні вищі навчальні заклади України, адже статистика дитячих 

захворювань не виявляє тенденції до зниження показників і, відповідно, 

“стихійна” інклюзія стає усе поширенішою у навчальних закладах. Тому 

першочерговими завданнями підготовки майбутніх учителів іноземних мов до 

здійснення інклюзивного навчання, на нашу думку, є: 1) формування 

психологічної готовності майбутніх педагогів до спільного навчання здорових 

дітей і дітей з особливими потребами, позитивної психологічної установки на 

роботу в інклюзивному класі; 2) отримання студентами знань про інклюзивну 

освіту, практичних навичок здійснення інклюзивного навчання іноземної мови і 

вмінь організовувати навчальний процес з іноземної мови, якщо у класі є здіти з 

особливими потребами. Вирішенню обох завдань сприяє розробка і 

впровадження у навчальний процес педагогічних вищих навчальних закладів 

нових освітніх програм для підготовки вчителів та викладачів іноземних мов, у 

яких знайдуть своє відображення відповідні компетентності і навчальних планів, 

до яких входять професійно орієнтовані дисципліни і курси за вибором 

студентів, які розглядають питання інклюзивного навчання. 

Отже, впровадження інклюзивного навчання дітей з особливими потребами 

– тривалий процес, який потребує вирішення низки проблем на всіх рівнях. 

Визначені завдання підготовки майбутніх учителів іноземних мов до здійснення 

інклюзивного навчання є лише окремими кроками на шляху до запровадження в 

Україні інклюзивної освіти. Але, як відомо, дорогу здолає той, хто йде. 
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АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В 

УКРАЇНІ 

Загальносвітові тенденції в галузі соціальної політики надають нового, 

соціально-педагогічного забарвлення процесу інтеграції в освітній практиці, це 

є причиною появи концептуально нових положень, які створюють умови для 
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забезпечення справжньої рівності у засвоєнні дітьми з особливими освітніми 

потребами різних рівнів освітнього стандарту. 

На даний момент світова освітня практика заміняє термін «інтеграція» 

поняттям «інклюзія», тобто переходить до адаптації самої системи до потреб 

дитини (а не адаптації дитини до потреб системи, як це було раніше). 

Підвалини сучасної інклюзивної освіти закладає визнання пріоритету потреб, а 

не факту існування певних порушень у дітей з особливими освітніми 

потребами. 

Теоретичний та практичний досвід впровадження інклюзивної освітив 

Україні висвітлено у дослідженнях таких науковців як В. Засенко [1], 

А.Колупаєва [3], І.Кузава [4], Е.Холстова [2], О. Шпек та інших. Аналіз їх 

наукових робіт засвідчує доволі різні підходи щодо тлумачення феномену 

«інклюзивна освіта». Сутність поняття «інклюзивної освіти» окреслюється в 

їхніх працях в ракурсі пропаганди філософії інклюзії, що базується на ідеях 

моральної відповідальності та створенні рівних можливостей для дітей з 

особливими освітніми потребами у здобутті якісної освіти. 

Для впровадження інклюзивної освіти на теренах України потребується 

виважений підхід з боку державних органів влади та громадськості, оскільки 

інклюзивні процеси у навчанні дітей з особливими освітніми потребами у 

країнах пострадянського простору мають свою специфіку, розвиваються в 

умовах особливого соціокультурного статусу з урахуванням досягнень 

диференційованого навчання. 

Аналіз емпіричного досвіду розвитку інклюзивної освіти, усвідомлення її 

актуальності і надзвичайності як гуманістичного соціально-педагогічного 

феномену потрібні задля дослідження проблем впровадження інклюзивної 

освіти у світлі сучасних демократичних перетворень у країні. 

В соціумі відбувається зміна ставлення до дітей з особливими потребами: 

люди визнають їх права на унікальність і повагу. Найбільш яскраво подібна 

ситуація заявляє про себе в ідеології інклюзії, що враховує природні задатки, 

інтереси і здібності таких дітей. Інклюзивна освіта виходить з того, що кожна 

дитина – неповторна і унікальна особистість зі своїми інтересами, здібностями 

і потребами, що вимагає індивідуального підходу в процесі навчання і 

гнучкості у розробці навчальних програм, які б враховували ці особливості. 

Індивідуальний підхід вимагає від учителя високого професіоналізму, що 

включає в себе такі якості, як етичність, гнучкість, делікатність, уміння почути 

і зрозуміти іншого. Крім того, інклюзивна освіта формує свою власну шкалу 

цінностей (аксіологія), де ключовими є наступні принципи: кожна людина, 

незалежно від здібностей і досягнень, має право на освіту, самовираження і 

особистий прогрес [1]. 

Рівноправне ставлення до усіх людей, створення особливих умов для 

дітей, які мають особливі освітні потреби – це ідеологія, яка покладена в 

основу інклюзивної освіти.  

Розвиток інклюзивної освіти – це довгострокова стратегія, яка потребує 

усвідомлення її ідеології, терпимості, послідовності, безперервності, 

поетапності та комплексного підходу для її реалізації, – так засвідчує аналіз 
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міжнародного досвіду. 

Інклюзивна освіта прагне розробити стратегію викладання і навчання, яка 

буде більш гнучкою для задоволення різних потреб у навчанні. Якщо навчання 

стане більш ефективним внаслідок впливу інклюзивних інновацій, то виграють 

усі діти, а не тільки діти з особливими потребами. Навчання в інклюзивних 

школах дозволяє дітям набути знань і соціального досвіду, що призведе до 

зменшення дискримінації, оскільки діти, навчаючись спілкуватися один з 

одним, навчаються розпізнавати і приймати різні відмінності. Розуміння цього 

важливо закладати з раннього дитинства, адже люди з обмеженими 

можливостями, крім самих цих можливостей нічим не відрізняються [4]. 

Водночас, для дітей з особливими потребами інклюзивна освіта стає 

надзвичайним стрибком. Вони починають тягнутися до здорових дітей і 

рівнятися на них. Вони бачать, що їх приймають, не відкидають, а заохочують 

і підтримують, що в них переважає особистість, а не їх недуг. І це допомагає 

вірити у власні можливості. 

 Отже, впровадження інклюзивної освіти сприяє реструктуризації 

культури навчального закладу,захоплюючи у цей процес всіх: педагогів, учнів 

та їх батьків. Все це створює умови для подальшого прояву і життєдіяльності 

дітей з психофізичними порушеннями в соціумі. У цілому, інклюзивна освіта 

являє собою унікальний процес доступної освіти для кожного [3]. 

Саме створення освітнього середовища, яке б відповідало потребам і 

можливостям кожної дитини, незалежно від особливостей її психофізичного 

розвитку передбачає інклюзивна освіта. Реалізація ідеї жодною мірою не 

означає згортання існуючої диференційованої системи спеціальної освіти. 

Ефективність процесу інтегрування можлива лише в умовах постійного 

удосконалення систем загальної та спеціальної освіти, ліквідації наявних 

кордонів між ними. 

Науковці доводять, що впровадження інклюзивної освіти має відбуватися 

поступово з професійним відпрацюванням усіх її складових. 

Для України інклюзивні перетворення в освіті не лише педагогічна 

інновація, що постала як адекватна відповідь сучасним викликам суспільства, 

це одне з міжнародних зобов’язань держави з моменту ратифікації Конвенції 

ООН про права інвалідів. Інклюзивна освіта – це перший крок на шляху 

створення доступного суспільного середовища, робочих місць для людей з 

обмеженими можливостями, на шляху розвитку і виховання гармонійного, 

дружнього, чуйного покоління. Очевидно, що інклюзивна освіта – це 

довготривала перспектива, яка упродовж кількох поколінь покликана зламати 

ексклюзивні устої і сформувати нове цивілізоване, гуманне суспільство. 

У світлі вище зазначеного, зростає потреба вітчизняної освітньої системи 

у необхідності досконалого вивчення питання впровадження інклюзивної 

освіти з метою створення єдиного інклюзивного навчального простору в 

Україні. 
Список використаної літератури: 

1. Засенко В. Діти з особливими потребами : пріоритетні напрями державної політики 

України в галузі освіти, соціального захисту й охорони здоров’я / В. Засенко, А. Колупаєва 



     Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції  

 288 

// Особлива дитина : навчання і виховання. – 2014. – №3 (71). – С. 20–29. 

2. Холостова Е. Социальная реабилитация : учебное пособие / Е. Холостова, 

Н. Дементьева. – М. : Издательско-торговая корпораци я «Дашков и К», 2006. – 340 с. 

3. Колупаєва А. Основи інклюзивної освіти. Навчально-методичний посібник / за заг. 

ред. А. Колупаєвої. – К.: «А.С.К.», 2012. – 308 с. 

4. Кузава І. Інклюзивна освіта дошкільників, які потребують корекціїпсихофізичного 

розвитку: теорія і методика : монографія /І. Кузава. – Луцьк, ПП Іванюк В., 2013. – 292 с. 

 

УДК 376.2(477) 

Ольга Письмак 

ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ - ЯКІСНА ОСВІТА ДЛЯ ДІТЕЙ З 

ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

Останніми десятиліттями в усьому світі відбуваються докорінні зміни у 

розумінні та забезпеченні якісної освіти для дітей з особливими потребами. 

В Україні також набувають поширення новітні освітні технології, в основу 

яких покладено принцип урахування інтересів таких дітей. 

Одним з основних принципів міжнародних стандартів є право дітей з 

особливими потребами на інтеграцію в суспільство, основою якої є забезпечення 

таким дітям доступу до якісної освіти. 

Відвідування дітей з особливими потребами спільно з їхніми здоровими 

однолітками сприяє їх соціальній адаптації. Таке навчання є корисним також і для 

здорових дітей, бо вони вчаться розуміти проблеми інших, стають добрішими. 

Освіта дітей з особливими потребами має передбачати включення їх у 

загальну діяльність разом з іншими дітьми, починаючи вже з дошкільного віку. 

Стратегічна мета цього процесу – формування нової філософії суспільства, 

державної політики щодо дітей з особливостями психофізичного 

розвитку.Останнім часом усе більше батьків дітей з особливими потребами 

бажають, щоб їхні діти навчалися та виховувалися разом зі здоровими 

однолітками. Зрозуміло, що така дитина може відчувати під час інтеграції певні 

труднощі, однак це для неї буде досвідом, яким вона зможе скористатися в 

подальшому житті. 

Організація інклюзивного навчання вимагає пристосування до потреб дитини 

з особливими потребами не тільки приміщення, відповідно облаштованого 

робочого місця для занять, а й програмно-методичного забезпечення, надання 

додаткових послуг такій дитині, організації індивідуального підходу до неї. 

Батькам дітей з особливими потребами також необхідна наша підтримка. Для 

них важливі своєчасні консультації педагогів й інших спеціалістів щодо догляду 

за дитиною та організацією її навчання, важливе й спілкування з іншими 

батьками. 

Хто такі діти з особливими потребами? 

Термін «діти з особливими потребами» стосується дітей до 18 років, які 

потребують додаткової навчальної, медичної і соціальної підтримки з метою 

покращання здоров’я, розвитку, навчання, якості життя, участі в громаді, тобто 

включення. Сьогодні в Україні немає єдиної офіційної термінології для 

характеристики дітей з особливими потребами. 

Що таке інвалідність? 
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«Інвалідність» розглядається як «нормальне» явище, яке базується на 

життєвому досвіді, з системною вірогідністю прояву серед населення будь якої 

країни, регіону. Інвалідність за природою може бути постійною або тимчасовою. 

 Люди з інвалідністю та їхні сім’ї мають такі ж самі права на соціальну і 

економічну участь в житті суспільства. 

 Соціальне і фізичне середовище повинні бути модифіковані задля рівної 

участі всіх. 

 Політика і практична діяльність повинні відображати цінності рівності і 

правовий підхід. 

Що дає інклюзивне навчання? 
Навчальний заклад, який впроваджує інклюзивну форму навчання, надає 

дитині з особливими потребами, по-перше, можливість здобути освіту відповідно 

до своїх індивідуальних здібностей; по-друге, вільно спілкуватися та займатися 

спільними справами зі своїми однолітками. 

Школа з інклюзивною формою навчання – це заклад освіти, відкритий для 

всіх дітей, незалежно від їхніх фізичних, соціальних чи інших особливостей. Тому 

вона повинна мати безбар’єрне навчальне середовище, адаптовані навчальні 

програми та плани, розроблені та опрацьовані методи та форми навчання. 

Особливістю такого навчального закладу повинно бути залучення батьків до 

співпраці з фахівцями для надання спеціальних послуг відповідно до різних 

освітніх потреб дітей. 

Взаємодія вчителя і тьютора 

Здійснювати навчальні цілі педагогові допомагає тьютор, який є майже у 

кожної "особливої" дитини. Учитель прописує індивідуальні вправи й завдання 

для дитини, тобто розробляє певну інструкцію, а тьютор, виконуючи її, допомагає 

здійснити задумане вчителем.  

Помічником учителя (тьютором) може бути людина без фахової освіти, яка є 

співпрацівником школи (якщо дозволяє фінансування), або родич "особливої" 

дитини. У коло обов’язків тьютора входить супровід дитини за необхідності й 

надання допомоги в організації її діяльності. 

Створення умов для "особливих" дітей  

Не підлягає сумніву, що інклюзивне освітнє середовище формується 

вчителем, до того ж не одним вчителем, а цілою командою педагогів і фахівців – 

колективом, який працює в міждисциплінарній співпраці. У розвитку 

інклюзивного освітнього простору беруть участь учителі початкових класів, 

учителі-предметники, логопеди, педагоги-психологи, педагоги-дефектологи, 

інструктор-ЛФК, педагоги додаткового навчання й тьютори. 
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УДК 159.964.21-053.5 

Світлан Шпак 

ОСОБЛИВОСТІ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ В МОЛОДШОМУ 

ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 
Слово «конфлікт» (від лат. сonflictus – «зіткнення») означає зіткнення на 

індивідуально-психологічному або соціально-психологічному рівнях значущих, 

конкуруючих або несумісних потреб, мотивів, цілей інтересів, дій та вчинків. 

Конфлікт – це випадок, коли в поведінці індивіда стикаються дві сильні, але 

протилежно спрямовані тенденції, які взаємно виключають одна одну [59].  

Конфлікт, розвиваючись за своїми закономірностями, має свою динаміку 

розвитку: 

1. Виникнення конфліктної ситуації. 

2. Усвідомлення конфліктної ситуації 

3. Конфліктна взаємодія (інцидент, ескалація конфлікту). 

4. Завершення конфлікту. 

Конфлікт необхідно попереджати на стадії перед конфліктної ситуації, коли 

протиріччя тільки зароджуються.  

Головне – виявити причину та ліквідувати її. Коли протиріччя стають 

усвідомленими та протилежна сторона відповідає реальною дією (поведінкою), 

конфлікт стає реальністю. 

Конфліктна ситуація – це протидія у вигляді спілкування, поведінки або 

діяльності, яка спрямована на захист власних інтересів шляхом обмеження 

активності опонента та негативного ставлення до нього. 

Аналіз психологічних особливостей конфліктів виявив, що для освітнього 

середовища також характерна як конструктивна, так і деструктивна його сторона.  

Конструктивний конфлікт позитивно впливає на структуру, динаміку і 

результативність соціально-психологічних процесів та слугує джерелом 

самовдосконалення і саморозвитку особистості. Умовою конструктивного 

конфлікту є коректність у виборі опонентами оцінок, суджень, які не повинні 

виходити за межі ділових аргументів.  

У виховній практиці конфлікти між дорослими та дітьми можуть бути 

конструктивними за умови, якщо дорослі висловлюють критичні оцінки або 

негативне ставлення не до особистості учня, а лише до конкретного вчинку або 

дії. 

Деструктивний конфлікт виникає, якщо один із його учасників для 

досягнення своїх цілей використовує методи, що не сумісні з моральними 

нормами, або занижує гідність опонента публічно. 

Найбільш конфліктними ситуаціями між вчителем та учнем стають ті, що 

мають морально-правовий характер. Конфлікт породжується завдяки розбіжності 

між вимогами вчителя та можливостями учня їх виконувати. Конфлікт 

утворюється на розходженні уявлень вчителя про самосвідомість учня та дійсним 

станом речей. У школяра молодшого віку звужена можливість розуміння 

наслідків вчинку, і навіть іноді, повністю відсутня. Саме здатність усвідомлювати 

суспільні наслідки своєї діяльності є основою самосвідомості учня.  
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Для того, щоб цілеспрямовано внести зміну у конфліктну ситуацію, педагогу 

необхідно об’єктивно оцінити ситуацію, що виникла, для того, щоб знайти 

правильне конструктивне розв’язання конфліктної ситуації, включаючи і можливі 

шляхи попередження або погашення конфлікту. 

Кожна дитина має потребу в належній оцінці своєї діяльності, у тому числі у 

похвалі, якщо вона дійсно заслужена. Похвала з боку авторитетної людини, чиєю 

думкою дорожать учні (наприклад, учителя) – величезне задоволення та важливий 

життєвий стимул. 

Причини деструктивної поведінки дитини в конфліктній ситуації можуть 

зачіпати кілька площин, часто взаємодотичних. Перша площина – причина 

конфліктності дитини, пов’язана з психофізіологічними особливостями її 

конституції (перенесення травми мозку, інфекції, спадкові психічні захворювання, 

відставання психічного розвитку і т. і.). Друга площина – причини, що виходять із 

ситуації внутрішньосімейного розвитку. 

Аналіз причин деструктивної поведінки учня в конфліктній ситуації вимагає 

вивчення сталих особливостей нервової системи, темпераменту і характеру 

особистості, які сприяють утворенню психологічної схильності до постійних 

конфліктів.  

Прояви конструктивної та деструктивної поведінки молодшого школяра в 

конфліктній ситуації показані в спектрі когнітивної, вольової, комунікативної, 

мотиваційної та емоційної сфер особистості дитини. 

Класифікація Томаса-Кілмена визначає такі стратегії (стилі) поведінки у 

конфлікті як суперництво, співробітництво, компроміс, ухиляння, пристосування. 

У конфлікті перетинається декілька стратегій, але чітко прослідковується 

домінуюча з них. 

Спілкуючись з дітьми, необхідно знати: 

1. Перед нами діти. 

2. Вони поводять себе як діти. 

3. Буває, що їхня поведінка нервує нас. 

4. Якщо ми виконуємо свої батьківські обов'язки i любимо дітей, незважаючи 

на їxні витівки, вони, подорослішавши, виправляються. 

5. Якщо моя любов умовна, діти її не відчують. Тоді вони втрачають 

впевненість у собі й не здатні правильно оцінювати власні вчинки 

6. Якщо перш, ніж заслужити любов, вони повинні стати такими, якими ми 

хочемо їx бачити, вони стануть невпевненими у собі. А в результаті - тривожність, 

занижена самооцінка та озлобленість. 

7. Якщо ми любимо їx, вони завжди зможуть контролювати свою поведінку й 

не піддаватися тривозі. 

В школі вона потребує захисту з боку дорослих і, насамперед, вчителя та 

психолога.  

Наслідки вирішення конфліктної ситуації можуть по-різному впливати на 

розвиток особистості молодшого школяра: конструктивні – є джерелом 

самовдосконалення і саморозвитку особистості, підвищення ефективності 

діяльності та спілкування, а деструктивні – мають значну руйнівну силу, не 
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сприяють формуванню позитивних рис характеру дитини та закріплюють 

негативний досвід розв’язання конфліктних ситуацій. 

 

УДК 376.2:316.1/2 

Яна Ярощук, Анатолій Кравець 

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ЯК МОДЕЛЬ СОЦІАЛЬНОГО УСТРОЮ 

Розвиток сучасного суспільства детермінує повагу до людського розмаїття, 

встановлення принципів солідарності та безпеки, що забезпечує захист та повне 

інтегрування у соціум усіх верств населення, перш за все – осіб з обмеженими 

можливостями здоров’я. 

Метою соціального розвитку є створення «суспільства для всіх». В основу 

такого інтегрування покладено концепцію цілісного підходу, яка відкриває шлях 

до реалізації прав і можливостей для кожної людини, насамперед, передбачає 

рівний доступ до здобуття якісної освіти. Принцип доступності сформульовано на 

засадах дотримання прав людини, викладено в резолюції Генеральної асамблеї 

ООН від 12 грудня 1997р. в якості пріоритетного завдання – сприяти 

забезпеченню рівних можливостей для осіб з обмеженими можливостями 

здоров’я[5]. 

Цей принцип зумовлює перенесення акцентів з медичних аспектів 

інвалідності, піклування про осіб з психофізичними порушеннями, захисту та 

надання їм допомоги в адаптації до навколишнього середовища на реформування 

самого соціуму, де особа з психофізичними порушеннями має змогу задовольнити 

свої потреби, перш за все, потребу здобути якісну освіту. 

Якісна освіта передбачає задоволення особливих освітніх потреб кожного 

індивіда, в тому числі й з порушеннями психофізичного розвитку, без відриву 

особи від звичного соціального оточення, сім’ї, друзів. Принципи доступності та 

задоволення особливих освітніх потреб осіб з порушеннями психофізичного 

розвитку стали наріжним каменем інклюзивної освіти, освітньої системи, що 

базується на принципі забезпечення основного права дітей навчатися в 

загальноосвітньому закладі за місцем проживання із відповідним психолого – 

педагогічним супроводом та кореційно – реабілітаційною підтримкою.«освіта має 

надаватися в межах можливого, у загальноосвітніх школах, без будь-якого вияву 

дискримінації стосовно дітей та дорослих інвалідів». – така офіційна позиція 

європейської спільноти була висловлена юнеско, комісією з прав людини. 

«оскільки у більшості випадків інвалідність сама по собі не є перешкодою, 

дискримінація – ось що перешкоджає дитині отримати освіту в загальній 

системі»[1]. Дискримінацію до осіб з порушеннями засвідчує ретроспектива 

ставлення до них суспільства. Ще з античних часів громадянське право 

детермінувало визнання осіб з вадами як неповноцінних, недієздатних громадян, 

які потребують опіки. Так, законодавство давньогрецької Спарти передбачало 

виявляти фізично неповносправних дітей і відокремлювати їх від здорових, 

оберігаючи в такий спосіб державний устрій і сповідуючи ідею «фізичної 

повноцінності» своїх громадян. «Нехай в силі буде той закон, що жодної каліки–

дитини годувати не варто» – такі свідчення тогочасного ставлення до інвалідів 

залишив римський філософ Аристотель. 
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Неповноцінність і непотрібність людей з порушеннями було визнано в 

основах Римського права. «Ми вбиваємо калік і топимо дітей, які народжуються 

слабкими й потворними. Ми вчиняємо так не через гнів та досаду, а керуючись 

правилами розуму: відділяти неприродне від здорового» –таке право обстоював у 

Давньому Римі Сенека[2]. Саме римський суд, встановивши інститут опікунства 

над людьми з обмеженнями, став у подальшому зразком для вироблення 

законодавчих норм стосовно фізично та психічно неповносправних. Римське 

право, яке стало основоположним у законодавстві більшості європейських країн, 

закріпило юридичний статус повної безправності людей з обмеженнями майже до 

20‐го століття.  

Законодавство захищало «повноцінну більшість» від «неповноцінної 

меншості», жорстко фіксуючи обмеження громадянських прав інвалідів. 

В еволюції стосунків суспільства і держави до осіб з відхиленнями в 

розвитку виділяється п’ять періодів, які охоплюють часовий проміжок у дві з 

половиною тисячі років –шлях від ненависті й агресії до прийняття, партнерства 

та інтеграції осіб з обмеженими психофізичними можливостями[3]. 

Перший період (996‐1715рр.) – від агресії та зневаги до усвідомлення 

необхідності піклуватися про людей з відхиленнями в розвитку. Умовною межею 

цього періоду в Західній Європі є відкриття в Німеччині першого притулку для 

сліпих (1198р). У Російській імперії створюються перші монастирські притулки 

(1706‐1715рр). 

Другий період (1715‐1806рр.) – від усвідомлення необхідності піклуватися 

про осіб з відхиленнями в розвитку до усвідомлення навчати частину з них. 

Умовна межа – відкриття у Франції спеціальних шкіл для глухонімих і сліпих 

(1770 ‐ 1784рр.). У Російській державі – відкриття перших спеціальних шкіл для 

глухих та сліпих (1806‐1807рр.)[6]. 

Третій період (1806‐1927рр.) – від усвідомлення можливостей до 

усвідомлення доцільності навчати три категорії дітей: з порушеннями слуху, зору 

та розумово відсталих. Умовний кордон –остання чверть ХІХ століття. Ухвалення 

у західноєвропейських державах законів про загальну початкову освіту і на цій 

основі – законів про навчання глухих, сліпих і розумово відсталих дітей. У 

Радянському Союзі – створення спеціальних шкіл для глухих, сліпих і розумово 

відсталих дітей у зв’язку з прийняттям Закону про Всеобуч (1927‐1935рр.)[6]. 

Саме в цей період у школах Західної Європи на тлі розгортання мережі 

спеціальних закладів робляться спроби спільного навчання дітей з порушеннями 

психофізичного розвитку зі своїми здоровими однолітками. У 1924р. на ІІ‐му 

Всеросійському з’їзді з питань соціально ‐ правової охорони неповнолітніх було 

ухвалено резолюцію, де зазначалося зокрема: «…сліпі мають право вступати до 

звичайних навчальних закладів для зрячих... в кожному окремому випадку з 

дозволу керуючого органу, коли є підстави сподіватися, що вони виконуватимуть 

основні вимоги, які ставляться до їхніх зрячих товаришів»[4].Підтвердженням 

доцільності цієї ухвали слугував той факт, що саме в цей період відомий 

український вчений О.Щербина успішно провів експериментальне дослідження з 

навчання сліпої дівчинки Р. Золотницької в умовах масової школи і став активно 

пропагувати ідеї «…необхідності наполегливої боротьби проти відокремлення 
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сліпих від зрячих»[6].  

Четвертий  період (1927‐1991рр.) – від усвідомлення необхідності навчання 

певної частини дітей з порушеннями до розуміння необхідності навчати всіх дітей 

з відхиленнями в розвитку. На зміну старої парадигми суспільно ‐ державного 

усвідомлення «повноцінна більшість» – «неповноцінна меншість» приходить нова 

– «єдина спільнота, яка включає і людей з певними проблемами». Світова 

спільнота фіксує законодавчо неприпустимість так званого соціального 

маркування. Національні антидискримінаційні законодавчі акти затверджуються з 

урахуванням основних положень Декларацій ООН. Формується нова 

культурно‐історична норма – повага до відмінностей між людьми. 

 П’ятий період (1991р. – й донині) – від сегрегативного навчання дітей з 

особливими освітніми потребами до інклюзивної освіти. 

Таким чином, в Західній Європі з кінця 70‐х років значно скорочується 

кількість спеціальних шкіл, збільшується кількість спеціальних класів у 

загальноосвітніх школах, учнів з особливими освітніми потребами починають 

навчати у загальноосвітніх школах в інклюзивному середовищі.  

Починаючи з 90‐х років ХХ ст. провідною моделлю сучасних суспільно ‐ 
соціальних стосунків стосовно осіб з обмеженими можливостями, зокрема, 

неповносправних дітей, визначено інклюзію, яка ґрунтується на визнанні та повазі 

індивідуальних людських відмінностей і передбачає збереження відносної 

автономії кожної суспільно ‐ соціальної групи, а уявлення та стиль поведінки, 

притаманний традиційно домінуючій групі, мають модифікуватися на основі 

плюралізму звичаїв та думок. Основоположним в інклюзивних підходах є те, що 

не особистість має прилаштовуватися до суспільних, соціальних, економічних 

стосунків, а навпаки – суспільство має створити умови для задоволення 

особливих потреб кожної особистості. 
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Гордійчук Віктор Іванович – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 
доцент кафедри фізичної реабілітації та соціального забезпечення Луцького 
інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Гончаренко Марія Степанівна – доктор біологічних наук, професор, 
завідувач кафедри валеології Харківського національного університету імені 
В. Н.Каразіна 

Гринишин Руслан Сергійович – студент спеціальності «Маркетинг», ОКР 
«спеціаліст» Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»  

Громик Оксана Миколаївна ‒ старший викладач кафедри туризму Луцького 
інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Гузь Тетяна Миколаївна – студентка Дубенської філії Університету 
«Україна» 

Гурковський Олександр Миколайович – асистент кафедри теоретико-
методичних основ фізичного виховання Кременецької обласної гуманітарно-
педагогічної академії імені Тараса Шевченка 

Дацюк-Томчук Марія Богданівна – кандидат економічних наук, доцент, 
доцент кафедри економіки та підприємництва Луцького інституту розвитку людини 
Університету «Україна» 

http://kpvtm.lutsk.ua/
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Дацків Ольга Павлівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри 
практики англійської мови та методики її викладання Тернопільського 
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

Двойнінова Олена Вʼячеславівна – кандидат історичних наук, доцент, директор 
Української Кирило-Мефодієвської школи (Португальська республіка, м. Брага) 

Дем’янюк Олександр Йосипович – доктор історичних наук, професор, 
проректор з науково-педагогічної роботи та моніторингу якості освіти Волинського 
інституту післядипломної педагогічної освіти 

Деделюк Ніна Автономівна – кандидат наук з фізичного виховання та спорту, 
доцент, доцент кафедри теорії фізичного виховання, фітнесу та рекреації 
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

Діброва Андрій Андрійович – студент 5 курсу спеціальності «Фізична 
реабілітація» Інституту соціальних технологій Університету«Україна» 

Добрєва Наталія Федорівна – викладач кафедри економіки Львівського 
регіонального інституту державного управління Національної академії державного 
управління при Президентові України 

Драч Оксана Олександрівна – доктор історичних наук, професор, професор 
кафедри історії України Черкаського національного університету імені Богдана 
Хмельницького 

Дучимінська Тамара Іванівна – кандидат психологічних наук, доцент 
кафедри практичної психології та безпеки життєдіяльності Східноєвропейського 
національного університету імені Лесі Українки 

Євтух Олександр Олександрович – кандидат економічних наук, доцент, 
доцент кафедри економіки та підприємництва Луцького інституту розвитку людини 
Університету «Україна» 

Євтух Олександр Тихонович – доктор економічних наук, професор, професор 
кафедри економіки та підприємництва Луцького інституту розвитку людини 
Університету «Україна» 

Ємельянова Юлія Павлівна – доктор філософських наук, доцент, професор 
кафедри політології та державного управління, завідувач кафедри соціології та 
соціальної роботи Східноєвропейського національного університету імені Лесі 
Українки 

Єрко Галина Іванівна ‒ викладач-методист кафедри суспільних дисциплін 
Луцького педагогічного коледжу 

Жалко Тетяна Йосипівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри документознавства, інформаційної діяльності та компʼютерних технологій 
Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Загайкан Юлія Володимирівна – аспірантка кафедри біології людини та 
імунології Харківського державного університету  

Закусило Оксана Юріївна ‒ старший викладач кафедри фізичної реабілітації 
та соціального забезпечення Луцького інституту розвитку людини Університету 
«Україна» 

Захаров Петро Олексійович – кандидат технічних наук, доцент, професор 
кафедри документознавства, інформаційної діяльності та комп’ютерних технологій 
Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Згоранець Богдан Вікторович – студент спеціальності «Маркетинг», ОКР 
«спеціаліст» Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»  
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Зинюк Анна Василівна – студентка спеціальності «Фінанси і кредит», ОКР 
«бакалавр» Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Земзюліна Наталія Іванівна – доктор історичних наук, професор, директор 
навчально-наукового Інституту історії і філософії Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького 

Зозуля Наталія Юріївна ‒ кандидат філологічних наук, доцент, доцент 
кафедри документознавства та інформаційно-аналітичної діяльності Державного 
університету телекомунікацій (м. Київ) 

Іванська Олена Василівна – старший викладач кафедри фізичної реабілітації 
Запорізького національного університету 

Івануха Марія Петрівна – студентка 3-го курсу (ОКР «молодший спеціаліст») 
відділення «Початкове навчання» Луцького педагогічного коледжу 

Іванюк Інна Яківна – старший викладач кафедри фізичної реабілітації та 
соціального забезпечення Луцького інституту розвитку людини Університету 
«Україна» 

Ільчук Лілія Степанівна – студентка спеціальності «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа», ОКР «магістр» Луцького інституту розвитку людини 
Університету «Україна» 

Ілюшик Ольга Іванівна – студентка ПНК-31, ОКР «бакалавр» Луцького 
національного технічного університету 

Каленюк Анна Сергіївна – студентка2-го курсу (ОКР «молодший спеціаліст») 
відділення «Початкове навчання» Луцького педагогічного коледжу 

Кальонова Ірина Валентинівна – кандидат медичних наук, доцент, 
Запорізького національного університету 

Кальчевська Олена Михайлівна – студентка спеціальності «Маркетинг», 
ОКР «спеціаліст» Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»  

Каун Юрій Вікторович – старший викладач кафедри документознавства, 
інформаційної діяльності та комп’ютерних технологій Луцького інституту розвитку 
людини Університету «Україна» 

Климанова Татьяна Георгиевна – кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры гимнастики и спортивных игр ГОУ ВО МО «Государственный социально-
гуманитарный университет» 

Ковальчук Ірина Леонідівна – кандидат філософських наук, доцент, завідувач 
навчально-методичним кабінетом Луцького педагогічного коледжу 

Ковалець Юлія Володимирівна – студентка 2-го курсу (ОКР «молодший 
спеціаліст») відділення «Початкове навчання» Луцького педагогічного коледжу 

Конон Надія Гнатівна – старший викладач кафедри документознавства, 
інформаційної діяльності та комп’ютерних технологій Луцького інституту розвитку 
людини Університету «Україна» 

Коробчук Світлана Іванівна – студентка спеціальності «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа», ОКР «магістр» Луцького інституту розвитку людини 
Університету «Україна» 

Кот Наталія Миколаївна – старший науковий співробітник Волинського 
інституту післядипломної педагогічної освіти 

Кравець Анатолій Іванович – викладач-методист кафедри суспільних 
дисциплін Луцького педагогічного коледжу 
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Кузьмінська Юлія Олександрівна – аспірантка Східноєвропейського 
національного університет імені Лесі Українки  

Кузьмич Тамара Петрівна – методист Любешівського технічного коледжу 
Луцького національного технічного університету 

Кухаренко Мирослава Юріївна – студентка Кременчуцького національного 
університету імені Михайла Остроградського  

Кушпетюк Олена Іванівна – кандидат історичних наук, доцент, заступник 
директора з навчально-виховної та методичної роботи Луцького інституту розвитку 
людини Університету «Україна» 

Левчик Марія Володимирівна – студентка напряму підготовки 
«Документознавство та інформаційна діяльність», ОКР «бакалавр» Луцького 
інституту розвитку людини Університету «Україна»  

Лексина Анна Владимировна – кандидат филологических наук, доцент, 
доцент ГОУ ВО МО «Государственный социально-гуманитарный университет» 

Леонова Анна Викторовна – кандидат педагогических наук, доцент, 
заведующая кафедрой педагогики, ГОУ ВО МО «Государственный социально-
гуманитарный университет» 

Лизогуб Володимир Сергійович – доктор біологічних наук, професор, 
директор Науково-дослідного інституту фізіології імені М. Босого Черкаського 
національного університету імені Богдана Хмельницького 

Ліповська-Маковецька Наталія Іванівна – кандидат економічних наук, 
доцент, доцент кафедри економіки та підприємництва Луцького інституту розвитку 
людини Університету «Україна» 

Лісовецька Ірина Олександрівна – студентка спеціальності «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна справа», ОКР «магістр» Луцького інституту розвитку людини 
Університету «Україна» 

Ліхтанський Антон Русланович – студент напряму підготовки «Фінанси і 
кредит», ОКР «бакалавр» Луцького інституту розвитку людини Університету 
«Україна»  

Лопухович Віта Анатоліївна – викладач Волинського коледжу ПВНЗ МНТУ 
імені академіка Юрія Бугая 

Любитовець Уляна Ростиславівна – студентка спеціальності «Туризм», ОКР 
«спеціаліст» Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини 
Університету «Україна» 

Лях Юрій Єремійович – доктор біологічних наук, професор, завідувач 
кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітаціїі Східноєвропейського 
національного університету ім. Лесі Українки, керівник Волинського центру 
допомоги учасникам АТО та членам їх сімей 

Ляшук Наталія Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 
документознавства, інформаційної діяльності та компʼютерних технологій Луцького 
інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Майстер Андрій Анатолійович – кандидат географічних наук, старший 
викладач кафедри туризму Луцького інституту розвитку людини Університету 
«Україна» 

Макаренко Микола Васильович – доктор біологічних наук, професор, 
завідувач кафедри фізичної реабілітації Луцького інституту розвитку людини 
Університету «Україна» 
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Мамчич Ярослав Минович – старший викладач кафедри документознавства, 
інформаційної діяльності та компʼютерних технологій Луцького інституту розвитку 
людини Університету «Україна» 

Марчак Анна Володимирівна – студентка IV курсу факультету психології 
Східноєвропейського національного університет імені Лесі Українки 

Масло Оксана Сергіївна – студентка напряму підготовки «Здоров’я людини», 
ОКР «бакалавр» Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»  

Масюк Олена Вікторівна – студентка спеціальності «Правознавство», ОКР 
«бакалавр» Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна»  

Мацерук Світлана Сергіївна – викладач історії, спеціаліст І категорії 
Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного 
університету 

Мельник Роман Миколайович – викладач політології, спеціаліст 2-ї категорії 
Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного 
університету 

Мельник Наталія Валеріївна – студентка спеціальності «Маркетинг», ОКР 
«спеціаліст» Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Мотуз Валерія Костянтинівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри 
археології та спеціальних галузей історичної науки Черкаського національного 
університету імені Богдана Хмельницького 

Мочкош Ян Васильович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри права 
Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Мужичук Наталія Ростиславівна – студентка спеціальності «Фізична 
реабілітація», ОКР «бакалавр» Луцького інституту розвитку людини Університету 
«Україна» 

Неясов Валентин Валерійович – студент напряму підготовки«Туризм», ОКР 
«бакалавр» Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Николайчук Любов Михайлівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент 
кафедри соціальних комунікацій та права Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу 

Николайчук Ярослав Миколайович – доктор технічних наук, професор, 
академік Міжнародної академії інформатики, завідувач кафедри спеціалізованих 
комп’ютерних систем Тернопільського національного економічного університету 

Ольхова-Марчук Наталія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, 
доцент кафедри туризму Луцького інституту розвитку людини Університету 
«Україна» 

Орлова Оксана Петрівна – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри 
документознавства та інформаційної діяльності Дубенської філії Університету 
«Україна» 

Палихата Елеонора Ярославівна – доктор педагогічних наук, професор, 
професор кафедри української мови та методики її навчання Тернопільського 
національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка 

Пахолок Зінаїда Олександрівна – доктор філологічних наук, професор 
кафедри документознавства, інформаційної діяльності та компʼютерних технологій 
Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» 
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