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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 

 

ЗАЛУЧЕННЯ СЕЛЯНСТВА ДО ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОМАДСЬКИХ 

ОБ’ЄДНАНЬ (СПІЛОК, ОРГАНІЗАЦІЙ) 

В умовах розбудови Української держави серед першочергових завдань, які 

стоять перед вченими і громадянами в цілому, є формування національної 

самосвідомості та збереження історичної пам’яті українського народу. Тому 

закономірним є звернення вчених до вивчення спадщини діяльності 

різнопланових об’єднань, організацій і спілок, які діяли по всій території України, 

в тому числі і на Волині. 

Регіональні дослідження є досить цікавим напрямком сучасної історичної та 

політичної науки, хоча на теоретичному рівні даний напрямок потребує детальної 

розробки, оскільки єдиного наукового підходу поки що не існує, а переважають 

дослідження окремих явищ на прикладі конкретних регіонів.  

Протягом першої половини XX століття волинські землі входили до складу 

різних держав, що безумовно визначало специфіку соціально-економічного і 

політичного життя населення. А це, в свою чергу, обумовлювало різнобічний 

вплив існуючої політичної системи на формування певної системи поглядів 

різних категорій населення, в тому числі і селянства. 

Найбільш характерними рисами Волинського краю були: глибока 

провінційність в усі часи існування; перманентна підпорядкованість різних по 

культурним, економічним і політичним рівнями урядам – литовському, 

польському, російському; незмінна пограничність; присутність різного 

адміністративного поділу; незначна народонаселеність; різноманітність 

національного і релігійного компонентів. 

Унікальність Волинського регіону в першій половині XX століття полягає в 

тому, що, з одного боку, територіально він перебував під впливом Російської 

імперії, яка мала певну багатовікову систему цінностей і політичних орієнтирів, 

що безумовно наклало певний відбиток на соціально-економічне і політичне 

життя населення. Населення регіону проявляло громадянську активність і брало 

активну участь в діяльності різнопланових громадських об'єднань. 

З іншого боку, з 1921 року, після підписання Ризького договору західно-

українські, в тому числі і волинські землі увійшли до складу Речі Посполитої 

Польської, що, в свою чергу, створило якісно нові суспільно-політичні умови, які 

знайшли прояв у всіх сторонах життя регіону і визначили часткову 

переорієнтацію поглядів різних верств населення. Спостерігався і вплив польської 

інтелігенції на зміну світогляду селян. 

Селянство являло собою як численну, але малозгуртовану силу, і те, чиї ідеї, 
платформу або позицію воно підтримає, багато в чому визначило подальший хід 
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подій (як далі покажуть події 1917 року). Тому великий інтерес дослідника 

викликає зміна політичних поглядів селянства протягом першої половини 
XX століття. Зрозуміло, що різні політичні сили не могли стояти осторонь від 

процесів і подій, що відбувалися в селі, і всілякими методами намагалися 

залучити сільське населення до участі в різнопланових партіях, Спілках, Союзах, 
організаціях і об’єднаннях.  

Саме Всеросійський Селянський Союз – унікальна в своєму роді селянська 

організація, яка двічі «народжувалася» і двічі «йшла з політичної арени». Але 
саме вона була якісним показником величезної ваги селянства в подальших 

суспільно-політичних перипетіях. Адже початок XX століття характеризувався не 

лише суспільно-політичними та економічними катаклізмами, а й демонстрацією 
швидкого зростання політичної свідомості селянства в процесі революційної 

боротьби, що проявилося в поступовій зміні позиції селян – від подачі петицій 

царю до проголошення уряду поза законом; в практичній площині – організації 
Всеросійського Селянського Союзу. 

 

 
УДК 94(477)«1918.01.29».378.094(045) О23         

                                                                          Альона Гарбарук, Олександр Курчаба 

 

ОБРАЗ ГЕРОЇВ КРУТ У БАЧЕННІ СТУДЕНТІВ  

ЛУЦЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ 

У січні 2018 року виповнилося 100 років з того дня, коли для подолання 

більшовицького наступу на Київ бій під невеличкою залізничною станцією Крути 
забрав життя майже трьохсот українських юнаків.  

Сьогоденна молодь у закладах вищої освіти, зокрема Волині – чи то завдяки 

уважному прослуховуванню суспільствознавчих курсів, чи в контексті власної 
ствердної громадянської позиції – про цей подвиг знає. Такий висновок 

уможливлений на підставі комунікації зі студентами Луцького педагогічного 

коледжу. Мета даної розвідки – з’ясувати, що для хлопців і дівчат – майбутніх 
педагогів – означають події під Крутами та які особисті рефлексії виникають з 

цього приводу. Позиції студентів було викладено на папері, а їхній аналіз 

дозволяє стверджувати таке. 
Для більшості опитаних бій під Крутами – це передусім урок історії, коли 

кілька сотень юних патріотів стримували більш, ніж удесятеро чисельніший загін. 

Тоді в України був шанс вибороти незалежність і крутянці зробили максимум від 
них залежне, але відірваність лідерів від народу, політична недалекоглядність не 

дали цей шанс реалізувати.   

Частка студентів з боєм під Крутами асоціює тотальну хибність діянь влади в 
Україні 1917 – початку 1920-х років. Тодішня політична еліта не зрозуміла свого 

призначення – відстояти вільну країну, об'єднати величезний потенціал нації. 

Через це українці змушені були пожинати плоди цієї нездатності: колективізацію, 
голодомори, репресії, втрати під час світової війни.  

У деяких дописах ключовим словом є символізм того, що зробили молоді 

хлопці на залізничній станції. Він полягає у жертовності та вірі у світлі ідеали. «У 

кожного народу є такі образи, на яких хочеться рівнятися, – зазначають студенти. 
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– Греки мають битву під Фермопілами, коли 300 спартанців царя Леоніда 

загинули, захищаючи прохід в ущелині. Вони програли цей епізод, але потім, 
врешті, перемогли. Нам цього треба навчитися, бо чомусь на тлі Крутів говорять 

про трагедію і оплакування. Але так робити не добре, бо ті хлопці – переможці, 

вони дістали перемогу духу…». 

В кількох роботах висвітлено вкрай глобальні міркування. «Ця дата, коли 

згадують героїв Крут, намагаються донести дійсні факти про них, є дуже 

важливою для сприйняття українців у світі. Чому? Тому, що розвіялися міфи. 

Перший – це те, що українці не здатні боронити себе і свою землю. Другий 

полягав у тому, що загиблих 29 січня 1918 р. називали «марними та сміховинними 

жертвами», зважаючи на те, що неможливо перемогти потужну більшовицьку 

навалу…», – пишуть студенти. 

В окремих студентських дописах сміливо вказується, що без бою під Крутами 

не було б, можливо, й незалежної України сьогодні: «…відважні хлопці-герої 

дали бій потужним силам ворога та на декілька діб затримали наступ червоних 

росіян на Київ. Цих декілька днів вистачило для того, щоби показати потенціал 

українського народу і на століття вперед закласти основи української 

державності…». 

Студенти чоловічого роду при роздумах про подвиг крутянців приміряють на 

себе ті обставини, в які потрапили тодішні юнаки. Вони зазначають, що більшість 

як реальних, такі і віртуальних (соцмережевих) друзів знають, за що і чому під 

Крутами 100 років тому полягли в нерівному бою їхні однолітки. «Якщо у 

шкільний період я вважав незрозумілими заходи з вшанування героїв Крут, то, 

подорослішавши, бачу в цьому свій моральний обов’язок. Хтозна, чи вистачило 

би мені сили духу піти на таке…», – додає студент. 

З низки робіт помітно, що молодь цікавиться політикою держави щодо 

відзначення пам’ятних дат. Знаходимо в одному з дописів цитату з виступу 

Президента України Петра Порошенка – «юні хлопці, які загинули під Крутами, 

«боролись, щоб ми перемогли…». Водночас, поодинокі дописи заперечують 

надмірну увагу до крутянської звитяги: «…хіба за крайніх 3,5 роки в Україні не 

з’явилося нових героїв, тих, чиї сім’ї поруч і потребують хоча би моральної 

компенсації? Ми ж нинішню жертовність вважаємо «нормальним» явищем, а 

сторічної давнини підносимо як якийсь романтизм…». 

Зважаючи на багатогранність проблеми, один із її аспектів взялася 

досліджувати студентка коледжу А. Крюкова, презентувавши свої напрацювання 

під час науково-практичної конференції [1]. Вона шукала відповіді на питання: чи 

були втрати під Крутами прорахунком Михайла Грушевського? Співставивши 

дані джерел, висновки попередників, дослідниця заперечує одноосібну вину в 

загибелі майже трьох сотень юнаків, натомість акцентує увагу на суспільно-

історичних реалій, в яких довелося вести боротьбу з наступом більшовицької 

влади. 

Проаналізувавши ставлення студентства Луцького педагогічного коледжу до 

подвигу Героїв Крут, маємо підстави стверджувати, що попри сторічний відтинок 
часу, події 29 січня 1918 року за 130 км від Києва лишили по собі слід у 

свідомості нової генерації українців. Провідною думкою студентських відповідей 
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видається побажання сприймати бій під Крутами не як поразку, а як перемогу, 

жертву за майбутнє держави.  
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УДК 81’42:165.172                                                                  Аурелия Гритенене 

 

РУТА ОБЫКНОВЕННАЯ (RUTA GRAVEOLENS)  

В СОВРЕМЕННОЙ ЛИТОВСКОЙ ПРОЗЕ: ВНЕШНЯЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА, ЛЕЧЕБНЫЕ, ПИЩЕВЫЕ СВОЙСТВА 

 И СИМВОЛИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
В статье рассматривается семантический образ руты, сформировавшийся в прозаических текстах 

литовских авторов ХХI века, а также основные характеристики (внешние, лечебные, пищевые, символические) 
этого растения в художественной литературе. Анализ фактического материала проводился с помощью 
описательного и интерпретационного методов, метода семантического анализа, что позволило 
охарактеризовать внешние качества руты (морфологические критерии вида растения и запах), а также 
выявить пищевые и лечебные свойства этого растения. В результате удалось установить архаичное и 
изменившееся современное символическое значение руты, в частности в литовских народных песнях. 

Ключевые слова: современная литовская проза, семантика, коллокация, семантический образ, рута 
обыкновенная (Ruta graveolens). 

The article analyses the mental image of the rue (Ruta) in 21st century Lithuanian prose and what features of the 
plant emerge as most important. Using interpretation, description and semantic analysis methods, the article details the 
visual characteristics of the rue (morphological appearance and smell of the plant), in addition, nutritional and 
therapeutic properties of the plant are described and highlighted. As far as the examples support, the article notes how the 
rue is treated in Lithuanian folk songs, the old and the new symbolic meaning of this plant is highlighted. 

Keywords: contemporary Lithuanian prose, semantics, collocation, mental image, common rue (Ruta graveolens).  

 
Рута (Ruta) – национальный декоративный литовский цветок, один из 

важнейших обрядовых растений [13, с. 120; 22, с. 590; 23, с. 304], с 

«незапамятных времён была уважаемой и употребляемой в лечебных, магических, 

приворотных и религиозных целях» [1, с. 232]. Растение хорошо знакомо всем 
литовцам, с давних времён до сегодняшнего дня выращивается в этнографических 

цветниках, поэтому его образ встречается во многих художетвенных 

произведениях: в литературе, народных песнях, изобразительном искусстве и т. п.  
В толковых словарях литовского языка значение слова рута объясняется 

двумя особенностями растения: таксон и основные внешние признаки – мелкие 

листья, зелёно-жёлтые цветы и сильный запах. Академический «Словарь 
литовского языка» [24] указывает, что рута – старое слово литовского языка, 

первый раз упомянуто в письменных источниках конца ХVI века – в «Постиле» 

М. Даукши (1599 г.). Дискуссий по поводу происхождения этого слова не 
наблюдалось никогда. Так, по мнению А. Сабаляускаса, это заимствование из 

славянских языков: польск. ruta, белор. рута. Название этого цветка поляки 

позаимствовали у немцев (ср. немецкое аукштайтское rûte), а немецкое слово 
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происходит от латинского ruta [7, с. 752; 20, с. 569; 28, с. 242; 29, с. 294]. На 

древнее происхождение имени rūtа указывают и гидронимы [36, с. 285]. 

Несмотря на то, что рута считается литовским национальным цветком, это 

растение ввезённое, хотя точно неизвестно, когда в Литву привезли руту и начали 

её выращивать. Чаще всего выращивали руты при монастырях, что и 

способствовало её распространению по всей Европе. Первые монастыри в Литве 

появились в ХIV веке, поэтому можно предположить, что в данный период и 

начали выращивать руты, хотя в источниках впервые упоминается об этом только 

в XVI веке [13, с. 120].  

Этнология, фольклор, народная медицина и др. указывают на несомненную 

важность руты в материальной и духовной жизни литовцев. В языке, как в одной 

из «возможных интерпретаций мира, в сознании говорящих своеобразно 

отражается зафиксированное восприятие мира, которое в каждом языке разное» 

[12, с. 45]. Именно в языковом творчестве «присутствует народный дух, а вместе с 

тем и предполагаемые связи с человечеством в целом, с его историческим 

развитием» [26, с. 15]. Язык тесно связан с мышлением и воображением, а 

воображение – «это не что иное как мышление при помощи визуальных образов» 

[9, с. 45], то есть создание новых образов, происходящее посредством 

переустройства в памяти визуального опыта.  

Цель представленной статьи – проанализировать семантический образ руты, 

сформировавшийся в прозаических текстах литовских авторов ХХI века, а также 

основные характеристики (внешние, лечебные, пищевые, символические) этого 

растения в художественной литературе. Для осуществления поставленной цели 

решаются следующие задачи: охарактеризовать внешние качества руты 

(морфологический вид растения и запах); выявить пищевые и лечебные свойства 

этого растения; установить архаичное и изменившееся современное 

символическое значение руты, в частности в литовских народных песнях.  

Материал для исследования собран из прозаических текстов – романов, 

рассказов, новелл, повестей и других похожих по жанру произведений 

современных литовских авторов. В статье анализируются не целые тексты, а 

отдельные предложения или их фрагменты – обработаны более 100 коллокаций 

руты, представленные в 52 художественных произведениях.  

Литовские исследователи чаще всего анализируют образы растений в 

поэтических и прозаических художественных текстах. Так, в предыдущих 

публикациях нам удалось описать образ перелески в современной литовской 

прозе [10, с. 2–8] и образ рябины в «Словаре литовского языка» [11, с. 85–104]. 

Р. Казлаускайте охарактеризовала образы цветущей вишни, мака и подсолнуха 

[16, с. 53–70; 17, с. 440–455; 18, с. 86–107], а С. Ренчис продемонстрировал 

символическое значение лилии, яблони, липы, дуба, берёзы и других растений в 

литовской поэзии [25, с. 281–306]. Символике разных растений в литовском 

народном творчестве посвящены исследования Б. Стунджене, Б. Гливы и др. Рута 

также становилась объектом исследования во многих научных работах. Так, 

А. Сабаляускас описал важность этого растения для литовской культуры [27, 

с. 11–23], а П. Крагас изучал отношение девушки к руте в народных песнях [19, 

с. 11–18]. Д. Шешкаускайте интересовалась, какие растения упоминаются в 
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литовских народных песнях, определяя их символический потенциал [31, с. 219–

252]. Отдельное внимание она уделила образу руты в многоголосых хоровых 

литовских народных песнях [32, с. 49–51], а также представила (в соавторстве 

Б. Гливой) рассуждения о том, почему это растение стало национальным 

литовским цветком [33, с. 55–467]. Отдельно изучалась семантика руты в 

литовском фольклоре, а также эволюция образа этого растения в литовской 

поэзии [35].  

В настоящем исследовании представляется возможным определить специфику 

понимания руты и ее основных характеристик авторами литовской прозы. Можно 

также дополнить выводы предыдущих исследователей и попытаться установить 

значение этого растения и его место в когнитивном сознании литовца. 

Внешняя характеристика руты, запах. Самый важный внешний признак 

руты – долго неувядающие листочки. Рута растёт до первых заморозков, листья 

сохраняются зелёными под снегом всю зиму, а весной обрезанная рута быстро 

отрастает и растет густым кустом [23, с. 302], поэтому не случайно её называют 

зелёной: Štai ji, rūtelė žalioji, – tarė meiliai [Вот она, руточка зелёная, – говорили 

ласково] (20, с. 72). О свойстве этого растения надолго остаться живучим и 

зелёным говорится и в нашей прозе: <...> žaliuoja dar pernykštė rūta <…> [<...> 

прошлогодняя рута ещё зеленеет <…> ] (22, с. 181). При анализе коллокации 

можно отметить, что авторы говорят об одеревеневших, твёрдых стеблях 

растения: <...> nulaužė aplūžusius rūtų stambus <...> [<...> сломали обломанные 

стебли руты <...>] (21, с. 22). 

Прозаики обращают внимание на сильном, остром запахе руты: <…> jį galima 

nubaidyti aitriu rūtų kvapu [<....> его можно отпугнуть пряным запахом руты] (15, 

с. 119). Наблюдаются также предостережения для людей с чувствительной кожей, 

поскольку опасно прикасаться к руте – на коже могут появиться пузырьки, 

пигментные пятна и даже длительно незаживающие язвы [23, с. 303]: Ranką prie 

rasoto [rūtos] lapelio priglausi – nudegsi [Прикоснёшься рукой к росистому листку 

[руты] – обожжёшься] (20, с. 72). 

Назначение. Литовцы очень заботились о зелёной руте, поскольку в ней 

возникала необходимость на все случаи жизни [13, с. 121]. Рута до сих пор 

используется в совершении религиозных обрядов, из неё плетут венки на голову 

для Первого причастия. В литовской прозе можно найти не один пример 

использования руты в подобных целях: <...> o ji – papuošta balta suknele, su rūtų 

vainikėliu ant galvos, žvakute ir šventu paveikslėliu rankose <...> [<...> а она в 

нарядном белом платье, с венком из руты на голове, со свечой и святым 

образцом в руках <...>] (21, с. 238); Rūtos – Pirmoji komunija, vainikėlis, niekaip 

nesilaikantis ant mano galvos <…> [Руты – Первое причастие, венок, не 

держащийся на моей голове <…>] (7, с. 16). 

Венки из руты плели и для похорон незамужних девушек [5, с. 248; 9, с. 282; 

37, с. 297]: Ir Kristina su savo išleistuvine suknele ir rūtų vainikėliu atrodė labai graži, 

kaip žiedas tarp žiedų... [И Кристина в своем выпускном платье и с венком из руты 

была очень красивой как цветок между цветов…] (19, с. 314).  

На сватовство тоже требовались руты: «жених привозил девушке платок, 

положенный на бутылку водки и обвязанный букетом руты» [4, с. 235; 3, с. 306; 5, 
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с. 165]: Dabar piršlys tarkšt ant stalo rūtom apkaišytą butelaitį <...> [Теперь сват 

поставил на стол бутылочку, утыканную рутой <...>] (14, с. 152). 

Без руты не обходились и на свадьбе. Руту ценили за то, что «она зеленеет 

круглый год: и ранней весной, и поздней осенью, именно в это время чаще всего 

играли свадьбу» [30, с. 240]. В литовской деревне невеста невообразима без венка 

из руты [3, с. 310]; свадебный венок считали святым и старались его сохранить 

как можно дольше  [4, с. 236], а также верили, что рута оберегает невесту от чар и 

колдовства [2, с. 216]: Ogi pati Petrutė su nuotakos veliumu ir su rūtų vainiku ant 

galvos! [А вот сама Пятруте в фате невесты и с венком из руты на голове!] (13, 

с. 156). 

Ветки руты вплетали в вербы, потому что «в Вербное воскресенье почитали 

самые живучие растения и верили, что они обладают магической силой и могут 

ускорить пробуждение растительности, улучшить здоровье людей, предотвратить 

всякое зло» [6, с. 110]: Iš tų šakučių ir ėglio motina padaro dvi verbas, į vieną dar 

rūtos šakelių įkiša <…> [Из тех веточек и можжевельника мать делает две 

вербы, в одну ещё веточки руты втыкает <…>] (22, с. 181).  

В следующих коллокациях авторы упоминают руту в обычае теребления льна: 

[Nurovus linus pastatomas] Alaus ąsotis su rūtų vainikėliu. <...> Baravedės [virtinis] 

didysis padėtas ant atskiros lėkštės, papuoštos keliom rūtų šakelėm [После теребления 

льна ставят на стол] Кувшин пива с венком из руты. <...> Большой вареник 

главной теребильщицы лежит на отдельной тарелке, украшенный несколькими 

веточками руты] (22, с. 136). 

Руту также часто сушили на долгую память: <...> kvepėdavo maldaknygėse 

rūtos, diemedžiai ir raudoni Sekminių bijūnai [<...> в малитвенниках пахло рутой, 

полынью, красным пионом Святой троицы] (10, с. 26).  

В народном текстиле рута тоже имеет важное значение – её орнаменты 

украшают ткани, ленты, одежду, сундуки для приданого, крашеные яйца [15, 

с. 133; 23, с. 304], что отмечается и авторами анализируемых коллокаций: <...> 

skaičiuoja danguje žvaigždes ir įaudžia jas kaišytinėn prikyštėn drauge su rūtom ir 

lelijom <...> [<...> считают звёзды на небе, чтобы воткать их вместе с рутой и 

лилией в передник <...>] (10, с. 109). 

Лечебные и пищевые свойства. Лечебные свойства руты известны с VI века 

до нашей эры – римляне первые заинтересовались ею, а позже и вся Европа [15, 

с. 134]. В литовской народной медицине рута является лекарственным растением. 

Её употребляли при лечении сердечно-сосудистых заболеваний, повышенном 

артериальном давлении, болезнях неврологического характера, пищеварительного 

тракта и др. [34, с. 200–205]. 

В старину (особенно в ХVIII в.) употребляли руту как лекарство от чумы. 

Литовская устная традиция свидетельствует, что во время эпидемий чумы 

выживали те, которые окуривали себя освященными травками или рутой 

свадебного венка [34, с. 122–123]: Be to, žmonės, išeidami iš namų, kad neužsikrėstų, 

pirmiausia privalą išgerti šaukštą „maro acto“ arba šaukštą rūtų sunkos. Arba 

suvalgyti duonos riekę su rūtomis [Кроме того люди, выходя из дома, чтобы не 

заразиться, во-первых, должны выпить ложку «уксуса чумы» или ложку сока 

руты. Или съесть ломоть хлеба с рутой] (4, с. 191). Авторы также напоминают 
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читателям, что раньше из руты готовили настои: <…> matė Eleną Butkutę <…> 

glėbiais skinančią žaliąsias rūtas savo antpilams [<…> видели Елену Буткуте  <...> у 

неё охапка зелёных рут для своих настоев <…>] (15, с. 285). 

В Средневековье по всей Европе рута являлась главным средством для 

отворота [13, с. 120]. В литовской прозе также можно найти примеры, как 

снимают порчу, окуривая дымом веточек руты: Smilko, smilko, išrūkyti nori, kiša 

rūtas, kryžius kiša – man! [Окуривают, окуривают, очистить хотят, суют руту, 

крест суют – мне!] (15, с. 117). 

Травоведы запрещают употреблять препарат из руты беременным женщинам 

[23, с. 304], а в деревне с давних времён отвар руты был одним из средств при 

незапланированной и нежелательной бременности [13, с. 121; 37, с. 411]: Ir tavo 

bėdą greit sutvarkysim, turiu pasisėjusi rūtelių, maža kam gali prireikti [И твою беду 

быстро уладим, у меня растут руты для всяких нужд] (20, с. 70). 

Прозаики также вспоминают, что отвар руты втирали в волосы: <…> namų 

tarnaitė po plovimo jam visada įtrina galvą rūtų nuoviromis – ir kvepia, ir sveika 

plaukams <…> [<...> молодая служанка после мытья ему всегда втирает голову 

отваром руты – и пахнет, и полезно для волос <…>] (12, с. 63). 

Почти во всей Европе и в других странах мира рута ценится как пряное 

растение, поскольку ею приправляют блюда из мяса и овощей [13, с. 121]; 

молотые листья свежей и сушеной руты также добавляли в разные напитки [15, 

с. 135; 23, с. 304]: Tuoj iškepsiu kiaušinių, su žolytėm, rūtom ir čiobreliais, pagal 

senolės Blindės receptą [Сейчас я пожарю яйца с травушкой, рутой и чебрецом по 

рецепту старухи Блинде] (3, с. 39).  

Символика. Рута – классический фольклорный символ, который связан с 

невинностью и моральными ценностями: «Зелёная рута является символом 

счастья и невинности девушки. Молодая девушка, дочка матушки, растёт как рута 

и цветёт как лилия или роза. Если хорошо растёт рута – счастливая девушка» [8, 

с. 68]. Следующий пример из произведения литовского автора демонстрирует 

выражение определённых надежд: Gal jos [nuotakos iš Lietuvos], augintos rūtų 

darželiuose, dar bus nepraradusios moralinių vertybių <...> [Может быть они 

[невесты из Литвы], которые росли в цветниках руты, ещё не потеряли 

моральные ценности <...>] (8, с. 61). 

Похожее символическое значение и у венка из руты как знака чистоты, 

невинности, нравственности девушки. Он выполняет важную функцию в 

свадебных орациях, является постоянным спутником невесты, который не только 

указывает на невинность девушки, но и возвышает её. По мнению Н. Лауринкене, 

венок выражает духовное совершенство, внутренний порядок человека. Он 

означает не только чистоту девочки, но и вообще моральную целостность 

человека [21, с. 136]. В следующих коллокациях приведём примеры, 

свидетельствующие о том, как девушки старались сохранить свои руты: Turbūt jau 

gaudaisi, tavo rūtų vainikėliui čia pavojus negresia [Наверно понимаешь, что твоему 

венку здесь нет никакой опасности] (16, с. 87). Иногда в анализируемых 

коллокациях цветником руты называют женский коллектив: Ne leidykla „Giedra“, 

o rūtų darželis: Mika, Undinė, Urša, Daiva… [Не издательство „Гедра“, а цветник 

рут: Мика, Ундине, Урша, Дайва…]  (1, с. 42). 
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В произведениях некоторых авторов актуализируется более широкое 

символическое значение руты. Так, в современной прозе это растение становится 

знаком национальности и литовского характера: [Mintys nuskraidino] Į mano 

žaliųjų rūtų šalį [į Lietuvą] [Мысли понесли] В мою страну зелёных рут [в Литву] 

(18, с. 185). В наше время рута также может символизировать и представлять 

противоположные ценности: Įdomu, kad Argentinos lietuviai viešnamius buvo 

praminę rūtų darželiais. Lošia, lošia kortom, paskui vienas atsistoja ir sako: – Užteks! 

Einu į rūtų darželį [Интересно, что литовцы из Аргентины публичные дома стали 

называть цветниками рут. Играют, играют в карты, потом один встаёт и 

говорит: – Хватит! Пойду в цветник рут] (5, с. 336). Подобные примеры 

указывают на девальвацию традиционного символа, поскольку понимаемый ранее 

атрибут чистоты и невинности приобретает оппозиционное значение.  

Слово „рута“ сегодня известно и как эвфемистическое ругательное: <...> 

suvalkiečius, dirbusius Vieciūnų fabrike, pravardžiuodavo „žaliom rūtom“. Už tai, kad 

jie, vengdami rusiško JTM, sakydavo, „rūta žalioj“ arba „žalia rūta“ [<...> 

сувалькийцев, работавших на фабрике Вецюнай, обзывали „зелёными рутами“. За 

то, что они, избегая русского мата, говорили, „рута зелёная“ или „зелёная 

рута“] (5, с. 509). Это один из примеров удачной эвфемизации, когда люди уже 

не понимают, в какое содержание их направляет изменившаяся формула 

ругательного слова. В Литве широко известно „красивое“ литовское выражение 

зелёная рута на самом деле появилось как эвфемизм жабы [14, с. 113]. 

Красоту девушки или женщины часто сравнивают с рутой: <...> [būsimoji 

mama] žydi it lelija skaisčioji, rūta žalioji <...> [ <...> [будущая мама] цветёт 

словно лилия светлая, рута зелёная <...>] (2, с. 66). С рутами сравниваются и 

другие расстения, которые красиво и густо зеленеют: Rankomis jis glostė pušų 

viršūnes, tarsi rūtas darželyje <…> [Руками он гладил вершины сосен словно руты в 

цветнике <…>] (17, с. 39). 

Рута в народных песнях. Известно, что рута упоминается почти в 900 

народных песнях [15, с. 133]. В произведениях литовских прозаиков также 

отмечается, что мотив руты особенно часто встречается в народных песнях и в 

поэзии: <...> jas [rūtas] įpina graudžion dainon [<...> их [руты] вплетают в 

грустную песню] (10, с. 109); Bitute, pilkoji, / Iš kur medų nešioji? <...> Iš žaliųjų 

rutytėlių, / Iš gvazdikų, rezetėlių... [Пчелочка, серая / Откуда мед приносишь? <...> 

С руточек зелёных / С гвоздик, резеды...] (13, с. 157). 

Нередко это растение упоминается и в рефренах цитируемых народных песен: 

Statykim, vyrai, jievaro tiltą, aleliumai rūtele, jievarėlio tiltą [Построим, мужчины, 

мост из явора, алелюмай руточка, мост из явора] (9, с. 316). В текстах прозаиков 

могут цитироваться и другие поэтические произведения. Часто встречается мотив 

руты в популярных песнях: Sėk, sesute, žalią rūtą, kad Lietuva laisva būtų <...> [Сей, 

сестрёнка, зелёную руту, чтобы Литва была свободной <...> ] (6, с. 179); в 

оперных ариях: Aš papuošiu žirgo galvą pinavijom... Apkaišysiu kamanėles žaliom 

rūtom... [Я украшу голову коня пионами... Утыкаю узду зелёными рутами...]  (11, 

с. 7). 

Выводы. Проведённый анализ коллокаций со словом рута из современной 

литовской художественной литературы позволяет утверждать, что вполне 



Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 

 18 

достаточно данных для создания всеобъемлющего образа этого растения. 

Очевидно, что в авторских произведениях отражаются её лечебные и пищевые 

свойства, а характерные морфологические критерии вида растения почти не 

отличаются от описаний руты в ботанике или народной медицине. Большая 

половина проанализированного фактического материала свидетельствует о 

символическом смысле руты и её употреблении. Подобные иллюстрации не 

противоречат данным, зафиксированным в фольклоре и этнографических 

источниках. Собранный иллюстративный материал с лексемой рута даёт 

возможность создать целостный образ этого растения. Рута – цветок, который 

длительное время остается зеленым и популярен в цветниках, а также часто 

упоминается в народных и популярных песнях. Для литовцев рута, прежде всего, 

символизирует чистоту, молодость и невинность девушки. На современном этапе 

это растение приобрело более широкое символическое значение, связанное с 

литовским характером и национальностью. В свою очередь, наряду с 

положительными коннотациями могут присутствовать и отрицательные, когда 

некоторые авторы публичные дома называют цветником рут, а выражение зелёная 

рута является эвфемизмом для более грубых, ругательных слов. В народной 

медицине употребляли отвар руты как рациональный способ лечения (чаще всего 

от чумы и для избежания нежелательной бременности; изготовляли разные настои 

для мытья волос и т. п., употребляли руту и для окуривания). В кулинарии рута 

использовалась как приправа для мяса и напитков.  
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УДК 377.8:134                               Олександр Дем'янчук, Мар’яна Томашівська 

РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ В СИСТЕМІ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ПЕДАГОГА 

Концептуальні положення щодо державної політики в галузі освіти полягають 

у створенні умов для розвитку особистості і творчої самореалізації кожного 

громадянина України, вихованні покоління людей, здатних ефективно працювати 

і навчатися протягом життя, оберігати та примножувати цінності національної 

культури та громадянського суспільства, розвивати та зміцнювати суверенну, 

незалежну, демократичну, соціальну та правову державу як невід'ємну складову 

європейської та світової спільноти. З огляду на це в країні створюється система 

безперервної мовної освіти, що забезпечує можливість практичного володіння 

хоча б однією іноземною мовою. 

Така позиція держави, а також інтеграція країни до світового співтовариства, 

широкі можливості міжнародного спілкування і співробітництва сприяють 

підвищенню інтересу щодо обміну духовними цінностями з країнами Європи. 

Отже педагогічна діяльність відрізняється від інших видів діяльності, оскільки 

вчитель працює з людьми, а тому і процес, і результати цієї діяльності 

матеріалізовані в них. 

Кан-Калик В. А., Нікандров М. Д. вказують на творчий характер педагогічної 

діяльності [7, 25]. Ці вчені стверджують, що педагогічна діяльність зберігає 

загальну логіку творчого процесу. Стосовно педагогічної діяльності можна 

побудувати таку послідовність етапів творчого процесу вчителя фізичної 

культури: виникнення педагогічного задуму, сприятливого для рішення 

педагогічної задачі; розробка задуму; втілення педагогічного задуму в діяльність; 

аналіз та оцінювання результатів творчості. 

Однак, на відміну від інших видів творчої праці педагогічна діяльність має 

низку специфічних ознак. По-перше, викладач у вирішенні творчого завдання 

повинен негайно прийняти рішення. По-друге, педагог уміє прогнозувати 

розвиток якостей вихованця за первинними результатами взаємодії, передбачати 

на підставі сприймання часткових результатів своєї діяльності та її перспективи.  

Успіх навчально-виховної діяльності вчителя фізичної культури залежить від 

готовності виконувати педагогічні функції, суть яких необхідно розкрити. 

Цілепокладальні функції співвідносяться з академічними, дидактичними, 
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комунікативними й лідерськими здібностями педагога та передбачають 

формування на їх основі відповідних умінь. 

Таким чином реалізація розвивальної функції залежить від здатності вчителя 

організувати навчально-виховний процес так, щоб розвивати творчі здібності 

своїх вихованців, інтелект дітей, любов до фізичної культури, стимулювати 

дитячу творчість і самостійне мислення. 

Сучасний педагог повинен застосовувати індивідуальний підхід до учнів, 

враховувати їхні психологічні особливості та якості, уподобання та здібності. З 

цією метою необхідно пропонувати на уроках завдання з різним ступенем 

складності; застосовувати власні форми організації творчої діяльності дітей у 

школі (тематичні лекції, бесіди, круглі столи, спортивні вікторини, святкові 

заходи, розважальні вечори). 

Орієнтувальна функція передбачає формування в учнів позиції світогляду, а 

саме: розвиненого художнього смаку, всебічно розвиненої особистості. Вникає 

орієнтація дитини на духовні цінності тільки в результаті позитивного емоційного 

оцінювання. Завдання, що ставиться вчителю для виконання цієї функції полягає 

в тому, щоб педагог зумів зацікавити та розвинути в учня духовні цінності, 

збудити естетичні почуття, навчити їх розуміти елементи оцінки інформації, 

ідентифікації, розпізнання, відтворення, компонування інформації. 

Отже, конструктивна функція пов'язана зі спростуванням структури дій 

педагога та учнів щодо засвоєння ними психолого-педагогічних знань. Це і є 

добір учителем навчально-виховного матеріалу, планування навчально-виховної 

роботи. 

Організаційна функція ‒ це здатність учителя запроваджувати різні форми 

навчальної роботи, а також організовувати власні дії та ідеї дітей; застосовувати 

різноманітні методи, прийоми, форми організації творчої діяльності у школі. 

Організаційна функція «відповідає» а організацію інформації та різних видів 

діяльності учнів і вчителя у процесі педагогічної взаємодії. Реалізуючи цю 

функцію, учитель повинен використовувати технічні засоби навчання, 

унаочнення, уміти оформити клас та приміщення під час підготовки занять і свят, 

заходів та урочистостей. Учитель повинен уміти скласти перспективні та 

календарні плани уроків, спланувати заходи естетичного виховання школярів, 

роботу з батьками, індивідуальну роботу з вихованцями, а також гурткову 

діяльність. Для виконання цієї функції вчитель має бути організованим та 

ініціативним. 

Комунікативна функція пов'язана з установленням добрих взаємин зі 

шкільним колективом, школярами та батьками. Треба вміти віднайти підхід до 

кожного учня, враховуючи його творчі здібності та інтереси. Доброзичливість, 

турботливість та почуття гумору, здатність до безконфліктних стосунків. 

Гностична функція зорієнтована на дослідження аспектів об'єктивної 

інформації, що йде від суб'єктів. Реалізація цієї функції передбачає високий 

рівень розвитку гностичних здібностей. Гностичні здібності ставлять в центр 

системи педагогічних здібностей людини. Учитель-фахівець володіє здатністю 

реалізувати гностичні вміння за трьома напрямами: 

- учитель-фахівець має можливість рефлексії специфічних особливостей 
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певної аудиторії, з огляду на це, одну й ту саму лекцію в різних аудиторіях він 

може читати по-різному; 

- учитель-фахівець реалізує індивідуально-психологічну інформацію, що 

надходить від кожного окремого учня як об'єкта учіння й активно використовує 

такі знання; 

- учитель-фахівець уміє працювати з аутопсихологічною інформацію: 

мається на увазі здатність педагога як суб'єкта пізнання стати для себе об'єктом 

(враховувати при проектуванні педагогічного процесу тип, до якого він себе 

відносить, стиль викладення, особливість впливу на аудиторію, подавання 

окремої інформації). 

Педагогічна творчість здійснюється під час безпосередньої взаємодії з дітьми, 

що потребує від педагога вміння управляти своїм психічним станом, здійснювати 

творчий процес педагогічного спілкування [7, 27]. 

Колесникова І.О., розглядаючи поняття «педагогічна компетентність», 

доводить, що вона є інтегральною професійно-особистісною характеристикою, 

що визначає готовність і здатність виконувати педагогічні функції відповідно до 

прийнятих у соціумі норм, стандартів, вимог [8,3]. Педагогічна компетентність 

передбачає, що людина, яка є професіоналом у галузі педагогіки, здатна 

раціонально послуговуватися всією сукупністю цивілізованого досвіду в процесі 

навчання та виховання, а отже, достатньою мірою володіє способами та формами 

педагогічної діяльності та взаємин. Складові педагогічної компетентності такі: 

особистісно-гуманна орієнтація; системне сприйняття педагогічної реальності; 

володіння педагогічними технологіями; уміння інтегруватися з досвідом, тобто 

здатність співвіднести свою діяльність із тим надбанням, що є у світовій та 

вітчизняній педагогіці та культурі; здатність продуктивно взаємодіяти з досвідом 

колег та інноваційним досвідом; уміння узагальнювати й передавати свій досвід 

іншим; креативність як спосіб буття у професії, бажання й уміння створювати 

нову педагогічну реальність на рівні мети, змісту, технологій різноманітних 

освітніх процесів і систем; рефлексія, тобто особливий спосіб мислення, що 

передбачає побічний погляд на педагогічну реальність, на власну особистість як 

носія певної професійної позиції. 

Отже, ми можемо дійти висновку, що поняття «професійна компетентність» 

включає в себе знання й уміння, навички виконання завдання, особисті якості, 

комплекс знань і професійних особистісних якостей, професіоналізм, єдність 

теоретичної та практичної готовності до педагогічної праці тощо. 

Таким чином компетентність педагога в системі професійної освіти є 

інтегративним утворенням, в основі якого лежать теоретичні знання, практичні 

вміння, особистісні якості та досвід, які обумовлюють здатність учителя до 

виконання педагогічної діяльності. Професійна компетентність пов'язана з 

процесами, що відбуваються в суспільстві та освіті. 

Професійна компетентність залежить від соціальних та економічних чинників 

рівня розвитку педагогіки та психології. Структурними компонентами 

професійної компетентності є три блоки: особистість учителя, педагогічне 

спілкування, педагогічна діяльність. Найбільш важливими властивостями 

педагога є здатність узгоджувати цілі педагогічної діяльності з суспільними, 
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відповідальність за власні вчинки й результати своєї професійної діяльності; 

здатність до аналізу й оцінювання суспільних явищ, самокритичність, загальний 

рівень культури. 

Отже, варто підкреслити, що педагогічне спілкування ‒ це структурний 

компонент професійної діяльності й водночас спосіб реалізації методів і прийомів 

педагогічного впливу, що спрямовані на формування творчої особистості учня. 

Комунікативна компетентність ‒ серцевина професіоналізму майбутнього 

вчителя, тому що спілкування з учнівською молоддю становить сутність 

педагогічної діяльності, створює систему наукових знань та практичних навичок. 
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УДК 94(477.48) «1918»                                                      Олександр Дем’янюк 

 

ВОЛИНЬ ЗА ГЕТЬМАНАТУ П. СКОРОПАДСЬКОГО:  

ДО СТОРІЧЧЯ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 

Після підписання Указу Президента України №17/2016 від 22 січня 2016 р. 

«Про заходи з відзначення 100-річчя подій Української революції 1917–1921 

років», активізувалася дослідницька й пошукова робота в різних дослідницьких 

вимірах і сегментах. Нові дослідження покликані вшанувати «традиції боротьби 

за незалежність і соборність України, військової звитяги захисників рідної землі, 

творців національної державності визнання історичного значення подій, 

пов’язаних із визвольною боротьбою початку XX століття та утвердженням 

української державності у формі Української Народної Республіки, Української 

Держави і Західноукраїнської Народної Республіки». 

Одним із тих історичних періодів, які потребують справедливого історичного 

переосмислення, додаткового вивчення та аналізу, без перебільшення, є доба 

Гетьманату «Українська Держава» на чолі з гетьманом Павлом Скоропадським. 

Держава, яка з’явилася навесні 1918 р. під час державного перевороту, стала 

наслідком кризи республіканської форми правління в Україні. Допомогло цьому й 
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зовнішнє втручання, зокрема німецького війська, яке перебувало в межах України 

на підставі союзницького договору керівництва УНР і Німеччини.   

Ще однією характерною ознакою лютого-квітня 1918 р. стала відсутність 

ефективних державно-управлінських структур, здатних впроваджувати 

державницьку доктрину УЦР в адміністративно-територіальних одиницях 

держави. Гетьманська держава, базуючись на переплетінні монархічних і 

республіканських засад, пропонувала нове вирішення цієї проблеми, намагалася 

забезпечити чітку вертикаль влади на місцях. 

Гетьманське правління розпочалося з аналізу кроків попередньої влади і, як 

наслідок, відмови від їхньої політики. У Грамоті до всього українського народу 

гетьман вказав на те, що в країні панують бешкети й анархія, економічна розруха 

та безробіття. Така оцінка ситуації в державі потребувала кардинальних змін на 

усіх щаблях влади. На думку гетьманських урядовців, місцева влада потребувала 

значних змін. Так, земельні комітети, які за часів УЦР здійснювали координацію 

розподілу і використання земельних ресурсів на місцях, була розпущені одними із 

першим: «всі земельні комітети з сьогоднішнього дня розпускаються». 

На зміну губернських і повітових комісарів наказом від 14 травня було 

введено посади губернських, а від 18 травня – повітових старост. Процес 

формування апарату старост тривав до середини червня і завершився 

призначенням, переважно, колишніх російських чиновників, військових, 

поміщиків, погляди яких не можна було назвати проукраїнськими. Так, 

Волинським губернським старостою став Дмитро Федорович Андро, з роду де 

Ланжеронів, який до того обіймав посаду голови Волинського губернського 

продовольчого комітету. 

Волинський губернський староста головував у губернському правлінні, низці 

губернських комісій та комітетів. У його підпорядкуванні перебували повітові 

старости. До кінця травня 1918 р. було призначено всіх дванадцятеро повітових 

старост Волинської губернії. В їхньому підпорядкуванні могло перебувати 

тринадцять посадових одиниць за тимчасовими штатами повітового управління. 

Важливим елементом гетьманського державного механізму стала Державна 

варта. Цей державний орган покликаний був виконувати функції поліції і 

жандармерії, попереджати антидержавні змови та виступи, забезпечувати 

правопорядок у цілому в державі та в кожному регіоні. Службова вертикаль 

включала інспекторів, міських, повітових, дільничних начальників, приказних, 

старших і молодших державних вартових. 

Для допомоги губернському старості міністром внутрішніх справ призначався 

помічник-інспектор Державної варти в губернії. Помічником-інспектором 

Державної варти Волинської губернії призначено С.А. Василенка. За його 

безпосередньої участі Волинський губернський староста в травні 1918 р. 

призначив усіх повітових начальників Державної варти. При прийомі на посаду в 

Державній варті головна увага зверталася на фахову підготовку, життєвий і 

професійний досвід, моральні якості. 

Існували й інші формування та організації, які взяли на себе завдання захисту 

громадського порядку та інтересів гетьманської влади на місцях. Таким став 

створений наприкінці доби Гетьманату в листопаді 1918 р. «Волинський 
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військовий відділ» добровольців. Основними функціями цього утворення були: 

розвідка сил противника, складання карт місцевості, виявлення фактів підривної 

роботи повстанців, саботажу, виступів проти влади. 

7 червня 1918 р. на засіданні Ради Міністрів Української Держави було 

затверджено статут про Тимчасові ревізійні комісії по перевірці діяльності 

місцевих органів самоврядування, який розробило Міністерство внутрішніх 

справ. Ним передбачалося створення в кожній губернії тимчасової ревізійної 

губернської комісії на чолі з губернським старостою. 

У відповідності до чинного статуту у Волинській губернії було створено 

Волинську губернську тимчасову ревізійну комісію, десять повітових ревізійних 

комісій по перевірці органів місцевого самоврядування та дві підкомісії для 

перевірки діяльності Острозького і Здолбунівського самоврядування. 

Показовими, на наш погляд, є результати перевірки Луцької міської думи, де 

ревізійна комісія зафіксувала порушення при голосуванні на виборчих дільницях, 

недбалість у веденні справ по забезпеченню життєдіяльності міста, порожню 

міську казну. Волинський губернський староста за результатами проведеної 

ревізії розпустив Луцьку міську думу, призначив нового міського голову та членів 

міської управи. За результатами роботи аналогічних ревізійних комісій були 

розпущені Здолбунівська, Острозька, Дубенська, Новоград-Волинська, 

Кременецька міські управи. 

Окрім міських органів самоврядування ревізії піддавалися земські установи, 

адже земства були серйозним важелем внутрішньої політики і мали величезний 

вплив на українську провінцію. За результатами перевірки Волинської 

губернської тимчасової ревізійної комісії були розпущені Рівненська, 

Староконстянтинівська, Кременецька, Дубенська, Острозька, Луцька повітові 

земські управи. Основними порушеннями визнано: безгосподарність, злочинну 

бездіяльність, перевищення владних повноважень. 

За Гетьманату на території Волинської губернії було завершено формування та 

вишкіл дивізії, укомплектованої з військовополонених російського війська, які 

перебували в основному у таборах для військовополонених на території Австрії. 

Ця дивізія сформована у Володимирі-Волинському, отримала назву Перша 

козацько-стрілецька (Сіра або Сірожупанна).Саме цю формацію пропонували 

гетьману прийняти на баланс австро-угорські воєначальники. Однак той не цього 

не зробив. 

На території Волинської губернії за доби Гетьманату П. Скоропадського 

перебував І Волинський корпус на чолі з генералом С. Дядюшею. Згідно 

розпорядження від 3 червня 1918 р. місцем дислокації штабу корпусу було 

визначено Рівне, хоча фактично він безвиїзно базувався в Житомирі. Його 

підрозділи (піші, кінні, артилерійські) теж базувалися на території губернії. 

Таким чином, в період Української Держави було сформовано основні органи 

місцевої влади Волинської губернії. Разом із тим, йшов наступ на органи 

місцевого самоврядування, сформовані за добу УНР, задля їх розпуску через 

ревізії та перевірки діяльності. У добу Гетьманату на території Волинської 

губернії перебували підрозділи І Волинського корпусу та Першої козацько-

стрілецької (Сірої) дивізії. 
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УДК930.1: 94                                                                                              Оксана Драч 

 

ІСТОРИЧНА АНТРОПОЛОГІЯ ЯК НОВІТНЯ ПАРАДИГМА 

ІСТОРІОПИСАННЯ 

На початку 1970-х, коли прийшло «третє покоління» анналістів, а редакцію 

часопису очолив «тріумвірат» у складі Жака ЛеГофа, ЕмануеляЛеРуаЛядюрі та 

Марка Ферро, методологічну одностайність спільноти «Анналів» почало 

лихоманити. «Бунт покоління» виявився передусім у запереченні «історії без 

людей», яка зводила політичне до соціального, а соціальне – до економічного, 

ігноруючи розмаїття індивідуальних і неповторних виявів минулого. 

Народжується новий погляд на «територію історика», а саме переорієнтація 

від намагання описати цілісний образ минулого до зосередження на 

особистісному й неповторному. 

Першим утіленням протесту стало оформлення на початку 1970-х 

альтернативного напряму – історичної / культурної антропології як окремої 

дисципліни, що охоплює цілий комплекс проблем, пов’язаних із людиною. 

До предметного поля історичної антропології належать: соціальна 

антропологія (соціальні фобії, колективні психози, напружені соціально-

психологічні стани; нормативна та девіантна, зокрема асоціальна, поведінка; 

злочинність і форми насильства, маргінальні соціальні групи – злодії, повії, 

жебраки; сприйняття звичаю та права як соціального регулятора тощо); 

соціорелігійна історія (релігійна організація та релігійне дисциплінування 

суспільства; форми й вияви побожності; переломлення церковного вчення в 

уявленнях мирян про Бога, загробне життя, потойбічні та надприродні сили; 

ставлення до відьомства й чаклування тощо);політична антропологія 

(ідентифікація людиною себе в системі певної владної моделі; сприйняття влади 

та владних інститутів; проблема «згоди» у функціонуванні тієї чи тієї системи 

примусу; неформальні моделі влади / підпорядкування тощо); історія 

ідентичностей (форми соціальної, релігійної чи національної тотожності індивіда 

або певних груп); історія тілесності, емоцій, хвороб і сексуальної поведінки; 

історія повсякдення (історія приватного життя й родини; побутові практики, 

ритуали, жести, манери поведінки та спілкування, харчування й споживання 

напоїв, дозвілля та розваги; одяг і його соціальна й естетична функції тощо); 

«жіноча історія» і гендерні студії; широко витлумачений світ уявлень (ставлення 

до праці, власності, багатства / бідності, смерті, хвороб, родини, жінки; уявлення 

про час і простір, війну та мир тощо). 

Цю переорієнтацію пізнавальних зусиль істориків добре ілюструє формула 

видатного французького філософа другої половини XX ст. Поля Рікера 

(1913−2005), що поєднала два гасла класичної сцієнтистської історіографії: 

«Пояснити більше, аби зрозуміти ліпше». 

Шедевром історичної антропології нині вважають книжку згадуваного вже 

Емануеля Леруа Лядюрі «Монтайю, окситанське село від 1294 до 1324 p.», що 

вийшла друком у Парижі 1975 р. і невдовзі стала найбільшим бестселером 

французької історіографії XX ст. 
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Новаторство французьких істориків швидко підхопили їхні колеги з інших 

країн. Серед праць історико-антропологічного спрямування, які нині вже 
вважають класичними, не можна оминути виданої в 1975 р. збірки нарисів Наталі 

Земон Девіс (р. н. 1928) «Суспільство і культура в ранньомодерній Франції»; 

Роберта Дарнтона «Велика різанина котів та інші епізоди з французької 
культурної історії», 1984 p.; Пітера  Берка «Популярна культура в ранньомодерній 

Європі» та багато інших. 

Історична антропологія, завдяки працям видатного російського медієвіста 
Арона Гуревича, у середині 1980-х пробила собі шлях навіть до 

найнепіддатливішого стосовно решти історіографічних новацій XX ст. 

Радянського Союзу. Серед праць, написаних дослідником в історико-
антропологічному напрямі, відзначимо книжки «Культура и общество 

средневековой Европы глазами современников» (1989 р.) та «Средневековый 

мир: культура безмолвствующего большинства» (1990 р.). Під очевидним 
впливом Гуревича як «першопрохідця» історико-антропологічної проблематики 

сьогодні вона переживає в Росії помітне піднесення. 

Отже, почавши з народних низів, антропологічна історія поступово залучила 
до свого предмета поведінку, звичаї, цінності, уявлення, вірування всіх 

соціальних груп, незалежно від їхнього становища в суспільній ієрархії, причому 

інтереси істориків, не обмежуючись стійкими й загальними стереотипами 
буденної свідомості, поширювалися й на великий пласт більш мінливих 

соціокультурних уявлень, багато в чому специфічних для різних соціальних груп.  

 
 

УДК 396.37.140                                                                        Наталя Земзюліна 

 

ДЖЕРЕЛА ТА НАПРЯМИ СТАНОВЛЕННЯ ГЕНДЕРНОЇ ОСВІТИ  

В СУЧАСНІЙ ШКОЛІ 

Боротьба за ґендерну рівність є складовою прогресивних змін суспільства, 
тісно пов’язана з політичною свободою, скасуванням соціального та 

національного гноблення. Вивчення та переосмислення ідеї ґендерної рівності в 

українській історії дасть змогу не тільки зрозуміти розвиток цієї ідеї в минулому, 
а й визначити механізми реального забезпечення ґендерної рівності в сучасному 

українському суспільстві, що можливо тільки за умови змін у суспільній 

свідомості, розумінні ґендерної рівності не як чогось чужого, нав’язаного ззовні, а 
як невід’ємної складової світогляду українського народу. 

Метою даної роботи є пошук джерел історичного матеріалу, що подається в 

сучасних програмах, підручниках з історії для загальноосвітніх навчальних 
закладів України, в контексті формування гендерного паритету історичного 

знання. 

Одним із найбільш доступних шляхів поповнення вітчизняниого історичного 
наукового знання є дослідження історичної особистості, що здійснюється в 

контексті біографічних даних, світогляду, основних етапів життя. Вивчення 

учнями біографії історичних діячів дозволяє визначатися із позитивними та 
негативними рисами, вчинками персонажів із метою формування власної 

особистості.  
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Окреслена проблема не нова, але шляхи подолання ґендерного дисбалансу 

різні. Так за словами українського дослідника О. Желіби, який досліджував 

шкільні програми з історії, автори, намагаючись подолати ґендерний дисбаланс, 

вставляють в текст питання «становище жінки» або «зміни в становищі жінки» 

без вказування на реальні персонолії «Шкільний курс історії України вимагає 

знання про 2 жінок (княгиня Ольга та Леся Українка) і про 97 чоловіків 

(відповідно, жінки складають 2% історичних осіб). Відзначимо, що в контексті 

змісту курсу, для логічного зв’язку перед дітьми постануть нові додаткові постаті 

чоловіків. Зокрема, це очевидно і того, що в 11-му класі, коли вивчається період 

історії з 1929 по 1953 рр. не згадано жодного імені, а без цього даний матеріал 

якісно засвоїти не можливо» !!! Можна заперечити, що має місце краєзнавчий 

матеріал який в певній мірі покриває дисбаланс але всеодно питання цим не 

вирішити! «В змісті курсу переважає чоловіча домінанта: за рідкісним винятком 

вказуються окремі історичні постаті які мають риси характеру, притаманні 

переважно чоловічій статі. Чоловік в історії постає як конкретна історична 

постать із притаманними їй особистісними рисами, а жінка як безликий 

узагальнений образ другорядної істоти» [1]. І це в ХХІ ст., в европейській країні, 

яка активно підтримує болонський процес, з якими знаннями і уявленнями наші 

діти йдуть комунікувати в світ!  

Одним із варіантів виходу може бути спроба змінити зміст програми – 

змістивши акцент із політичної історії на історію людини, що дозволить зрозуміти 

якими турботами переймалися люди в давнину і використати їх досвід в 

сьогоденні. Для цього необхідно, перш за все, запропонувати нові жіночі імена, 

які творили історію поряд з чоловіками. Сучасними дослідниками жіночої історії 

(Лубко І.М., Мотуз В.К., Бундак О.М. та ін.) багато напрацьовано польвого 

матеріалу, який міг би лягти в основу підручників та посібників з вітчизняної 

гендерно-незаангажованої історії. 

Як приклад, діяльність відомої громадської діячки Х. Алчевської, яка поклала 

життя на розбудову українського національного руху та майбутньої 

демократичної Европи. Ґендерна рівність не виключає розподілу професій на 

жіночі та чоловічі, принаймні в другій половині ХІХ ст. військова справа була 

винятково чоловічим пріоритетом. Але це, на думку Алчевської, тільки 

посилювало відповідальність жінок за збереження моральності в суспільстві, 

накладало на них особливу роль в цій справі. Це головна ідея звернення, 

написаного та опублікованого в розпал польського повстання. Показово, що текст 

звернення займає одну частину сторінки, на другій опубліковано матеріал під 

назвою «Російський грабунок і розбій в Польщі», який починається словами «Ми 

отримали три листи з Польщі від російських офіцерів. Волосся стає дибом 

читаючи їх» [2, с. 1038]. З огляду на те, що ідеї викладені у цьому зверненні 

звучать сьогодні вражаюче актуально наведемо його повністю: «Сестри! В 

російській історії найдорожчими для кожного справжнього патріота сторінками 

завжди були ті, які говорять про звільнення від монгольського іга і про спасіння 

Росії Мініним. Хто хоча б раз відчув ці два випадки, вникаючи в їх глибоке 

значення, не може не співчувати всім серцем прагненню поляків звільнитися від 

нашого іга, яке тяготіє над ними так довго і яке набагато більш болісне 
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монгольського, більш болісне тому, що вони, підкорені нами були набагато більш 

освічені від монголів, які підкорили нас і яким не стидно було давити нас, вони 

були дикунами, які знали тільки дикі неприборкані рухи інстинктів; а нам, які 

напружують всі сили для наслідування цивілізованій Європі, які вважають себе на 

рівній з нею ступені розвитку, нам – володіти Польщею, гнобити її, ненавидіти 

поляків, співчувати придушенню їх повстання і грішно і не простимо. Ми 

повністю втрачаємо право належати до освічених націй, називатися християнами. 

Співчуттям до уряду або байдужістю до нинішніх подій в Польщі ми самі на саме 

кладемо іго важке, жахливіше від якого не може бути іга на світі: іго морального 

приниження і рабства душі, до того підкореній свавіллю, що воно може заставити 

нас робити вчинки найбільш суперечні нашій честі і совісті і змушує нас робити 

на кожному кроці підлості. Росія гине гірше, ніж в часи Мініна, її потрібно 

рятувати. Сестри, будемо ж ми на цей раз Мініним! Не допустимо наших 

чоловіків, братів, синів остаточно погубити себе. Невже ні одна з нас не 

здригнеться торкнувшись руки вбивці беззбройних жінок і маленьких дітей? І всі, 

хто підняв руку проти повсталих поляків, стали вже не воїни – захисники 

вітчизни, а розбійники, вбивці. Відкриймо їм очі, докажемо їм, що поляки праві і 

що вбивати за праве діло невимовно низько. Використаймо всю силу любові 

вашої до них, щоб підняти ї дух до героїчного, мужнього зречення йти проти 

поляків. Але треба поспішати: ні час, ні події не чекають. В цю хвилину немає 

нічого важчого і сумнішого почуття російського патріотизму. Любити і не мати 

чим гордитися, а навпаки червоніти і плакати за предмет любові – це нестерпно. 

Зробимо все, щоб врятувати Росію! Сила любові непереможна! Вона одна дає 

могутність жінці; одна вона може бути її зброєю. Нехай же ця сила допоможе нам 

розбудити Росію до нового життя і зупинити її на краю безодні, в яку вона 

засліплена мчиться стрімголов. Візьмемося дружно за справу зневажаючи 

перешкоди – і успіх безсумнівний! Прийміть серцем слова послані вам від щирого 

серця сестри» [2, с. 1312]. 

Розчарування в можливостях та перспективах загальнодемократичного руху, 

який би охоплював всю Російську імперію, об’єктивно приводить її до 
зацікавлення та активної участі в українському національному русі. Христина 

народилася в Борзні, проте із семирічного віку, в зв’язку з переводом батька, жила 

в Курську, і тільки «в 21 рік, вийшовши заміж за справжнього українця, я 

опинилася в Харкові, в українському гуртку «Громада», який складався з 80 
чоловік студентів і семінаристі, на чолі якого стояв мій чоловік. Тут я почула 

чудові українські пісні, почула рідну українську мову, познайомилася з палкими 

прагненнями цієї ідейної молоді, яка бажала зблизитися зі своїм народом, зробити 
його грамотним, долучити до цивілізації. Молодь ця не тільки співала свої чудові 

пісні, прагнучи закріпити їх в свідомості народу, не тільки збиралася для 

обговорення того, який саме шлях обрати для досягнення цих цілей, але й 
складала брошури літературного і наукового змісту, які називалися в нас 

«метелики». Ці маленькі різнокольорові книжечки розліталися дійсно, як 

метелики, в віддалені куточки України і читалися нарозхват і людьми 
інтелігентними, які співчували цьому рухові, і тими народними грамотіями, які – 

на жаль – рідко зустрічалися тоді в народі. Зі всім молодечим запалом я віддалася 
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цьому рухові» [3, с. 452]. Важко переоцінити значення участі Христини 

Алчевської в цьому русі, оскільки цим самим вона демонструвала і утверджувала 
реальність ґендерної рівності, можливість і необхідність повноцінного включення 

жінок у всі сфери суспільного та національного життя. І це вона демонструвала 

всьому українському рухові, бо участь в засіданнях «Громади» брали не тільки 
представники Харкова, але й «Куліш, Стороженко, Рильський з Києва і професор 

Пулюй з Галичини», а, за словами Христини Алчевської «єдиною тоді жінкою, 

яка присвятила себе цьому рухові в Харкові, була я…» [3, с. 453]. При цьому вона 
не тільки брала участь у засіданнях «Громади» але й  проявляла ініціативу і 

новаторство, визначаючи напрямки та форми її діяльності. «Час українського 

руху 60-х років співпав з захопленням інтелігенцією недільними школами; і я 
пішла туди. В них навчали, звичайно, російською, і тільки моїй великій групі 

учениць я роздала граматику Куліша і почала вчити українською» [3, с. 454]. 

Упродовж всієї своєї педагогічної та просвітницької діяльності, незважаючи на 
цензурні заборони та переслідування влади, вона намагалася популяризувати 

українську мову, українську художню літературу, а особливо творчість Тараса 

Шевченка, яка «відіграє почесну роль в нашій школі, і багато учениць 
декламують його так, як не декламують навіть справжні актори» [3, c. 458]. 

Зазначимо, що саме на харківській садибі Алчевських вперше в Україні та світі в 

1899 р. було встановлено пам’ятник Кобзареві роботи скульптора В. Беклемішева 

[4, с. 69]. Вона наголошувала: «Я перебуваю в опікунській раді одного з міських 
училищ [Харкова], і рік тому назад почала клопотати про те, щоб училищу цьому 

присвоїти ім’я Шевченка. На днях я отримала на це дозвіл. Таким чином, якщо я 

не помилюся, це перша школа в Росії, найменована дорогим для нас іменем, і я 
мрію про те, як запроваджу в ній рідну пісню і поезію» [3, с. 459]. 

Особистостей, які подібно до Лесі Українки, Н Кобринської, для яких, 

ґендерна рівність була чимось самоочевидним і таким, що не потребує 
додаткового обґрунтування і доведення, Х. Алчевська-молодша стала другим 

поколінням українських жінок в українській культурі, які не потребували 

доводити свою рівність з чоловіками в інтелектуальній, духовній чи політичній 
сферах [5]. Вони займалися тим, чим могли і бажали займатися. Їхній внесок у 

літературу, мистецтво, політичну та правову думку різний. Проте він самобутній, 

оригінальний і вартісний. Та головне те, що він переконливо засвідчує: 
забезпечення жінкам рівних прав і можливостей сприяє збагаченню всієї 

культури, літератури, мистецтва, науки, громадського і політичного життя, 

виводить їх на якісно вищий рівень, забезпечує динамічний та стабільний поступ. 
Українська наукова думка має достатньо напрацювань для забезпечення шкільних 

навчальних програм біографічними довідками особистостей, які допоможуть 

сформувати нам  повноцінний пласт вітчизняної історії.  
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БІОГРАФІЧНИЙ МЕТОД У СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ  

ІЗ РОЗВИТКУ ОСВІТИ У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ  

 Протягом усієї історії людства вирішальним у розвитку суспільства був і є 

людський фактор. Особливою є роль людського фактору в становленні та 

розвитку освіти. Педагогічний працівник в усіх багатогранних проявах його 

діяльності є визначальною особою у формуванні освітнього середовища та його 

постійної модернізації, впливу на підростаюче покоління, збереження освітніх 

традицій та духовності українського народу. 

Однією з можливостей проникнення в особливості функціонування освітнього 

простору в різні періоди історії розвитку шкільництва є біографічний метод. 

Початок його наукового застосування в соціології пов’язують із дослідженнями 

Уільяма Ісаака Томаса та Флоріана Знанецького (20-ті роки ХХ ст.). Автори 

довели, що дослідження, яке ґрунтується на «історіях життя», дозволяє робити 

більш широкі узагальнення  щодо соціальних груп, субкультур тощо [11].  Ursula 

Apitzsch вирізняє три основних типи «історій життя». Це, зокрема, повні, які 

окреслюють основні віхи життя суб’єкта, що, власне, не вимагає великого об’єму 

й ступеня деталізації; тематичні, що стосуються переважно окремо взятого 

аспекту або фази життєвого циклу суб’єкта; відредаговані – можуть бути і 

повними, і тематичними, і поєднувати в собі перший і другий підходи [1]. Нами 

використовується, в основному третій підхід, в якому біографічний матеріал 

організовується та інтерпретується так, щоб відповісти на поставлені в 

дослідженні питання.  

Біографічний метод широко використовується нині в українській історико-

педагогічній науці, оскільки виступає таким інструментом вивчення педагогічної 

персоналії, який дозволяє аналізувати педагогічну реальність в часі й просторі, 

об’ємно охоплюючи проблему в історичному, культурологічному контексті [2; 6; 

12–14].  Академік О. В. Сухомлинська розробила методологічні засади такого 

дослідження, яке має включати: фактологічний опис життєдіяльності педагога; 

власний особистісний підхід до розгляду педагогічного процесу (моральний, 

етичний зміст творчості); предметний підхід (включеність або невключеність у 

тогочасний педагогічний процес); ідейно-соціальні, культурницькі засади (розмаїття 

зв’язків з епохою, міра й сила їх впливів на педагогічні погляди) [12, с. 5]. 

У комплексі робіт працівників лабораторії соціологічних досліджень та 

розвитку освіти Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти 

(ВІППО), в основі яких життєпис видатних педагогів Волині, за допомогою 
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біографічного методу розкриваються їх особистісні характеристики та вплив 

конкретно-історичних обставин на педагогічну діяльність, досягнення в творчих 

пошуках і починаннях. Це – нариси до ювілеїв заслужених вчителів України, які 

друкуються у щорічному виданні «Календар знаменних і пам’ятних дат Волині» 

[3–5; 9–10]. Як, наприклад,  до 120-річчя від дня народження першого на Волині 

вчителя, відзначеного у березні 1949 року званням заслуженого вчителя школи 

Української РСР, Катерини Дмитрівни Шевченко, вчителя початкових класів 

Луцької жіночої семирічної школи №6 та багатьох інших педагогів [10]. Це також 

статті в наукових збірниках матеріалів міжнародних та всеукраїнських історико-

краєзнавчих конференцій «Минуле та сучасне Волині та Полісся», в яких 

аналізується становлення та розвиток освіти в містах Володимирі-Волинському та 

Ковелі, в Іваничівському, Камінь-Каширському, Ківерцівському, Ковельському, 

Любомльському та інших районах Волинської області на прикладах діяльності 

педагогічних працівників від завідувачів районних відділів народної освіти до 

вчителів різних фахів.   

Поряд із цим, використання соціологічних опитувань педагогів та інтерв’ю 

всіх видів, як методу збору та записів «життєвих історій», дозволяє отримати 

широкий спектр авторських характеристик розвитку освітнього простору, впливу 

на цей розвиток респондентів. Нова педагогічна реальність, досвід інноваційної 

діяльності та стрімкі зміни в структурі освітнього поля, змусили авторів багатьох 

анкет та учасників інтерв’ю задуматись над пошуками шляхів самовдосконалення 

та ефективної самореалізації [7–8]. 
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ФОРМИ КУЛЬТУРНО-ОСВІТНЬОЇ РОБОТИ ПЕРШИХ МУЗЕЙНИХ 

ЗАКЛАДІВ ВОЛИНІ        

 Сьогодні музейні заклади є важливими центрами освіти, виховання та 

духовного розвитку особистості. Залучення до музейного поля якомога більше 

відвідувачів є нагальною проблемою фахівців музейної галузі. Адже, 

відвідуваність музеїв – це основний показник їх суспільної значущості. Щоб 

пробудити бажання відвідувачів ознайомитися з колекціями музею, необхідно 

розвивати його комунікативні можливості, залучати різноманітні форми 

співпраці з музейною аудиторією, що різниться за соціальною, професійною, 

віковою та іншими ознаками [1, с. 75]. Найчисельнішою музейною аудиторією є 

учнівська і студентська молодь, і робота саме з цією категорією екскурсантів є 

найбільш перспективною. Тому, сучасна музейна педагогіка розвивається в руслі 

проблем музейної комунікації та спрямована на долучення до музею і його 

культури, його наукового доробку широких верств населення і особливо молоді, 

активізацію творчих здібностей особистості.  

Для реалізації освітньо-виховного потенціалу музею, при розробці нових 

форм, методів та технологій впливу на аудиторію необхідно ознайомитися з 

досвідом своїх попередників. Адже музейні заклади пройшли тривалий 

еволюційний шлях розвитку в ході якого змінювалася їх соціальна роль і 

суспільне призначення від простого нагромадження і зберігання до  науково-

дослідницької та просвітницької роботи. 

Про організацію екскурсійної роботи музейними закладами Волинської 

губернії загалом і, особливо про проведення екскурсій для молоді, збереглося 

небагато відомостей. Наявні матеріали свідчать про епізодичність такої 

діяльності, її відносно слабкий, особливо на початках становлення музейної 

справи, зміст. Це було спричинено нестачею досвіду, відповідної кваліфікації, 

певною односторонністю або відсутністю чітко продуманої системи побудови 

експозицій, зумовленою довільним характером пам’яток, що надходили сюди. 

Особливо це стосується давньосховищ при Володимир-Волинському Свято-

Володимирському та Луцькому Хрестовоздвиженському православних церковних 

братствах. Дещо більше інформації збереглося про екскурсійну діяльність 

Волинського єпархіального давньосховища. Відомо, що «…Музей працював 
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щосереди з 6 до 8 год., по неділях – з 12 до 2. Вхід був безкоштовним. До послуг 

відвідувачів були друковані каталоги» [5]. Тому часопис «Волынские 

епархиальные ведомости» в інформації за травень-червень 1893 року повідомляв, 

що серед представників різних верств громадськості, які цікавилися 

давньосховищем були і: «… викладачі місцевих навчальних закладів, учениці 

жіночого духовного училища» [2, с. 558]. 
Серед світських музейних закладів Волинської губернії інтерес представляє 

Городоцький музей. Його музейна експозиція удосконалювалася та постійно 

поповнювалася і цим викликала до себе неослабний інтерес. Серед відвідувачів 

музею були вчителі та учні шкіл Ровенського повіту. Про це дізнаємося з 

брошури А. Шафранського, яка є своєрідним путівником по музею і знайомить з 

використанням такої форми роботи, як екскурсії. Вивчення історії рідного краю, 

як зазначає автор, не входило в програми тогочасних навчальних закладів, а тому, 

«щоб дати нашій молоді ту благородну розвагу і користь, яку отримуєш від 

екскурсій, запрошуємо цим повідомленням учнів у дуже цікавий куточок Волині 

– у с. Городок Ровенського повіту» [6, с. 1]. Цим підкреслювалася користь, яку 

приносив цей науково-культурний осередок, залучаючи за допомогою 

екскурсійної діяльності молодь до вивчення історії Волинської землі. 

З усіх наявних у Волинській губернії музейних закладів найширше 

екскурсійна діяльність проводилася музеєм при Товаристві дослідників Волині та 

його спадкоємцем – Волинським центральним музеєм. Звіти товариства 

розповідають, що за роки плідної праці його членами було зібрано та належним 

чином систематизовано чимало пам’яток волинської старовини. Це дало змогу 

музеєві з 15 березня 1909 року регулярно щонеділі приймати відвідувачів і 

проводити для них екскурсії. За кожну екскурсію встановлювалася певна оплата 

(10 копійок для дорослих і 5 копійок для учнів). На 1 січня 1910 року музейний 

заклад відвідало 249 дорослих та 719 учнів. У 1910 році у ньому побувало 

87 дорослих і 435 учнів, за вхідну оплату було виручено 30 крб.45 коп. [3, с. 11-

12]. На основі таких відомостей можна зробити висновок, що серед усіх категорій 

населення найбільше екскурсій музеєм при Товаристві дослідників Волині 

проводилося для учнівської молоді. 

Окрім постійної музейної експозиції, члени товариства знайомили населення з 

історією рідного краю, організовуючи екскурсії по виставках. Чи не найбільша з 

виставок товариства була розгорнута у вересні 1909 року за ініціативою 

історичної секції. Вона присвячувалася пам’яті першодрукаря І. Федорова і 

розповідала про історію книгодрукування [3, с. 14]. Така форма роботи з 

відвідувачами, коли екскурсійні розповіді доповнювалися змістовними лекціями, 

вперше серед світських музейних закладів губернії була апробована саме музеєм 

при Товаристві дослідників Волині. 

Традиції вищеназваного музею продовжив і розширив Волинський 

центральний музей, основна мета якого, як вказувалося у Статуті полягає  в 

«…ознайомленні широких верств місцевого населення з природними багатствами 

і визначними в історичному відношенні місцями краю» [4, с. 1]. Керівництво 

Волинського центрального музею в особі Розпорядчого комітету піклувалося 

також про таку форму роботи з відвідувачами як «влаштування передвижних 
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музеїв … виготовлення діапозитивів з усіх галузей знань і сприяння таким чином 

організації науково-популярних читань і лекцій» в усіх навчальних установах 

Волині [4, с. 3]. 
Отже, вивчення і узагальнення досвіду культурно-освітньої роботи перших 

музейних закладів краю дає підстави стверджувати, що музеї на той час лише 

розпочинали формувати свою систему музейно-педагогічних напрямів роботи із 

аудиторією. Одним із найперспективніших напрямів такої роботи були екскурсії. 

Музеї таким чином заявляли про свою діяльність, пробуджували інтерес серед 

різноманітних верств населення, особливо молоді, до історії та пам’яток 

старовини краю. 
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ГУМАНІТАРНІ НАУКИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ  

МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

Європейська модернізація вищої освіти в Україні зумовлена, насамперед, 

цивілізаційними змінами, що відбуваються у світі. Збереження та модернізація 

національного інтелектуального потенціалу, входження України в європейський 

інтелектуальний простір є одним з пріоритетних напрямів розвитку нашої країни 

на сучасному етапі. Основний лейтмотив запровадження Болонської системи 

передбачає реалізацію низки стратегічних завдань, серед яких - досягнення 

високого інтелектуального та духовного рівня самореалізації особистості. Це 

завдання, зрозуміло, можливо реалізувати лише через викладання у вишах 

гуманітарних дисциплін.  

Українська держава, визначивши в якості одного з основних орієнтирів 

гуманітарного розвитку освітній простір Європи, здійснює конкретні кроки в 

практичному приєднанні до Болонського процесу. Проте модернізація вищої 

школи України, яка проводиться в умовах сьогодення, передбачає не лише 

привнесення у вітчизняну вищу освіту елементів європейської освітньої системи, 

а й всебічний об’єктивний аналіз її позитивних і негативних тенденцій. Важливим 

у цьому відношенні є творче використання інформаційного, світоглядного та 

особливо методологічного потенціалу гуманітарних наук, які також потрібно 

розглядати як повноцінних суб’єктів Болонського процесу. Проте, прикро 
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констатувати, що значні потенційні можливості, закладені в природі та функціях 

соціогуманітарних наук в освітніх модернізаційних процесах використовуються 

неефективно. Це значною мірою обмежує інтелект молодої людини [1, с. 25]. 

Сучасні тенденції розвитку професійної компетентності фахівців: 

європейський та національні виміри пояснюються формальним, інерційним 

підходом до визначення реальної оцінки місця і ролі гуманітарних наук у 

навчальному та науково-дослідницькому процесі вищої школи, а також 

догматичним ставленням до основоположних ідей та принципів Болонського 

процесу. Яскравим прикладом такого підходу стало переведення за ініціативою 

Міністерства освіти та науки в 2009-2010 н. р. ряду соціогуманітарних дисциплін 

з обов’язкових до категорії вибіркових. Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 25.08.2010 року не вніс суттєвих змін до наказу МОН України від 09.07.2009 

«Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором 

студента». Він лише встановив перелік вибіркових навчальних дисциплін 

гуманітарної та соціально-економічної підготовки для бакалаврів та надав право 

вищим навчальним закладам вносити зміни до зазначеного переліку з 

урахуванням особливостей напрямів (спеціальностей), за якими здійснюється 

підготовка фахівців. На жаль, Міністерство освіти і науки не досить ефективно 

виконує функції загальнонаціонального координатора наукових та навчально-

методичних розробок у сфері гуманітарної освіти. Відповідно до Болонської 

декларації вибіркові дисципліни вводяться лише на останніх курсах, тоді ж як в 

Україні – з першого курсу навчання. Тобто в той час, коли студент ще не може 

свідомо визначити, який предмет йому потрібний в обов’язковому порядку. З 

огляду на, в цілому, низький рівень знань абітурієнтів можна стверджувати, що 

право вибору гуманітарних предметів надається молодій людині, котра погано 

орієнтується в системі знань [2, с.31].  

Варто зазначити, що серед студентів побутує думка про марність 

гуманітарних знань, неможливість їх використання у майбутній професії. 

Студенти повною мірою не усвідомлюють світоглядного характеру гуманітарних 

дисциплін в умовах поліваріантності поглядів на світ і невизначеності самого 

життя. Проте варто пам’ятати, що вища школа формує не лише професійно 

підготовлену інтелігенцію, а й соціально відповідальну інтелектуальну еліту 

суспільства. Тому проблеми формування професійної та політичної культури, 

соціального й духовно-морального розвитку студентів, розкриття їхнього 

творчого потенціалу мають стати основоположними в удосконаленні професійної 

підготовки та вихованні студентів.  

Серед помилок, пов’язаних з приєднанням України до Болонської декларації, 

можна вказати на відсутність послідовного виваженого впровадження кредитно-

модульної системи без урахування специфіки вищих навчальних закладів, а також 

специфіки кожної дисципліни; в українській освітній галузі також слабкий зв’язок 

освіти і науки; недосконала структура мережі ВНЗ тощо [2, с. 32].  

Першою реакцією українського суспільства на глобальні виклики та суспільні 

кризи повинно стати надання переваги інтелектуальному процесу в проведенні 

трансформаційних перетворень в системі вищої освіти України. Важливим у 

цьому відношенні є підвищення ролі соціогуманітарних наук у модернізації 
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України. Незважаючи на складність ситуації, в якій перебувають ці науки в 

Україні нині, вони повинні активніше працювати над створенням ринку 

інтелектуальних продуктів, які могли б бути конкурентоспроможними на 

міжнародному ринку науки. Для успішного проведення реформ у сфері вищої 

освіти в контексті євроінтеграції важливим є прищеплення громадянам України, 

прогресивної політичної та моральної культури. Реалізувати ці завдання можливо 

за допомогою соціогуманітарних наук.  

Отже, інтеграція в єдиний європейський освітній простір є визначальною 

тенденцією трансформації національної системи освіти, в основу якої покладено 

об’єктивні чинники прогресивного суспільного поступу і без гуманітарних наук 

він неможливий. 
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ГОТОВНІСТЬ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – ПРОФЕСІЙНА 

ЯКІСТЬ ПЕДАГОГА 

Професійна готовність є закономірним результатом спеціальної підготовки, 

самовизначення, освіти й самоосвіти, виховання й самовиховання. Це – 

психічний, активно-дієвий стан особистості, складна її якість, система 

інтегрованих властивостей. Така готовність регулює діяльність, забезпечує її 

ефективність. Однією з важливих якостей становлення педагога є готовність до 

інноваційної діяльності. 

Успішність інноваційної діяльності передбачає, що педагог усвідомлює 

практичну значущість різних інновацій у системі освіти не лише на 

професійному, а й на особистісному рівні. 

Готовність вчителя до інноваційної педагогічної діяльності – особливий 

особистісний стан, який передбачає наявність у педагога мотиваційно-ціннісного 

ставлення до професійної діяльності, володіння ефективними способами і 

засобами досягнення педагогічних цілей, здатності до творчості і рефлексії. 

Показником готовності до інноваційної діяльності є внутрішня сила, що 

формує інноваційну позицію педагога. За структурою готовність до інноваційної 

діяльності є складне інтегративне утворення, яке охоплює різноманітні якості, 

властивості, знання, навички особистості. Як один із важливих компонентів 

професійної готовності, вона є передумовою ефективної діяльності педагога, 

максимальної реалізації його можливостей, розкриття творчого потенціалу. 

Джерела готовності до інноваційної діяльності: проблематика 

особистісного розвитку; професійна спрямованість; професійна освіта; виховання 

й самовиховання; професійне самовизначення педагога. 
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Вона є основою активної суспільної і професійно-педагогічної позиції 

суб’єкта, яка спонукає до інноваційної діяльності та сприяє її продуктивності. 

В інноваційних освітніх перетвореннях особливо високими є вимоги до рівня 

теоретичних знань і практичної підготовки вчителя, а саме: вміння спрямовувати 

навчально-виховний процес на особистість вихованця; побудова своєї 

професійної діяльності з метою реалізації кожним учнем необмежених 

можливостей для самостійного і високоефективного розвитку; визначення 

проблематики і змісту професійної та особистісної підготовки педагога; 

актуалізація необхідності створення педагогічних систем, зорієнтованих на 

інноваційну діяльність; пошук нових підходів з метою до підготовки педагога до 

впровадження інноваційних методів роботи. 

Підготовлений педагог до інноваційної професійної діяльності є такий, у 

якого наявні наступні професійні й особистісні якості: 

 усвідомлення смислу та цілей освітньої діяльності у контексті актуальних 

педагогічних проблем сучасної школи; 

 осмислена, зріла педагогічна позиція; 

 уміння по-новому формулювати освітні цілі з предмета, певної методики, 

досягати і оптимально переосмислювати їх під час навчання; 

 здатність вибудовувати цілісну освітню програму, яка враховувала б 

індивідуальний підхід до учня, освітні стандарти, нові педагогічні орієнтири; 

 співвіднесення сучасної йому реальності з вимогами особистісно-орієнтованої 

освіти, коригування освітнього процесу за критеріями інноваційної діяльності; 

 здатність бачити індивідуальні здібності учнів і навчати відповідно до їх 

особливостей; 

 уміння продуктивно, нестандартно організувати навчання й виховання, тобто 

забезпечити творення дітьми своїх результатів і, використовуючи інноваційні 

технології, стимулювати їх розвиток; 

 володіння технологіями, формами і методами інноваційного навчання, яке 

передбачає уміння на основі особистого досвіду і мотивів вихованців бути 

співтворцем мети їх діяльності, зацікавленим і компетентним консультантом і 

помічником у співвіднесенні мети з результатом, використанні доступних для 

дітей форм рефлексії та самооцінки; 

 здатність бачити, адекватно оцінювати, стимулювати відкриття та форми 

культурного самовираження вихованців; 

 уміння аналізувати зміни в освітній діяльності, розвитку особистісних якостей 

вихованців; 

 здатність до творчого розвитку, рефлексивної діяльності, усвідомлення 

значущості, актуальності власних інноваційних пошуків і відкриттів. 

Готовність до інноваційної педагогічної діяльності формується не сама по 

собі, не у віртуальних розмірковуваннях, а під час педагогічної практики, 

акумулюючи все накопичене, досягаючи значно вищого рівня. Це означає, що 

кожен попередній рівень такої готовності є передумовою формування нових, 

більш складних рівнів, які є важливими компонентами структурних професійних 

якостей. 
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ЕКОЛОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ЯК ЧИННИК 

ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СУСПІЛЬСТВА  

Сучасний стан навколишнього середовища характеризується представниками 

різних наук як кризовий. Яскравими прикладами екологічної кризи у західних 
областях України, в тому числі і у Волинській області, є руйнування природних 

екосистем, зокрема, знищення земель шляхом незаконного видобутку бурштину, 

вирубка лісів, забруднення територій стихійними сміттєзвалищами тощо. Аналіз 
процесів знищення природи людьми, дають усі підстави стверджувати, що 

чинники екологічної кризи пов’язані, насамперед, із недоліками у формуванні 

компетентнісної сфери населення. Учені вбачають можливість подолання цієї 
проблеми у формуванні екологічної компетентності громадян. Вирішальна роль у 

вихованні екологічної культури суспільства належить школі та вчителеві як носію 

екологічної компетентності. Вчителі різних фахів засобами своїх наук через 
щоденну навчальну діяльність, в якій постійно акцентується увага на збагаченні 

екологічних знань школярів, розвитку їх екологічної свідомості, усвідомлення 

цінності природи, формуванні особистої відповідальності за стан навколишнього 
середовища, своє власне здоров’я, переконаності в необхідності активної участі 

кожного у пропаганді екологічних знань, готують своїх учнів до боротьби за 

збереження довкілля.  
Значною є роль вчителів природничих дисциплін у формуванні екологічної 

компетентності школярів у контексті діяльності як фактору соціалізації учнівської 

молоді. У цьому напрямі ефективною є робота вчителів-біологів області із 
залучення учнів до активної природоохоронної діяльності шляхом співпраці з 

лісництвами, водно- та рибогосподарськими службами, з громадськими 

екологічними організаціями; до виконання проектів екологічного спрямування, 

науково-дослідницької роботи, до збереження довкілля, зокрема, і через роботу 
екологічних стежок. Екологічний проект «Недостатнє озеленення шкільного 

подвір’я», виконаний учнями Луцького ЗЗСО №16 (консультант проекту 

народний вчитель України Н. С. Пушкар), відзначений у суспільній акції 
школярів України «Громадянин», поклав початок активній проектній діяльності 

учнівської молоді.  
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Соціологічні опитування, проведені інститутом у навчальних закладах регіону, 

дають змогу констатувати, що найбільша кількість проектів, у яких беруть участь 

опитані старшокласники, – це екологічні проекти, які здійснюються під 

керівництвом та консультуванням вчителів біології, хімії, географії, фізики тощо.    

У школах широко практикується організація колективних творчих справ, 

виховних екологічних заходів, приурочених Всесвітньому дню Землі, 

Міжнародному дню лісів,  Всесвітньому дню води, Дню довкілля тощо. Учні та їх 

батьки залучаються до Всеукраїнських екологічних акцій з охорони квітів-

первоцвітів «Первоцвіт», «Маршу парків», «Збережи ялинку», «Наша допомога 

птахам» тощо. 

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти системно працює над 

розвитком екологічної культури педагогічних працівників та підготовкою 

вчителів до формування екологічної компетентності учнів. У навчальному 

процесі курсів підвищення кваліфікації, наприклад, вчителів біології,  підвищення 

рівня теоретичних знань слухачів з екології здійснюється через спецкурси 

«Екологічна освіта задля сталого розвитку» (кандидат педагогічних наук, доцент 

Ясінська Н. В.), «Міжпредметні зв’язки у навчанні екології» (Багно О. М., вчитель 

біології Луцького НВК №9), «Методичні засади створення біологічних та 

екологічних проектів» (доктор біологічних наук, професор Сухомлін К. Б.) тощо.  

У міжкурсовий період педагоги беруть участь у різноманітних обласних 

методичних заходах, зокрема, семінарах-практикумах «Природоохоронний аспект 

проведення навчальної практики та екскурсій з біології та екології» (2016 р.),  

«Екологічне виховання як основа успіху та самовдосконалення вчителя та учня» 

(2017 р.), «Розвиток екологічної культури як складова соціалізації дитини в 

умовах сьогодення» (2018 р.) тощо, які збагачують педагогів досвідом 

екологічного виховання учнів.   

Результативність роботи вчителів з екологічної освіти та виховання 

демонструють учні, котрі неодноразово представляли Україну на міжнародних 

олімпіадах. Вихованці заслуженого вчителя України Г. В. Ягенської з Луцької 

гімназії №21 імені Михайла Кравчука отримала відзнаки на Міжнародній 

олімпіаді з екології (Туреччина): Анна Яручик (срібна медаль, 2008 р.); Василь 

Ягенський (срібна медаль, 2011 р.), Роман Король (золота медаль, 2013 р.) [1; 2, 

с.44]. Учні М. П. Стасюк представляли Україну на VII Міжнародній олімпіаді 

наук про Землю (Мисорі (Індія) 2013 р.) Лілія Денисюк, на ХІ Міжнародній 

олімпіаді наук про Землю (м. Софія Антполіс (Франція), 2017 р.) Артем Кавара. 

Він став бронзовим призером та здобув золоту відзнаку за захист індивідуального 

проекту [3]. 

Учні лауреатів обласної освітянської премії імені Михайла Кравчука, вчителів 

Володимир-Волинської гімназії імені О. Цинкаловського М. В. Степанченко та 

Н. О. Козік десятиріччя поспіль щороку здобувають призові місця на 

Міжнародних і Всеукраїнських конкурсах «Енергія і середовище», «Здорова 

планета – здоровий ти», «Космос. Людина. Духовність», «Drem Eco», 

Всеукраїнському біологічному форумі «Дотик природи» тощо.   
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕОРІЇ МНОЖИННОГО ІНТЕЛЕКТУ В РОЗВИТКУ 

ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА 

Шлях європейської та світової інтеграції, який обрала Україна, зумовлює 

необхідність інтенсивних змін в політичному, економічному та соціальному житті 

нашої держави, і саме тому останнім часом здійснюється реформація в сфері 

освіти, яка націлена на досягнення рівня кращих світових стандартів. 

Виклики часу зумовили розроблення Концептуальних засад реформування 

середньої освіти. 

У Концепції нової української школи викладені ключові компетентності, 

визначені «Рекомендаціями Європейського парламенту та Ради Європи щодо 

формування ключових компетентностей освіти впродовж життя» (18.12.2006). До 

їх числа належать такі: спілкування державною мовою, спілкування іноземними 

мовами, математична компетентність, основні компетентності у природничих 

науках і технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, уміння вчитися 

впродовж життя, ініціативність і підприємливість, соціальна та громадська 

компетентність, обізнанність та самовираження у сфері культури , екологічна 

грамотність і здорове життя. 

Між тим сучасні тенденції Нової української школи вимагають нового підходу 

до підготовки педагога, який здатний працювати по новому. Сучасний педагог 

повинен прагнути будувати свою діяльність таким чином, щоб зацікавити усіх 

учасників освітнього процесу. Також потрібно включати в програму завдання і 

методи роботи, привабливі для всіх учасників, допомагаючи учням 

використовувати сильні сторони і компенсувати слабкі сторони їх інтелекту.  

Актуалізувати можливості індивідуалізації орієнтованої освіти, на мою думку, 

можливо через ефективне застосування методик на основі теорії множинного 

інтелекту.Теорія множинного інтелекту американського психолога Говарда 

Гарднера, вперше була опублікована в його книзі „Рамки розуму: теорія 

множинного інтелекту” (1983). Ця теорія отримала всесвітнє визнання як одна з 

найбільш новаторських теорій пізнання інтелекту людини. Згідно з цією теорією, 

людина має не єдиний, так званий „загальний” інтелект, а низку здібностей, які 

утворюють вербальний, логіко-математичний, візуальний, кінестетичний, 

міжособистісний, внутрішньо-особистісний, музичний, натуралістичний та 

екзистенційний типи інтелекту [1]. Гарднер наголошував, що різні типи інтелекту 

рідко працюють незалежно. Вони використовуються одночасно і доповнюють 

один одного по мірі того, як люди розвивають власні здібності або вирішують 

проблеми. Розглянемо особливості кожного з названих вище типів інтелекту [2]. 
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- Логіко-математичний інтелект – це здатність використовувати 

індуктивний і дедуктивний способи мислення, вирішувати абстрактні проблеми та 

логічні головоломки, розуміти складні відносини взаємозалежних концепцій, ідей 

і речей, ставити запитання, експериментувати, підраховувати тощо.  

- Вербально-лінгвістичний інтелект – це здатність ефективно застосовувати 

слова в усній або в письмовій формі.  

- Візуально-просторовий інтелект – інтелект, що забезпечує сприймання 

зображень та образів, передбачає здатність уявляти, малювати, працювати над 

дизайнерським проектом тощо.  

- Кінестетичний інтелект – усвідомлення власного тіла, дає можливість 

контролювати й інтерпретувати рух, танцювати, бігати, стрибати, торкатись, 

жестикулювати, керувати фізичними предметами, установлювати гармонію тіла й 

розуму.  

- Музичний інтелект – цьому інтелекту властиве загострене відчуття звуку й 

емоційна здатність реагувати на нього. У міру того як люди розвивають свої 

знання про музику, вони розвивають основи даного інтелекту.  

- Міжособистісний інтелект – представлений здатністю швидко 

розпізнавати й оцінювати настрої, наміри, мотивації та почуття інших людей.  

- Внутрішньообистісний інтелект є здатністю чітко сприймати себе (бачити 

власні переваги та недоліки), свідомо помічати свій внутрішній настрій, наміри, 

мотивації, темперамент і бажання; здатністю самодисципліни, саморозуміння й 

самооцінки. 

- Натуралістичний інтелект передбачає здатність навчатися за допомогою 

природи. Такі люди одержують задоволення від дій, пов’язаних із природою, 

наприклад, спостереження за птахами, колекціонування метеликів і комах, 

дослідження дерев або догляду за тваринами. 

- Екзистенціальний інтелект – це здатність філософствувати, медитувати, 

вивчати історію, культуру, релігії, обговорювати „життєві питання”[2, 3]. 

Застосування теорії множинного інтелекту у ході навчання ґрунтується на 

врахуванні різноманіття індивідуальних психологічних відмінностей учасників 

освітнього процесу як для учнів так і педагогів. Теорія множинного інтелекту 

дозволяє педагогам реалізовувати принципи особистісно зорієнтованої освіти. 

Так, з’являється можливість індивідуального навчання учасників освітнього 

процесу з опорою на їх здібності, що саме і передбачає сучасна освіта. 

Отже, застосування теорії множинного інтелекту в освітньому процесі може 

допомогти педагогам зрозуміти свої здібності, тим самим максимально 

самореалізуватися та сприяти розвитку здібностей вихованців і відповідати 

запитам тенденцій сучасної освіти. 
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УДК 929:930(477.53) В.Жук                                                                Ірина Петренко 

 

ПОЛТАВЩИНА У ПЕРІОД ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939-1945 РР.)  

У НАУКОВОМУ ДОРОБКУ ІСТОРИКА ВІРИ ЖУК 

Події Другої світової війни завжди посідали вагоме місце в науковому доробку 

українського історика Віри Никанорівни Жук (1928-2008). Вчена в дитинстві 

пережила всі жахи війни, працювала на окупованій нацистами території.   

У сфері зацікавлень Віри Никанорівни перебували маловідомі сторінки про 

антинацистське підпілля на території Полтавщини в період радянсько-німецької 

війни 1941-1945 років. Вчену цікавили питання створення підпільних і 

партизанських загонів, а також доля тих осіб, яких залишила радянська влада для 

антинацистської діяльності – комуністів, комсомольців, активістів та ін. 

Влаштовуючи своїх людей на посади бургомістрів, старост сіл, голів громадських 

дворів (колгоспів), поліцаїв тощо. Їх доля здебільшого  була трагічною. Саме ці 

питання і дослідила Віра Жук по рідному селу Кривуші. У квітні 1942 року була 

заарештовані і розстріляна нацистами група, в складі якої був дядько Віри 

Никанорівни В.Т.Яцина. Аналізуючи політику радянської влади щодо 

формування антинацистського підпілля, Віра Никанорівна із сумом констатувала, 

що «фактично люди залишені  були на  вірну загибель.  І  гітлерівці  їх дуже 

швидко винищили» [1]. 

Досліджуючи маловідомі сторінки про підпілля в роки війни на Полтавщині, 

Віра Никанорівна намагалася ліквідувати «білі плями» і виправити деякі 

неточності. Передусім, це стосувалося її рідного села Кривуші на Кременчуччині. 

Віра Жук ще підлітком була свідком деяких моментів формування 

антинацистського підпілля, участь у якому брали її родичі, сусіди, знайомі. 

Результатом цих розвідок стала підготовка  ґрунтовної статті [2].  

Віра Никанорівна  спілкувалася з мешканцями  села Кривуші, які брали участь 

в організації антинацистського підпілля. Крім  того,  надзвичайно  цінні  відомості 

їй вдалося  дізнатися  від  краєзнавця  О. П. Сльоти,  який  до війни  працював  

заступником  голови  Кременчуцького райвиконкому та брав безпосередню 

участь у формуванні підпілля  на  території  Кременчуцького  району.  Це  дало 

змогу  з'ясувати  багато  неточностей,  дещо  доповнити факти  з  історії  Руху  

Опору  на  окупованих  українських землях.  Вона  виявила  ряд  помилок,  

допущених  у списках,  які  зберігалися  в  партархіві,  й  ввійшли  до «Книги 

пам'яті України». Зокрема, низку прізвищ не було внесено до списків страчених та 

ін.   

На  жаль,  Віра  Никанорівна з  сумом  констатувала, що таких неточностей та 

«білих плям» через нерадивість окремих  людей,  яким  доручено  було  збирати  й 

уточнювати матеріали про антинацистське підпілля, було чимало.  Тому  питання  

про  Рух  Опору  в  роки  війни, формування підпільного і партизанського руху 

потребує ще глибокого і серйозного дослідження.  Зберегти  і  вшанувати  пам'ять  

про  загиблих учасників  Другої  світової  війни,  військовополонених, біженців,  
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партизан  і  підпільників,  пересічних  громадян було  для  Віри  Никанорівни  

надзвичайно  важливим.  

У  останній  період  життя  Віра  Никанорівна опублікувала  книгу [3],  яка  

присвячена  одній  з  найбільш героїчних  і  трагічних  сторінок  в  історії  

Чутівського району  Полтавської  області  –  періоду  радянсько-німецької війни.  

Вчена  на  прикладі  однієї  полтавської  області показала  героїзм  і  мужність  

українського  народу  у боротьбі  з  нацизмом  і  наголосила,  як  багато  горя  і 

страждань  принесли  гітлерівці  на  українську  землю,  які  злодіяння  чинили  на  

тимчасово окупованій території.  

Віра Жук при підготовці праці «Безмертний подвиг. Історичні  нариси  про  

Чутівщину  у  період  Великої Вітчизняної  війни  1941-1945  років  та  подвиги  її  

синів  і дочок  на  фронтах  і  в  тилу»  використала  друковані матеріали,  архівні  

документи  та  спогади  очевидців  та учасників тих подій. У роботі показано 

подвиги воїнів – мешканців Чутового,  Артемівки, багатьох сіл  району на 

фронтах  війни,  їхню  участь  у  європейському антинацистському  русі  Опору.  

Продемонстровано мужність  і  героїзм  простих  людей  –  мешканців  села 

Вільхуватки  (Вільховатки),  які  допомагали  радянським воїнам  відбивати  атаки  

сил нацистів.   

Віра  Никанорівна  глибоко  шанувала  героїв  Другої світової  війни  1939-

1945  рр.,  вважала  їхній  подвиг беззаперечним. Вона збирала відомості про 

Героїв СРСР –  уродженців Полтавщини, фіксувала цінні спогади про них, які 

скрупульозно занотовувала в учнівський зошит.  

Крім того, нею було зібрано бібліографію праць про цих Героїв. Трагічна доля 

жінки в період Другої світової війни була відображена в науковій спадщині Віри 

Никанорівни. Вчена  зібрала  цінні  відомості  про  активних  учасниць війни  –  

«тричі  розтріляну»  розвідницю  з  с.  Великі Сорочинці  Миргородського  району  

Ольгу  Бондаренко, полтавську  підпільницю  Лялю  Убийвовк,  партизанку Віру 

Булавіну з с. Лісок під Полтавою, зв’язкову Ленізу Бугорську,  підпільницю  з  м.  

Кременчука Людмилу Корабліну, розвідницю Дусю Бородай з Шишацького 

району.   

Отже, трагічні події Другої світової війни на Полтавщині перебували в сфері 

наукових зацікавлень історика Віри Жук. Вчена ліквідувала деякі «білі плями», 

які стосувалися перебігу війни в регіоні, дослідила ряд постатей-героїв та сприяла 

більш правдивому висвітленню подій періоду нацистської окупації краю.  
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УДК 378.018.4: 303.02 (477.82)                                                        Галина Романчук 

 

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ОСВІТИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ: ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Сучасний освітній простір післядипломної педагогічної освіти знаходиться в 

стані постійних змін, що відбуваються відповідно до викликів інформаційного 

суспільства, і характеризується переходом до нових принципів його формування. 

Визначальними у цьому процесі є побудова освітнього середовища на основі 
нової освітньої парадигми, що ґрунтується на принципах випередження, 

неперервності та відкритості [1, с. 3]. 

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти (ВІППО) входить до 
складу Українського відкритого університету післядипломної освіти (УВУПО), 

створеного рішенням ради ректорів (директорів) Всеукраїнської громадської 

організації «Консорціум закладів післядипломної освіти» в грудні 2015 року. 
Здійснення освітньої та науково-методичної діяльності в регіоні 

забезпечується науково-педагогічними та педагогічними працівниками ВІППО, 

науковий потенціал якого значно зріс: в 2017–2018 навчальному році на курсах 
підвищення кваліфікації викладають 3 доктори та 33 кандидати наук. 

Поліпшилась організація освітнього процесу та його зміст, ІКТ забезпечення. З 

січня 2015 року в інституті поряд із традиційною формою очних курсів 
підвищення кваліфікації запроваджено дистанційне навчання. На основі 

запровадження нових технологій навчання, нової дидактики та нової організації 

навчання підвищується ефективність навчального процесу та задоволення 
фахових та методичних потреб слухачів курсів, на що вказують респонденти при 

опитуванні щодо рівня задоволеності курсами. 

Оцінюючи освітнє середовище післядипломної освіти, 71,4% респондентів 
вказують, що вони мають реальну можливість підвищувати свою професійну 

майстерність, виявляти творчість і здібності, 19,4% опитаних вчителів швидше 

схиляються до такої оцінки, ніж ні (рис. 1).  
Рис. 1. 
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 Поряд з цим відчувають потребу в професійному та особистісному зростанні 

та намагаються реалізувати її 59,8% респондентів та 33% більше згідні з цим 

твердженням, ніж не згідні (рис. 2).     
 

Рис. 2 

  
 

Опитані вчителі відзначили, що їх самореалізації та прагненню до розвитку 

найбільше сприяють робота поруч із педагогами з високим професійним рівнем 

(71,1%), творча атмосфера в колективі навчального закладу (68,6%), сприяння та 

підтримка з боку керівництва навчального закладу (57,8%), користування 

Інтернет-ресурсами (53,7%), навчання на курсах підвищення кваліфікації у 

ВІППО (50,4%)  тощо (рис. 3).      

Рис.3 
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Серед найбільш значущих чинників, які заважають професійній 

самореалізації та професійному саморозвитку педагогів, респонденти називають 

низький рівень матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу (55,8%), 

перевантаження дорученнями, які не є безпосередніми обов’язками вчителя 

(35,6%),  відсутність доступу до ресурсів Інтернету (22%). 
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ГЕОЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

 ВОСТОЧНОАУКШТАЙТСКИХ ВИЛЕНСКИХ ПОДДИАЛЕКТОВ  

ЛИТВЫ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА (ПО ДАННЫМ ТРЁХ ПОКОЛЕНИЙ) 
В статье рассматриваются данные, собранные во время проекта «Современные геолингвистические 

исследования в Литве: оптимизация сети пунктов и интерактивное распространение информации», который 

проводился в Институте литовского языка (Вильнюс, Литва). Геолингвистический материал, собранный в 34 

пунктах восточноаукштайтского виленского поддиалека, фиксирует данные трёх поколений: старшего (51 год и 

старше), среднего (31–50 лет) и молодого (до 30 лет). На восточной территории виленского поддиалекта 

(восточная часть Игналинского и Швенчёнского р-нов) вместе с региональными вариантами литовского языка 

параллельно функционируют диалектные варианты славянских языков: белорусского, русского и польского. В 
статье анализируются языковые предпочтения восточно-аукштайтов виленчан, которые изучались путем 

анализа трех сфер использования языковых систем, или трех доменов: индивидуального домена (мышление), 

приватного домена (семья) и общественных доменов (местное сообщество, официальная коммуникация, религия, 

просвещение). 

Ключевые слова: геолингвистика, восточноаукштайтский виленский поддиалект, литовский стандартный 

язык, местный польский язык, местный белорусский язык, местный русский язык, языковые предпочтения, домен, 

диглоссия, билингвизм.  
The article has been developed on the basis of the material under the Project “Modern Geolinguistic Research in 

Lithuania: the Optimisation of Network Points and the Interactive Dissemination of Information” carried out at the 

Institute of the Lithuanian Language in Vilnius (Lithuania). The sociolinguistic questionnaires filled in during the Project 

enable the exploration of using languages and dialects taking into consideration different social factors covering the most 

important domains of language use and age groups (the younger (under 30 years old), middle (31–50 years old) and older 

(from 51 years old) generations). The data of 34 points of eastern Aukštaitian subdialect of Vilnius, gathered in the districts 

of Švenčionys and Ignalina, is under analysis. The relations between the standard language, sub-dialect of Vilnius and 

Slavic languages (Byelorussian, Polish, Russian) were analysed based on their use in different domains: individual 

(thinking), private (home, family) and public (village community, official communication, school, church). 
Keywords: geolinguistics, eastern Aukštaitian subdialect of Vilnius, Lithuanian Standard language, Polish dialect, 

Belarusian dialect, Russian dialect, language attitudes, domain, diglossia, bilingualism. 

 

Геолингвистика – динамическое понятие диалектных изменений. 

Основой этой статьи стали данные, собранные во время проекта «Современные 

геолингвистические исследования в Литве: оптимизация сети пунктов и 

интерактивное распространение информации»1, который проводился в Институте 

литовского языка (Вильнюс, Литва). В рамках проекта был исследован весь ареал 

литовского языка – 735 пунктов2 на территории Литвы и 15 пунктов за рубежом, в 

которых был собран социолингвистический материал (пункты расположены в 8–

12 км друг от друга), позволяющий уточнить границы литовских диалектов и 

                                                        
1 Часть материала, собранного во время проекта, свободно доступна в интернете по адресу 

www.tarmes.lt. 
2  Сеть населённых пунктов составлена по «Атласу литовского языка» (1977–1991).  
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прогнозировать дальнейшее их развитие. Теоретической основой этого проекта 

стала идеология геолингвистики3, которая расширила взгляд традиционной 

диалектологии динамической перспективой, т. е.: 1) обратила внимание на разных 

представителей диалекта, не ограничиваясь лишь соответствующими критерию 

NORM4; 2) подчеркнула не только разность, но и общность диалектов; 3) начала 

исследовать диалектную вариативность – как горизонтальные (региональные), так 

и вертикальные (диалекта и стандартного языка) отношения [2, с. 29–47]. Важно 

отметить, что геолингвистика изменила идеологическую перспективу и 

предложила диалектную вариативность «оценивать с точки зрения развития и 

изменений, а не с точки зрения упадка и исчезновения» [5, с. 371].  

Геолингвистическая методология позволяет репрезентативно описать 

языковую общину, всю её местную, социальную и возрастную структуру в 

языковом плане, включая географические и культурные компоненты. В статье 

анализируется материал, собранный в 34 населённых пунктах, расположенных в 

восточной части Игналинского и Швенчёнского районов, которые принадлежат к 

восточноаукштайтскому виленскому поддиалекту литовского языка. В каждом 

пункте сделаны аудиозаписи не менее шести информантов по 1,5 часа, также 

собраны новые социолингвистические данные в виде анкет. Исследование 

стремилось зафиксировать данные трёх поколений: старшего (51 год и старше), 

среднего (31–50 лет) и молодого (до 30 лет). Исследовались только 

литовскоговорящие информанты, даже если официально они указывали другую 

национальную идентичность5. Важно отметить, что региональная вариативность 

не рассматривалась лишь в рамках одного языка [5, с. 363]: исследовалась как 

закрытая система одного языка (напр., стандартный язык и диалект), т. е. 

ситуация диглоссии, так и отношения разных языковых систем (напр. язык А и 

диалект Б, стандартный язык X и диалект Y), т. е. ситуация билингвизма. Базой 

для исследования региональных типов диалектной вариативности послужила 

социально-демографическая дифференциация местных общин [5, с. 369]. Поэтому 

в ходе исследования был выявлены обобщённые портреты представителей 

старшего, среднего и молодого поколений6. 

Социодемографические данные представителей трёх поколений. 

Социальный статус влияет на диалектные производные: согласно теории Петера 

Трудгилла [8, с. 41], образованный и занимающий высокий социальный статус 

информант реализует меньше диалектных кодов, чем в том же самом ареале 

живущий малообразованный представитель более низкого социального слоя.  

Большая часть (65 %) информантов старшего поколения (51 год и старше) 

                                                        
3 

Появлению геолингвистики способствовала диалектная география, а также вариативная 

социолингвистика Уильяма Лабова [4, с. 7–41]. 
4  Критерием NORM (анг. non-mobile older rural male) называется ограниченный отбор информантов 

в традиционной диалектологии, т. е. исследуется только информант мужского рода старшего возраста, 
желательно необразованный, постоянно проживающий в сельской местности. 

5 11 % литовскоговорящих информантов не указали литовской национальности: 85 % из них 

осознают себя поляками, а у 15 % информантов национальная идентичность отсутствует, они осознают 
себя местными жителями и являются представителями локальной идентичности [ср. 10, с. 67].  

6 Портреты были составленны по данным информантов, которые были вовлечены в проект путём 
случайного выбора. 



Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 

 49 

восточноаукштайтских виленских ареалов задействованы в аграрной сфере или 

занимаются/-лись ремеслами, т. е. традиционной деятельностью7. Чаще всего они 

ведут оседлый образ жизни, большинство из них малообразованны и имеют более 

низкий социальный статус (84,5 %).  

Представители среднего поколения (31–50 лет) более мобильны. 

Большинство из них закончили среднее специальное или высшее учебное 

заведение. Две третьих (67 %) информантов среднего возраста заняты в сфере 

обслуживания, т. е. занимаются современной деятельностью, остальные работают 

в аграрной или промышленной сфере, также имеют интеллектуальные профессии. 

Около половины (56 %) представителей среднего поколения по роду деятельности 

принадлежат к категории низкого социального статуса. 

Молодое поколение (до 30 лет) восточно-аукштайтов виленчан чаще всего 

занимается современной деятельностью (81 %). В отличие от старших поколений 

молодые виленчане являются более мобильными и образованными. Деятельность 

62 % информантов связана с сферой знаний, поэтому их можно считать 

представителями высокого социального статуса. 

В начале XXI века фиксируется изменившаяся социальная и 

демографическая ситуация в ареалах восточноаукштайтских виленчан (как и в 

других сельских местностях Литвы [ср. 5, с. 372]). Часть традиционной аграрной 

деятельности постепенно трансформировалось в сферу обслуживания, т. е. более 

современную деятельность. Переменившаяся стратификация местных сообществ, 

также распространение образования, интенсивная мобильность, интеллектуальная 

деятельность стали причиной диалектных изменений, новых диалектных 

производных (геолектов, региолектов, регионального стандарта) и более 

интенсивных контактов с другими языковыми системами.  

Функционирование славянских диалектов в восточной Литве. На 

восточной территории виленского поддиалекта (восточная часть Игналинского и 

Швенчёнского р-нов) вместе с региональными вариантами литовского языка 

параллельно функционируют диалектные варианты славянских языков: 

белорусского, русского и польского. В некоторых доменах в определённое время 

также использовались стандартные варианты славянских языков. Поэтому в 

восточных ареалах виленского поддиалекта можно выделить девять языковых 

систем, которые обслуживают(-али) три поколения литовскоговорящей общины 

(см. 1 таб.): литовский стандартный язык (Ст), восточноаукштайтский виленский 

поддиалект (Д), польский стандартный язык (П), местный польский диалект (Пм), 

белорусский стандартный язык (Бр), местный белорусский диалект (Брм), русский 

стандартный язык (Рс), местный русский диалект (Рсм), немецкий стандартный 

язык (Н)8. Языковые контакты тесно связаны с административными изменениями 

                                                        
7 С точки зрения социолингвистики, существуют два вида деятельности индивидов: традиционная и 

современная [ср. 6, с. 87–115]. Традиционная деятельность связана с созданием материальных вещей в 
аграрной и промышленной сфере (низкий социальный статус), с руководством над созданием 

материальных благ (высокий социальный статус). Современная деятельность развёртывается в сфере 

знаний (высокий социальный статус) и обслуживания (низкий социальный статус). 
8 Некоторые представители старшего поколения во время Второй мировой войны посещали 

немецкие школы. 
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в жизни сообщества, но важно отметить, что на территории виленского 

поддиалекта они всегда были и остаются максимальными [ср. 1, с. 5], т. е. здесь 

одновременно контактирует не менее трёх языковых систем, возникших и 

распространявшихся по разным сценариям. 

 

1. Польский язык и его диалекты. Восточная часть Игналинского и 

Швенчёнского районов в 1919–1939 году вместе с Вильнюсским краем 

принадлежала Польше. Польский язык был официальным языком региона, 

преподавался в школах, он также был и до сих пор сохранился как один из языков 

религии. Престиж польского языка повлиял на то, что некоторые литовцы и 

белорусы старшего поколения до сих пор официально указывают на польскую 

этническую принадлежность, т. е. официальная и этническая принадлежность не 

совпадают. Местный польский диалект в некоторых деревнях используется как 

язык местного сообщества и приватной сферы. 

2. Белорусский язык и его диалекты. Исследуемый регион граничит с 

Беларусью, поэтому здесь проживает немало белорусов: белорусские деревни 

распространены по юго-восточной границе Литовской Республики и 

расположены по принципу мозаики. Активные контакты между литовскими и 

белорусскими диалектами фиксируются на протяжении всего XX века [9, с. 95–

114]. Белорусский стандартный язык в короткий период был языком просвещения 

в тех ареалах, которые во время Второй мировой войны (1939–1941) 

принадлежали Беларуси. Материал, собранный во время проекта, показал, что 

местный белорусский диалект, так называемый «по-просту», используется 

жителями среднего и старшего поколения как интердиалект между славянскими и 

литовскими общинами, а также для общения с членами семьи, родственниками и 

соседями. 

3. Русский язык и его диалекты. В Игналинском–Швенчёнском ареале 

русские языковые общины формировались в разное время. Самыми ранними 

переселенцами являются старообрядцы, небольшие деревни которых 

простираются до границы с Беларусью (напр.: Юргялишке, Милькунай – в 

Швенчёнском районе, Лукошишке – в Игналинском районе). Православные 

русские поселились в Литве только после восстания 1863 года [5, с. 368]. В 

исследуемом ареале также проживают носители русского языка, которые 

иммигрировали в Литву в советский период. В школах региона до сих 

преподаётся стандартный русский язык. 

Гетерогенный лингвистический и этнический состав населения способствует 

формированию и сохранению определённых региональных вариантов литовского 

и славянских языков. Как распределяются языковые варианты с функциональной 

точки зрения, для каких доменов они характерны? 

Языковые предпочтения восточно-аукштайтов виленчан. Анкеты, 

составленные в рамках геолингвистической парадигмы, охватывают трёхмерное 

пространство: географическое пространство + социальное пространство + 

культурное пространство [5, с. 363]. Эту информацию обеспечивает сбор 

данных, связанных с местом жительства, возрастом, образованием, 

национальностью, областью деятельности, языками, которыми информант 
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владеет, и др. данных. Вопросник анкеты помог выявить и зафиксировать 

языковые предпочтения информантов (не реальное употребление языков и 

диалектов), которые в диалектном дискурсе являются важными метаданными для 

исследования лингвистического поведения индивидов [7, с. 1–9], а изменение 

языковых предпочтений является одним из факторов изменения языковых систем 

[11, с. 1–27]. 

Языковые предпочтения восточно-аукштайтов виленчан изучались путем 

анализа трех сфер использования языковых систем, или трех доменов: 

индивидуального домена (мышление), приватного домена (семья) и 

общественных доменов (местное сообщество, официальная коммуникация, 

религия, просвещение) [3, с. 316]. 

Геолингвистика старается избежать противопоставления традиционного 

диалекта и стандартного языка, потому что переход между ними не бывает 

резким: существуют переходные варианты, образующие вертикальный языковой 

континуум [5, с. 356]. Объектом этого исследования являются локальные 

варианты не одного языка, а нескольких языковых систем, поэтому термин 

«стандартный язык» обозначает те варианты, которые (по мнению информантов) 

ближе к стандартному языку, под термином «диалект9» понимаются производные 

диалектные образования. 

В рамках проекта было установлено, что почти половина всех информантов в 

ежедневной коммуникации (в зависимости от домена) употребляют разные 

вариации как литовского стандартного языка, так и диалекта, т. е. 54 % 

литовскоговорящих информантов старшего поколения, 48 % среднего поколения 

и 50 % молодого поколения сталкиваются с диглоссией. Существенное различие 

между тремя поколениями отражается в употреблении более «однородных» 

языковых вариантов. Во всех исследуемых доменах только диалект употребляют 

21,6 % представителей старшего поколения, 4 % среднего поколения и 10 % 

молодого поколения. Наоборот, употребление формы стандартного литовского 

языка коррелирует с более молодым возрастом информантов, ср.: только на 

стандартном языке общаются 0 % старшего поколения, 8 % среднего поколения и 

15 % молодого поколения. 

Почти четверть (24–25 %) информантов старшего и молодого поколения 

ежедневно употребляют местные варианты славянских языков (польского, 

русского и белорусского). Ситуация билингвизма особенно знакома 

представителям среднего поколения (это поколение росло, когда в общественных 

доменах преобладал русский язык) – 40 % из них каждый день употребляют 

славянские языки. Чаще всего фиксируется двуязычие литовского (диалекта или 

стандарта) и одного из славянских языков. Зафиксированы также ситуации 

многоязычия: для 15 % старшего поколения, 16 % среднего поколения и 5 % 

молодого поколения характерна коммуникация на литовском и двух славянских 

языках (польском и белорусском, русском и белорусском, польском и русском).  

Выводы. В ходе исследования утверждена многоплановая языковая 

вариативность в восточных ареалах восточно-аукштайтов виленчан. Следует 

                                                        
9 В этой статье термин «диалект» обозначает восточноаукштайтский виленский поддиалект. 
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отметить, что результаты исследования позволяют говорить о меняющемся и 

динамичном языковом континууме во всех трёх поколениях. В языковой 

парадигме литовскоговорящих представителей старшего поколения преобладает 

традиционный диалект или диалект и стандартный язык. Данные среднего 

поколения отражают конвергенцию диалекта, т. е. его выравнивание со 

стандартным языком. В языковом континууме молодого поколения процессы 

нивелирования ещё более интенсивны: отражаются только самые яркие черты 

виленчанского поддиалекта или, наоборот, сохранены только размытые 

диалектные особенности [ср. 5, с. 373]. 

В начале XXI века на языковую ситуацию восточно-аукштайтов виленчан 

влияют славянские языковые системы. Обобщённые данные распределения 

языков по разным доменам представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Языковые предпочтения восточно-аукштайтов виленчан 

(данные трёх поколений) 
 

 

 

Язык /  

диалект 

 

 

Поколение 

 

Домены использования языков 

Индиви-

дуаль-

ный 

домен 

Приват-

ный 

домен 

Общественные домены 

Местное 

сообще-

ство 

Офици-

альная 

коммуни

кация 

Рели-

гия 

Про- 

свеще-

ние 

1 2 3 4 5 6   7 8 

Восточно-

аукштайтс-

кий виленс-

кий под-

диалект (Д) 

Старше (51 

год и 

старше) 

Д Д Д Д Д  

Среднее 

(31–50 лет) 
Д Д Д Д Д  

Молодое (до 

30 лет) 
Д Д Д Д Д  

Литовский 

стандартный 

язык (Ст) 

Старше (51 

год и 

старше) 

Ст Ст Ст Ст Ст Ст 

Среднее 

(31–50 лет) 
Ст Ст Ст Ст Ст Ст 

Молодое (до 

30 лет) 
Ст Ст Ст Ст Ст Ст 

 

Польский 

язык (П) / 

Местный 

польский 

диалект (Пм) 

Старше (51 

год и 

старше) 

Пм Пм Пм П П П 

Среднее 

(31–50 лет) 
Пм Пм Пм  П  

Молодое (до 

30 лет) 
 Пм Пм    

Белорусский 

язык (Бр) / 

Местный 

белорусский 

Старше (51 

год и 

старше) 

 Брм Брм   Бр 

Средне (31– Брм Брм Брм    
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диалект 

(Брм) 

50 лет) 

Молодое (до 

30 лет) 
      

Русский 

язык (Рс) / 
Местный 
русский 
диалект 

(Рсм) 

Старше (51 
год и 

старше) 

 Рсм Рсм Рс  Рс 

Среднее 
(31–50 лет) 

 Рсм Рсм Рс   

Молодое (до 
30 лет) 

Рсм Рсм Рсм Рс   

Немецкий 

язык (Н) 

Старше (51 

год и 
старше) 

     Н 

 

Максимальный инвентарь употребляемых языков характерен для 

представителей старшего поколения (в том числе и немецкий язык как язык 

просвещения), но более интенсивные ежедневные контакты со славянскими 
языками зафиксированы у информантов среднего поколения (40 %). Молодое 

литовскоговорящее поколение не употребляет белорусский язык вследствие 

утраты его социальной значимости, но многоязычие остаётся важным фактором 

для 25 % молодых виленчан.  
Для оценки динамики языковых процессов в восточных ареалах восточно-

аукштайтов виленчан важно иметь в виду и изменившуюся социальную и 

демографическую ситуацию в начале XXI века, когда традиционная аграрная 
деятельность виленчан постепенно трансформировалась в более современную 

деятельность и способствовала перемене стратификации местных сообществ. 
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УДК 947.084 (063)                                                               Анатолий Шевельков 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И КРЕСТЬЯНСТВО 

Одна из актуальных проблем аграрной истории – взаимоотношения 

государства и крестьянства на различных этапах исторического развития. Именно 

эта проблема находилась в центре внимания участников международных научно-

практических конференций «Государственная власть и крестьянство в ХIХ – 

начале ХХI века», которые, начиная с 2007 г., по «нечетным» годам, проходили в 

нашем вузе в подмосковной Коломне. За десятилетний период было проведено 6 

научных форумов (2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 г.). Как нам представляется, 

они внесли важный вклад не только в исследовании заданной проблемы, но и 

значительного количества других аспектов аграрной истории. И не только России, 

СССР, но и ряда зарубежных стран: Беларуси, Украины, Казахстана, Туркмении, 

КНДР, Японии.По итогам конференций было издано 7 сборников научных статей, 

общим объемом более 260 печатных листов [1, 2, 3, 4, 5, 6,7]. Их авторами стали 

775 историков-аграрников, экономистов-аграрников, практических 

работников.Думается, что не каждая международная научно-практическая 

конференция по аграрной истории, имела такое широкое представительство и 

такой объем публикаций. 

Состоявшаяся 5–7 октября 2007 г. в Коломне с I-я Международная 

конференция «Государственная власть и крестьянство в ХХ – начале ХХI века», 

хронологически ограничилась только ХХ в. и началом текущего века, а вот II-я 

конференция (24 – 26 сентября 2009 г.) уже включила окончание ХIХ в. Все 

последующие охватили весь ХIХ векдо настоящего времени. 

В I-й Международной научно-конференция «Государственная власть и 

крестьянство в ХХ – начале ХХI века» приняло участие около 100 ученых-

аграрников, экономистов-аграрников, специалистов АПК из десятков городов 

страны и зарубежья–Беларуси, Казахстана, Украины, Японии. По ее итогам было 

издано сразу 2 сборника научных статей, докладов и сообщений, сделанных на 

пленарных и секционных заседаниях, присланных в адрес Оргкомитета. Среди 

предложений, прозвучавших на завершающем конференцию пленуме, было – 

сделать Коломну, наш вуз одним из региональных центров по изучению аграрной 

истории, избранной проблемы. Следуя этому предложению, уже через год, 24 – 

26.09.2009 г. тогдашний Коломенский государственный педагогический институт 

принимал участников II-й Международной научно-практической конференции, 

посвященной исследованию проблемы взаимоотношений государства и крестьян 

на протяжении трех последних веков. Среди более 100 участников того форума – 

около 80 докторов и кандидатов исторических, экономических, философских, 

сельскохозяйственных, физико-математических, юридических и других наук, 

представлявших 20 регионов России, а также Беларусь, Украину, Японию. 

Российские ученые представляли, не только вузы, отраслевые НИИ из десятков 

городов РФ, но и 7 научных центров РАН: Институт истории РАН, Сибирское 
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отделение Института истории РАН (г. Новосибирск), Уральское отделение 

Института истории и археологии РАН ( г. Екатеринбург) и др. Кроме того, к 

работе конференции были привлечены учителя истории, обществознания средних 

общеобразовательных и средних специальных образовательных организаций 

Юго-Восточного региона Московской области. На 6 секциях историков и 

экономистов велись дискуссии не только о содержании крестьянской реформы 

1861 г., столыпинской аграрной реформы начала ХХ в., аграрной политики 

советского государства после революций 1917 г., ходе и последствиях массовой 

коллективизации 1920 – 1930-х гг., взаимоотношениях государства и крестьянства 

в первые послевоенные десятилетия, ходе и последствиях аграрной реформы 

начала 1990-х гг., но и о проблеме продовольственной безопасности, 

эффективности современного сельскохозяйственного производства. Эти и другие 

проблемы аграрной истории, аграрной политики государства, рассматривались на 

всех последующих конференциях в Коломне. 

В процессе подготовки и проведения конференций, организаторы уделяли 

важное внимание содержанию пленарных заседаний конференций, на которых 

выступили многие известные отечественные и зарубежные историки-аграрники, а 

также экономисты-аграрники. Открывала пленарное заседание I-й конференции, 

состоявшейся 25–27.10.2007 г. докладом «Коллективизация в СССР и ее 

социально-экономические последствия» – д. ист. н., проф.МГУ им. 

М.В.Ломоносова – Н.Л.Рогалина. Д.ист.н., проф. Вологодского государственного 

педагогического университета М.А.Безнин, а также тогда еще к.ист.н., доц. этого 

университета Т.М. Димони представили доклад «Трансформация российской 

деревни в 1930 – 1980-е гг.: новые подходы». Д. ист.н., проф. Уральского 

государственного университета им. А.М. Горького Л.Н. Мазур выступила с 

докладом «Политика советского государства в области сельского хозяйства. 

1930–1980-е гг.: истоки трагедии российской деревни». Завершал пленарное 

заседание доклад д. ист.н., проф. Пензенского государственного педагогического 

университета им. В.Г. Белинского В.В. Кондрашина «Влияние международных 

проектов по аграрной истории России ХХ века на развитие региональной 

историографии». На II-й международной конференции в сентябре 2009 г. вновь 

выступил В.В. Кондрашинс докладом «Проблема «голодомора» и ее обсуждение 

на международном уровне». Открывал же пленарное заседание доклад д. э.н., 

проф., академика РАСХН В.В. Милосердов «Многострадальная судьба 

российского крестьянства». По сути, академик представлял основные положения 

своей новой монографии с одноименным названием, а также тезисы доклада на 

Всероссийском семинаре по проблемам развития АПК, который несколько дней 

позднее состоялся в Белгороде. 

Только с начала – середины 1990-х гг. исследователи получили возможность 

работать с частью рассекреченных архивных документов высших партийных 

органов (Президиума, Политбюро ЦК КПСС), что позволяло воссоздать более 

объективную аграрную историю советского государства, в том числе в 1950-е–
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начало 1960-х гг. Как станет известно гораздо позже, документы Политбюро ЦК 

КПСС второй половины 1960-х гг.–1990-х гг., станут поступать в читальные залы 

центральных архивов (РГАНИ, РГАСПИ) только с 2014 г.Ведущая роль в 

публикации новых архивных документов по всем аспектам отечественной 

истории, включая аграрную историю, и сегодня принадлежит журналам 

«Исторический архив» и «Вестник архивиста». Вот поэтому были актуальны для 

исследователей – участков конференции выступления на этом пленарном 

заседании д. ист.н., проф., главного редактора журнала «Исторический архив» 

А.А. Чернобаева ик.ист.н., проф. РГГУ, главного редактора журнала «Вестник 

архивиста»И.А. Анфертьева.Большой интерес вызвал и доклад д.ист.н., 

проф.Б.Г.Пашкова(длительное время работавшего помощником, экономическим 

советником у шести руководителей советского и российского правительств), 

обозначенный как «Из истории государственности России». Часть своего 

выступления об эволюции государственных сельскохозяйственных органов 

управления на протяжении всей истории государства, Б.Пашков «подкрепил» 

авторской, рукописной, 7-ми метровой схемой этого процесса. 

Не менее авторитетными учеными было представлено пленарное заседание III 

и IV-й Международных научно-практических конференциях,состоявшихся в 2011 

и 2013 гг. Так, на пленарном заседании IV-й конференции (2013 г.) с очень 

содержательным докладом «Аграрная модернизация России от Александра II к 

Петру Столыпина», выступил д.ист.н, зав. сектором Института научной 

информации по общественным наукам РАН А.В. Гордон, а также д.филос.н., 

академик РАЕН, профессор Высшей школы экономики А.Н.Медушевский. 

На пленарном заседании IV конференции (2013 г.) в докладе «Социальные 

отношения в российской деревне 1930–1980-х гг. в условиях государственного 

капитализма», д.ист. н., проф. Вологодского государственного педагогического 

университета М.А. Безнин, а также д. ист. н., проф. Вологодского 

государственного педагогического  университета Т.М. Димонифактически 

презентовали монографию, изданную годом позже («Аграрный строй России 1930 

– 1980-х годов», 2014 г.). 

Несомненно, что центром дискуссий становились секции, которые на нашей 

конференции создавались по хронологическому принципу. Как правило, их 

насчитывалось от 6 до 7. Наиболее «представительные» секции были на III-й и 

IV-й научно-практических конференциях. К примеру, в 1-й секции на IV-й 

конференции были представлены доклады и сообщения 31 участника, в 2-й – 27, 

3-й – 37, а в 4, 5 и 6-й соответственно 21, 17, 20 историков-аграрников. 

На II-й нашей конференции 24–26.09.2009, основной тон научных дискуссий 

на заседаниях «своих» секциях задавали д.ист.н., проф. П. Акульшин, В. Соколов, 

Е. Кирьянова (г.Рязань), Г. Алексеев (г.Москва), И. Кознова (г.Москва), В. Безгин 

(г. Тамбов), А. Ефременко (г. Ярославль), В. Никулин (г. Калининград), 

В. Наухацкий (г. Ростов-на-Дону), Н. Серогодский (г. Славянск-на-Кубани), 

Л. Мазур и О. Горбачев (г. Екатеринбург), Н. Кузнецова (г. Волгоград), В. Мусаев 
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(г.Санкт-Петербург), Д. Сафонов (г.Оренбург), Н. Суханова (г.Ставрополь), 

В. Романченко, С. Савельев (г.Саратов), С. Корновенко (г.Черкассы, Украина), 

Д. Ковалев (г. Коломна), Г. Капустян (г.Кременчуг, Украина) и многие другие. 

Большая часть этих ученых-аграрников участвовала во всех конференциях в 

Коломне. 

Уже с первых конференций сложилась практика проведения «малых» 

пленарных заседаний, которые содержали презентации научных трудов 

участников конференций, изданных за предшествующие годы. За эти годы свои 

книги  презентовали академик В.В. Милосердов («Аграрная политика  России – 

ХХ век», 2002 г, «Российское крестьянство в глобальном мире», 2009, «Судьба 

российского крестьянства», 2011 г.).Д.ист.н., проф. Ростовского государственного 

экономического университета (РИНХ)В. Наухацкий– совместную с Ю.Денисовым 

монографию – «Аграрная политика и модернизация российской деревни второй 

половины ХХ века: противоречия и тенденции», 2009 г.). Д.ист.н., проф. филиала 

Кубанского государственного университета в г. Славянске-на-Кубани 

Н. Серогодский представил содержательный труд – «Аграрные преобразования 

периода перестройки: цели, методы, результаты. 1985 – 1991 гг., 2011 г. а 

постоянный участник всех конференций, д. ист. н.,проф. Балтийского 

Федерального университета им. И. Канта В.Никулин представил на VI-й– 

конференции (2017 г.)«Крестьянские промыслы на Северо-Западе России (вторая 

половина ХХ – начало ХХ века)». 

На Vконференции (29–31.10.2015 г.) большой интерес и острую дискуссию 

вызвала презентации исследования труда В.Долгих, не находящегося в рядах 

историков-аграрников «Крестьянское восстание в Тюменской губернии в 1921г.». 

В рамках двух конференций, совместно с авторами и координаторами 

научного проекта «Народ и власть: История России и ее фальсификации» 

П.П. Марченя и С.Ю. Разиным,  были проведены два Международных круглых 

столав 2013, 2015 гг. Так, 04.10.2013 г. в рамках IV-й Международной научно-

практической конференции состоялся Второй Международный круглый стол 

«Сталинизм и крестьянство» (преемственно продолживший дискуссии Первого 

Международного круглого стола «Сталинизм и крестьянство», проходившего в 

Москве, в рамках заседания постоянно действующего теоретического семинара 

«Крестьянский вопрос в отечественной и мировой истории» на базе Центра 

аграрных исследований Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ). В дискуссии приняли участие: 

к.ист.н., проф. РГГУ, главный редактор журнала «Вестник архивиста» 

И.А. Анфертьев, д.ист.н., зав. сектором Восточной и Юго-Восточной Азии 

Института научной информации по общественным наукам РАН А.В. Гордон, 

д.ист.н., проф. Тамбовского государственного технического университета 

В.Б. Безгин, к.ист. н., ведущий научный сотрудник Института истории РАН 

А.В. Голубев, д.ист.н., проф. Кемеровского государственного университета 

М.В. Казьмина, д.ист.н., проф. Черкасского национального университета имени. 
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Б. Хмельницкого С.В. Корновенко, к.ист. н., доцент Брянской государственной 

инженерно-технологической академии В.В. Кулачков, к. ист. н., доцент Луцкого 

Института развития человека Университета «Украина» Е.А. Бундак, д.ист. н., 

проф. Национальной металлургической академии Украины А.В.Михайлюк и др. 

Одной из особенностей научно-практических конференций является работа 

секции экономистов-аграрников, практических работников агропромышленной 

сферы. Ученые – изобретатели сельскохозяйственной техники, большая часть из 

которых представляет отраслевые НИИ, делятся своими достижениями, 

техническими новинками, которые предполагают повышение эффективности 

сельскохозяйственного производства. 
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РОЗДІЛ ІІ 

СУЧАСНІ КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

 

УДК 332.142.2                                                            Олена Бундак,  Петро Захаров 

 

МОДЕЛЮВАННЯ У РЕКРЕАЦІЙНОМУ КОМПЛЕКСІ РЕГІОНУ 

Рекреаційний комплекс (РК) має об’єктивні передумови комплексоутворення в 

регіоні, справляє безпосередній вплив на розвиток економічних та соціальних 

процесів, виступає фактором оптимізації структури регіональних господарських 

комплексів. Це дає можливість моделювати функціонування рекреаційного 

комплексу та розробити механізм прийняття рішень щодо спеціалізації і 

оптимізації господарської структури регіону. Оскільки міжгалузевий 

рекреаційний комплекс характеризується складною структурою, існуючи 

методики не в змозі оцінити та проаналізувати міжгалузеві зв’язки, які формують 

комплекс. Тому розроблений новий підхід до оцінки впливу рекреаційного 

комплексу на господарство регіону. З цією метою використаємо інформаційні 

технології та кібернетичне моделювання, які дають можливість вироблення 

оптимальних рішень. 

Пропонована методика використовувалася при визначенні та прогнозування 

безпосереднього впливу 3-ох окремих груп туристів та рекреантів на формування 

доходів окремих груп підприємств та обсяги виробленої продукції. Критерієм 

корисності є валовий дохід, створений підприємствами, що відносяться до 

першого та другого рівня формування міжгалузевих зв’язків у міжгалузевому 

рекреаційному комплексі. 

Далі проводиться декомпозиція загальної задачі за параметрами та за 

структурою. На відміну від вихідної структури, в якій вихідний сигнал y містить 

змішаний вплив вхідних сигналів х1, х2, х3, на наступному етапі (рис. 1) сигнали у 

поділяються, але кожен з сигналів y1, y2, y3, y4, y5, y6 також містить змішаний вплив 

вхідних сигналів х1, х2, х3. Тобто валовий дохід РК формується як сумарний дохід 

від діяльності підприємств роздрібної торгівлі (y1), ресторанного господарства 

(y2), готелів та інших місць для тимчасового проживання(y3), підприємств з 

організації подорожувань ( y4), сфери культури та спорту, відпочинку та розваг 

(y5), підприємств транспорту (y6). 

Обсяги реалізованих товарів і послуг окремих видів економічної діяльності, 

які формують РК, та потоки туристів і рекреантів Волинської області 

використовуються як вихідні дані (див. рис. 1). 

Для реалізації методиці створена програма «Smodel» призначена для 

автоматизації процесу статистичного моделювання, зокрема аналіз даних 

здійснено за результатами статистичної інформації рекреаційної комплексу 

Волинської області протягом 9 років.  
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Рисунок 1 - Блок-схема процесу впливу потоків туристів та рекреантів на формування 

валового доходу РК за вихідними параметрами 
 

У вікні результатів відображається таблиця «Результати поточного розрахунку 

і порівняння отриманого валового доходу з реальними статистичними даними» 

(рис. 2). Графічне зображення ліній експериментального та розрахованого 

валового доходу доводить адекватність здійсненого моделювання. 

Панель «Результати і статистичне оцінювання моделювання» виводить вихідні 

середньозважені промодельовані значення коефіцієнтів впливу кожної з груп 

туристів та рекреантів на формування валового доходу РК, вказує кількість 

моделювань ситуації, а також перевіряє отриману вихідну модель на адекватність 

та визначає її відтворюваність, тобто чи властивості моделі співпадають з 

властивостями об’єкта, що моделюється. 

 

 

УДК 004.7                                       Володимир Ванцевич, Юрій Каун 

 

МЕТОДИКА МОДЕРНІЗАЦІЇ МЕРЕЖІ МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА 

Вступ. В цілому, практично усі підприємства будь - якого профілю вже мають 

деяку комп’ютерну та оргтехніку, але, якщо процес її придбання і встановлення 

відбувався хаотично (при відсутності системного підходу та інженерних 

розрахунків), то її використання може бути неефективним. Відповідно постає 

задача поліпшення умов використання наявних апаратних ресурсів та отримання 

найбільшої ефективності від придбання нових апаратних засобів при адекватних 

витратах. 

Розробка методики модернізації – це актуальна задача, вирішення якої 

забезпечує своєчасне виявлення недоліків мережі та їх усунення. 

Метою дослідження є адаптація універсальної методики модернізації мереж 

для малих підприємств. 

Основний зміст і результати роботи. Впровадження комп'ютерної технології 
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не перетворює автоматично невдало організовану роботу в позитивний результат 

[1, с. 185]. Комп'ютерна мережа збільшує кількість даних і швидкість їх обробки, 

а якість обробки цих даних залежить від людей. Тому, перед тим як придбати 

мережеве апаратне і програмне забезпечення необхідно витратити багато часу, 

аналізуючи роботу своєї фірми, визначаючи вхідні і вихідні інформаційні потоки. 

І чим більше уваги звертається на попередній аналіз, тим більше шансів одержати 

ефективну, надійно працюючу систему. 

У процесі планування модернізації мережі є два ключових моменти. 

1. Модернізація мережі дає можливість докорінно змінити використовуваний 

спосіб обробки інформації та поліпшити схему керування.  

2. Слід визначити, яка конфігурація найкраще підійде для вирішення задач і 

яке мережеве апаратне і програмне забезпечення буде потрібно. 

Майже завжди неможливо вирішити ці дві проблеми відразу.  

Процес планування модернізації мережі може здаватися нудним і довгим, 

особливо якщо є гостра потреба якнайшвидше впровадити нову систему. Ретельне 

планування так само важливо для забезпечення ефективності і надійності 

системи, як і отримане апаратне і програмне забезпечення. 

Процес планування модернізації мережі складається із послідовності кроків. 

Залежно від роду діяльності одні кроки є більш важливими за інші, але ними не 

слід нехтувати зовсім. На здійснення проекту майже завжди часу витрачається 

більше, ніж за планом: ніхто не може передбачити всіх несподіванок. Тому слід 

відвести на виконання роботи достатню кількість часу, щоб встигнути виконати 

не лише заплановану роботу, але і знайти рішення для неочікуваних проблем. 

Нижче описано процес планування модернізації мережі: 

 аналіз причин модернізації мережевої технології; 

 аналіз структури підприємства, функціональних обов’язків; 

 аналіз місця розташування; 

 аналіз сумісності використовуваного устаткування; 

 складання плану конфігурації; 

 планування структури каталогів серверу; 

 одержання списків конфігурації; 

 розробка розкладу установки мережі; 

 системний журнал. 

Необхідно зауважити, що ці кроки не є жорсткою інструкцією чи бізнес-

планом, в міру того, як план мережі буде приймати якусь визначену форму, 

необхідно декілька разів повернутися назад і знову усе обміркувати. Деякі з 

цих кроків залежать від результатів виконання інших, тому, що час від часу 

необхідно переглядати свої рішення. 

В процес модернізації мережі слід використовувати спеціальні програми.  

Для створення схеми існуючої мережі звичайної чи розширеної (при 

подальшому імітаційному моделюванні) в пакетах NetCracker v.4.0 чи Cisco 

Packet Tracer 7.1. Ці програмні системи самі генерують модель мережі на основі 

вихідних даних про її топології і використовуваних протоколах, про інтенсивності 
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потоків запитів між комп'ютерами мережі, протяжності ліній зв'язку, типи 

використовуваного обладнання та програм.  

За допомогою програм перехоплення трафіку, наприклад BWMetter [2, с. 499] 

або CommView можна аналізувати фрагменти завантаження робочих станцій 

існуючої мережі.  

Модель модернізованої мережі створюється в пакетах NetCracker v.4.0 чи 

Cisco Packet Tracer 7.1 [3, с.119]. Результатом роботи імітаційної моделі є зібрані в 

ході спостереження за подіями, що протікають, статистичні дані про найбільш 

важливі характеристики мережі: часах реакції, коефіцієнтах використання каналів 

і вузлів, вірогідності втрат пакетів і т.п.  

Висновки. В дослідження була проведено адаптація універсальної методики 

модернізації мереж для малих підприємств. Модернізація мережі дає можливість 

відразу ж поліпшити схему керування та завжди проводиться під конкретні задачі 

підприємства з врахуванням плану його розвитку. 

Слід завжди проводити аналіз завантаженості мережі, проводити імітаційне 

моделювання модернізованої мережі, перевіряти на сумісність нове та залишене 

обладнання. 
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УДК 004.738.1                                                                                                 Ігор Дзенік 

 

СТВОРЕННЯ САЙТУ ТА ВИМОГИ ДО КОНТЕНТУ 

Створення сайту – надзвичайно складний процес, тим більше якщо сайт Ви 

вирішили робити самостійно. Є багато студій веб-дизайну, які пропонують 

швидко і недорого зробити сайт. Проте якщо Ви хочете, щоб сайт був унікальний 

і не коштував Вам ні копійки - робіть сайт самі. Етапи створення сайту, приведені 

нижче, сподіваюся Вам в цьому допоможуть.  

Розробка структури сайту: 

• визначення початкових даних для сайту; 

• визначення вимог до зовнішнього вигляду і функціональності; 

• формування структури сайту - розділів меню; 

Розробка концепції дизайну: 

• створення дизайн-макета головної сторінки сайту; 

• затвердження концепції дизайну - макету головної сторінки; 

• створення внутрішніх сторінок сайту і визначення змін в дизайні до 

внутрішніх сторінок; 
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Html-верстка, дизайн і створення внутрішніх сторінок: 

• розробка наповнення внутрішніх сторінок; 

• розробка додаткових сторінок (карта сайту, результати пошуку і т.п.); 

• оптимізація зображень; 

Програмування: 

• визначення завдань програмування; 

• розробка структури баз даних; 

• написання скриптів адміністрування. 

Є два основні кроки до отримання домена, реєстрація нового домена або 

покупка вже існуючого. 

Доменне ім'я складаєть з адреси вашого сайту і може закінчуватися на .ua, 

.com.ua, .ru, .com, .net, .org, .info, .biz, .tv та інші. 

Як тільки ви закінчите з вибором домена, ви приступите до вибору хостінг-

провайдера, проте це вже інший крок і зовсім інший розділ. 

Спершу, давайте зосереджуватися на відборі кращого доменного імені для 

вашого сайту... 

Для того, щоб знаходиться в головних пошукачах (Google, Yandex і т.п.) 

якомога вище в результатах пошуку, надзвичайно важливо для вас реєструвати 

ім'я, яке містить ваші головні ключові слова і/або назву Вашої компанії.  

Контент сайту – це та інформація, яку Ви бачите на сторінці сайту. Основна 

причина, через яку люди знаходять сайти в Інтернеті – це отримання інформації, а 

не бажання витратити гроші. Неважливо, скільки інформації є на сайті, потрібно 

пам’ятати про просту навігацію сайту, можливість доступу пошуковій системі. 

До контенту сайту потрібно підходити серйозно. Часто компанії економлять 

грошові кошти і доручають написання текстів для сайту менеджерам, секретарям, 

фахівцям компанії, які мають професійні знання, але не вміють їх грамотно 

піднести відвідувачам сайту. Крім того, зазвичай це займає багато часу, адже у 

працівників компанії є і основні обов’язки.  

Вимоги до контенту сайту досить прості: контент сайту повинен бути 

написаний простою, зрозумілою мовою, орієнтований на Вашу аудиторію сайту. 

Краще доручити створення контентe професійним копірайтерам, таким чином, 

ви захистите свій сайт від неякісних, згенерованих програмами текстів. 

Оптимізація контенту необхідна для того, щоб ваш сайт піднімався в результатах 

пошуку по запитах на ключові слова. Оптимізатори допрацьовують контент 

написаний копірайтерами, і в результаті скорочуються витрати на платну рекламу 

в пошукових системах. Ваш сайт стане популярним, цікавим ресурсом за 

допомогою унікального контента. 

Для ефективного просування сайту, існують певні вимоги до контенту сайту: 

1. У контенті сайту повинні бути ключові слова, які на сторінках сайту 

виділені. 

2. На сайті і в самому контенті сайту, повинні існувати перехресні посилання 

між сторінками сайту. 
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УДК 004.2:004.3                                                                Юрій  Каун  

 

СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ СИСТЕМ НА КРИСТАЛІ  

Вступ. У постіндустріальний період відбулось тісне переплітання 

інформаційних технологій і засобів обчислювальної техніки з усіма сферами 

життєдіяльності людей. У зв'язку з прогресом науки і техніки вимоги до систем 

обробки даних (СОД) випереджають їх можливості [1,с.459]. Розвиток СОД йде 

по наступних напрямах: вдосконалення технології виробництва елементної бази 

(зменшення проектної норми, збільшення рівня інтеграції мікросхем, підвищення 

тактової частоти роботи); розвиток архітектури систем і пристроїв; вдосконалення 

технології програмування; розвиток теорії, засобів і методів побудови систем 

розподіленої обробки даних. Вимоги до росту продуктивності та тенденції 

об'єднання в мультипроцесорні системи і мережі вплинули на розвиток 

мікросхем. 

Метою дослідження є дослідження сучасного стану систем на кристалі 

(СНК), галузей використання, шляхів їх розвитку та подальших перспектив. 

Основний зміст і результати роботи. Високий рівень інтеграції мікросхем 

дозволяє в сучасних мікропроцесорах (МП) використовувати усі способи 

паралельної обробки даних на декількох рівнях організації обчислень. Для 

підвищення її ефективності використовують мультитредову та мультипроцесорну 

(у одному кристалі) архітектуру МП - симбіоз апаратних і програмних засобів. 

В системах на одному кристалі - System On Chip (SоC) інтегруються функції, 

для виконання яких раніше були потрібні набори мікросхем, мережеві плати та 

інш. Як результат – зменшуються затримки при інформаційних обмінах, що 

підвищує продуктивність, і зменшується загальне число мікросхем, спрощується 

виготовлення і монтаж плат, а це веде до зниження вартості систем і підвищення 

їх надійності. Отже, інтеграція функцій СНК покращує усі загальнотехнічні 

показники системи. 

Переваги СНК над класичними “системами на друкованій платі”: 

1. Мініатюризація. Пристрій на базі SoC складається з однієї (максимум 2-х) 

надвеликих ІС (НВІС) і обмеженого набору дискретних компонент, які з 

технологічних причин не можуть бути інтегровані. 

2. Зниження споживаної потужності. НВІС типу СНК виготовляються за 

“глибокою субмікронною” технологією нижче 0.35 мкм, що дозволяє істотно 

знизити напругу живлення та споживану потужність. 

3. Підвищення надійності. Об'єднання декількох компонент на одній пластині 

кремнію дозволяє істотно зменшити число паяних з’єднань. 

У більшості випадків СНК є цифровою НВІС, яка може також містити ряд 

аналогових блоків. Тому для проектування СНК використовуються системи 

автоматизованого проектування (САПР), що і для НВІС. В якості елементної бази 

ці САПР використовують бібліотеки функціональних елементів, до складу яких 

входять прості логічні вентилі і тригери, та макроелементи, що виконують більш 
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складні функції: регістри, лічильники, суматори, помножувачі, арифметико-

логічні пристрої і т. д. 

Успішно розвиваються два напрями створення кристалів: однорідні і блокові 

[2, с. 505]. У однорідних (generic) кристалах блоки конфігуруються 

(програмуються) в кристалі на базі програмованої логіки. При розробці систем 

використовуються готові програми великих блоків системи (процесора, 

контролера шини та ін.). Такі програми "параметризованих мегафункцій" дістали 

назву "Одиниць інтелектуальної власності" – Intellectual Properties (IP). 

Проектувальник системи вибирає необхідні блоки IP, звані також soft, - ядрами, і 

розміщує їх на кристалі. 

У блокових кристалах певні області кристала заздалегідь виділені під апаратні 

ядра. Ці ядра реалізовані з використанням повного циклу проектування. Це 

дозволяє зменшити площу кристала, необхідну для реалізації блоку, і підвищити 

його швидкодію. Недоліком є деяке зниження гнучкості системи, оскільки 

реалізовані при виготовленні НВІС блоки не можна змінювати. Проте, в НВІС є 

поле програмованої логіки, що дозволяє створювати спеціалізовані блоки. 

Характерна для мікросхем CSoC можливість побудови реконфігурованих 

користувачем пристроїв дозволяє розглядати їх з двох різних точок зору. З одного 

боку, конфігурована СНК може бути звичайною МП системою з шинної 

архітектурою, де чільним елементом є процесорне ядро. У цьому випадку 

мікросхема CSoC стає варіантом мікроконтролера із змінною користувачем 

периферією. З іншого боку, конфігурована СНК може бути набором незалежних 

апаратних вузлів та блоків пам'яті, інтерфейс між якими не є зумовленим і може 

бути обраний розробником “під завдання”.  

Ці два підходи визначають як різницю архітектур конфігурованих СНК у 

різних виробників, так і особливості побудови та використання програмних 

засобів підтримки розробок. 

Висновки. СНК – електронна схема, що виконує функції цілого пристрою і 

розміщена на одній ІС. Вона може оперувати цифровими, аналоговими, аналого-

цифровими сигналами та частотами радіодіапазону. Як правило, застосовуються в 

портативних і вбудованих системах. 

Поява СНК дала величезний поштовх в питанні мінімізації виробів і їх 

універсальності. Завдяки своїм компактним розмірам, гнучкості у програмуванні, 

універсальності, продуктивності та рентабельності вони знайшли місце майже у 

всіх сферах побуту та виробництва. У СНК є великий нерозкритий потенціал і 

темпи розвитку лише з кожним роком збільшуються. Подальший розвиток SoC –  

мультиядерність і мультипроцесорність.  
Список використаних джерел: 
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УДК 681.3                                                  Ярослав Мамчич, Владлена Поляруш 
 

ЙМОВІРНІСНІ ОЦІНКИ РІВНЯ ЗАХИСТУ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ 

ІНФОРМАЦІЇ У ЛОКАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ 

На сучасному етапі розвитку локальних обчислювальних мереж захист їх 

ресурсів, насамперед інформації, є дуже важливою й актуальною проблемою. 

Для цього розробляються та використовуються системи захисту, які забезпечують 

той чи інший рівень захищеності інформації в ЛОМ. 

Для визначення вимог та оцінки захищеності інформації використовуються 

критерії оцінки захищеності. Досягнуті результати із забезпечення ефективності 

захисту можна оцінювати або величиною можливих збитків по кожному з класів 

порушень, або за допомогою залишкового ризику чи інших показників 

ефективності захисту систем. Їх основний недолік полягає у тому, що вони є 

якісними, а не кількісними, що на етапах проектування чи вибору засобів 

системи технічного захисту інформації потрібної якості звужує можливості 

оцінки рівня та ефективності захищеності ресурсів, насамперед, захищеності 

інформації, наприклад з погляду оптимального співвідношення витрат на засоби 

захисту та досягнутих при цьому результатів.  

Порушення  захищеності інформації в ЛОМ можливе в наступних випадках: 

- порушення цілісності системи; 

- порушення конфіденційності інформації , 

- порушення доступності  до інформації; 

- подолання комплексної системи захисту та ін.  

Для кількісної оцінки рівня захисту конфіденційності інформації 

використаємо наступну ймовірнісну модель. 

Подію, пов’язану з порушенням конфіденційності, будемо розглядати як 

складну, що складається з подій:  

- несанкціоноване отримання інформації тим чи іншим чином з метою 

ознайомлення з нею чи будь-якого подальшого використання; 

- розкриття змісту інформації з обмеженим доступом після її отримання.  

Ймовірність несанкціонованого доступу р1 можна визначити з виразу: 

 

р1 = рад·[1– (1– рос)·(1– руфд)·(1– роод)·(1– ркткм)],  

де:  

рад – ймовірність подолання засобів адміністрування доступом;  

рос – ймовірність подолання засобів охоронної сигналізації; 

руфд – ймовірність подолання засобів управління фізичним доступом; 

роод  –  ймовірність подолання засобів організаційного обмеження доступу; 

ркткм – ймовірність порушення конфіденційності у засобах телекомунікаційної 

мережі (в разі використання ЛОМ, яка є підключеною до інших ЛОМ 

підприємства чи є елементом розподіленої мережі більш високого рівня). 

Вираз у квадратних дужках можна спростити: 

 

(1– рос)·(1– руфд)·(1– роод)·(1– ркткм) ≈ 1 – рi. 
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Це є можливим тому, що величини ймовірностей  pi   є суттєво меншими за 

одиницю і сумами різних добутків цих же величин pi (сума подвійних добутків, 

сума потрійних добутків та ін.) можна знехтувати. У свою чергу, в останній 

сумі також можна обмежитися її найбільшим членом, знехтувавши іншими 

меншими членами. Таким чином формула набуває вигляду 

р1 = рад·[1– (1– рос)·(1– руфд)·(1– роод)·(1– ркткм)] ≈ рад· рмакс,  
 

де рмакс  = max (рос , руфд , роод , ркткм). 

Після отримання інформації тим чи іншим шляхом порушнику необхідно 

розшифрувати її зміст. Позначимо через pкзі ймовірність подолання 

неавторизованим користувачем засобів криптозахисту.   

Тоді вираз для розрахунку ймовірності рпк порушення конфіденційності 

інформації з подоланням розглянутих засобів захисту можна записати у вигляді 

рпк≈ рад· pкзі. 
 

Розглянута модель дозволяє зробити висновок про те, що для забезпечення 

конфіденційності шляхом унеможливлення доступу неавторизованих 

користувачів до інформації та розкриття її змісту необхідно застосовувати засоби 

(апаратні чи програмні) для адміністрування доступу, для криптографічного 

перетворення (для шифрування та дешифрування закритої інформації, а також 

засоби генерації та розповсюдження ключів), засоби управління фізичним 

доступом, засоби охоронної сигналізації, організаційного обмеження доступом.  

Слабкість системи захисту (як і в теорії “слабкості ланцюга”) визначається 

найбільш слабкою ланкою цієї системи, а отже має сенс застосування в системі 

захисту елементів із приблизно рівними ймовірностями їх подолання.  
Список використаних джерел: 
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УДК 621.317                                                   Дмитро Сидорук,  Ярослав Мамчич 
 

ВИКОРИСТАННЯ МІКРОКОНТРОЛЕРІВ У ВИМІРЮВАЛЬНИХ 

ПРИЛАДАХ 

Мікроконтролери входять в усі сфери життєдіяльності людини, їх насиченість 

у нашому оточенні росте щорічно. 

Широкою сферою застосування мікроконтролерів є вимірювальна техніка. 

Поява перших мікроконтролерних вимірювальних приладів, так званих 

«інтелектуальних» пристроїв, визначила новий напрям розвитку 

приладобудування. 

У міру вдосконалення мікропроцесорної техніки складність таких приладів 

росте і це ще більшою мірою розкриває можливості мікроконтролерів. 
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Використання мікроконтролерів визначило новий підхід як до проектування, так і 

до експлуатації вимірювальних приладів. 

Мікроконтролер (англ. microcontroller), або однокристальна мікроЕОМ – це  

виконана у вигляді мікросхеми спеціалізована мікропроцесорна система, що 

включає процесор, блоки пам'яті для збереження коду програм і даних, порти 

введення-виведення і блоки із спеціальними функціями (лічильники, 

компаратори, АЦП та інші). По суті, це - однокристальний комп'ютер, здатний 

виконувати прості завдання. Використання однієї мікросхеми значно знижує 

розміри, енергоспоживання і вартість пристроїв, побудованих на базі 

мікроконтролерів. 

Цифрові тестери на основі мікроконтролерів міцно увійшли до метрології, що 

стало наслідком таких їх достоїнств, як висока точність, широкий діапазон 

вимірювання, представлення результатів у цифровій формі (що зводить до 

мінімуму помилки зчитування показань приладу на відстані), можливість 

отримання результатів спостережень у формі, зручній для введення в комп'ютер, і 

можливість включення їх до складу обчислювальних комплексів. 

 Для прикладу наведемо  схему універсального тестера GM328 на основі 

мікроконтролера АТМега328 (рис.1). 

 

Рис.1. Схема тестера на основі мікроконтролера АТМега328. 

Незважаючи на простоту схеми і невелику кількість використаних елементів 

даний тестер має наступні характеристики.  

https://img.mysku-st.ru/uploads/images/02/55/13/2015/09/18/0df199.jpg
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Тестер автоматично визначає тип досліджуваного електронного елемента, 

визначає параметри транзисторів,  діодів, подвійних діодів та світлодіодів. 

Діапазони вимірювання параметрів пасивних елементів: 

- опір: 0.5Ω - 50MΩ; 

- ємність: 25pF - 100000uF; 

- індуктивність: 0,01 мГн - 20 Гн. 

У тестері реалізовані додаткові функції:  частотомір до 2МГц,  генератор 

частоти та вольтметр.  

Уся інформація виводиться на кольоровий графічний дисплей 160*128 точок з 

можливістю налаштування кольорів дисплея (рис.2). 

 

Рис.2. Вигляд монтажної плати з підключеним дисплеєм. 

Отже, можемо зробити висновок, що використання мікроконтролерів у 

вимірювальних приладах є актуальним і перспективним, так як це знижує 

розміри, енергоспоживання і вартість приладів, а також значно покращує їх 

технічні та функціональні характеристики. 
Список використаних джерел: 
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УДК  621.3                                                                                Тарас Фень, Ярослав Мамчич 
 

ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАТФОРМИ ARDUINO У НАВЧАЛЬНОМУ  

ПРОЦЕСІ У ВНЗ 

Поширеними елементами, що використовуються зараз в електронній 

схемотехніці є мікроконтролери – універсальні мікросхеми, конфігурацію яких 
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можна змінювати в залежності від завдання, яке повинен виконувати прилад чи 

установка. В поєднанні з програмним забезпеченням на їх основі можна будувати 

інформаційно-вимірювальні системи (автоматизовані системами збору даних), які 

ефективні у демонстраційному та лабораторному експерименті, науково-

дослідній роботі.  

Для студентів спеціальності «Комп’ютерна інженерія» навчальним планом 

передбачено вивчення курсу «Програмування мікроконтролерів». 

В якості мов програмування мікроконтролерів найчастіше використовуються 

дві: С/С++ та асемблер. Кожна з них має свої переваги і недоліки. С/С++ є більш 

зрозумілими, за своїм виглядом і структурою близькі до людської мови, хоча і не 

представляють  її у повноцінному розумінні. С/С++ мають дуже добре 

продуманий функціонал, який може просто взаємодіяти з апаратною частиною, 

уявляючи, що це всього лише елемент програми. 

Програмування мікроконтролерів на С/С++ є більш легким, тому ми вибирали 

саме цю мову. Враховувався також той факт, що з основами мови  С++ студенти 

вже були ознайомлені при вивченні курсу «Основи програмування». 

Існує велика кількість різних мікроконтролерів. Знайти потрібну і достатньо 

повну інформацію викладену в доступній формі про них буває досить важко, не 

кажучи вже про виконання будь-яких практичних завдань з їх використанням. 

Часом це виливається в досить тривалий процес навчання з глибоким зануренням 

в нетрі схемотехніки та мікроелектроніки. Необхідно було серед великого 

розмаїття пропонованих виробниками вибрати мікроконтролери, які є доступні, 

недорогі і прості для вивчення та програмування.  

У підсумку, було вибрано платформу Arduino. Ця платформа побудована на 

друкованій платі з інтегрованим середовищем для написання програмного 

забезпечення. В основі апаратної частини лежить мікроконтролер сімейства 

ATmega і мінімально необхідна для роботи пристрою комплектація електронних 

компонентів.  

Arduino  спрощує процес роботи з мікроконтролерами і має ряд незаперечних 

переваг:  

1. Низька вартість. Плати Arduino відносно дешеві у порівнянні з іншими 

платформами. Найдешевшу версію можна зібрати вручну.  

2. Кросплатформеність. З Arduino можна працювати на системах під 

управлінням ОС Windows, Mac OS і Linux.  

3. Просте і зрозуміле середовище програмування. Середовище являє собою 

додаток, що включає в себе редактор коду, компілятор і спеціальний модуль для 

прошивки плати. Мова програмування, що використовується в Arduino, є 

реалізацією Wiring, тобто це C++, доповнений деякими бібліотеками.  

4. Можливість апаратного розширення. Можливості плат Arduino можна 

розширити за допомогою особливих модулів (плат-розширень або шилдів), які 

встановлюються поверх основної плати. Так, наприклад, налагоджувальна плата з 

датчиками забезпечує за допомогою модуля Maxstream Xbee Zigbee бездротовий 

зв’язок з декількома пристроями Arduino в радіусі до 35 м (у приміщенні) і до 90 

м (поза приміщенням). Плата розширення Motor Shield забезпечує управління 
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двигунами постійного струму. Плата розширення Ethernet Shield забезпечує 

під’єднання до Інтернету.  

5. Arduino дозволяє наочно продемонструвати роботу коду. Студенти, 

створивши програму, можуть одразу спостерігати результати своєї діяльності. 

Програма перетворюється в алгоритм управління реальним пристроєм, тільки що 

зібраного особисто. Це мотивує та викликає інтерес до вивчення курсу.  

На базі апаратної платформи можна реалізувати будь-які, навіть дуже складні 

системи автоматизації, вирішувати задачі управління об‘єктами, здійснювати 

дистанційний збір і обробку різноманітних параметрів та багато іншого. 
Враховуючи низьку вартість апаратної платформи, можливість вирішення 

достатньо складних задач, порівняно прості і зрозумілі методи програмування, 

можна вважати доцільним впровадження Arduino в навчальний процес. Це може 

значно покращити матеріально-технічну базу та якість навчання і практичної 

підготовки майбутніх спеціалістів. 
Список використаних джерел: 
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РОЗДІЛ ІII 

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ, 

СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПСИХОЛОГО-КОНСУЛЬТАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

 

УДК 316.774                                                                                         Богдан Антонюк 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ: ДО ПИТАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ 

Інформаційні війни як явище існували в тій чи іншій мірі з давніх часів. 

Здійснення інформаційних впливів з використанням інформаційної зброї 

(приховування інформації; подача її частково; перебільшення наслідків) було 

зафіксовано літописцями на теренах України ще за Київської Русі. Так, 

загальновідомим є факт поїздки княгині Ольги до Константинополя, проте ні 

візантійські, ні руські джерела не висвітлюють причину та мету подолання такого 

довгого шляху. Войовничий князь Святослав заздалегідь повідомляв противника 

про свій похід, проте залишалися таємницею напрям та сили, котрі планувалося 

задіяти. Це давало можливість навести паніку у стані військ та швидко 

розгромити противника [3, c. 18].  

Одним із перших у відкритому друці, хто написав про феномен інформаційних 

воєн був М. Маклюєн (1960-ті роки). Уже тоді було відомо, що «холодна війна» 

ведеться за допомогою інформаційних технологій. Дослідник наголосив, що якщо 

«гарячі» війни минулого використовували зброю, знищуючи ворогів одного за 

іншим, то інформаційна зброя за допомогою телебачення та кіно, навпаки, 

занурює все населення у певний світ уяви: «земна куля тепер – не більше, ніж 

село» [5, с. 7].  

Згодом термін «інформаційна війна» використав американський експерт 

Томас Рона в звіті, підготовленим їм у 1976 році для компанії Boeing, і названий 

«Системи зброї та інформаційна війна». Т. Рона вказав, що інформаційна 

інфраструктура стає ключовим компонентом американської економіки. У той же 

час вона стає і вразливою метою, як у воєнний, так і в мирний час. Цей звіт і 

можна вважати першою згадкою терміну «інформаційна війна» [2].  

На думку С. Расторгуєва, інформаційна війна – це наявність боротьби між 

державами за допомогою інформаційної зброї, тобто це відкриті та приховані 

цілеспрямовані інформаційні впливи систем (держав) одна на одну з метою 

отримання переваги в матеріальній сфері, де інформаційні впливи – це впливи з 

допомогою таких засобів, використання яких дозволяє досягати задуманих цілей 

[6, с. 455-456].  

Українські дослідники Д. Богуш та О. Юдін зазначають, що про ведення 

інформаційної війни можна говорити лише в тому випадку, коли здійснюється 

комплексний вплив на інформаційну сферу противника, який передбачає 

створення умов для ведення бойових дій або виступає як самостійний чинник, що 

змушує конфронтуючу державу відмовитись від намічених політичних, 

економічних чи інших цілей [1, с. 85]. При цьому особливостями інформаційної 

війни в будь-якому випадку є ризик і невизначеність її результатів.  
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Р. Чирва стверджує, що головне завдання інформаційних воєн полягає в 

маніпулюванні масами, дезорієнтації та дезінформації громадян, залякуванні 

супротивника своєю могутністю [7, c. 9].  

Отже, інформаційна війна – це 1) дії, початі для досягнення інформаційної 

переваги шляхом завдання шкоди інформації, процесам, що базуються на 

інформації і інформаційних системах супротивника при одночасному захисті 

власної інформації, процесів, що базуються на інформації і інформаційних 

системах; 2) нефізична атака на інформацію, інформаційні процеси та 

інформаційну інфраструктуру; 3) найвищий ступінь інформаційного протиборства 

та спрямована на розв’язання суспільно-політичних, ідеологічних, національних, 

територіальних та інших конфліктів між державами, народами, націями, класами 

й соціальними групами шляхом широкомасштабної реалізації засобів і методів 

інформаційного насильства (інформаційної зброї) [4, с. 270]. Основні методи 

інформаційної війни – блокування або спотворення інформаційних потоків та 

процесів прийняття рішень супротивника.  

На наш погляд, більш точним визначенням сучасної інформаційної війни є 

наступне: інформаційна війна ‒ це планомірний інформаційний вплив на всю 

інфокомунікаційну систему противника і нейтральні держави з метою 

формування сприятливого глобального інформаційного середовища для 

проведення будь-яких політичних і геополітичних операцій, які забезпечують 

максимальний контроль над простором. 

Аналіз визначень дозволяє виділити ті риси, які завжди присутні при веденні 

інформаційної війни: 

1. Вплив на будь-яку аудиторію (електорат, військовослужбовців, робітників, 

інтелігенцію тощо). 

2. Інформація, передана цій аудиторії. 

3. Мета ведення інформаційної війни – зміна мислення у бік, куди спрямовано 

вплив і отримання вигіднішого становища. 

4. Захист власного інформаційного простору від нападу. 

Інформаційна війна – це засоби, які включають збір, передачу, захист, 

маніпулювання, спростування, заперечення і знищення інформації, завдяки яким 

можна встановити перевагу над противником. 
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УДК004.738.1:316.454.52                                                                   Руслана Васюра 

 

ҐЕНДЕРНИЙ АСПЕК ІНТЕРНЕТ-СПІЛКУВАННЯ 

Ґендерні відносини є важливим аспектом соціальної організації суспільства. 

Вони особливим чином виражають її системні характеристики й структурують 

взаємини між мовцями.  

Гендер – це певний набір практик, дій, які виконуються людьми в різних 

ситуаціях по-різному і зафіксовані в мові, а мова не лише віддзеркалює гендерні 

мовні особливості, вона конструює їх [2]. Ґендерні відносини фіксуються в мові у 

вигляді культурно зумовлених стереотипів, накладаючи відбиток на поведінку, у 

тому числі й мовну, а також на поведінку особистості та процеси її мовної 

соціалізації.  

Гендерні особливості в процесі мовної комунікації значною мірою залежать 

від психічного складу, характеру професії, соціальної ролі особистості. У ході 

соціалізації засвоюються не тільки статеві ролі, але й культурні стереотипи 

їхнього сприйняття. Культурне середовище визначає «сферу належного», яка в 

різних культурах різна. Таким чином, у національній соціально-комунікативній 

системі суспільства вважається аксіомою ототожнювати чоловічий тип 

соціальних взаємовідносин з ініціативністю, агресивністю, прагненням 

панування, авантюризмом, авторитаризмом, прагненням до монологу, виклику та 

утвердження власного «Я», егоїзмом та егоцентризмом. Жіночий стиль поведінки 

переважно асоціюється з відповідальністю, милосердям, ненасиллям, терпимістю, 

емоційністю, прагненням до діалогу, пошуку компромісу, цінуванням рівності та 

справедливості. Відповідно, чоловічий стиль спілкування – переважно 

авторитарний, а жіночий – демократичний [2].  
Ґендерний чинник Інтернет-спілкування, яке в сучасному світі все більше 

розширює свої межі, становить великий простір для досліджень, оскільки кожен 

Інтернет-співбесідник користується власними стильовими прийомами, 

лексичними одиницями та графічними засобами, які часто зумовлені його 

статевою належністю. Ґендерий чинник має значний вплив на перебіг 

комунікативного процесу між жінками та чоловіками, особливо за посередництва 

технічних та інформаційних засобів. Хоча Інтернет-спілкування і здається 

максимально наближеним до повсякденного спілкування, воно має ряд 

специфічних особливостей – співрозмовники можуть не бачити й не чути одне 

одного, часто вони навіть незнайомі й мешкають у різних регіонах світу. Усі ці 

чинники накладають відбиток на стиль їхнього мовлення. Але основний чинник – 

це статева належність та її вплив на лексико-стилістичні характеристики 

мовлення Інтернет-користувачів.  

Щодня Інтернет мережі відвідують мільйони користувачів, які викладають в 

мережу величезну кількість різної інформації а також заходять щоб розважитись 

та поспілкуватись. Email, блоги, соціальні мережі, форуми і чати дозволяють 

обмінюватися інформацією на будь-яку тему, відкрито чи анонімно. Варто 

зазначити, що спілкування у цих Інтернет ресурсах значно різниться між собою і 

ці відмінності зумовлені їх технічними особливостями. Користувач має 
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можливість роздумувати скільки завгодно над власним постом у блозі, редагувати 

та виправляти його і відправити на сторінку ідеальний зразок тексту. На форумі у 

користувача є певний час на роздуми та формулювання запитання чи відповіді, 

але процес комунікації з іншими учасниками пришвидшується. У чатах іде 

безперервне спілкування, повідомлення надсилаються миттєво, і користувач 

одразу отримує відповідь. Через це фрази стають коротшими, більш розмовними 

та непродуманими.  

Види Інтернет-спілкування значно впливають на вияв ґендерних особливостей 

лексики та стилістики повідомлень користувачів [1]. Наприклад, у чаті майже 

неможливо розрізнити, чоловік співрозмовник чи жінка, оскільки повідомлення 

занадто коротке й неформальне. А от у блозі, навпаки, дуже легко відрізнити 

чоловіче повідомлення від жіночого.  

Відмінності між чоловічими й жіночими повідомленнями проявляються на 

різних рівнях мови: у лексиці, у фонетиці, у граматиці. Крім того, відзначаються 

розбіжності й у тактиці ведення розмов.  

Вважається, що найчастіше ґендерні відмінності виявляються на рівні лексики. 

Так, О. Земська, М. Китайгородська і Н. Розанова відзначають, що жінкам 

властивe вживання зменшувальні форм, особливо в розмові з дітьми і тваринами, 

використання приблизних позначень, висока концентрація емоційно-оцінних слів.  

Чоловікам, навпаки, властиве огрубіння мови лексичними засобами, тенденція до 

точності, вживання термінів, використання стилістично нейтральної оцінної 

лексики [1].  

Жінки також частіше вдаються до вираження своїх емоцій інтонацією, яка в 

Інтернет-спілкуванні виявляється за допомогою пунктуації та смайлів. Смайлики 

вже давно стали невід'ємною складовою спілкування в мережі.  Деякі мовознавці 

забили на сполох, спостерігаючи за таким наступом смайликів або, як їх ще 

називають, емотиконами. Критики аргументують, що таким чином люди 

втрачають здатність чітко в словах формулювати свої думки. Соціальний 

психолог Тіна Ґанстер, однак, так не вважає. Більше того, вона переконана, що 

використання смайликів є свідченням прояву креативності в умовах обмеженності 

цифрової комунікації. Ґанстер порівнює емотикони з невербальною комунікацією 

в реальному житті. Адже письмова мова теж не передає те, що ми висловлюємо за 

допомогою міміки, жестів, тональності [3]. У коротких текстових повідомленнях, 

якими користувачі обмінюються через інтернет, смайлики часто є єдиною 

можливістю для передачі почуттів. Жарт, іронія, сарказм, радість, сум - за 

допомогою смайликів співбесідники в цифровому світі намагаються збагатити 

емоціями своє спілкування. Чоловіки вважають за краще використовувати 

лексичні засоби, хоча зрідка також користуються інтонаційними засобами на 

позначення власного настрою. Хоча чоловіки рідко користуються 

пунктуаційними засобами для вираження емоцій у повідомленнях, вони інколи 

бувають набагато креативнішими та винахідливішими за жінок. Також гендерні 

відмінності стосуються і словникового складу. Через те, що жінка більше за 

чоловіка зосереджена на своєму внутрішньому світі, у її словниковому запасі 

зустрічається і більше слів, що описують почуття, емоції, вона частіше вживає 

дієслова, що передають емоційно-психологічний стан людини.  
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Дослідження усного та письмового мовлення чоловіків і жінок показують, що 

різниця у використанні ними мовних одиниць не є випадковою. Своєрідність у 

Інтернет-мовленні різних статей дійсно існує, причому на всіх його рівнях. 

Найбільше ґендерний чинник реалізується на рівні лексики. На сьогоднішній день 

особливий інтерес при вивченні ґендерних маніфестацій у мовленні може 

представляти мова Інтернет-комунікації, яка стає все більш і більш поширеною й 

поступово займає місце інших форм спілкування. 
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МАСОВА КУЛЬТУРА: ДО ПИТАННЯ ВИНИКНЕННЯ ПОНЯТТЯ   

Термін «масова культура» з’явився наприкінці 30-х рр. ХХ ст. у 

американській пресі та набув поширення у 1944 р. після публікації статті 

Д. Макдональда «Теорія популярної культури» [1, с. 1]. Проте цей складний 

соціальний феномен виник значно раніше, в епоху становлення великого 

промислового виробництва, під час зміни соціальної структури феодального 

суспільства. Основними передумовами появи масової культури є індустріалізація, 

урбанізація, масовізація, демократизація культури. Остаточне формування та 

масштабне розповсюдження цього типу культури пов’язано з науково-технічним 

прогресом та інтенсивним розвитком засобів масової інформації. 

У питанні про час виникнення «масової культури» є різні точки зору. Деякі 

дослідники вважають її одвічно притаманною культурі й тому виявляють уже в 

античному епосі, у видовищних дійствах Римської імперії. Інші пов'язують 

виникнення «масової культури» з науково-технічною революцією, що принесла з 

собою зовсім нові способи виробництва, поширення та споживання культури. 

Щодо початків масової культури існує кілька точок зору:  

1. Передумови масової культури формуються з моменту народження 

людства, на зорі християнської цивілізації. Для прикладу зазвичай наводяться 

спрощені варіанти Священних книг (наприклад, «Біблія для початківців»), 

розраховані на масову аудиторію.  

2. Витоки масової культури пов’язані з появою в європейській літературі 

XVII-XVIII століть пригодницького, детективного, авантюрного роману, що 

значно розширив аудиторію читачів за рахунок величезних накладів. Тут, як 

правило, наводять як приклад творчість двох письменників: англійця Даніеля 

Дефо (1660‒1731) ‒ автора відомого роману «Робінзон Крузо» і ще 481 життєпису 

людей так званих ризикових професiй: слідчих, військових, злодіїв, повій і т. д. і 

нашого співвітчизника Матвія Комарова (1730‒1812) ‒ творця гучного бестселера 

XVIII-XIX століть «"Повісті про пригоди англійського мілорда Георга» та інших 
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не менш популярних книг. Книги обох авторів написані простою і зрозумілою 

мовою.  

3. Великий вплив на розвиток масової культури зробив і прийнятий в 1870 

році у Великобританії закон про обов’язкову загальну грамотність, що дозволив 

багатьом освоїти такий вид художньої творчості XIX століття, як роман.  

Загалом, масова культура проявила себе в США на рубежі XIX-XX століть. 

Відомий американський політолог Збігнєв Бжезінський любив повторювати 

фразу: «Якщо Рим дав світові право, Англія ‒ парламентську діяльність, Франція 

‒ культуру і республіканський націоналізм, то сучасні США дали світові науково-

технічну революцію і масову культуру». 

Виникненню масової культури у США сприяв розвиток засобів масової 

комунікації ‒ газет, популярних журналів, радіо, грамзаписів, кінематографа. Все 

це, з одного боку, демократизувало культуру, відкривало до неї доступ масовій 

аудиторії, з іншого ‒ зумовило проникнення в культуру комерційних інтересів, 

культура стала предметом бізнесу. 

Основними проявами та напрямами масової культури сучасності є:  

˗ індустрія «субкультури дитинства» (художні твори для дітей, іграшки та 

різноманітні ігри, клуби й табори, технології колективного виховання дітей 

та ін.), підґрунтями яких є ціннісні настанови, орієнтації, що офіційно діють 

у даному суспільстві; 

˗ масова загальноосвітня школа, яка взаємодіє з установами «субкультури 

дитинства», залучає учнів до основ наукових знань, філософських та 

релігійних уявлень щодо навколишнього світу, до історичного 

соціокультурного досвіду колективної життєдіяльності людей, до 

прийнятних у суспільстві норм, правил, цінностей тощо; 

˗ засоби масової інформації (друковані та електронні), які транслюють 

широким верствам населення поточну актуальну інформацію, 

інтерпретують цю інформацію в необхідному для замовника ракурсі, тобто 

фактично маніпулюють свідомістю людей та формують загальну думку 

щодо тієї чи іншої проблеми в інтересах свого замовника; 

˗ система національної (державної) ідеології та пропаганди, патріотичного 

виховання, що контролює та формує політико-ідеологічні орієнтації 

населення та його окремих груп, маніпулює свідомістю людей в інтересах 

правлячих еліт; 

˗ індустрія розважального дозвілля, що включає в себе масову художню 

культуру, масові постановки, професійний спорт, структури з проведення 

організованого розважального дозвілля  та інші різновиди масових шоу; 

˗ індустрія оздоровчого дозвілля та фізичної реабілітації людини, що, окрім 

об’єктивно необхідної фізичної рекреації людського організму, надає 

індивіду можливість «підправити» свою зовнішність відповідно до моди, а 

також зміцнює людину не лише фізично, але й психологічно; 

˗ індустрія інтелектуального та естетичного дозвілля, що залучає індивідів до 

науково-популярних знань, наукових та художніх уподобань; 

˗ система організації, стимуляції та управління споживчим попитом на речі, 

послуги, ідеї як індивідуального, так і колективного користування (реклама, 
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мода, іміджмейкерство тощо), що формує в загальній свідомості ідивідів 

стандарти соціально престижних образів та стилів життя, інтересів та 

потреб; 

˗ різноманітні ігрові комплекси від механічних ігрових автоматів, 

електронних приставок, комп’ютерних ігор до систем віртуальної 

реальності, що знаходить застосування як в програмах підготовки певних 

спеціалістів (космонавтів, пілотів), так і у розважальних цілях; 

˗ найрізноманітніші словники, довідники, енциклопедії, каталоги, електронні 

та інші джерела інформації, публічні бібліотеки, Інтернет тощо [2].  

Отож, масова культура ‒ це данина сучасного життя. Змінилася сутність 

інформаційної сфери, змінилася роль масових комунікацій, змінився спосіб 

спілкування. Але, незважаючи на зміну цих форм, потреба в діалозі залишається, 

яка повністю може реалізуватися і за допомогою засобів масової комунікації.  
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ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЧЕРЕЗ ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ ҐЕНДЕРНОЇ 

ОСВІТИ ЛУЦЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ 

Студенти − це найбільш динамічна громадська група, що знаходиться в періоді 

формування соціальної та фізіологічної зрілості, яка добре адаптується до 

комплексу факторів соціального і природного оточення і, разом з тим, в силу ряду 

причин, схильна до високого ризику порушень у стані здоров’я. 

Невід’ємною складовою діяльності Центру гендерної освіти (ЦГО) Луцького 

педагогічного коледжу є створення умов для забезпечення духовного здоров’я та 

формування соціального благополуччя студентства, що відповідає Статуту 

Всесвітньої організації охорони здоров’я, згідно з яким, здоров’я є станом 

повного фізичного, духовного та соціального здоров’я, а не тільки відсутністю 

хвороби і фізичних вад [2]. 

Зупинимось на останніх двох. 

Духовне здоров’я залежить від духовного світу студента, зокрема складових 

духовної культури людства – освіти, науки, мистецтва, релігії, моралі, етики.  

Реалізація духовної складової ЦГО здійснюється через залучення студентської 

молоді до інклюзивної освіти. Зокрема, 21 березня 2018 року залучали студентів 

до участі в соціальній акції на підтримку дітей з синдромом Дауна та набуття 

навичок роботи з цією групою дітей, що передбачається інклюзивною освітою та 

формує у студентів ставлення до сенсу життя й оцінки реалізації власних 

можливостей . 

Третій рік поспіль за сприяння ЦГО та кафедри суспільних дисциплін студенти 

та викладачі коледжу долучаються до Всесвітнього дня Гідності, що сприяє 
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формуванню їх ментальності, життєвої самоідентифікації, ставленню до життя. 

Якщо говорити про збереження духовного здоров’я, то термін «духовне 

здоров’я» О. Євсєєва [1] визначає як динамічний стан людини, який 

характеризується силою духу, жагою до життя й творчості, прагненням до 

пізнання, самопізнання, самовдосконаленням, високим рівнем культури, 

духовності, моралі й сумління.  

Соціальне здоров’я пов’язано з економічними чинниками, стосунками студента 

зі структурними одиницями соціуму – сім’єю, організаціями, з якими 

створюються соціальні зв’язки, праця, відпочинок, побут, соціальний захист, 

охорона здоров’я, безпека існування тощо. Впливають міжетнічні стосунки, 

вагомість різниці у прибутках різних соціальних прошарків суспільства, рівень 

матеріального виробництва, техніки і технологій, їх суперечливий вплив на 

здоров’я взагалі.  

У сфері соціального здоров’я, ЦГО проводяться тренінги студент – студенту, 

на яких піднімаються питання боулінгу в учнівському та студентському 

середовищі, недискримінації один одного незалежно від статі, соціального 

становища, можливостей тощо.  

У межах 16 днів активізму (25 листопада – 10 грудня), під час проведення 

лекторію, спілкуємось зі студентами про Цілі Сталого Розвитку, їх важливість для 

сучасного суспільства та вплив екологічної ситуації, яка визначається цим 

документом як на людину, так і на суспільство в цілому. 

Вагому роль у формуванні соціального здоров’язбереження відіграє і 

ґендерний інтерактивний театр «Дзеркало», який під час своїх вистав піднімає 

соціальні проблеми молоді: профілактика абортів, відношення до людей з ВІЛ, 

протидія торгівлі людьми, вирішення проблеми насилля як у сім’ї, так і в соціумі. 

Духовному і соціальному здоров’ю студентів сприяє і діяльність кіноклубу з 

прав людини Docudays UA «Десята муза». Зокрема, перегляд та обговорення 

мультиплікаційної стрічки «Історичні постаті. Хелен Келлер» (режисер Річард Річ 

/ 1996 / США) про силу духу та мистецтво навчати, про любов та вміння долати 

перешкоди, про сильних жінок Енн Салліван та Гелен Адамс Келлер. 

У 2016 році ЦГО проведено соціологічне дослідження щодо безпеки території 

навколо гуртожитку Луцького педагогічного коледжу. Усього дослідженням було 

охоплено 222 респонденти, що становить 45 % тих, хто проживає в гуртожитку. 

Одним із питань «Чи відчуваєте Ви небезпеку на шляху до гуртожитку?» 

передбачалося визначення рівня відчуття безпеки студентами й студентками. 

Більшість опитаних студенток (69,2 %) почувають себе у небезпеці, йдучи до 

гуртожитку, і лише 26,8 % почуваються безпечно. Серед студентів спостерігалось, 

що 58,3 % не відчувають жодної загрози для себе. Найбільш комфортно 

почувають себе на цьому шляху студентки вікової групи 15–16 років. У цій 

віковій групі 44,0 % дівчат відповіли так, 54 % – ні, що свідчить про низький 

поріг відчуття загрози. Думки хлопців цієї вікової групи розподілилися таким 

чином: так – 18,0 %, ні – 55,0 %, а 27,0 % чоловіків байдуже щодо власної 

безпеки. Це свідчить про відчуття соціальної захищеності (або незахищеності), що 

суттєво позначається і на здоров’ї студентів. 

Зрозуміло, що у повсякденному житті всі чотири складових – соціальна, 
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духовна, фізична, психічна діють одночасно і їх інтегрований вплив визначає 

цілісність здоров’язбереження. 
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ЕЛЕКТРОННА ПОШТА (E-MAIL) ЯК УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЗАСІБ 

ІНТЕРНЕТ-СПІЛКУВАННЯ 

На сьогодні в світі існує багато засобів, форм, способів спілкування і значна 

частина з них так чи інакше пов’язана з сучасними технічними можливостями, 

які, зокрема, представлені використанням глобальної комп’ютерної мережі 

Інтернет. Основними способами спілкування в Інтернеті є: електронна пошта (e-

mail), форуми, різноманітні конференції, чати, мережеві ігри, вебінари (веб-

семінари), блоги, Skype та багато іншого.  

Найбільш універсальний засіб комп’ютерного спілкування ‒ це електронна 

пошта, що являє собою аналог добре відомої системи спілкування за допомогою 

листів, що відправляються в конвертах, але відрізняється при цьому тим, що лист 

існує у вигляді електронного повідомлення, який надсилається з комп’ютера 

адресанта на поштовий сервер, а потім доставляється адресатові на його поштову 

скриньку. Вся процедура відправки такого листа займає не більше 3-5 хвилин. У 

цьому випадку адреса електронної поштової скриньки має таке написання: 

ім’я@почтовий_сервер.код_країни (наприклад: petrenko@ukr.net або ж 

v.v.chizhik@gmail.com). Електронний лист, як і звичайний лист у конверті, може 

містити різні вкладення у вигляді графічних (фотографії, малюнки, картинки, 

схеми, таблиці), аудіо (музика, мова) та інших видів файлів [1, с. 95].  

Для електронного листування характерні такі особливості:  

– спілкування носить міжособистісний або груповий характер;  

– спілкування завжди опосередковане і дистантне (у ролі посередників 

виступає комп’ютер і поштова служба);  

– за способом взаємодії віртуальне спілкування може бути монологом або 

діалогом;  

– форма спілкування може бути письмова і усна (якщо спілкування йде за 

допомогою звукових мовних файлів, прикріплених до листів);  

– стиль мовлення може бути як офіційно-діловий, так і будь-який інший, аж 

до розмовної мови і використання ненормативної лексики. Тут багато чого 

залежить від рівня розвитку співрозмовників, їх взаємовідносин і мети 

комунікативного акту.  

Електронна пошта, в порівнянні з паперовою, має переваги, які полягають у 

наступному:  

– мізерні витрати часу і грошей на пересилання;  

mailto:petrenko@ukr.net
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– простота і зручність у користуванні;  

– можливість відправлення разом з листом звукових матеріалів;  

– можливість відправлення одного листа відразу декільком адресатам;  

– передача в режимі реального часу; 

– чіткість обліку і реєстрації [1, с. 111].  

Також важливо, що використання електронної пошти не вимагає обов’язкової 

присутності адресата для отримання і негайної відповіді, як це, наприклад, 

відбувається під час телефонного спілкування. 

Але електронна пошта має й такі недоліки, як:  

– неможливість форматувати текст. Електронна пошта пересилає 

повідомлення, але не може замінити документ текстового процесора. Текстові 

повідомлення, що передаються електронною поштою мережі Internet, містять 

тільки тексти і не містять жодного спеціального форматування, наприклад, 

жирного шрифту або курсиву. Можливо тільки вводити повертання каретки для 

форматування абзаців та рядків;  

– неможливість бачити обличчя співрозмовника та чути його голос. Багато 

людей вважають повідомлення електронної пошти різновидом бесіди. Дуже часто 

люди пишуть так, ніби вони «розмовляють неформально». Однак співбесідник не 

може бачити міміку обличчя комуніканта і слухати інтонацію його голосу. У 

результаті те, що адресат вважає насмішкою або саркастичним зауваженням, той, 

хто читає пошту, може сприйняти як дещо дуже серйозне;  

– атака вірусів та шахраїв [2].  

Цілком імовірно, що у найближчому майбутньому ці обмеження електронної 

пошти будуть переборені. Наприклад, зараз за допомогою інформаційної служби 

Compu Serve можна пересилати повідомлення, що містять жирний шрифт та 

курсив, а також інші шрифти. Щоправда, для цього потрібні спеціальні програми-

штурмани. Без сумніву, скоро така можливість з’явиться і в Internet. 

Більше того, останнім часом користувачі електронної пошти винайшли 

декілька способів кращої передачі змісту повідомлення. Наприклад, у кінці рядка 

можливо побачити символи g. Вони позначають слово grin (усмішка). Більшість 

людей називають такі символьні обличчя емограмами (emoticons).  

Крім того, є ще багато інших способів, за допомогою яких люди намагаються 

скорочувати свої повідомлення. Наприклад, широко застосовують досить туманні 

абревіатури: BTW (By The Way) – між іншим, ТІА (Thanks In Advance) – наперед 

вдячний, OTF (On The Floor) – дуже смішно і т.д. 

Таким чином, у сучасних умовах швидкого розвитку індивідуальних 

мережевих засобів зв’язку, електронна пошта є дуже швидким та зручним 

способом передачі інформації.  
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УДК 334.024                                                               Наталя Зозуля 

 

ІНФОРМАЦІЙНА РОЗВІДКА В ПРОЦЕСІ ПРИЙНЯТТЯ 

УПРАВЛІНСЬКОГО РІШЕННЯ 

Інформація є одним із найдорожчих ресурсів, доступних для будь-кого, хто 

приймає рішення.  

Оскільки інформація не представляє себе для експлуатації, вона повинна бути 

знайдена, зібрана, зібрана та оброблена у прийнятній формі. Результатом є 

перетворення сирої інформації в інтелект, придатний для прийняття дійсних 

рішень. Для ефективності здійснення цього процесу в  сучасному світі все більшої 

популярності набуває т.з. інформаційна розвідка. 

У сфері бізнесу все більше  зростає попит на професіоналів інформаційної 

розвідки, оскільки комерційні фірми визнають необхідність формалізувати свою 

розвідувальну діяльність. Це посилення обізнаності зумовлене тиском світового 

ринку, а також сприятливими наслідками цього процесу для корпоративних 

доходів. Оскільки великі підприємства намагаються збільшити свою участь на 

міжнародних ринках, успіх та виживання залежать від хорошої розвідувальної 

діяльності. 

Незалежно від того, чи фірма захищає свої корпоративні таємниці, чи виявляє 

конкурентів, розвідувальна робота є надзвичайно важливою, особливо для фірм, 

що працюють в умовах дуже нестабільної галузі, таких як електроніка або 

фармацевтика.  

Процес розвідки починається з ідентифікації користувачів інформації та 

точного розуміння їх потреб. Він охоплює  збір та аналіз інформації щодо подій у 

зовнішньому середовищі організації та поширення отриманих результатів 

розвідки (тобто пропозицій та рекомендацій, що піддаються обґрунтованості) для 

осіб, які приймають рішення,  або стратегів. Коли з’являються нові потреби, цикл 

повторюється.  

Основна увага процесу прийняття рішень часто визначає позиціонування 

процесу розвідки. Стратегічна інформаційна розвідка впливає на процеси 

прийняття стратегічних рішень та планування. Бізнес-аналітика включає в себе 

моніторинг широкого кола змін у зовнішньому середовищі організації. 

Конкурентна розвідка, яка також спрямована на розробку стратегії, фокусується 

на теперішніх та потенційних сильних сторінах, слабких місцях та діяльності 

організацій з подібними товарами або послугами в межах єдиної галузі.  

Інтелектуальна розвідка орієнтована на отримання детальної та актуальної 

інформації про конкретну організацію. Хоча кожен термін змінює фокус, типовий 

процес містить центральні компоненти збору, аналізу та розповсюдження 

інформації для осіб, що приймають рішення. 

Компоненти розвідувального процесу, як вже зазначалося, включають 
ідентифікацію користувачів та їх потреби, збір та аналіз інформації та 

розповсюдження розвідувальних даних для осіб, які приймають рішення, або 

стратегів. Під час фази збирання професіонали розвідки отримують відповідну 
інформацію як з первинних, так і з вторинних джерел. Основними джерелами 
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можуть бути експерти галузі (наприклад, аналітики та консультанти), а також 

клієнти, постачальники та основні співробітники різних  відділів, важливу роль 
відіграють також  корпоративні комунікації та відносини з інвесторами.  

Вторинні джерела включають різні бази даних та друковані видання, такі як 
звіти аналітиків, державні публікації, галузеві інформаційні бюлетені, щорічні 

звіти, виступи керівників, технічні звіти, патентові звіти та публікації, згенеровані 

конкурентами. Оскільки професіонали розвідки спираються на матеріали високої 
якості та надійності, вони повинні підтвердити точність даних. Професіонали 

можуть розпізнавати можливі прогалини у даних та вирішувати розбіжності. На 

відміну від первинних матеріалів, вторинні джерела є непатентованими та легко 
доступними. Тому менеджери часто вважають вторинні дані нездатними 

запропонувати стратегічні підходи. Отже, професіонали розвідки повинні 
додавати цінності, визначаючи унікальні схеми даних. 

Зібравши необхідну інформацію, професіонали розвідки визначають важливі 

закономірності, що виникають у даних. Фаза аналізу часто вимагає від практиків 
звернення до даних з точки зору, аналогічної перевірки гіпотез. Сформулюючи 

пропозицію, фахівці оцінюють дані, щоб визначити обґрунтованість їх 

припущень, а також вірогідність майбутніх наслідків. Найчастіше ці дослідницькі 
питання зосереджуються на конкретних досягненнях у галузях. Аналіз може 

включати використання статистичних програм та різних методів моделювання. 
Протягом цього процесу практик може усвідомити необхідність отримання 

додаткових даних. Таким чином, збір і аналіз не обов’язково є послідовними 

етапами. Незважаючи на необхідність наполегливості та творчості на цьому етапі, 
фахівці повинні визначити точку, на якій подальший аналіз виявиться марним. 

Останній етап розвідувального процесу полягає в ефективному поданні 

аналізу. У цьому разі важливим є розуміння того, яким чином особи, які 
приймають рішення, хочуть, щоб представлені рекомендації сприяли довірі, та 

яким чином можна було б використати результати звіту. Особи, які приймають 
рішення, можуть віддати перевагу формальним дослідницьким звітам, стислому 

опису суттєвих фактів або  вимагатимуть надання того й іншого одночасно. 

Незважаючи на це, керівники заохочують лаконічні графічні презентації, а не 
велику кількість лише текстової інформації. Замовники інформаційної розвідки 

завжди вимагають від професіоналів представлення своїх висновків. Отже, 

ефективна комунікація, в тому числі письмова та усна чіткість, а також широке 
використання графіки, визначає ступінь, в якій особи, які приймають рішення, 

розглядають зміст доповіді. 

 
 

УДК 159.96                                                           Інна Іванюк 

 

ПРОФІЛАКТИКА ПРОФЕСІЙНОГО СТРЕСУ 

Швидкий ритм життя, нові вимоги до кваліфікації та професійного рівня 
працівників різних категорій, соціально-політичні та соціально-економічні зміни, 

що відбуваються в Україні, безумовно, впливають на психологічний стан 

працівників, провокують виникнення емоційного напруження, розвиток 
професійного стресу. 
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Одним із наслідків тривалого професійного стресу є синдром «професійного 

вигорання». Особливо яскраво професійний стрес і синдром професійного 
вигорання проявляються у представників комунікативних професій, до яких 

належать педагоги, лікарі, соціальні працівники, менеджери та ін. 
Професійна діяльність може викликати у людини почуття внутрішньої 

емоційної спустошеності через особливі умови роботи. Професійний стрес 

складно визначити як поняття і важко досліджувати. Його можна зрозуміти як 
сукупність різних стресорів, які пов’язані безпосередньо з роботою й ті, які 

впливають поза роботою, а також індивідуально-психологічні характеристики 

працівника. Всі вони можуть виступати факторами ризику розвитку професійного 
нездоров’я. Разом з несприятливим існує позитивний життєво необхідний 

професійний стрес [1]. 

Синдром професійного вигорання визначають як процес поступової втрати 
емоційної, когнітивної та фізичної енергії, що проявляється в симптомах 

емоційного, розумового виснаження, фізичної втоми, особистої відстороненості 

та зниження задоволення від виконуваної роботи. У людини із синдромом 
професійного вигорання можна спостерігати цинічне ставлення до людей, 

негативне ставлення до себе, недооцінкою професійних досягнень, порушенням 

взаємовідносин із колегами, у сім’ї, погіршенням якості життя, фізичного та 
психічного здоров’я [5]. 

У психолого-педагогічній науковій літературі існує три підходи щодо 

пояснення появи синдрому професійного вигорання [2, с.5]: 
1) індивідуально-психологічний: невідповідність між високими очікуваннями 

окремих осіб щодо роботи та реальної дійсності; 

2) соціально-психологічний: причиною вигорання вважається специфіка самої 
праці, яка характеризується великою кількістю контактів у сфері «людина-

людина»; 

3) організаційно-психологічний: причина вигорання пов’язується із 
проблемами особистості в організаційній структурі; недостатність автономії та 

підтримки, рольові конфлікти, неадекватний або недостатній зворотній зв’язок із 

керівництвом щодо окремого працівника та інші 
Будь-яка робота має як негативні аспекти, так і позитивний потенціал 

досягнення успіху, задоволення, професійної гордості. З метою професійного 

саморозвитку (самоврядування) співробітникам можна рекомендувати ряд заходів 
профілактики професійного стресу та вигорання. До системи заходів 

попередження емоційного професійного вигорання слід віднести: визначення 

короткострокових і довгострокових цілей (підвищення довгострокової мотивації); 
організація відпочинку від роботи; оволодіння вміннями та навичками 

саморегуляції (релаксація, медитація, ідеомоторні акти тощо); професійний 

розвиток і самовдосконалення за допомогою курсів підвищення кваліфікації, 
конференцій, круглих столів тощо; емоційне спілкування (людина аналізує свої 

почуття і ділиться ними з іншими); підтримання фізичної форми; культивування 
різноманітних інтересів, не пов’язаних із професійною діяльністю; створення 

умов для нових проектів та їхньої реалізації без очікування санкцій з боку 

керівництва та осуду колег; емоційне задоволення від соціального життя: 
наявність друзів (бажано інших професій) [3]. 
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Часто управлінці ігнорують профілактику професійного стресу, розглядають її 

як проблему самого працівника, а не самої організації. Професійний стрес 

(вигорання) є проблемою соціального оточення працівника і його зниження – 

завдання організації у створенні умов оздоровлення професійних відносин. 

Виділяють основні умови, дотримання яких зменшить ризик розвитку 

професійного нездоров’я: кероване робоче навантаження, оптимальний контроль, 

що підтримує автономію працівника, справедлива винагорода, відчуття 

спільності, розділені цінності [4]. 

Сучасні стратегії запобігання професійного стресу й вигорання – це комплекс 

заходів, що включають психодіагностику, аудит, профілактичні заходи та 

психологічну інтервенцію. Діагностика направлена на визначення чинників 

стресу і стресогенних ситуацій, вимірювання рівня стресу і виявлення 

особистостей, які переживають стрес. 

Профілактика і подолання професійного стресу й синдрому вигорання 

включає як самодопомогу, так і надання зовнішньої професійної допомоги. У 

рамках самодопомоги «вигоряючим» працівникам потрібно навчитися 

усвідомлювати симптоми професійного стресу і управляти ним, оволодіти 

прийомами саморегуляції і подолання професійного нездоров’я. Якщо допомога 

самому собі недостатня, то для подолання синдрому вигорання буде потрібна 

психологічна допомога із залученням фахівців, що володіють методами 

управління стресом [4]. 

Рівень організаційної культури і професійної культури управлінців роблять 

вплив на стійкість до стресів. Для зниження організаційних чинників ризику 

негативних наслідків робочих стресів і вигорання, доцільно використовувати різні 

форми і методи підвищення психологічної компетентності керівників і прививати 

працівникам необхідну культуру здоров’я, високу психологічну стресостійкість. З 

цією метою можна використовувати управлінське й психологічне 

консультування, ділові ігри, різні психологічні тренінги з комплексом 

психодіагностики організаційного стресу й ознак вигорання.  

Зазначимо, що проблема професійного стресу та професійного вигорання 

потребує подальшого серйозного наукового дослідження. Безумовно, до 

формування професійного вигорання призводять насамперед організаційні 

фактори, що пов’язані з управлінською політикою та менеджментом організації, 

проте варто враховувати й особистісні чинники, що впливають на психологічне 

здоров’я працівників і побудову якісних профілактичних програм із 

попередження виникнення синдрому професійного вигорання. 
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УДК 347.136./.122                                                                            Альона Ковальчук 

 

СПОСОБИ ЗАХИСТУ ПРАВ УЧАСНИКІВ РЕКЛАМНИХ 

ВІДНОСИН 

Загальновідомо, що в умовах розбудови правової держави та формування 

громадянського суспільства однією із гарантій прав і свобод учасників цивільних 

відносин є належний правовий захист. 

Закон «Про телебачення та радіомовлення» [2], а саме ст. 64-65 передбачають 

обов’язкове надання громадянам чи представникам організацій, інтересам яких 

заподіяно шкоди розповсюдженою інформацією, права спростовувати 

розповсюджені телерадіоорганізацією дані, що не відповідають дійсності або 

принижують честь і гідність громадян, права на відповідь чи власне тлумачення 

обставин справи, та передбачає, що в разі розповсюдження в телерадіопередачі 

відомостей, що принижують честь і гідність громадян або не відповідають 

дійсності, вони повинні бути на прохання зацікавлених осіб в місячний строк 

спростовані телерадіоорганізацією, яка розповсюдила ці відомості. Зміст і час 

спростування визначаються за угодою зацікавлених сторін. «Телерадіопередача» 

в такому випадку повинна тлумачитись як інформаційна одиниця, і реклама 

повинна визнаватися такою одиницею. У випадку виникнення спорів з цього 

приводу сторони мають право вирішити його в судовому порядку. 

Наявність принципу належного виконання, що діє в рекламних договорах, 

вказує на обов’язковість договірних умов. Цей принцип реального виконання 

означає, що у випадку порушення зобов’язання кредитор має можливість шляхом 

застосування заходів прямого чи непрямого примусу змусити боржника до 

виконання зобов’язання, а саме: 

- право рекламодавця вимагати безоплатного виправлення недоліків чи 

відповідного зменшення сум, що належать до виплати за договором на створення 

реклами (ст. 852 ЦК); 

- право рекламодавця у договорі на створення реклами, якщо він виявить, що 

договір не може бути виконаний належним чином, вибирати між призначенням 

додаткового строку або доручити виправлення роботи третій особі (ст. 849 ч. 3 

ЦК); 

- право рекламіста отримати суму винагороди із сум, що поступили від 

рекламодавця, у договорі на розповсюдження реклами (ст.1020 ЦК); 

- одностороння відмова від договору внаслідок його невиконання або 

неналежного виконання, з виникненням обов’язку кредитора відшкодувати 

збитки (ст. 651 ч. 3 та ст. 848 ЦК). 

З допомогою уповноважених державних органів застосовуються 

правоохоронні заходи державно-примусового характеру, до яких належать ті, що 

реалізуються в процесі покладення цивільно-правової відповідальності, та інші 

засоби захисту [5, с. 108], спрямовані на виконання цивільно-правового обов’язку 

щодо суб’єкта, права якого порушені, тоді як засоби цивільної відповідальності, 
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крім відновлення прав, завжди спричиняють несприятливі наслідки у майновій 

сфері порушника (обмеження його майнових, особистих та інших інтересів). 

У сфері реклами захист здійснюється переважно у юрисдикційній формі, що 

охоплює судовий (спірний, у формі позовного або окремого провадження), 

нотаріальний (безспірний, у формі вчинення виконавчого напису) і 

адміністративний порядки реалізації передбачених законом засобів захисту; для 

цього є відповідне матеріально- та процесуально-правове підґрунтя.  

Варто зазначити, що захисту підлягають як інформаційні, так і конкуренційні 

права особи в рекламі, тобто, крім права на захист від недобросовісної реклами, 

права на захист інформації про особу, про стан здоров’я та особисте життя 

фізичної особи, особа має право на захист від недобросовісної конкуренції в 

рекламі чи захист прав споживача. 

Спростування неналежної інформації в усіх її проявах здійснюється тим 

самим способом, яким вона була поширена (ч.6 ст.278 ЦК [3]. Публічне 

спростування недобросовісної реклами здійснюється добровільно або за рішенням 

суду, за рахунок винної особи і через той же рекламний засіб з використанням 

того ж простору, часу, місця і в тому ж порядку, в якому здійснювалася реклама. 

Так, зокрема, у разі встановлення факту дискредитації суб’єкта підприємницької 

діяльності, Антимонопольний комітет України, його територіальні відділення 

мають право прийняти рішення про офіційне спростування за рахунок порушника 

поширених ним неправдивих, неточних або неповних відомостей у строк і спосіб, 

визначені законодавством або цим рішенням (ст.26 Закону «Про захист від 

недобросовісної конкуренції» [1]). 

Рекламодавець чи продавець зобов’язаний надати повну інформацію стосовно 

рекламованих властивостей товару, умов його купівлі, наявності ліцензії; а також 

підтвердити достовірність поданої в рекламі інформації (справедливості 

тверджень, вказівок чи демонстрацій [6, с. 169]) шляхом надання висновків 

експертиз, науково-дослідних лабораторій [4, с. 291], або надання відповідних 

документів, якими обґрунтовані заяви рекламодавця про техніко-економічні 

параметри продукту, споживачеві чи службовцям уповноважених державних 

органів або суду.  
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УДК 364-785                                                           Дар’я Музиченко, Діана Савенко 

 

ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ САМООЦІНКИ  

У ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 

Основним ядром індивідуальності є самооцінка, яка відноситься до 

фундаментальних властивостей особистості, є складним особистісним утворенням 

і багато в чому визначає життєві позиції людини, рівень її прагнень та очікувань. 

У ній відбивається те, що людина дізнається про себе від інших, її власна 

активність, яка спрямована на усвідомлення своїх дій і особистісних якостей. 

Відношення людини до самої себе є найбільш пізнім утворенням у системі її 

світосприйняття [1, с. 283]. 

У сьогодення, незважаючи на безліч праць (роботи К. Левіна, А. Маслоу, 

К. Роджерса, К. Хорні, З. Фрейда, К. О. Абульханової-Славської, 

Л.І. Анциферової, Л. І. Божович, Ф. Є. Василюка, П. Б. Ганнушкіна, А.І. Захарова, 

М. М. Кабанова, В. П. Зінченка, В. М. М'ясищева, О. Т. Соколової, та ін.), в яких 

самооцінка підлітків розглядається відповідно до різних психологічних підходів, 

вивчення цієї проблеми залишається однією із найважливіших тем для розгляду. 

Підлітковий вік (10-15 років) – це період інтенсивного формування 

самооцінки та бурхливого розвитку самосвідомості. На межі молодшого 

шкільного і підліткового віків відбувається криза самооцінки, відмічається різкий 

зріст незадоволеності собою. Основним критерієм оцінки себе стають морально-

психологічні аспекти взаємовідносин. Зміст і характер уявлення про себе 

безпосередньо залежить від міри включеності школяра в різні види діяльності та 

від досвіду спілкування з ровесниками і дорослими [5]. 

В 10-11 років майже третина підлітків дають собі повністю негативні 

характеристики; деякі підлітки, підкреслюючи свої численні недоліки, виділяють 

одну рису, яка їм подобається, тобто самооцінка має негативне емоційне тло. У 

12-13 років поряд із загальним сприйняттям себе зберігається і ситуативно-

негативне ставлення підлітка до себе, яке залежить від оцінок оточуючих, 

насамперед, однолітків. У 14-15 років виникає «оперативна самооцінка», яка 

визначає самовідношення підлітка в даний момент, що ґрунтується на 

співставленні своїх особливостей з певними нормами, що виступають для нього 

як ідеальні форми його особистості [2, с. 255]. 

Загалом, у підлітковому віці самооцінка дітей стосується переважно  основних 

моральних якостей: доброти, честі, справедливості тощо. Учні середніх класів не 

досить самокритичні, хоч часто вони визнають у собі  багато негативних якостей, 

усвідомлюють потребу позбутися їх, прагнуть до самовиховання [3, с. 208]. 

Судження молодших підлітків про себе виражаються також в оцінці їхніх 

взаємин з іншими людьми. Самооцінка старших підлітків є досить різноманітною, 

різнобічною, узагальненою за змістом. У процесі самооцінювання підліток 

виявляє свої можливості для прийняття важливого  рішення. Саме самооцінка є 

передумовою його свободи вибору [5, с. 208]. 

В кінці підліткового віку відбувається зміна самооцінки: поступово 

самооцінка, запозичена у дорослих, змінюється самооцінкою, яка виникає як 
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прагнення до самовияву, самоствердження, самореалізації, самовиховання [2, с. 

255]. 

Загалом, в зв’язку з потужним прагненням до самопізнання, значними 

спробами розібратися в собі, підліток стає чутливим до думки інших про себе, 

гостро сприймає критику та бурхливо реагує на неї. Хоча внаслідок рефлексії 

зростає критичність і адекватність самооцінки підлітка, однак спостерігається її 

дисбаланс з рівнем домагань [4, с. 211]. 

З дорослішанням самооцінка підлітків стає диференційованою, вона 

стосується не поведінки загалом, а поведінки в окремих соціальних ситуаціях, 

окремих вчинків. Суттєво впливають на поведінку підлітка виконання обов’язків і 

доручень,  очікуване ним ставлення до себе [3, с. 209]. 

Ефективному розвитку в підлітків адекватних оцінних суджень  сприяють 

усвідомлення змісту найбільш значущих для людини рис, якостей; засвоєння 

об’єктивних критеріїв оцінювання морально-вольових якостей і навчальної 

діяльності; переконання у важливості адекватних, стійких оцінних ставлень 

людини до себе та інших для нормальної взаємодії з ними [3, с. 210]. 

Отже, формування адекватної самооцінки і рівня домагань важливе  для  

правильного сприйняття підлітком вимог оточуючих. Саме це пробуджує і 

стимулює його прагнення до самовиховання. Становлення адекватного ставлення 

до себе відбувається завдяки оцінним судженням значущих інших, з якими 

спілкується підліток. 
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РОЗДІЛ IV  
 

ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ ПИТАННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА  

 

УДК:338.43                                       Валентин Булейко, Марія Дацюк-Томчук 

 

СУТНІСТЬ ОСНОВНИХ НАПРЯМІВ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА 

Організація в менеджменті – це об'єднання людей, які спільно реалізують 

деяку програму або досягають певної мети і діють на основі певних процедур і 

правил. У загальному значенні під організацією мають на увазі способи 

впорядкування і регулювання дій окремих індивідів і соціальних груп. У вузькому 

сенсі під організацією розуміють щодо автономну групу людей, орієнтовану на 

досягнення певної заздалегідь визначеної мети, реалізація якої вимагає спільних 

координованих дій. 

1. Головною властивістю організації майбутнього, як показують численні 

дослідження, є гнучкість, постійне пристосування до динамічної навколишньому 

середовищу. Це в свою чергу потребують постійної високої віддачі персоналу, 

розвитку творчості, самостійності, демократизації управління і т.п. Звідси 

випливають сучасні тенденції розвитку організацій, які передбачають підвищення 

значущості таких властивостей, як велика гнучкість, прихильність індивідуумам, 

переважне використання команд, висока внутрішня конкурентоспроможність [1, 

с.52]. 

Поняття розвитку можна віднести до будь-чого, чи то людина, підприємство 

чи держава, всі розуміють, що розвиток це рух до прогресу, удосконалення, 

виникнення нового, рух від простого до складного. 

2. Для досягнення мети необхідно провести дослідження терміну «розвиток 

підприємства». Розвиток може бути екстенсивним, інтенсивним, внутрішнім 

(джерело такого розвитку знаходиться в середині об’єкта) і зовнішнім 

(визначається лише зовнішніми чинниками). Як зазначено в навчальному 

економічному словнику, розвиток організації – довгострокова програма 

вдосконалення можливостей організації розв’язувати різні проблеми та 

здібностей до відновлення, особливо шляхом підвищення ефективності 

управління культурою виробництва [6, с.478].  

Розвиток може проявлятись як у прогресі, так і в регресі, і виражатись в 

еволюційній або революційній формі. 

3. Прогрес забезпечує розвиток системи від нижчого рівня до вищого, 

вдосконалюючи систему, підвищуючи рівень організації системи. В 

економічному плані це проявляється в ускладненні підприємства, покращенні 

його ефективності, переході на більш якісний рівень технологій тощо. У випадку 

з регресом ситуація протилежна. Регрес – це тип розвитку, відповідно до якого 

система переходить від вищого рівня до нижчого, відбувається перехід до менш 

досконалого, ефективного виробництва [27]. Якщо розглядати цей термін в 

економічному плані то, це може бути підприємство, що опинилося в ситуації 
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погіршення фінансового становища і як наслідок – змушене переходити на старі 

принципи діяльності з метою продовження функціонування. 

Окрім поняття «розвиток» у науковій літературі використовують поняття 

«зростання», яке в свою чергу має таку диференціацію: 

1. прогресія (збільшення основних показників); 

2. дегресія (зменшення основних показників); 

3. пульсація (коливання основних показників); 

     4. незмінність (постійне значення основних показників) [7, с.132]. 

В сі ці типи характеризують розвиток підприємства, в тому числі дегресія та 

незмінність. За певних обставин зменшення обсягів виробництва та збуту 

продукції підприємств може свідчити про перехід підприємства до нового 

якісного стану. 

Зазначимо, що в сучасних умовах підприємство розвивається не автономно, а 

в тісному зв’язку з зовнішнім середовищем. На нього весь час впливають 

фактори, що визначають основні напрямки його діяльності. 

Оптимальна сукупність всіх факторів і умов має забезпечити ефективне 

функціонування підприємства і принести максимальний прибуток [4, с.258]. 

Слід підкреслити, що розвиток підприємств може бути або екстенсивним, 

тобто проявом і збільшенням уже маючого, або інтенсивним, тобто виникненням 

якісно нових форм. З іншої сторони, розвиток буває або екзогенним, тобто 

несправжнім розвитком, обумовленим тільки з зовні, навколишнім світом, або 

ендогенним, тобто дійсним розвитком, джерело якого знаходиться усередині 

самого що розвивається. 

Серед можливих напрямків розвитку підприємств можна виділити такі: 

екстенсивний (сировинний), інтенсивний (інвестиційний) та інноваційний (за 

рахунок росту комерціалізації інтелектуальної діяльності) [5, с.56]. 

Характерними рисами або факторами сталого розвитку підприємства чи 

організації є: фінансова стабільність і позитивна динаміка у прибутковості, 

дохідності; наявність замовників, клієнтів чи споживачів продукції або послуг, 

тобто джерела доходів підприємства; комфортність праці, компетентність, 

соціальна захищеність у забезпечені персоналу – фактори, які створюють 

конкурентні переваги в результативності праці персоналу; позитивний вплив 

результатів діяльності на суспільну свідомість з точки зору охорони 

навколишнього середовища і споживання енергетичних ресурсів; позитивна 

оцінка методів і етики діяльності підприємства суспільством, персоналом і 

партнерами у бізнесі.  

Економічний ріст впливає на збільшення потенційного і реального валового 

національного продукту, який характеризується показниками: ростом за 

визначений період часу реального ВНП або ростом ВНП на душу населення. 

Зазначимо, що економічний розвиток – незворотні, спрямовані, закономірні 

(кількісно-якісні та сутнісні) зміни економічної системи (у нашому випадку 

підприємства) в довготерміновому періоді, що відбувається під впливом 

економічних суперечностей, потреб та інтересів, зумовленість яких 

характеризується дією основних законів діалектики, що не виходять за межі 

глибинної внутрішньої сутності такої системи [3, с.203]. 
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Сучасне підприємство є відкритою системою, яка взаємодіє з іншими 

економічно-соціальними системами і піддається впливу зовнішнього середовища. 
Динамічність зовнішнього середовища, наявність невизначеності, неповноти 

інформації, нестабільності зобов’язують підприємства постійно впроваджувати 

зміни.  
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СУЧАСНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМ 

Ідеї конституціоналізму в Україні мають давні історичні витоки. Визначальна 

роль і значення для державотворення та правотворення в Україні конституційних 

цінностей і пріоритетів, принципів верховенства права, демократизму, 

конституційної законності, визнання людини найвищою соціальною цінністю як 

основних орієнтирів, що зумовлюють сутність та спрямованість розвитку 

сучасного суспільства, обумовили звернення до проблематики 

конституціоналізму. 

Світове співтовариство має досить багатий досвід формування ідеології 

конституціоналізму. В Україні конституціоналізм є порівняно новим явищем, що 

характеризується науково-практичною невизначеністю його сучасного змісту, та, 

маючи певні історичні витоки, знаходиться у стадії свого теоретичного 

формування та практичного втілення в сучасні конституційно-правові реалії.  

Процеси політико-правового реформування в Україні спричиняють потребу 

створення науково-практичної парадигми сучасного українського 

конституціоналізму, впровадження його функціонального механізму в 

конституційну дійсність, що визначає актуальність і нагальну теоретичну та 

практичну необхідність дослідження сучасного українського конституціоналізму [1]. 

http://80.91.174.172/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=AN&P21DBN=AN&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D1%80,%20%D0%9C.%20%D0%9C.
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%9673707
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%9673707
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Конституціоналізм як конституційно-правова цінність є ідейним та 

інституціональним антиподом необмеженої вседозволеностіпублічної влади. 

Звідси, систему сучасного українського конституціоналізму спрямовано на 

обмеження публічної влади на користь громадянського суспільства, прав та 

інтересів людини і громадянина для досягнення конституційно-правової свободи 

людини. У зв’язку з цим актуалізуються проблеми ефективізації механізму 

«стримувань і противаг» у системі поділу державної влади, а також організації 

публічної влади на місцях, зокрема через удосконалення місцевого 

самоврядування як фактора, що стримує виконавчу владу на рівні місцевого 

управління, та як дієвого інституту громадянського суспільства, формування 

якого є необхідною соціальною передумовою конституціоналізму [2]. 

Втім в Україні ще не створено необхідних соціально-правових передумов 

конституціоналізму, не існує відповідних концепту конституціоналізму 

організації та механізму функціонування публічної влади, не є ефективним 

механізм забезпечення та охорони конституційного правопорядку, прав та свобод 

людини і громадянина.  

У генезисі науково-практичної парадигми конституціоналізму виділяють три 

періоди: становлення, розвиток і системне формування, кожен з яких має свої 

етапи та основні характеристики. 

В сучасній зарубіжній юридичній літературі конституціоналізм розглядається 

традиційно як сукупність принципів, методів, інституційних та правових 

механізмів, що використовуються з метою обмеження влади держави як 

протилежність свавільному правлінню та необмеженій владі [2]. 

У сучасній українській юридичній науці склалися три основні підходи до 

визначення конституціоналізму: політико-ідеологічний, філософсько-історичний 

та юридичний.  

Науковці виділяють чотирирівневу структуру методології сучасного 

українського конституціоналізму: перший рівень – діалектико-філософський – 

визначає загальну основу та принципи пізнання сучасного українського 

конституціоналізму. Філософською світоглядною основою такого пізнання є 

діалектика.Другий – спеціальний – включає сутнісний, інтегративний та 

системний методологічні підходи у дослідженні сучасного українського 

конституціоналізму. Третій – універсальний – складається з: загальнонаукових 

методів – історико-генетичного, логічного, синергетичного, аксіологічного; та 

приватно-наукових методів – соціологічного та статистичного, порівняльно-

правового, формально-юридичного, прогностичного.Четвертий – практично-

перетворювальний представлений методом моделювання [3]. 

Конституційно-правова свобода людини як цінність та мета сучасного 

українського конституціоналізму – це юридичний та фактичний стан людини в 

суспільстві та державі, за якого людина є фізично, економічно, політично, 

духовно незалежною від будь-яких неправових обмежень та втручань у всі сфери 

індивідуальної свободи з боку публічно-владних та інших соціальних суб’єктів. 

Необхідним для створення ефективної системи конституційного законодавства 

як нормативної основи сучасного українського конституціоналізму є введення в 

законотворчу практику України конституційних законів як конституційно і 
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законодавчо закріпленого самостійного виду законів. Для цього необхідним є 

внесеннявідповідних змін до Конституції України, до інших нормативно-

правових актів. 

Конституційно-правове забезпечення політичної реформи в умовах 

становлення та розвитку сучасного українського конституціоналізму має 

відбуватися у напрямках: здійснення модернізації Основного Закону та 

конституційного законодавства в контексті еволюційного розвитку системи 

сучасного українського конституціоналізму; усунення існуючих дефектів; 

усунення прогалин у конституційно-правовому регулюванні;створення 

перспективної програми конституційної законотворчості – «Перспективної 

програми конституційної законотворчої діяльності Верховної Ради України». 

Загалом сучасний український конституціоналізм характеризується 

спадкоємністю ідеалів ліберального конституціоналізму, рецепцією його 

основних тез, зокрема: обмеження влади держави та максимально можлива в 

організованому соціумі свобода людини, яка є самоцінною і, як наслідок, має 

широкий спектр прав і свобод, що гарантуються, забезпечуються й охороняються 

публічно-владними структурами.  

За своєю суттю український конституціоналізм є демократично-правовий. 

Сучасний український конституціоналізм є системою, що має два рівні: 

інституціональний, який є зовнішнім вираженням науково-практичної доктрини 

конституціоналізму і включає нормативну основу та публічно-владні інститути та 

функціональний. 

Разом із Конституцією України нормативною основою системи 

конституціоналізму та складовою його змісту є конституційне законодавство як 

сукупність виключно законів, що містять конституційно-правові норми і мають 

вищу юридичну силу щодо всіх інших нормативно-правових актів. 
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НАЦІОНАЛЬНІ ІНТЕРЕСИ УКРАЇНИ:  

ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 «В політиці нічого не стається випадково. 

 Якщо щось сталось, то так було задумано» 

Франклін Рузвельт 

Розвиток і вираження державою своїх національних інтересів є важливою 
складовою міжнародної політики, котра впливає на політичне, економічне та 

соціальне життя суспільства. Даний процес потребує вивчення та аналізу 
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політологічними інститутами держави, обґрунтованих висновків науковців, що 

дозволить визначити чітку політичну ціль держави.На основі аналізу теорії 
будується практика, котра потребує організованості, чіткості та досвідченості 

діячів котрі затверджують політичні рішення. Адже якщо в державі не буде 

сформовано національного інтересу,будуть мати перевагу політичні правила та 
інтереси інших міжнародних суб’єктів.  

Національні інтереси – це інтегральне вираження інтересів усіх членів 

суспільства, яке реалізується через політичну систему. При цьому враховуються 
інтереси кожного громадянина зокрема, інтереси національних, соціальних, 

політичних груп та інтереси держави. Зовнішня політика держави будується на 

базі її національних інтересів, тому надзвичайно важливо правильно їх розуміти. 
До національних інтересів України слід віднести: гарантування суверенітету, 

державної незалежності, самостійності України;підтримання територіальної 

цілісності і непорушності кордонів України;досягнення надійної безпеки в усіх її 
вимірах: воєнно-політичному, економічному, гуманітарному тощо;подолання 

економічної кризи та інтенсивний розвиток народного господарства, досягнення 

високого стабільного життєвого рівня населення;створення правової 
демократичної держави, яка інтегрувалася б інтегрувалася б у європейську і 

світову спільноту; забезпечення національної злагоди, політичної і соціальної 

стабільності, гарантії прав людини, національних меншин і націй;налагодження 

нормальних добросусідських відносин з країнами близького зарубіжжя, політики 
миру і співробітництва [2, с.251]. 

Зміст терміну «національні інтереси» має трактування в Конституції та ЗУ 

«Про основи національної безпеки України»: «життєво важливі матеріальні, 
інтелектуальні і духовні цінності українського народу як носія суверенітету і 

єдиного джерела влади в Україні, визначальні потреби суспільства і держави, 

реалізація яких гарантує державний суверенітет України та її прогресивний 
розвиток» [1]. 

Формування, реалізація національних інтересів – складний процес. Інтереси 

держави тісно переплітаються з інтересами безпеки, загальними базовими 
цінностями [3, с. 452]. 

Захист цілісності держави гостро постає перед Українською державністю. 

Перетягування важелів впливу проявляється у порушенні територіальної 
цілісності та суверенітету держави. До таких загроз необхідно віднести: посягання 

на державний суверенітет, територіальну цілісність та недоторканість кордонів 

України, наявність сепаратистських тенденцій та прийняття відповідних рішень та 
дій із застосування силових засобів, створення та функціонування незаконних 

злочинних збройних формувань на території України (ЛНР, ДНР); загострення 

міжетнічних та міжконфесійних відносин; воєнно-політична нестабільність та 
конфлікти у сусідніх країнах, нарощування поблизу кордонів України військ та 

озброєнь Збройних Сил інших країн, втручання у внутрішні справи України з 

використанням силових та інших насильницьких засобів [4, с. 54-55]. 
Всі ці негативні чинники критично впливають як на національні інтереси так і 

національну безпеку в загалом. В державі повинен бути сформований механізм 

захисту свого політичного середовища. Першочерговим завданням побудови 

системи національної безпеки в Україні є створення дієвого механізму виявлення, 
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прогнозування і знешкодження загроз та інших дестабілізуючих чинників 

суспільного розвитку, сприяння нормалізації функціонування базових структур 
суспільства, зокрема виведенню Української держави з внутрішньої кризи, 

відродженню повнокровної життєдіяльності української нації [5, с. 27]. 

Другим кроком є вирішення проблеми злочинних збройних формувань 
«сепаратистів». Етнічні причини, які перетворюють сепаратизм у надзвичайно 

небезпечне явище, в основі якого лежить національна само ідентифікація людини. 

Усвідомлення меншинами свого походження, традицій, вірувань, унікальності 
культури, почуття історичної спадковості формують етнічну ідентичність, яка є 

одним з найсталіших елементів людської суб’єктивності, що не залежить від 

зміни соціальних ролей, статусів, видів діяльності, політичних чи інших 
орієнтацій [6, с.66-71]. Створення інститутів для формування в державі  

патріотизму і бажання бути в цілісній суверенні державі. 

Третім кроком є налагодження механізму захисту ЗМІ. Слід визнати, що 
вУкраїні останніми роками вкрай послабилися механізми обміну інформацією 

між державою ісуспільством та між суспільством іприватними мас медіа, 

наслідком чого стала горезвісна «війна всіх проти всіх». Ситуація, що склалася, 
фактично стала черговим нагадуванням про те, що правила «інформаційної гри» 

мають бути загальнообов’язковими, адержава зобов’язана бути послідовною 

врозумінні та здійсненні інформаційної політики. Йдеться насамперед про 

необхідність запровадження єдиної концепції державної пропаганди; посилення 
державного контролю за обігом інформації; повернення державі можливостей 

достатнього інформування суспільства про свої цілі та наміри [5, с. 38]. 

Четвертим кроком для запобігання дій країни-агресора повинно бути вступ та 
співпраця України з Північноатлантичним альянсом. Для більшості країн зрілої та 

молодої демократії безсумнівним є те, що в пост конфронтаційний період 

гарантом стабільності Європи є НАТО як реально завершена, перевірена часом 
військово-політична система [3, с. 448]. 

Отже, захист національних інтересів державою досить складний процес, який 

вимагає маневреності, радикальності, сильної національної свідомості. На даний 
момент Україні потрібно робити кроки на випередження своїх політичних 

опонентів. 

«Політика володіє власною моральною логікою» 
Нікколо Макіавеллі 
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УДК 378.174.111:340.115                                                      Валентина Вишковська  

 

РОЗВИТОК ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІЧНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

Європейська інтеграція сьогодні є стратегічною метою України, адже 

членство в Європейському Союзі – це спосіб реалізації національних інтересів, 

побудови економічно розвинутої і демократичної держави та зміцнення позицій у 

світовій системі міжнародних відносин. Особливу увагу слід звернути на те, що 

першочерговим завданням даного процесу є саме реформування вищої освіти, яка 

стала визначальним фактором людського розвитку. Юридична освіта є 

невід’ємною складовою системи вищої освіти, недоліком якої є переважно 

теоретична підготовка студентів-правників. Впровадження в навчальний процес 

юридичної клінічної освіти дозволяє забезпечити практичну підготовку студентів, 

яка передбачає закріплення теоретичних знань на практиці. Досвід 

функціонування юридичних клінік достатньо поширений в країнах Західної 

Європи, Великобританії та особливо у Сполучених Штатах Америки. В деяких 

коледжах та університетах США клінічна освіта є пріоритетною освітньою 

складовою на останніх курсах навчання студентів [3, с.154]. 

В Україні юридичні клініки здебільшого функціонують як структурні 

підрозділи вищих навчальних закладів, що створюються як база для практичного 

навчання та проведення навчальної практики студентів старших курсів і 

передбачає формування професійно значущих умінь та навичок [1]. 

Однією з основних проблем забезпечення розвитку юридичної освіти в 

Україні у напрямі інтеграції до європейського освітнього простору є пошук та 

впровадження нових ідей, рішень, методів і механізмів для модернізації змісту і 

форм навчання, підвищення якості підготовки фахівців відповідно до 

європейських та світових стандартів. Незважаючи на певні досягнення у 

розробленні нових підходів, технологій і методів навчання у сфері підготовки 

висококваліфікованих юристів у вищих навчальних закладах бракує усунення 

прогалин та вирішення застарілих проблем, продиктованих часом та світовим 

досвідом, бракує системних досліджень інновацій у сфері юридичної освіти, 

акумулювання найкращого зарубіжного і вітчизняного досвіду, практики.  

Вимоги до професійної підготовки юристів в усьому світі є надзвичайно 

високими, до того ж постійно ускладнюється професіограма представників 

правничої професії, ось чому їхні професійні стандарти підлягають системному 

перегляду з урахуванням розвитку права, правових систем, тих змін, що 

відбуваються у політико-правовому житті кожної держави і світу в цілому, нових 

суспільних потреб тощо [2, с.152-154]. 

Основними факторами і процесами, що спричинюють зміни та стимулюють 

нововведення у сучасній вищій юридичній освіті загалом та клінічній освіті 

зокрема, є такі: динамічний розвиток правового знання, збагачення його новими 

правовими поняттями і категоріями, постійне розширення сфер правового 

регулювання, активні кодифікаційні процеси, зокрема, прийняття нових кодексів 

та інших нормативно-правових актів, ратифікація Україною нових міжнародно-
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правових документів, розвиток нових міжнародно-правових інститутів, 

входження у європейський освітній простір, інтенсифікація міжнародної 

співпраці викладачів і студентів та ін. 

Усе це зумовлює необхідність постійного оновлення змісту юридичної 

клінічної освіти відповідно до результатів наукових досліджень та реальних 

суспільних і фахових потреб. Юридична клінічна освіта, як одна з інноваційних 

стратегій отримання знань, активно впроваджується в уже існуючі педагогічні 

системи в Україні та стає більш поширеною практикою, яка підвищує 

конкурентоспроможність випускників на ринку праці. Тому клінічна юридична 

освіта розширює можливості практичної діяльності студентів. Проте, зважаючи 

на розвиток процесів у державі вона потребує удосконалення та має відповідати 

світовим стандартам, що у свою чергу вимагає вирішення багатьох існуючих 

проблем. 

Відчутною є дистанція в плані матеріально-технічного, зокрема 

комп’ютерного забезпечення процесу клінічної освіти. Так, далеко не кожен ВНЗ, 

що готує юристів, містить у своїй структурі юридичну клініку, яка має власну 

довідково-пошукову систему, освітні інновації, обладнана на основі сучасних 

технічних досягнень, оснащену електронними та мультимедійними програмами та 

підручники. Подальшого наукового обґрунтування потребують питання 

правового регулювання діяльності юридичних клінік, проведення відповідних 

соціально-педагогічних досліджень. 

Отже, юридичну клінічну освіту можна вважати принципово важливим 

елементом всієї юридичної освіти та процесу підготовки юристів. Звідси, 

удосконалення організації та діяльності юридичних клінік відповідно до світового 

рівня, слугуватиме дієвим механізмом модернізації та реформування не лише 

університетської освіти, але й усієї системи вищої школи в Україні, прискоривши 

її входження в загальноєвропейський освітній простір. 
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SWOT-АНАЛІЗ, ЯК ОДИН ІЗ ОСНОВНИХ ІНСТРУМЕНТІВ 

СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

У сучасних умовах розвитку ринку тим компаніям, які вкорінилися в ньому, і 

тим, які тільки виходять на ринок, стає усе складніше. Їх проблеми перш за все 

пов’язані з високим рівнем жорсткої конкуренції, надлишком товарів і послуг, 

перенасиченням рекламних та інформаційних повідомлень, зростаючими 
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вимогами споживачів до якості продукції / послуг, та з постійними змінами 

кон’юнктури ринку.  

Це означає, що компаніям необхідне проведення маркетингових досліджень 

для успішної реалізації своїх продуктів та послуг, а також визначити пріоритетні 

напрямки розвитку, пристосовуватися до зміни ринку, використовувати нові 

технології та здійснювати стратегічне управління. 

Одним з основних інструментів стратегічного управління, що оцінює 

комплексно внутрішні і зовнішні чинники, які впливають на розвиток компанії, є 

SWOT-аналіз [5]. 

При цьому Г. В. Даценко наголошує на необхідності поділу внутрішніх 

факторів на основні та другорядні. На думку автора, до внутрішніх чинників 

можна віднести чинники, які безпосередньо залежать від діяльності підприємства 

і на які підприємство може впливати, підсилюючи або зменшуючи їх вплив у разі 

потреби. Внутрішні основні чинники визначають результати роботи 

підприємства. Внутрішні другорядні чинники – це структурні зрушення в складі 

продукції, порушення господарської і технологічної дисципліни. Зовнішні 

чинники – це чинники, які не залежать від діяльності підприємства, але кількісно 

визначають рівень використання його виробничих і фінансових ресурсів [1, с. 199].  

В. М. Корженевська поділяє фактори зовнішнього середовища на галузеві, 

глобальні та фактори на рівні держави. Відповідно галузеві фактори пов'язані з 

галузевою діяльністю підприємства, змінами в галузі та налагодженістю зв'язків з 

контрагентами і споживачами. Державні фактори мають зв'язок з економічною 

політикою держави, нововведеннями у техніці та технологіях, правовим полем, 

інвестиційним кліматом у країні, рівнем тінізації економіки. Глобальні фактори 

пов'язані з глобалізацією ринку, рівнем розвитку світового фінансового ринку, 

ринку нанотехнологій та інноваційних продуктів, рівнем міжнародної 

економічної конкуренції тощо [2, с. 105]. 

М. Г. Саєнко визначає SWOT-аналіз як процес встановлення зв’язків між 

найхарактернішими для підприємства можливостями, загрозами, сильними 

сторонами (перевагами) і слабкостями, результати якого надалі можуть бути 

використані для формулювання і вибору стратегій підприємства [4, с. 99]. 

Абревіатура SWOT походить від англійських слів strengths (сильні сторони), 

weaknesses (слабкі сторони), opportunities (можливості), threats (загрози). Це 

легкий у використанні інструмент швидкої оцінки стратегічного стану компанії. 

SWOT-аналіз є проміжною ланкою між формулюванням місії компанії та 

визначенням конкретних стратегічних цілей та завдань. Конкретизація цілей і 

завдань неможлива без отримання чіткої оцінки потенціалу підприємства і 

ситуації на ринку . 

Не зважаючи на широке поширення, на думку О.О. Романова SWOT-аналіз 

має три суттєвих обмеження:  

По-перше, він не включає певних критеріїв перевірки відповідності 

розробленої стратегії виявленим можливостям і загрозам. У SWOT-аналізі є лише 

загальна рекомендація, що нова стратегія повинна посилювати сильні сторони 

підприємства та фокусувати їх на використанні можливостей.  

По-друге, результати SWOT-аналізу відображають ситуацію у статиці, а 
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сценарії розвитку ситуації необхідно проробляти окремо, що знижує цінність 

результатів.  

По-третє, так як зазначений аналіз розроблений для визначення факторів 

зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства на даний момент часу, то 

він не пристосований до моніторингу змін [3, с.117]. 

SWOT-аналіз може проводитися як за компанією загалом, так і за окремими 

бізнес напрямками, ринками, на яких функціонує компанія, а також конкретними 

товарно-ринковими комбінаціями. Прикладами застосування SWOT-аналізу 

можуть бути такі сфери: продаж: маркетинг, просування, підтримка; управління: 

системи, експертиза, ресурси; операції: продуктивність, потужності, процеси; 

продукти: послуги, якість, ціни, особливості, конкурентоспроможність; витрати: 

продуктивність, закупівлі;  системи: організація, структури.  

Едвард Філдс підкреслює, що SWOT-аналіз охоплює різноманітні сфери, 

зокрема управління, продукти, фінансову стійкість, ринкову позицію, технологію, 

операції, збут, економічне середовище [6, с. 204]. 
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ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬТЕРНАТИВ РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Реформування вітчизняних підприємств у період трансформації тісно 

пов’язане з розвитком інтеграційних процесів, удосконаленням інструментів 

ринкового механізму. Еволюція системи стратегічного управління в Україні має 

відбуватися не тільки шляхом наукових розроблень, а й шляхом використання 

практичного досвіду ведення бізнесу. 

Перед будь-яким підприємством, працюючим в умовах українського ринку, 

стоїть лише одна по-справжньому серйозна проблема – це проблема його 

виживання, забезпеченості безперервності розвитку. Різні підприємства 

вирішують її різними способами, в залежності від умов і обставин, але в основі її 

рішення лежить складна, клопітка і трудомістка робота зі створення і реалізації 

конкурентних переваг. Сутність цієї концепції полягає в пошуку відповіді на 
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питання: Як управляти підприємством в умовах динамічності, мінливості й 

невизначеності зовнішнього середовища? Глобалізація бізнесу, швидкі зміни 

споживчого попиту, скорочення життєвого циклу товарів, зростання вимог 

працівників до умов праці та якості життя змушують підприємство не тільки 

проводити аналіз і оцінку зовнішнього середовища і прогнозувати її зміну в 

майбутньому, а й створювати таку систему управління, яка б підтримувала 

рівновагу між середовищем, характером і результатами діяльності організації.  

Кожне підприємство, працюючи в умовах жорсткої конкуренції та мінливої 

ситуації, має не тільки концентрувати увагу на своєму внутрішньому  середовищі, 

а й виробляти стратегію довгострокового виживання, яка дозволить йому 

встигати за змінами, що відбуваються в його зовнішньому оточенні [2, с.179]. 

Загальновизнаною схемою є наступний логічний ланцюжок, що характеризує 

процес стратегічного управління: комплексний аналіз → визначення місії → 

розробка альтернативних стратегій → вибір стратегії → реалізація стратегії. 

Комплексний аналіз – постійне вивчення і прогнозування взаємозамінних 

чинників зовнішнього (ринків збуту, складу сировини і комплектуючих, 

діяльності конкурентів) і внутрішнього середовища (виробництво, фінанси, 

персонал, технології, менеджмент).  

Визначення місії і цілей – визначення основної ідеї функціонування 

підприємства, його сенсу і філософії, а також постановка перед підрозділами 

підприємства конкретних цілей. 

Розробка альтернативних стратегій – це створення портфеля прийнятних для 

підприємства альтернативних стратегій, що ведуть до досягнення однієї мети, але 

різними шляхами [4, с. 205]. 

Вибір стратегії – аналіз альтернативних стратегій, вибір найбільш 

відповідного варіанту досягнення поставленої мети.  

Організація реалізації стратегії є комплекс управлінських і виробничих 

процесів із реалізації стратегічних планів.  

Сутність прийняття стратегічного рішення полягає в тому, що керівник 

підприємства повинен вибрати певну стратегію його розвитку. Однак для цього 

необхідно сформувати кілька різних варіантів стратегій, тобто портфель 

стратегічних альтернатив. 

Стратегії підприємства багато в чому унікальні, не існує універсальних рішень 

стратегічних завдань, придатних для всіх випадків, внаслідок чого можливі 

варіанти дій також не задані, і оскільки формування портфеля альтернативних 

стратегій є процесом творчим, цілком залежать від рівня знань і досвіду 

керівників, їх цінностей і пріоритетів, корпоративної культури, такі варіанти 

необхідно знайти самостійно [5, с.76]. 

Традиційно вважається, що формування стратегії є прерогативою вищого 

керівництва. Це насправді так. Однак, це відноситься до прийняття стратегічного 

рішення, тобто до вибору стратегії. Але при формуванні портфеля стратегічних 

альтернатив, для того, щоб він був максимально повним, необхідно враховувати 

пропозиції якщо не всіх співробітників підприємства, то хоча б керівників 

середньої ланки. Для цього дуже ефективним виявляється застосування методу 

«мозкової атаки», коли висуваються незалежні і часом дуже сміливі і 
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нетрадиційні пропозиції [1, с.206]. 

Розробляючи стратегію підприємства, керівник може вчинити так само, як це 

робили інші в подібних обставинах, і не піклуватися про визначення стратегічних 

альтернатив. Однак існує небезпека, що при цьому стандартні рішення будуть 

використовуватися стосовно до нестандартних ситуацій, а це означає, що цілі 

«підганяються» під стандартне рішення. 

Часто при формуванні портфеля стратегічних альтернатив керівники 

припускаються помилки, яка полягає в зіставленні стратегічних альтернатив з 

типами стратегій. Найбільш поширеними у світовій практиці є наступні чотири 

типи стратегій [3]: 

- стратегії зростання; 

- стратегії обмеженого зростання; 

- стратегії згортання діяльності (відходу з бізнесу); 

- комбінації з перерахованих вище стратегій. 

Однак, між типами стратегій і альтернативними стратегіями існує величезна 

різниця. 

Загальновідомо, що в залежності від поставлених цілей підприємство 

розробляє різні варіанти їх досягнення. Тому основна відмінність між типами 

стратегій і альтернативними стратегіями полягає саме в кінцевому результаті, 

тобто в досягненні цілей. Якщо стратегії класифікуються за типами, то вони 

спрямовані на досягнення різних цілей, в той час як альтернативні стратегії 

спрямовані на досягнення однієї спільної мети. Наприклад, хіба можна говорити, 

що стратегія інтегрованого зростання і стратегія скорочення альтернативні для 

збільшення частки ринку? 

Цілком очевидно, що до однієї і тієї ж мети можна рухатися різними 

способами. Наприклад, можна нарощувати прибуток за рахунок зниження витрат, 

як це роблять багато закордонних компаній, розгортаючи виробництво своєї 

продукції в Україні і тим самим скорочуючи витрати на транспортування і мита, 

але можна домогтися цього і шляхом збільшення частки ринку. Як видно, якщо 

встановлення цілей відповідає на питання, до чого підприємство буде прагнути, 

якщо план дій відповідає на питання, що треба робити, щоб досягти поставленої 

мети, то стратегія відповідає на питання, яким з можливих способів підприємство 

буде йти до досягнення мети. Формування портфеля альтернативних стратегій 

означає формування різних способів, за допомогою яких підприємство буде 

вирішувати поставлені перед ним завдання [6, с.64]. 

Зазвичай, коли говорять про стратегію підприємства, мають на увазі єдину 

політику підприємства по досягненню поставленої стратегічної мети.  
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УДК 658.1                                                                                                    Віталій Жук 

 

ФІНАНСОВИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСНЕ ВИЗНАЧЕННЯ 

ПОНЯТТЯ 

Існування підприємства, як відкритої системи, вимагає постійного 

моніторингу навколишнього середовища, в якому воно знаходиться та аналізу 

власної діяльності, враховуючи її результативність та уміння управляти власними 

коштами і ресурсами. Адже основним засобом отримання підприємством 

конкурентних переваг є пошук шляхів підвищення ефективності господарської 

діяльності та удосконалення фінансового стану. Нині в різноплановій літературі 

не має чіткого визначення сутності поняття «фінансовий стан підприємства».  

Так, на думку М. Я. Коробова, під цим поняттям треба розуміти складну, 

інтегровану за багатьма показниками характеристику якості діяльності 

підприємства, його забезпеченості необхідними фінансовими ресурсами і 

раціонального їх розміщення для здійснення ефективної господарської діяльності 

та своєчасних грошових розрахунків за своїми зобов’язаннями [1]. Із цього 

визначення випливає, що стійкість фінансового становища підприємства великою 

мірою залежить від правильності вкладення підприємством фінансових ресурсів у 

активи.  

А. М. Поддєрьогін розглядає його як комплексне поняття, яке є результатом 

взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства, визначається 

сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою 

показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових 

ресурсів [2]. 

В. В. Осмоловський, при визначенні поняття «фінансового стану 

підприємства» на першому місці виділяє комплексність даного поняття: 

«Фінансовий стан підприємства – комплексне поняття, характеризується 

забезпеченістю фінансовими ресурсами, необхідними для нормальної виробничої 

діяльності комерційних та інших суб’єктів господарювання, доцільністю й 

ефективністю їх розміщення і використання, фінансовими взаємовідносинами з 

іншими суб’єктами господарювання, платоспроможністю та фінансовою 

стійкістю» [3]. Основну увагу в даному визначенні звернено не тільки на 

забезпеченості необхідними фінансовими ресурсами, що є важливим, а й на 

доцільності та ефективності їх розміщення і використання, платоспроможності 

підприємства та фінансовій стійкості.  

У підручнику «Аналіз господарської діяльності підприємства» сутність 

поняття «фінансового стану підприємства» автор Г. В. Савицька визначає таким 

чином: «фінансовий стан підприємства – це економічна категорія, яка відображає 

стан капіталу в процесі його кругообігу та спроможність суб’єкта до 

http://80.91.174.172/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=uk&Z21ID=&I21DBN=AN&P21DBN=AN&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%93%D1%83%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9D.%20%D0%94.
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саморозвитку на фіксований момент часу» [4]. Особливість такого визначення 

полягає в тому, що автор вперше визнає фінансовий стан економічною категорією 

і підкреслює, що ця категорія відображає стан капіталу у процесі його кругообігу 

та спроможність підприємства до саморозвитку саме на фіксований момент часу 

(сьогодні і тільки, а завтра ситуація уже може бути іншою).  

На думку авторів «Фінансового словника» А.Г. Загороднього, Г.Л.Вознюка, 

Т.С. Смовженко, фінансовий стан – це стан економічного суб’єкта, що 

характеризується наявністю в нього фінансових ресурсів, забезпеченістю 

коштами, необхідними для господарської діяльності, підтримання нормального 

режиму праці та життя, здійснення грошових розрахунків з іншими економічними 

суб’єктами. Це визначення хоча і більш широке, але теж не повною мірою 

визначає сутність даного поняття [5].  

Одним з найповніших визначень поняття «фінансового стану підприємства» 

наведено у фінансовому словнику-довіднику за редакцією М.Я. Дем’яненка, де 

серед його характеристик на перший план виступає якісна сторона діяльності 

підприємства, а саме «Фінансовий стан – це комплексне поняття, що відображає 

якісну сторону його виробничої та фінансової діяльності та є результатом 

реалізації усіх елементів зовнішніх і внутрішніх фінансових відносин 

підприємства. Він характеризується системою показників, які відображають стан 

капіталу в процесі його кругообігу, здатність розраховуватися за своїми 

зобов’язаннями ізабезпечувати ефективне фінансування своєї виробничої 

діяльності на певний момент часу» [6].  

Отже, дослідивши сутність поняття «фінансовий стан» та проаналізувавши 

різні точки зору щодо його визначення, пропонуємо більш точне, лаконічне і таке, 

що відбиває сутність фінансового стану підприємства, визначення: фінансовий 

стан підприємства – це економічна категорія, що визначає реальну (на фіксований 

момент часу) та потенційну фінансову спроможність підприємства забезпечити 

певний рівень фінансування поточної діяльності, саморозвитку та погашення 

зобов’язань перед іншими підприємствами й державою.  
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УДК 331.3(477)                                                                                    Ірина Зелик 

 

ДЕТІНІЗАЦІЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ 

Проблема тіньової економіки є політико-економічним феноменом, 

характерним всім суспільним системам. Розглядаючи функціонування різних 

економічних систем, можна зробити висновок, що фактично будь-якій із них 

властиве існування такої сфери, яка суперечить чинним у суспільстві правовим 

нормам. Отже, питання детінізації української економіки набирає особливої 

актуальності та є одним із першочергових завдань розвитку підприємництва, а 

значні обсяги неформальної господарської діяльності переростають у загрози 

економічній безпеці держави [1, с. 30]. 

Особливо актуальними для України є питання боротьби з тіньовою заробітною 

платою, існування якої пов’язано з надмірним податковим навантаженням на 

фонд оплати праці та невідповідністю існуючих стандартів оплати праці реальним 

потребам громадян. 

Основа соціальної захищеності працівника – офіційне укладання трудових 

відносин, виплата належної працівникові суми заробітної плати відповідно до 

чинного законодавства. Заробітна плата є однією з головних економічних 

категорій, яка поєднує інтереси працівників, підприємців та держави і, не 

опосередковано впливає на рівень життя населення. Виплата зарплати у 

“конвертах” в умовах сьогодення є непідйомним тягарем сучасності, який несе за 

собою багато негараздів як державі так і кожному з нас [3, с. 114]. 

Тіньова заробітна плата послаблює соціальний захист працівників, зменшує 

надходження до бюджетів та державних соціальних фондів. Без створення 

належних умов праці для громадян з гідним рівнем її оплати та забезпечення 

соціальних гарантій працівникам, неможливий стабільний розвиток економіки 

України. 

Українському уряду слід враховувати й іноземний досвід. Наприклад, у 

європейських країнах дане питання вирішується за допомогою диспозитивних 

методів, насамперед методу заохочення. Такі методи доцільно і запровадити і в 

Україні. Так, підприємствам де не виявлено фактів виплати заробітної плати в 

конвертах, мають надаватися податкові канікули. 

Позитивно вплине на детінізацію заробітної плати і зменшення податкових 

відрахувань із зарплати. Натомість варто підняти розмір мінімальної заробітної 

плати. При цьому слід розглянути і можливість застосування індикативної 

зарплати. Метод індикативних зарплат показав свою ефективність у боротьбі із 

«тіньовими зарплатами» при застосуванні в Республіці Болгарія. 

Ще одним заходом для детінізації зарплат має стати перерозподіл часток 

роботодавця і працівника в структурі соцвнесків. На сьогодні співвідношення цих 

складових в Україні - одне з найнижчих у світі, де кваліфікований робітник 

платить тільки 8,7% від усього соцвнеску. Тоді як в Республіці Австрія– 40%, 

Республіці Болгарія– 42%, в Королівстві Іспанія– 16,5%, Італійській Республіці– 

23%, Латвійській Республіці– 27%. У Республіці Молдова та Республіці Польща 

ці значення взагалі досягають 49% і 56% відповідно.  



Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 

 106 

Такі заходи приведуть до того, що працівник буде сам зацікавлений у тому, 

щоб отримувати високу “білу” зарплату, тому що чим вищий розмір його внеску, 
тим вища відповідальність за формування власного пенсійного рахунку, виплат 

по безробіттю, лікарняних. Для України на першому етапі прийнятною була б 

пропорція 30 на 70 на користь роботодавців. Таку ідею підтримують і у Федерації 
роботодавців України [2]. 

Крім того, доцільно проводити роз’яснення серед населення, що легальна 

заробітна плата вигідна насамперед робітникам, в результаті чого вони не 
позбавляються соціальних гарантій. Також, податкова система має стати 

відкритою, прозорою та зрозумілою. 

Шляхи детінізації заробітної плати можуть бути такими:  
— зменшення податкового навантаження на фонд оплати праці, перш за все 

ставок, за якими здійснюється нарахування на фонд заробітної плати єдиного 

соціального внеску за рахунок працедавця;  
— перерозподілу часток роботодавця і працівника в структурі соціальних 

внесків; 

— удосконалення механізму оподаткування доходів фізичних осіб шляхом 
розширення шкали податкових ставок та збільшення ступеню їх прогресії;  

— заміни податкової соціальної пільги на неоподатковуваний мінімум доходів 

на рівні прожиткового мінімуму для працездатних осіб;  

— здійснення контролю з боку державних органів за належним розміром 
заробітної плати, попереджуючи випадки її свідомого заниження роботодавцями 

та офіційним працевлаштуванням працівників;  

— перерахунку та підвищення показників мінімальної заробітної плати та 
прожиткового мінімуму, оскільки в Україні вони не відповідають реальним 

потребам населення у забезпеченні споживання.  

Отже, боротьба із таким явищем, як «заробітна плата у конвертах» має 
відбуватися за сукупністю адміністративних, економічних та правових методів. 

При цьому мають бути враховані інтереси як працівників, так і держави та 

роботодавців. 
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МЕТОДИ НЕЙТРАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ  

НА ПІДПРИЄМСТВІ 

В умовах реформування української економіки та оновлення організаційних 

структур відповідно до сучасних світових тенденцій розвитку економіки значної 
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уваги потребує розв’язання проблеми нейтралізації і мінімізації фінансових 

ризиків на підприємствах. 

У загальному портфелі ризиків підприємства значне місце займають фінансові 

ризики. Зміна економічної ситуації в країні та кон’юнктури фінансового ринку 

призводить до зростання впливу фінансових ризиків на результативність 

фінансової діяльності підприємства [2]. 

Фінансовий ризик – це ймовірність виникнення непередбачених фінансових 

втрат у ситуації невизначеності умов фінансової діяльності підприємства [1].  

Важливу роль в управлінні фінансовими ризиками підприємства відіграє 

механізм нейтралізації ризиків. Його перевага – високий ступінь альтернативності 

прийнятих управлінських рішень, які залежать від здійснення фінансової 

діяльності і фінансових можливостей підприємства. 

Механізм нейтралізації фінансових ризиків ґрунтується на використанні 

сукупності методів і прийомів зменшення можливих фінансових втрат. Їх вибір у 

процесі ризик-менеджменту значною мірою залежить від специфіки 

підприємницької діяльності. До основних механізмів нейтралізації фінансових 

ризиків відносять: уникнення ризику, утримання ризику, мінімізація ризику, 

передача ризику. 

Уникнення ризику полягає у розробці внутрішніх заходів характеру, які 

повністю виключають конкретний вид фінансового ризику. Цей метод дозволяє 

повністю уникнути потенційних утрат, пов’язаних із фінансовими ризиками, 

однак, з іншого боку, не дозволяє одержати прибуток, пов’язаний із ризикованою 

діяльністю. Крім того, ухилення від фінансового ризику може бути просто 

неможливим. Тому, як правило, цей спосіб застосовується лише до дуже 

серйозних та великих ризиків [3]. 

Мінімізація (зменшення) ризиків здійснюється шляхом диверсифікації, 

лімітування та хеджування. Лімітування фінансових ризиків здійснюється шляхом 

установлення відповідних фінансових нормативів (лімітів) за окремими 

напрямами фінансової діяльності з метою фіксації можливих фінансових втрат на 

допустимому для підприємства рівні. Перелік нормативів (лімітів) залежить від 

виду ризику, що лімітується. Хеджування фінансових ризиків передбачає 

зменшення ймовірності їх виникнення за допомогою деривативів або похідних 

цінних паперів (ф’ючерсів, опціонів, свопів). Механізм хеджування полягає в 

проведенні протилежних фінансових операцій з ф’ ючерсними контрактами та 

опціонами на товарній і фондовій біржах. Диверсифікація ризику дозволяє 

знижувати окремі види фінансових ризиків і полягає у зменшенні рівня їхньої 

концентрації. Цей метод ризик-менеджменту використовується лише для 

уникнення негативних наслідків несистематичних (специфічних) ризиків, які 

залежать від самого підприємства [2; 3]. 

Передача ризику поєднується із зовнішнім страхуванням; здійснюється за 

певними напрямами: передача ризику шляхом укладання договору факторингу, 

договору поручительства, біржових угод тощо. 

Прийняття ризику на себе – пошук підприємством джерел необхідних ресурсів 

для покриття можливих втрат. У цьому випадку втрати покриваються з будь-яких 

ресурсів, що залишилися після настання фінансового ризику. Якщо сформованих 
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резервів власних грошових коштів не вистачає для компенсації можливих 

фінансових втрат, ризик утримувати не доцільно, його краще передати страховій 

компанії [4]. 

Отже, з огляду на вищенаведене можна сказати, що для управління ризиком 

підприємству необхідно розглянути всі можливі варіанти, що характерні при 

різній кількісній оцінці ризику та можливих варіаціях його видів, що призводить 

до значних результатів економічної діяльності. 

Висновки. Впровадження механізму нейтралізації фінансових ризиків на 

підприємстві може вчасно попередити, уникнути, а за наявності, і подолати 

негативні наслідки від фінансових ризиків. Мінімізувати фінансові ризики 

підприємство може як шляхом установлення та використання внутрішніх 

фінансових нормативів у процесі розробки програми здійснення певних 

фінансових операцій або фінансової діяльності підприємства в цілому, так і 

використання зовнішнього страхування. Отже, мінімізація фінансових ризиків 

належить до стадій виробництва, розподілу, обміну, споживання. Без механізму 

нейтралізації фінансових ризиків неможливо ефективно забезпечити 

безперервність та ефективність процесу виробництва матеріальних благ та 

підтримувати належний рівень життя людей. 
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ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОГО СТАНУ 

ПІДПРИЄМСТВА 

В умовах ринкової економіки обґрунтованість та дієвість управлінських 

рішень на мікро та макрорівнях значною мірою залежать від результатів оцінки 

фінансового стану суб’єктів господарювання, зміст якої виходить за межі 

обчислення окремих коефіцієнтів і передбачає вивчення комплексу показників, 

які відображають різні аспекти діяльності підприємства. Нестабільність 

економіки обумовлює необхідність для кожного суб’єкта господарювання 

постійно шукати шляхи підвищення ефективності своєї діяльності. Функціонуючи 

в ринковій економіці як суб’єкт підприємницької діяльності, кожне підприємство 

має забезпечувати такий стан своїх фінансових ресурсів, за якого воно стабільно 

зберігало б здатність безперебійно виконувати свої фінансові зобов’язання перед 

своїми діловими партнерами, державою, власниками, найманими працівниками. 

Набуваючи в ринкових умовах не уявної, а справжньої фінансової незалежності, 

несучи реальну економічну відповідальність за ефективність господарювання і за 

своєчасне виконання фінансових зобов’язань, підприємства здатні досягти 
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стабільності своїх фінансів лише при суворому додержанні принципів 

комерційного розрахунку, головним серед яких є зіставлення витрат і результатів, 

одержання максимального прибутку за мінімальних витрат. Саме ця умова є 

визначальною для формування фінансового стану підприємства. 

Основними елементами, які визначають фінансовий стан підприємства є: 

прибутковість його господарської діяльності; оптимальність розподілу прибутку, 

що залишився у розпорядженні підприємства після сплати податків та 

обов’язкових платежів; наявність власних фінансових ресурсів; раціональність 

розміщення основних і обігових фондів; платоспроможність та ліквідність [1]. 

Невідповідність даних елементів нормативним чи запланованим значенням 

свідчить про необхідність пошуку резервів задля підвищення фінансового стану 

підприємства. Умовно напрями в яких може діяти підприємство, щоб покращити 

власне становище, можна поділити на три великі групи: збільшення вхідних та 

зменшення вихідних грошових потоків; мобілізація внутрішніх резервів; 

економічна інтеграція.  

Вхідні грошові потоки – це ті, що формуються з доходів від основної 

(операційної), інвестиційної та фінансової діяльності. Вихідні грошові потоки – ті, 

що складаються, відповідно, з виробничих, (операційних), інвестиційних та 

фінансових витрат. Якщо вхідні грошові потоки за своїми розмірами 

перевищують вихідні, то такий грошовий потік називають додатнім, а якщо 

вихідні грошові потоки за своєю абсолютною величиною перевищують вхідні – 

від’ємним. Від’ємний грошовий потік свідчить про відплив грошових ресурсів з 

підприємства [2, с.108]. Отже, підприємству необхідно збільшувати вхідні та 

зменшувати вихідні грошові потоки, шукаючи оптимальне співвідношення 

власного і позикового капіталу, яке забезпечило б мінімальний фінансовий ризик 

при максимальній рентабельності власного капіталу. Оптимізація ліквідності 

підприємства базується на системі заходів, пов’язаних із зменшенням фінансових 

зобов’язань та збільшенням грошових активів, що забезпечують ці зобов’язання. 

Підвищення розмірів вхідних потоків можливе за рахунок: збільшення виручки 

від реалізації; продажу частини основних фондів; рефінансування дебіторської 

заборгованості [3]. Збільшення виручки від реалізації можна досягти шляхом 

нарощення обсягів реалізації та підвищенням цін. Для того щоб наростити обсяги 

реалізації продукції доцільно максимально активізувати збутову політику 

підприємства. А для нівелювання цінами воно повинно правильно обрати цінову 

стратегію, чи то стратегія «збирання вершків» для досконало нового продукту на 

ринку, чи стратегія «низьких цін» для проникнення на ринок. Зменшення 

вихідних грошових потоків можливе за рахунок: зменшення постійних витрат; 

зменшення рівня умовно-змінних витрат; відтермінуванням виплат дивідендів та 

відсотків [4]. Зменшення витрат можливо досягти за рахунок зниження витрат 

сировини та матеріалів, палива та енергії на одиницю продукції, зниженням 

витрат заробітної плати на одиницю продукції, скороченням адміністративно-

управлінських витрат, ліквідацією непродуктивних витрат і втрат. 

Рефінансування дебіторської заборгованості може здійснюватися шляхом 

факторингу, дисконтуванням векселів, форфейтингом.  

Наступним напрямом покращення фінансового стану є мобілізація внутрішніх 
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резервів, що включає в себе: реструктуризацію активів підприємства; зміну 

структури та складу активів балансу; перетворення в грошову форму наявних 

матеріальних та фінансових активів [4]. Внутрішні резерви підприємства 

складаються з явних та прихованих. Виявлення явних резервів здійснюється через 

ліквідацію: втрат окремих видів ресурсів, перевищення норм їх витрачання.  

Шляхами удосконалення фінансового стану підприємства через виявлення 

прихованих резервів є: здача в оренду основних фондів, які не повною мірою 

використовуються у робочому процесі; використання зворотного лізингу.  

Завершальною групою напрямів покращення фінансового стану підприємства 

є їх економічна інтеграція, що розподіляється на горизонтальну та вертикальну. 

Горизонтальна інтеграція є поєднанням в одній формі виробництва різнорідної 

продукції на єдиній сировинній чи технологічній основі і передбачає пошук 

можливостей здійснення закупівель разом з іншим покупцем [5]. Вона є досить 

привабливою для підприємств в яких немає достатнього рівня забезпеченості 

власними обіговими коштами та від’ємне значення маневреності капіталу. Тому 

ці підприємства об’єднуються шляхом злиття або придбання і в результаті 

створюються кращі можливості для здійснення їхньої діяльності. Вертикальна 

інтеграція є поєднанням в одній формі різних галузей виробництва, що сприяє 

об’єднанню з ключовими постачальниками сировини та матеріалів. Також вона 

передбачає проведення моніторингу цін на сировину, виходу на ринок нових 

потенційних постачальників як альтернативу більш дорогим матеріалам [5]. 

Перевагами вертикальної інтеграції є можливість контролювати ціни на сировину 

та матеріали, знижувати витрати, і тим самим покращувати конкурентне 

становище, забезпечувати своєчасне постачання сировини.  

Отже, основними напрямами покращення фінансового стану підприємства є 

збільшення вхідних та зменшення вихідних грошових потоків; мобілізація 

внутрішніх резервів та економічна інтеграція. 
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НАРОДЖЕННЯ АЗІЙСЬКОГО ТИГРА: ДИВО НА РІЧЦІ ХАНГАН 

У світі мало країн, які із крайніх злиднів змогли дуже швидко стати 

економічно високо- або, принаймні, середньорозвинутими. В усіх таких випадках 



Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 

 111 

швидкий розвиток був результатом цілеспрямованої політики, яку розробляли і 

втілювали конкретні люди. Будь-яка бідна держава, наприклад, Україна, якщо 

захоче повторити ці виняткові успіхи, має знати, хто й як цих успіхів уже 

спромігся досягти. Одним із найбільш відомих творців економічного дива є Пак 

Чон Хі. Попри невигідні стартові політичні та економічні умови, Південній Кореї 

та її лідеру вдалося випередити комуністичну КНДР та стати однією з 

найрозвинутіших країн світу. 

 Диво на річці Ханган – поширена назва економічного дива Південної Кореї, 

яка за півстоліття перетворилася з аграрної країни, зруйнованої громадянською 

війною, у процвітаючу високотехнологічну економіку. Цей процес був 

заснований на експортно-орієнтованому зростанні, швидкій індустріалізації, 

впровадженні нових технологій, розвитку освіти, що призвело до швидкого 

зростання рівня життя, швидкої урбанізації, раціоналізації та модернізації. Диво 

на річці Ханган породило такі міжнародні корпорації, як Samsung, LG та Hyundai.  

Південна Корея – один з чотирьох «азійських тигрів», якому вдалося за 

кількадесят років перетворитися з відсталої аграрної країни на одну з 

найпотужніших економік світу. В 1980-х економічне зростання в державі, яку ще 

в 1960 році вважали однією з найбідніших у світі, становило 9-12% на рік. Нині 

Південна Корея є передовою, в світі, економікою за показником ВВП згідно з 

підрахунками МВФ, входить до складу Великої двадцятки й уже подолала 

глобальну економічну кризу. Все це стало можливим завдяки комплексу 

об’єктивних економічних і політичних та суб’єктивних обставин, що переплелися 

в єдину систему на півдні Корейського півострова [2]. 

Питання економічного розвитку в умовах перманентного конфлікту з 

комуністичною КНДР для Південної Кореї стало питанням виживання держави. 

Ці обставини консолідували південнокорейський народ, що призвело до 

повільного, але впевненого економічного зростання вже в другій половині 1950-х 

років. Перші економічні успіхи значною мірою ґрунтувалися на фінансовій 

допомозі, яка надходила від США [1]. 

Прихід до влади генерала Пак Чон Хі – переламний момент в історії Південної 

Кореї. Прагматичний військовий зробив своїм пріоритетом економічну розбудову 

держави, й спрямував усі зусилля народу на досягнення поставленої мети. Варто 

зазначити, що однією з характерних рис менталітету корейців є повна підтримка 

лідера, який отримав у їхніх очах легітимність. Водночас легітимним для них стає 

перш за все ефективний менеджер. Пак Чон Хі зумів окреслити чіткі цілі й методи 

їх досягнення та провести ефективні економічні зрушення, що створило йому 

запас легітимності для реалізації подальших реформ. 

Економічний розвиток країни був не просто одним із напрямів політики, це 

була справа життя для Пак Чон Хі. Для її розробки і втілення 1962 року було 

створено Управління економічного планування. Цей орган розробляв п’ятирічні 

плани розвитку, доводив завдання до підприємств (державних і приватних), 

контролював виконання. Проте це не було директивне планування, як у СРСР або 

в КНДР. Державне управління здійснювалося через економічні важелі впливу, 

перш за все – фінансування. Перші 10 років правління Пак Чон Хі діяльність 

приватних банків була заборонена, тому приватні компанії могли отримати 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/Samsung_Group
https://uk.wikipedia.org/wiki/LG_Group
https://uk.wikipedia.org/wiki/Hyundai
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кредитування на розвиток тільки тих проектів, які були схвалені державою. А 

держава давала кошти тільки на розвиток виробництва, а не на спекулятивні 

операції, хоча останні давали би значну дохідність банкам. 

Суть корейського економічного дива – створити такі економічні умови, за 

яких товари і послуги національного виробника зможуть захопити у конкурентів 

зовнішні ринки збуту. Акцент було зроблено на великий бізнес сімейного типу, 

зростання кваліфікації працівників і продуктивності їхньої праці. Один з 

найважливіших факторів корейського економічного дива – високі показники 

працевіддачі і продуктивності праці корейців. В період бурхливого економічного 

зростання у корейського працівника було 1-2 вихідних на місяць. У 90-ті роки 

кількість вихідних збільшилася до 4-5 днів за місяць [3]. 

Досвід корейських реформ та почуття державника Пак Чон Хі показує, що за 

бажання немає нічого неможливого. Південна Корея почала свої реформи в 

умовах на багато більш важких, ніж ті, в яких зараз перебуває Україна. Але для 

проведення реформ потрібна політична воля і прагнення досягти поставленої 

мети, незважаючи на труднощі. 

Уряд України не має прикривати свою бездіяльність війною на сході країни. 

Південна Корея досі перебуває в ситуації незавершеної війни з КНДР. Але це не 

завадило провести ефективні економічні реформи і досягти разючих результатів у 

зростанні економіки та підвищенні життєвого рівня населення. 
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УКРАЇНА В БЕЗПЕКОВІЙ ПОЛІТИЦІ ЄВРОПИ 

В 1993 р., в Постанові Верховної Ради України «Про основні напрями 

зовнішньої політики України» було задекларовано Україною намір стати, в 

майбутньому, нейтральною та позаблоковою державою. Водночас, цей намір має 

бути адаптований до умов сучасного періоду, враховуючи всі переваги й втрати, 

що сталися протягом останніх років.  

Сьогодні результатом реалізації євроінтеграційної стратегії України, засади 

якої було закладено протягом перших років незалежності, стало підписання Угоди 

про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Зважаючи на зазначене, а 

також те, що Конституція України проголосила безпеку людини найвищою 

соціальною цінністю, доцільно визначити безпекову політику України одним із 

важливих елементів у структурі євроінтеграційної політики України [1]. 

У сучасному світі активно формуються нові системи міжнародної взаємодії. 

http://www.tyzhden.ua/Publication/1480
http://www.petrimazepa.com/
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https://news.finance.ua/ua/news/-/400091/ekonomichne-dyvo-za-odne-pokolinnya-pivdenna-koreya-pryklad-dlya-ukrayiny
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Масштаб та складність викликів і загроз швидко зростають. Новітні загрози ХХІ-

го століття, такі як міжнародний тероризм і організована злочинність, 
розширюють сферу дії. Збільшують свою вагу виклики, пов’язані з поширенням 

зброї масового знищення, енергетичною безпекою, глобальними змінами клімату, 

атаками на інтернет-простір (кібернетична безпека), піратством. Глобальна 
фінансово-економічна криза також створює нові виклики, і, крім того, може діяти 

як каталізатор щодо інших загроз. Складність різноспрямованих чинників, що 

діють у глобальному міжнародному середовищі, спричиняють пошуки адекватних 
відповідей, нових концептуальних підходів до безпеки.  

У новому багатополярному світовому порядку провідну роль зберігають 

США, які намагаються підтримувати свій глобальний вплив іншими, більш 
гнучкими методами, уникаючи одноосібної відповідальності і сприяючи 

ширшому залученню інших країн та інтеграційних утворень до спільного 

виконання тих або інших тактичних і стратегічних завдань. Ключовим партнером 
США продовжує залишатися ЄС. 

 Водночас збільшують свою вагу інші центри впливу – Китай, Індія, Бразилія, 

Російська Федерація. При цьому наявність протиріч між ключовими 
міжнародними гравцями стоїть на заваді створення ефективних структур безпеки 

в Європі та в світі. Специфіка безпекового середовища в Європі полягає в тому, 

що загроза виникнення тут повномасштабного воєнного конфлікту оцінюється як 

низька, натомість сукупний ефект від дії новітніх загроз міг би мати для 
континенту руйнівні наслідки.  

Сьогодні, жодна з європейських країн не спроможна самостійно вирішувати 

стратегічні проблеми безпеки. НАТО, ЄС та ОБСЄ виконують роль ключових 
елементів в архітектурі європейської безпеки. Водночас зросла агресивна роль 

РФ, яку західні партнери намагаються всіляко долучити до спільних безпекових 

проектів, проте на заваді стоїть комплекс протиріч і досі принципово 
нерозв’язаних питань. 

Характер сучасних загроз національній безпеці України зумовлює нагальну 

потребу забезпечення готовності держави, її економіки і суспільства до оборони 
та відбиття збройної агресії, підвищення рівня обороноздатності держави як 

одного з найважливіших пріоритетів політики національної безпеки [2].  

Основними завданнями у цій сфері є: реформування системи мобілізаційної 
підготовки та мобілізації України з урахуванням особливостей сучасних воєнних 

конфліктів; перегляд та законодавче визначення засад територіальної оборони 

держави; активне використання механізмів двосторонньої та багатосторонньої 
співпраці з державами-партнерами, передусім у напрямі розвитку військово-

технічного співробітництва, в тому числі отримання від них військової допомоги; 

реструктуризація та випереджувальний розвиток оборонної промисловості 
України, оптимізація її виробничих потужностей, здійснення політики 

імпортозаміщення та налагодження власного виробництва критичних 

комплектуючих і матеріалів, поглиблення військово-технічного співробітництва з 
провідними державами світу, насамперед державами-членами ЄС і НАТО; 

впровадження розвитку системи військового та патріотичного виховання, 

запровадження програм початкової військової підготовки у загальноосвітній 

школі [3, с. 242]. 
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Аналіз суб’єктної основи безпекової політики дає змогу зробити висновок про 

те, що діяльність органів державної влади щодо реалізації такої політики 

спрямована на забезпечення інтересів особистості, суспільства та держави, де 

ключовими правовими засобами постійного зміцнення стану захищеності й 

охорони прав, свобод людини та громадянина є право й законність.  

Враховуючи безпековий потенціал України та фактичну участь у багатьох 

заходах ЄС зі зміцнення міжнародної безпеки, є доцільним поглиблювати 

співпрацю з міжнародними та регіональними безпековими організаціями, 

державами – гарантами безпеки України, демонструючи готовність до відкритого 

діалогу щодо реалізації безпекової політики на принципах деполітизації та 

цивільного демократичного контролю. 
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УДК 343.2/.7                                                                                                 Ян Мочкош 

 

ПРО ТЕОРІЇ ПРИЧИННОГО ЗВ’ЯЗКУ В КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ 

Питання про причинний зв’язок (ПЗ) в Кримінальному праві  (КП), має 

наукове і практичне значення, пов’язане із встановленням і доведенням винності 

особи за вчинене протиправне діяння і заподіяні наслідки. Розуміння причинності 

в системі “діяння-наслідки”, сформувалось в процесі практичної діяльності 

Homosapiensaі перші зачатки такого поняття закладені в роздумах 

давньогрецького філософа-матеріаліста Демокріта. 

 В історичному аспекті, вказівка на ПЗ між діянням і наслідками наявна в 

найдавніших законах, теократичної шумерської цівілізації (21 ст. до н.е.) і царя 

Вавілонії Хаммурапі (18 ст. до н.е.) [1, с. 27], надалі в законах афінського царя 

Драконта (621 р. до н. е.) та Римської імперії [2 с. 90]. На початку н. е. в 

королівствах Західної Європи карали за різні діяння, а на Східній частині, ПЗ 

вказано в правових документах Київської Русі (11 ст. н.е.) [3, с. 23]. В Західній 

Європі пізніше, ПЗ діянь і наслідків визначений  в Кутюмах Бовезі (1283), збірках 

Швабське і Саксонське зерцало (14 -15 ст.) та пам’ятці права “Кароліна” (1532 р.) 

[2, с. 292], а в Московії, в артикулах Петра I, на початку 18 ст. [4, с. 163]. 

В часи зародження науки КП наявний початок формування теорій ПЗ 

протиправових діянь і спричинених наслідків. В процесі розгляду посягань 

вчинених за принципом Corporecorpori, першими італійські правознавці створили 

теорію “Виняткової умови”, під впливом арістотельського уявлення про 

“Causaeffisaens” – спонукаюча причина [5, с. 164]. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3360-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3360-12
http://www.niss.gov.ua/articles/421/
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В 19 ст. сформована теорія ПЗ «Conditiosinequanon» – необхідної умови, а 

методологічне обґрунтування запозичено з філософської літератури про нове 
механістичне правознавство, яке не розмежовувало генетичних і випадкових 

зв’язків між явищами матеріального світу, та Петербурзькою школою КП 
визначалась еквівалентною, а недоліки теорії спонукали криміналістів створювати 

нову теорію «Вирішальної умови» [5, с. 277].  

Надалі в Західній Європі розроблена і визнана в практичній діяльності теорія 
«Адекватної причини» та були наміри створити і так звану «Релевантну теорію», 

як поєднання позицій еквівалентної і адекватної [4, с. 176]. 

 В англо-саксонському судочинстві спочатку формувалась теорія «Ближньої 
причини», а в сучасному англо-американському праві питання про ПЗ і вину 

вирішується як єдине ціле, без визначення меж діянь і наслідків та визнається 
теорія «Найближньої причини» [6, с. 43]. В Кримінальному праві ФРН «Фінальна 

теорія», а які теорії ПЗ в різних державах Європи, в наукових виданях не вказано. 

 В правовій науці Радянського Союзу, автором теорії ПЗ в КП названий 
А.А. Піонтковський. Ознайомившись з працями криміналістів дореволюційної 

епохи, які тлумачили теорію «Conditio…» – необхідної умови і висловлювали 

свою концепцію, «створену» теорію назвав «Необхідного спричинення» [4, с. 
163]. Першим розкритикував таку теорію Н.В. Кудрявцов, а найбільш активні 

розсуди про ПЗ в КП проводила Т. Церетелі. Спочатку критикувала теорії ПЗ в 
праві західних держав, а пізніше на основі розсудів, в монографії 1963 р. прийшла 

до висновку, що теорія «Необхідного спричинення» не відповідає положенням 

діалектики матеріалізму і пропонувала керуватись теорією «Conditio…», тобто, не 
усвідомила єдності теорій, побудованих на детермінальному зв’язку механіцизму 

[6, с. 88].  

В сучасну епоху в навчальній літературі РФ ( вид. 1999 р.), стосовно ПЗ в КП 
визнається Концепція розроблена Т. Церетелі і наводяться дві теорії – 

еквівалентна (Conditio…) і адекватна, а в німецькій доктрині названа “Теорія 
ризику”. Та в підручнику з КП ( 2005 р.), стосовно ПЗ вказано, що виділяється 

генетичний аспект між діянням і наслідком, але назва теорії не наводиться [7, с. 

244]. 
У навчальній літературі України по КП визнається антинаукова теорія 

«Необхідного спричинення» [8, с. 138]. Автори тлумачать теорію і не 

усвідомлюють пояснень в філософських джерелах, що необхідне настає в 
природних умовах, в тенденції взаємозв’язку процесів розвитку внутрішніх 

властивостей різних об’єктів. А в кримінально-правових відносинах, ПЗ певних 
предметів і об’єктів  посягання, не має внутрішнього стійкого (природного) 

зв’язку їх складових. В системі “злочин недіяння – наслідок”, ПЗ казуально-

генетичний (гр. Causaactivа–діюча причина), наявиний у визначеному напрямі і 
часі, фіксується як процес складових неприроднього впливу і заподіяння шкоди. 

 На основі такого енергетичного способу діяння в спричиненні наслідків, 

наука КП визнає, що практично, в сучасну епоху сформувалась «Казуально-
генетична» теорія причинного зв’язку в системі злочинних посягань. 
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УДК 343.82-055.2(438)                                                                            Тарас Пащук 

 

ПРАВОВИЙ СТАТУС УВ’ЯЗНЕНИХ ЖІНОК У ПОЛЬСЬКІЙ 

ПЕНІТЕНЦІАРНІЙ СИСТЕМІ 1918–1939 РР. 

Польська пенітенціарна система в 2018 році відзначали 99 років від дня свого 

заснування. Початком заснування пенітенціарної системи вважається 8 лютого 

1919 року, коли Юзеф Пілсудський, глава держави видав указ «Про в’язниці 

тимчасового положення». Це було головним і основним правовим актом, що 

визначає діяльність в’язниць у Польщі.  

Починаючи з листопада 1918 року, тюремні споруди поступово переходили з 

рук окупаційних держав до Польської держави. Сам цей перехід потрібно 

розуміти як об’єднання всіх в’язниць і створення єдиної пенітенціарні системи 

Польщі, незважаючи на те, що протягом великого часу діяли пенітенціарні 

системи інших країн. 

Від колишніх окупаційних держав, польська держава отримала понад 400 

в’язниць, переважна більшість яких була в жахливому стані.  

Розвиток польської пенітенціарної системи в міжвоєнний період можна 

розділити на два етапи, які складали конкретні тенденції і правові акти.  

Перший – 1918-1928 роки – це початок формування пенітенціарної системи, 

взявши на себе після загарбників тюремні установи.  

У 1928 році був випущений перший нормативний акт, який регулює основні і 

найважливіші питання, пов’язані з виконанням покарання у вигляді позбавлення 

волі та правила організації в’язниць по всій країні. Розпорядження Президента 

Речі Посполитої від 7 березня 1928 року про організації в’язниць було свого роду 

поворотним моментом в історії пенітенціарної системи  Польщі.  

Другий етап розвитку пенітенціарної системи, що охоплює період 1929-1939 

років – це спроба пристосуватися до сучасної польської пенітенціарної системи 

(Розпорядження Міністра юстиції від 20 червня 1931 року тюремні правила і його 

положення визначили функціонування пенітенціарних установ у Польщі). 
Невідомо точну кількість ув’язнених у в’язницях жінок до 1926 року. Проте 

відомо, що у 1926 році їх частка від загального числа ув’язнених становила 11%, а 

в 1939 р. – 9,4%. У тогочасній польській пенітенціарній системі не було чіткого 
регулювання виконання покарання у вигляді позбавлення волі, адресованих для 

жінок, як для населення, всупереч тому, що було встановлено на V Міжнародному 

Конгресі в Парижі в 1895 році. Була створена тоді резолюція, яка вказувала на 
необхідність встановлення певних прав для жінок, позбавлених волі, 
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пом’якшення щодо них режиму у в’язницях та ін.  

У Польщі функціонувала лише одна в’язниця призначена тільки для жінок – 
Фордон біля Бидгошця. Решта ув’язнених жінок відбували покарання у в’язницях 

із чоловіками, які були поділені на відділи. Категорично заборонявся контакт 

ув’язнених чоловіків із жінками.  

Вперше в незалежній Польщі для жінок, в аспекті виконання покарання у 

вигляді позбавлення волі, відноситься запис, що міститься в Декреті про 

тимчасові правила в’язниць, в якому з каталогу дисциплінарного стягнення 

вказується на заборону застосування до жінок таких покарань, як для чоловіків та 

накладення кайданків на них.  

У жіночих тюрмах працював в основному жіночий персонал. Ув’язненим 

жінкам надавалось право на працю для отримання заробітної плати та навчання 

для отримання освіти.  

Щодо транспортування ув’язнених жінок до в’язниць, то воно здійснювалось 

окремо від чоловіків під пильним наглядом стражів жіночої статі.  

У в’язницях передбачалось для вагітних ув’язнених народження дітей і 
утримання їх до 18 місяців. Після спливу цього терміну дітей віддавали у сім’ї або 

соціальні служби. Вагітні ув’язнені жінки звільнялися від праці та покращувався 

раціон харчування до 3000 калорій на тиждень.  

 

 

УДК 331.108.3                                                                                  Світлана Пікалюк 

 

ВИПРОБУВАННЯ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ 

Випробування при прийнятті на роботу має велике значення для майбутніх 
трудових відносин, яке важко переоцінити, оскільки саме від результатів підбору 

кадрів залежить, наскільки успішно працівник здатний виконувати покладені на 

нього трудові обов’язки, наскільки мобільно та швидко працівник адаптується у 

новому трудовому колективі, що у майбутньому має пряме значення для 
вирішення завдань підприємства та досягнення поставлених цілей. 

Звернувшись до словника української мови, бачимо, що у ньому 
«випробування» означає перевірку можливостей кого-, чого-небудь або стійкості 
до певного впливу на когось, щось [1, с. 395]. 

В. П. Кохан визначає випробування при прийнятті на роботу як одну з 

правових форм перевірки якості трудової функції працюючого, що дозволяє 

встановити відповідність останнього вимогам і специфіці конкретного 
підприємства, установи чи організації [2, с.114]. Ми вважаємо, що така позиція 

чітко відображає цільове спрямування встановлення випробування – перевірку 

відповідності працівника роботі, яка була зумовлена у трудовому договорі. 
Ч.1 та ч.2 ст. 27 КЗпП визначає, що строк випробування при прийнятті на 

роботу, якщо інше не встановлено законодавством України, не може 

перевищувати трьох місяців, а в окремих випадках, за погодженням з відповідним 
виборним органом первинної профспілкової організаці – шести місяців, строк 

випробування при прийнятті на роботу робітників не може перевищувати одного 

місяця [3]. 

Так, виходячи з позиції, що мінімальної тривалості строку випробування 
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законодавцем не встановлено, ми пропонуємо за мінімальне значення брати 1 

місяць, у випадках збільшення строку тривалості випробування, має 

збільшуватися і строк попередження про звільнення у зв’язку з встановленням 

невідповідності запропонованій роботі. Так, відповідно до ст.28 КЗпП 

роботодавець має попередити працівника про майбутнє звільнення не менше ніж 

за три дні. З нашої точки зору, дане правило дозволить збалансувати інтереси 

роботодавців та працівників, оскільки існуюча градація строків обумовлюється 

тим, що в наш час навчилися швидко оцінювати працю робітничих професій, а 

встановлення для кваліфікованих працівників більшої тривалості випробування 

пов’язано з складнішим процесом оцінки їх відповідності. 

До ознак, які характеризують випробування при прийнятті на роботу як 
самостійну категорію трудового права, на нашу думку, слід віднести: 1) порядок 

застосування регламентовано КЗпП та іншими законами, означає те, що 

недотримання процесуального порядку є підставою про визнання недійсною 
умову про встановлення випробування; 2) за загальним правилом є 

факультативною умовою трудового договору, умова про встановлення 

випробування при прийнятті на роботу як правило розглядається як додаткова 
умова трудового договору, порядок її встановлення має бути заздалегідь 

обговореним з працівником та роботодавцем. Законодавством передбачені 

випадки, коли випробування при прийнятті на роботу є обов’язковою умовою 

виникнення нових трудових відносин; 3) основною метою випробування є 
підвищення ефективності проведення процедури добору кадрів; 4) є строковим 

явищем, межі якого чітко передбачені на законодавчому рівні. На законодавчому 

рівні чітко визначені гранично- максимальні строки, які може встановити 
роботодавець; 5) результати випробування впливають на подальший розвиток 

трудових відносин та можуть бути підставою як до припинення, так і до їх 

продовження. За результатами збігу випробувального строку, роботодавець має 
винести рішення про подальшу дію трудових відносин чи їх припинення у зв’язку 

з встановлення невідповідності працівника запропонованій роботі, але таке 

рішення має бути у визначений законодавством строк та містити достатні 
підстави з приводу підтвердження невідповідності працівника, оскільки в іншому 

випадку таке звільнення визнається безпідставним та незаконним. 

Відмежовуючи випробування від стажування та конкурсного відбору, можемо 
зазначити, що під двома останніми способами визначення професійного рівня 

працівників слід розуміти: 1) стажування (франц. stage, первісно – період 

формування, від пізньолат. stagium – перебування) – форма навчання, що 
передбачає набуття практичного досвіду та навичок студентами (слухачами), 

вперше прийнятими на роботу, працівниками і претендентами на більш 

кваліфіковану роботу (вищу посаду), перевірку їх професійного рівня і ділових 
якостей, а також підвищення кваліфікації; 2) конкурс – це спосіб встановлення 

професійної компетентності осіб, що виражається в особливому порядку добору 

найбільш підходящих претендентів на відповідну посаду (роботу), що 
проводиться колегіальним органом або роботодавцем шляхом визначення рівня 

знань та вмінь осіб відповідно до встановлених правил з метою забезпечення 

об’єктивної оцінки професійної підготовки потенційних працівників та 

раціонального добору кадрів. 
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Таким чином, можна зробити висновок, що випробування при прийнятті на 

роботу суттєво різниться не лише за метою та порядком проведення, але і 

наслідками його застосування на динаміку трудових відносин, що говорить про 

необхідність його чіткого відмежування від суміжних категорій трудового права, 

оскільки випробування при прийнятті на роботу має розглядатися як окремий 

спосіб визначення професійного рівня працівників. 
Список використаних джерел: 

1. Словник української мови: в 20 т. / наук. ред. О.О. Тараненко. К.: Наук. думка, 2012. Т. 

2. 975 с.  

2. Кохан В.П. Правове регулювання атестації працівників за законодавством України: дис. 

канд. юрид. наук: 12.00.05. Харків, 2011. 218 с.  

3. Кодекс Законів про працю України від 10.12.1971 (із змінами та доповненнями). URL: 

http://zakon0.rada. gov.ua/laws/show/322-08  

 

 

УДК 346.16                                                                                           Анатолій  Попов 

 

УКРАЇНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО І «СПОЖИВЧЕ» БАНКРУТСТВО 

В Україні правове регулювання банкрутства фізичної особи, що не є 

підприємцем, за відсутності відповідних норм, залишається актуальним. Рівно 3 

роки тому на розгляд Верховної Ради України групою народних депутатів було 

внесено Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо врегулювання процедури банкрутства фізичної особи з метою забезпечення 

економічної та соціальної стабільності суспільства (Ляшком О.В., Галасюком 

В.В., Рибалкою С.В. та іншими) [2]. 

У Пояснювальній записці до цього Законопроекту говорилось, що внаслідок 

фінансової кризи обсяг проблемних кредитів у банківській системі та неплатежів 

по іншим зобов’язанням досяг критичних розмірів, десятки тисяч фізичних осіб 

потрапили у скрутне фінансове становище і не спроможні обслуговувати свої 

борги.  

 Одним із способів виршення цієї проблеми та захисту добросовісних 

громадян,  які потрапили у «боргову яму» через звільнення з роботи, втрату 

постійного доходу, ушкодження здоров’я тощо, є запровадження процедури 

банкрутства фізичних осіб, яка на сьогодняшній день чинним законодавством 

України не передбачена [там само].  

 Однак 28 лютого 2018 р. цей законопроект Верховною Радою України 

відповідно до ст.95 Регламенту Верховної ради [3] було знято з розгляду.  

 Однією з причин цього був Висновок Комітету Верховної Ради України з 

питань правової політики та правосуддя щодо відповідності законопроекту 

Конституції України, який помітив серйозні юридичні огріхи в його тексті [2]. 

  Крім того, Комітет послався на те, що Головне науково-експертне управління 

Апарату Верховної Ради України звертає увагу, що на розгляді у Верховній Раді 

України знаходяться проекти законів про реструктуризацію боргів фізичної особи 

або визнання її банкрутом (реєстр. № 2353а від 14 липня 2015 року), про внесення 

змін до деяких законів України (щодо підвищення ефективності процедур 
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банкрутства) (реєстр. № 3132 від 17 вересня 2015 року) та про внесення змін до 

деяких законів України з питань банкрутства (щодо забезпечення європейських 

стандартів у сфері відновлення платоспроможності боржника та спрощення умов 

ведення бізнесу в Україні) (реєстр. № 3163 від 22 вересня 2015 року). За цих умов, 

на думку управління, для забезпечення ефективної діяльності Верховної Ради 

України оптимальним було б врахувати положення проекту № 2714 при 

доопрацюванні прийнятого у першому читанні за основу проекту № 3132 або № 

3163 [2]. 

 Знайомство із текстом рекомендованих Комітетом законопроектів [4, 5], на 

жаль, приводить до висновку, що в них про можливість банкрутства фізичної 

особи, що не є підприємцем («споживче банкрутство») навіть не згадується.  

Між тим, як справедливо, зауважує В. Кізленко, інститут банкрутства 

фізичних осіб успішно функціонує в країнах Західної Європи та США, де його 

норми дозволяють людям, які потрапили у скрутне фінансове становище, 

списувати більшість боргів у частині, що перевищує вартість майна боржника  [7]. 

 Залишається сподіватися на прийняття Верховною Радою, попри зусилля 

банківських лобістів, закону про реструктуризацію боргів фізичної особи або 

визнання її банкрутом (реєстр. № 2353а від 14 липня 2015 року) [6]. В ньому  для 

зняття можливих неузгодженостей «споживче банкрутство» пропонується  

врегулювати як раз у вигляді окремого від Закону «Про відновлення 

платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» [1] нормативного 

акту з врахуванням певного досвіду США. 
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УДК 347.9                                                                                         Наталя Рязанцева 

 

ЩОДО ПРОЦЕСУ ДОКАЗУВАННЯ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ 

УКРАЇНИ 

Доказування є одним із найважливіших інститутів цивільного процесуального 

права. Особливу увагу процесу доказування приділяють вчені та практики в науці 

цивільного процесуального права, оскільки саме при розгляді та вирішенні 

цивільних справ однією з головних складових процесуальної діяльності була і є 

доказова діяльність. Так, відомий процесуаліст В. В. Молчанов зазначає, що 

докази – універсальний спосіб опосередкованого пізнання, який використовується 

в різних галузях людської діяльності, у тому числі і в судочинстві [1, с. 19]. Із цим 

важко не погодитись. Від правильного розуміння поняття доказів, від його змісту 

залежать права й обов’язки учасників цивільного процесу, вирішення питання про 

належність і допустимість доказів, а також процесуальний режим їх окремих 

видів. Тобто правильне розуміння значення доказу в цивільному процесі – одна з 

необхідних умов з’ясування істини, а отже, законності розгляду цивільної справи. 

На сьогодні доказовий процес у цивільному судочинстві має велику 

значимість через його важливість для вирішення кожної справи і 

загальнообов’язковість. Оскільки без належного підтвердження необхідних 

обставин особа не отримає бажаного результату та не зможе повною мірою 

використати надані державою юрисдикційні гарантії захисту прав, свобод та 

інтересів осіб у разі їх порушення, невизнання або оспорення.  

Цікавим є визначення процесу доказування через докази, запропоноване  

М.С. Шакарян: «Доказування – діяльність, спрямована на встановлення обставин 

справи за допомогою судових доказів» [2, с. 148]. 

Заслуговує на увагу й розширене визначення процесу доказування, дане 

відомим процесуалістом М.Й. Штефаном: «Доказування – це пізнавальна і 

розумова діяльність суб'єктів доказування, яка здійснюється в урегульованому 

цивільному процесуальному порядку і спрямована на з'ясування дійсних обставин 

справи, прав і обов'язків сторін, встановлення певних обставин шляхом 

ствердження юридичних фактів, зазначення доказів, а також подання, прийняття, 

збирання, витребування, дослідження і оцінки доказів» [3, с. 154]. Тобто вченим 

на перше і основне місце ставиться пізнавальна і розумова діяльність суб’єктів 

доказування. 

Доказова діяльність здійснюється у певній послідовності. Зазвичай виділяють 

такі стадії доказування: твердження про факти; зазначення заінтересованих осіб 

щодо доказів; подання доказів; витребування доказів судом за клопотанням осіб, 

які беруть участь у справі, або за своєю ініціативою; дослідження доказів; оцінка 

доказів. На нашу думку, доказування в цивільному процесі включає дві невід'ємні 

складові діяльність суду та осіб, які беруть участь у справі, врегульована 

процесуальним законодавством (процесуальна форма), та пізнавальна (розумова) 

діяльність, що відповідає законам логіки. 

Доказування, безумовно, пов'язане з метою кожного суб'єкта в конкретній 

справі та залежить від його процесуального статусу: позивач на підставі 
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юридичних обставин обґрунтовує свої вимоги, а відповідач – заперечення проти 

позову, заявники та заінтересовані особи намагаються встановити юридичні 

факти, з якими законодавство пов'язує виникнення певних прав або обов'язків 

тощо. Діяльність суду до розгляду заяви про забезпечення доказів не може 

належати до доказування, оскільки вона має відноситись до провадження по 

справі та у цій правовій ситуації судом буде оцінюватись відповідність вимоги 

заявника закону та її обґрунтованість. Суд у цьому випадку лише сприятиме особі 

в забезпеченні доказів. 

Отже, доказування – це встановлення обставин, які обґрунтовують заявлені 

вимоги чи заперечення сторін або інші обставини, які мають значення для 

правильного вирішення справи. 

Посилаючись на усе вище викладене можна зробити висновок, що інститут 

доказування в цивільному процесі – складний та спірний для української правової 

науки. Доказування та докази є одним з центральних положень цивільного 

процесу, на яке опирається законне та обґрунтоване рішення суду. 
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УДК252.07+378.4(477.82)                                                                         Сергій Савич 

 

ОБ’ЄДНАННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД ТА ПЕРСПЕКТИВИ РИНКУ 

ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «ПРАВО» 

(НА ПРИКЛАДІ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

Процес створення об’єднаних територіальних громад (ОТГ) передбачив нові 

можливості ринку праці. Виросла потреба у спеціалістах, які вже не користуються 

попитом у великих та середніх містах. Мова йде, насамперед, про правників. Про 

«кадровий голод» юристів у новостворених об’єднаннях наголошувалося 

неодноразово [1].   

Професії лікаря та юриста часто порівнюють. Як сільський чи районний лікар, 

юрист повинен стати важливим помічником для жителів своєї громади. 

Відсутність кваліфікованої первинної правової допомоги призводить до таких 

невтішних правових «діагнозів», як задавнені спори через пропуск строків 

позовної давності тощо. Необізнаність людей з можливістю та способами захисту 

своїх прав створює проблеми, які на пізній стадії не зможе вирішити навіть 

кваліфікований адвокат. Зосередженість якісних юридичних послуг саме у містах, 

від яких віддалені населені пункті районів області, вже не повинно становити 

проблему для новостворених ОТГ, «у руках» яких зосереджені відповідні 

фінансові ресурси.  

Подібно до медичної, правова допомога є важливою та витребуваною, а 
завдання новостворених ОТГ полягає не тільки у покращенні якості соціально-

економічного та культурного життя сільських громад, але і правового. Сильним 
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поштовхом для цього має стати створення центрів надання адміністративних 

послуг в районних центрах, їх віддалених робочих місць для реєстраторів у 
сільських населених пунктах. Подібним чином повинна будуватися й система 

безоплатної вторинної правової допомоги (на сьогодні бюро надання такої 

допомоги існують в основному лише у районних центрах). Сьогодні у Волинській 
області працюють так звані «мобільні точки» доступу до безоплатної правової 

допомоги відповідних центрів [2], щоправда такі періодичні приїзди не 

вирішують проблем, де необхідною є постійно діюча правова допомога на місці.  
Яких юристів потребують ОТГ та які завдання на них покладаються у роботі? 

Тут йдеться про широкий спектр задач, що їх доведеться вирішувати: від 

первинного консультування до складання різноманітних правових документів та 
інших форм правового супроводу. Очевидно акцент має ставитися переважною 

мірою на знаннях та досвіді у сфері цивільно-правових, земельно-правових та 

сімейно-правових відносинах.  
У Волинській області, яка є основною базою формування контингенту 

студентів Луцького інституту «Україна», створено сорок об’єднаних 

територіальних громад. Завдання приватного навчального закладу, що здійснює 
підготовку фахівців зі спеціальності 081 «Право», полягає насамперед у 

врахуванні цих нових тенденцій та розробці стратегії залучення майбутнього 

контингенту студентів. Звичайно, перспектива повернутися працювати додому 

після закінчення національного університету не завжди тішить випускника. 
Акцент має робитися на підготовці та перепідготовці жителів громад, причому 

тих, які вже мають вищу освіту з іншої спеціальності. До уваги має братися факт 

проживання та перспективи подальшої роботи абітурієнта у сільській місцевості, 
в органах ОТГ, що має обов’язково відображатися на ціновій політиці 

навчального закладу. Проводячи профорієнтаційну роботу серед майбутнього 

контингенту необхідно наголошувати, що освіта не залежить від віку, адже часто 
він є психологічним бар’єром, який потрібно допомогти абітурієнту подолати.  

Повинна широко застосовуватися ідея створення інформаційно-

комунікаційних центрів, що забезпечують ефективне впровадження дистанційних 
технологій навчання на місцях. Особливо це важливо для віддалених від Луцька 

районів та їх населених пунктів. 

Важливим є налагодження безпосереднього контакту з ОТГ, їх головами, 
старостами, підписання договорів про співпрацю. Також варто опрацьовувати 

напрямок можливого фінансування освітньої послуги свого майбутнього 

спеціаліста самими ОТГ, як замовниками освітньої послуги.  
Необхідно скоригувати навчальні плани з урахуванням цільової аудиторії 

майбутнього контингенту, наповнити їх необхідними навчальними курсами 

вибіркової частини. Подібним чином має вирішуватися й питання спеціалізації на 
випускаючих кафедрах.  
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УДК 347.961                                                                                                     Юлія Туз 

 

ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ НОТАРІАТУ  

В  УКРАЇНІ 

В розвинених демократичних країнах інститут нотаріату посідає одне з 

провідних місць у системі правових інститутів, а тому його належному 

нормативно-правовому регулюванню приділяється особлива увага.  

Нотаріат належить до тих цінностей, які без перебільшення можна віднести до 

надбання світової культури. Багатовікове застосування інституту нотаріату в усіх 

проявах – яскраве підтвердження значення та необхідності подальшого його 

функціонування і вдосконалення [3, с.18]. 

Як правову систему, так і інститут нотаріату не можна глибоко осмислити та 

вивчити поза зв’язком із попередніми стадіями їх розвитку. 

В сучасній юридичній теорії та практиці відсутні наукові прогнози розвитку 

нотаріату на майбутні періоди, що не узгоджується з глобальними процесами 

перебудови правової системи України. 

Нотаріат, як установа, що тісно пов’язана із суспільним устроєм, правом 

власності, сімейними, спадковими і речовими правами,  міг виникнути та 

розвиватися лише в достатньо цивілізованих та культурних державах. 

Інститут нотаріату надавав майновим відносинам стабілізуючого та 

безконфліктного характеру, дозволив державі контролювати виконання 

громадянами обов’язків щодо сплати податків, а також мати в особі нотаріуса 

постійне і гарантоване джерело поповнення скарбниці. 

Характерною особливістю нинішнього часу є посилення контролю держави за 

дотримання учасниками цивільного обороту своїх обов’язків та створення 

механізмів, спрямованих на унеможливлення зловживання суб’єктивним правом 

[1, с. 7]. 

Протягом історії розвитку держави і права нотаріат був і є складовою правової 

системи будь-якої країни, оскільки здійснювані нотаріусом функції затребувані 

суспільством в цілому. 

Специфічність нотаріату в правовій системі України, вчинення проваджень за 

правилами, передбаченими законом, забезпечують чітке виконання нотаріальних 

функцій та гарантують права клієнтів, обумовлені завданнями та принципами 

діяльності нотаріату. Суть нотаріальної діяльності полягає в тому, що вона має 

посвідчувальний, підтверджуючий характер, юридичне закріплює цивільні права з 

метою запобігання їх можливим порушенням у подальшому. 

Регулювання нотаріальної діяльності в незалежній Україні переважно 

здійснюється значною кількістю підзаконних нормативно-правових актів, у 

зв’язку з чим існують суттєві передумови для подальшого реформування 

нотаріату. Основними тенденціями правового регулювання нотаріальної 

діяльності в Україні є орієнтація української законотворчості на латинську 

систему нотаріату, зменшення імперативності та меж державного впливу на 

нотаріальну діяльність, вжиття заходів для переходу до єдиної форми 
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нотаріальної діяльності та розширення повноважень професійного об’єднання 

нотаріусів. 

Нотаріат має певну організаційну побудову у формі організаційної структури 

– власне державні нотаріальні контори, державні нотаріальні архіви, приватні 

нотаріуси та посадові особи інших державних органів і місцевого 

самоврядування. 

У своїй щоденній практиці нотаріат забезпечує реалізацію багатьох прав і 

свобод, гарантованих чисельними національними і міжнародно-правовими 

актами. Актуальність даної проблеми пояснюється також тим, що в межах 

економічних перетворень на законодавчому рівні був започаткований приватний 

нотаріат [2, c.405]. Ця обставина поставила перед вітчизняною правовою наукою 

низку конкретних завдань, зокрема виявлення проблем, пов’язаних із реалізацією 

нових законодавчих актів про нотаріат, визначення балансу інтересів держави і 

осіб, які займаються нотаріальною практикою, приведення законодавства в цій 

частині у відповідність до Конституції України і Цивільного кодексу. Тому в 

даний час в Україні нотаріат є структурою, що формується, знаходиться у стадії 

реформування, з масою недоліків: достатньо великими прогалинами та 

суперечностями в законодавстві, нерозумінням суті нотаріату і особливостей його 

діяльності, спірними питаннями в галузі професійної компетенції та статусу 

нотаріусу. 

Отже, аналіз проблем становлення та розвитку правового регулювання 

нотаріальної діяльності в Україні свідчить, що лише в період незалежності 

здійснювали дослідження засад формування інституту нотаріату 
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РОЗДІЛ V 

ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНА РОБОТА В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ У ВИРІШЕННІ 

ПРИКЛАДНИХ НАУКОВИХ ЗАВДАНЬ 

 

УДК338.48(470+571)  

                                   Максим Баканов, Александр Титлов, Татьяна Климанова 

 

ЗНАЧЕНИЕ ТУРИСТСКОГО ПОТЕНЦИАЛА И ТУРИСТСКОЙ 

ПРИВЛЕКТЕЛЬОСТИ В РЕКРЕАЦИОННОМ ТУРИЗМЕ 

Испокон веков Россия располагает огромным потенциалом в туристско-

рекреационном направлении, потому что на её внушительной территории 

расположены интереснейшие объекты мирового и отечественного культурного и 

исторического наследия, уникальные природные и рекреационные ресурсы, в зоне 

которых проходят серьезные спортивные, культурные, экономические и 

исторические события. Как только начали появляться различные сферы отдыха, 

как отдельная индустрия, в научной общественности стали использовать термин 

оздоровительный, как «рекреационный». В наше время приехать и отдохнуть ( не 

обязательно физически) целесообразно использовать термин «туристско-

рекреационный», акцентируя на новое направление к современным потребностям 

(требованиям) данного вида индустрии. Рекреация это индустрия восстановления 

физических, нравственных, моральных и духовных сил организма человека. 

Важнейшей составляющей развития сферы рекреационного туризма является 

туристская привлекательность местности, которую посещает объект. В общем 

привлекательность – это человеческое свойство вызывать восхищение, 

притягивать к себе особыми качествами, свойствами и желанием повторить это 

еще когда нибудь, а в частности, туристская привлекательность основывается на 

туристском потенциале территории, способствует росту её 

конкурентоспособности, превращая туристское предложение в спрос и является 

результатом всего предыдущего развития территории.  

Многие авторы, изучая практическую значимость туристской 

привлекательности любой местности, акцентировали свое внимание на то, что 

надо обязательно различать понятия туристская привлекательность и туристский 

потенциал. Туристский потенциал является предпосылкой организации 

туристской деятельности, а туристическая привлекательность является 

результатом этой деятельности по развитию туристского потенциала, 

формированию туристкой инфраструктуры и т.д. Вообще туристский потенциал 

местности относится к предложению, а туристская привлекательность 

основывается на противоположной стороне рыночных отношений – спросу на 

туристские услуги и превращают туристские предложения в спрос.  

Как таковых понятий туристский потенциал и туристская привлекательность 

много, но несмотря на все их различия, между ними прослеживается неразрывная 

связь. И мы знаем, что без качественного туристского потенциала невозможно 

создать качественную туристскую привлекательность местности. Туристский 
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потенциал часто характеризуют теми же факторами, что и туристская 

привлекательность определенной местности. Туристская привлекательность 

определяется совокупностью визуальных и эмоциональных характеристик, 

которые в свою очередь формируют отношение туриста к конкретной местности и 

зависимость от количества исторических и культурных достопримечательностей 

на местности. 

О туристской привлекательности территории можно судить по посещению 

этой территории туристов, повышению её популярности и формированию 

высокого спроса на её туристские услуги, а факторы туристско-рекреационной 

привлекательности можно разделить на четыре основные направления: 

а).природные; б).историко-культурные; в).инфраструктурные; г).экономические.  

Туристская привлекательность территории обязательно должна быть связана с 

её оценкой, а оценка покажет, как высоко ценят эту территорию различные 

группы туристов-респондентов. При характеристике туристкой 

привлекательности надо обязательно учитывать мнения двух разных групп 

туристов: которые уже были на этой территории и которые ещё не были на ней. 

Первые могут оценить уровень туристской привлекательности, ее проблемы и 

пути ее повышения, а вторые могут сказать только то, что узнали из брошюрок, 

интернета или просто рассказов про эти территории.  

Туристскую привлекательность какой либо местности для туристов 

определяют наличием следующих факторов: а) исторические и культурные 

ценности данной местности (памятники истории и культуры, народные обычаи, 

духовность, историческая застройка, и т.д.); б) экологически-природные ценности 

(водные ресурсы, растительный и животный мир, рельеф, национальные парки и 

заповедники, охотничьи и рыболовные угодья, живописные пейзажи или просто 

уникальные природные объекты и т. п.); в) насыщенная инфраструктура 

(обеспечение транспортом, торговля и обслуживание, выгодные места 

размещения и питания и др.); г) экономические ( развитие промышленности и 

других направлений экономики, финансовые ресурсы и др.); д) социальные ( 

общая культура, качественное предоставление медицинских услуг, сфера 

образования и др.).  

Степень развития туристской индустрии на любой местности является 

основным фактором туристской привлекательности местности, которая в свою 

очередь обеспечивает достаточным количеством гостиниц, кафе, ресторанов, 

специализированных образовательных учреждений, предприятий по производству 

сувениров, спортивных и развлекательных комплексов, а также активной и 

грамотной работой органов управления сферой туризма. Этот перечень 

способствует реализации туристского потенциала местности и привлечению на 

неё туристов.  

Для рационального развития сферы туризма какой либо местности в первую 

очередь надо организовать и разработать наиболее интересные туры. В 

программы этих туров должны обязательно входить: а)разнотемовая рекламная и 

выставочная деятельность, б)Pr-акции (основная цель pr-акций – это создание 

положительного образа, общественного мнения и репутации, формирование 

доверия у уже существующих, а также у потенциальных клтов), которые 
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способствуют повышению туристской привлекательности данной местности. в) 

организация и проведение разнообразных событийных мероприятий. 

Туристская привлекательность местности основываться на следующих 

направлениях: 1. На конкурентоспособности местности на рынке туризма. 2. На 

результативности туристского потенциала и дальнейшей реализации развития 

данной местности. 3. На определении визуальных и эмоциональных 

характеристик. 4. Превращение туристского предложения в его спрос. 5. 

Оценивание разными группами туристов (потенциальными и реальными 

туристами, жителями местности, представителями её администрации, 

профессионалами сферы туризма и д.р.)  

Система туристко-рекреационного направления должна выглядеть как 

совокупность экономических, демографических, социальных, медико-

биологических и других характеристик территории какого либо региона. Это 

обязательно должно выражаться в соответствии со структурно-функциональной 

моделью туристской деятельности. Выглядеть она должна в следующих видах 

туристской деятельности, как туризм спортивный, спортивно-познавательный, 

рекреационно-спортивный, экскурсионно-познавательный, рекреационно-

познавательный, рекреационно-оздоровительный и в том числе санаторно-

курортное лечение; 

В общем, структура туристско-рекреационного направления должна быть 

представлена следующими функциональными системами, которые формируются 

в процессе жизнедеятельности человека (в зависимости от видов рекреационной 

деятельности): 1. Гостиничное обслуживание и пребывание; 2. Организация 

питания; 3. Информационно-рекламное обеспечение; 4. Досуговая культура. 

Для определения привлекательности конкретной территории очень важно 

изучить возможность развития определенных видов туризма и состояние их 

инженерно-строительного освоения. Это достигают с помощью технической 

оценки природных туристических ресурсов территории. Например для оценки 

привлекательности рельефа, возможности строительства горнолыжной базы 

отдыха Парк Отель Олимп (Московская обл. г. о. Коломна) и организации 

горнолыжного отдыха, спорта, туризма необходимо было изучить такие 

показатели параметров местности, высота трассы, расстояние до объектов 

размещения туристов (гостиниц), протяженность трассы (м), крутизна склона (в 

градусах), характер поверхности склона и непредвиденные опасности и т.п.. 

Кроме этого, на поверхность лыжных полей не должны выступать каменистые 

участки. Привлекательность горнолыжного объекта значительно усиливается, 

если туристический сезон продлится более трех месяцев при комфортности 

температур (-6-12° С), толщине снежного покрова не менее 20 см и скорости 

ветра до 5-8 м / с. После технологической оценки природных возможностей 

северных склонов на базе отдыха Парк Отель Олимп эта территория оказалась 

вполне пригодной для строительства физкультурно-спортивной базы. 

Исторические и культурные туристические ресурсы, в частности уникальные 

памятники, могут быть определяющими в организации туристской поездки. 

Привлекательность исторических и культурных туристских ресурсов определяют 

уровнем художественной, исторической и культурной ценности. Самым высоким 
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критерием оценки исторических и культурных объектов является их 

привлекательность и количество проведенного времени для экскурсионной 

программы. 

Существует несколько подходов оценки природных туристических ресусов. 

Оценки туристической привлекательности основываются на экспертных баллах, 

хотя существуют баллы оценок в экономических, исторических и культурных 

наследиях территории. В основе таких оценок стоит прямой эффект от 

эксплуатации конкретного объекта в виде проданных билетов за экскурсионное 

обслуживание. В свое время А. Музыченко-Козловская предлагала проводить 

интегральную оценку уровня туристической привлекательности по разработанной 

ей шкале. 

Итак, туристическая привлекательность – это наличие такого туристического 

потенциала территории, при эксплуатации которого обеспечивают оптимальное 

туристско-рекреационная нагрузка и полное сохранения туристических ресурсов 

и возможность получения соответствующего социально-экономического эффекта 

без нарушения экологического равновесия окружающей среды. Повышению 

уровня привлекательности территории и стимулированию развития туризма в 

регионе должен служить территориальный маркетинг. Под маркетингом 

территории следует понимать деятельность в регионе, которую осуществляют с 

целью привлечения инвестиций, ориентации на потребности потребителя и 

создания конкурентных преимуществ в пользу отдыхающего. Соглашаясь с 

результатами исследований, считаем, что в процессе расчета туристско-

рекреационной линейности целесообразно учитывать и норму психологической 

нагрузки, нарушение которой обусловливает снижение оздоровительного эффекта 

и привлекательности территории. 

Объект исследования – туристические объекты юго-востока Московской обл. 

на примере г.о. Коломна. Предмет исследования – исторические и культурные 

достопримечательности в г.о. Коломна. Гипотеза – туристы разных возрастных 

категорий будут интересны разные туристические объекты г.о. Коломна. Цель 

исследовать туристическую привлекательность юго-востока Московской области. 

Задачи исследования:1.Определить туристские объекты наибольшей 

привлекательности для посетителей; 2.Определить возрастные категории 

интереса к достопримечательностям.  

Мы использовали следующие методы исследования: Анализ научно-

исторической литературы и архивных материалов; Метод опроса в форме 

анкетирования; Метод математической статистики. 

Во время исследования мы постаралась привлечь к определению 

туристической привлекательности студентов г.о. Коломна, как потенциальных 

туристов, а чтобы увидеть объективную картину, в анкетировании приняли 

участие две возрастные категории людей: ( до 20 лет и старше). Во время опроса 

респонденты должны были отметить 3-4 наиболее привлекательных, на их взгляд 

туристических объектов г.о. Коломна. 

Мы провели анализ и оценку туристско-рекреационной привлекательности 

территории г.о. Коломна юго-востока Московской обл. Однако оценка 

рекреационного потенциала территории основана на последовательном анализе 
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характеристик всех ее элементов. Оценка производится для всех типов рекреации 

летнего и зимнего периодов, а их три: а) познавательная; б) спортивная и г) 

оздоровительная. 

Описав и систематизировав информацию об определённой категории 

объектов, мы, как исследователи тем самым переводим их из категории 

«потенциал» в категорию «ресурс». Но для того, чтобы ресурс был подан туристу 

как товар, необходимо создать определённые условия для его потребления. Когда 

турист покупает туристскую путёвку, он только оплачивает право на получение 

турпродукта – экскурсии, проживание в гостинице, транспортные услуги и т.п. 

Для привлечения туристско-рекреационного ресурса в производство турпродукта, 

нужно создать соответствующую инфраструктуру, выработать специфическое 

туристское снаряжение, выполнить определённую методическую работу по 

технологии разработки туров. 

Мы выявили наиболее привлекательные туристические объекты г.о. Коломна. 

В настоящее время процесс формирования туристической привлекательности г.о. 

Коломна требует особой разработки и обоснования. Для повышения 

туристической привлекательности надо учитывать основные принципы такой 

деятельности, к которой можно отнести программно-целевое управление и 

социальную эффективность. В декабре 2017 г. было проведено третье 

исследование Центром информационных коммуникаций, посвященное 

туристической привлекательности регионов РФ, их туристическому потенциалу и 

популярности среди отечественных и иностранных туристов. На 3-е место в 

рейтинге вышла Московская область. Основными направлениями развития 

туризма в регионе являются: культурно-познавательный туризм, паломнический 

туризм, событийный туризм, оздоровительный туризм, активный туризм, MICE, 

научный туризм, экологический и агротуризм, водный туризм. Древний город 

Коломна на юго-востоке Московской области имеет своё лицо, свой характер, 

свои традиции, прочным стержнем связывающие стремление в будущее с 

«преданиями старины глубокой». В 2019 г. планируется включение его 

территорий в Золотое кольцо́ России, которое является туристским маршрутом, 

проходящим по древним городам Северо-Восточной Руси, в которых сохранились 

уникальные памятники истории и культуры России, центры народных ремёсел и 

т.д. 
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УДК338.484(470+571)                                        Максим Баканов, Александр Титлов 

УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ 

РЕКРЕАЦИОННОГО ТУРИЗМА ЮГО-ВОСТОКА МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Рекреация, в общем – это восстановление физических, духовных сил человека 

и повышение уровня работоспособности. Под рекреацией надо понимать 

активный отдых после рабочего (учебного) дня, рабочей недели, во время 

очередного отпуска или каникул. Рекреация тесно связана с проблемой нехватки 

свободного времени для разнообразных занятий человека в свободное время. Эти 

занятия должны быть направлены на восстановление физических сил, 

всестороннее развитие личности и все это называется рекреационной 

деятельностью. В содержании и формах организации рекреационной 

деятельности постоянно происходят какие либо изменения, но все это делается 

для постепенного повышения значения активных видов отдыха. 

Один из старейших регионов центральной России, где исторический и 

культурный туризм с его гостеприимством, может стать приоритетной отраслью 

экономики, это городской округ (г.о.) Коломна юго-востока Московской области. 

Завлекательность этой территории среди туристов связана во многом с 

имеющимися на ее территории множество исторических и культурных ресурсов. 

Коломна образует административно-территориальную единицу, вместе с 

упразднённым муниципальным районом с 21 апреля 2017 г. и входит в 

муниципальное образование г.о. Коломна. Он является одним из древнейших и 

красивейших городов Подмосковья с населением около145 тыс. чел. и площадью 

65,1 км². Город впервые был упомянут в Лаврентьевской летописи в 1177 г., что 

делает его одним из старейших городов России. В городе сохранился 

выдающийся памятник русского зодчества – Коломенский кремль, являющийся 

одним из крупнейших оборонительных сооружений подобного типа, 

расположенных на территории Московской области. Г.о. Коломна в сочетании с 

историческим прошлым в настоящем представляет собой крупный 

промышленный центр, в котором сосредоточены различные производства, 

вызывающие изменение естественного состояния используемых территорий и их 

ресурсного потенциала. 

Изначально, туристская инфраструктура на территории г.о. Коломны 

базировалась на использовании природных ресурсов (дикий и турбазный отдых, 

рыбалка, охота, купально-пляжный отдых и т.д.), тогда как познавательный 

туризм таит в себе огромный потенциал, и не несет в себе угрозу для компонентов 

природной среды. Но почти вплоть до развала СССР этот город и район были 

почти закрыты для туристов и памятниками старины любовались только местные 

жители и жители близ лежащих районов. 

Цель исследования. Провести анализ исторического и культурного 

туристско-рекреационного потенциала г.о. Коломна для развития 

ознакомительного, познавательного и рекреационного туризма. Чтобы добиться 

результатов и решения при достижении цели исследования были поставлены 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1177_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
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следующие задачи: 1.Проанализировать особенности рекреационного туризма; 

2.Найти пути использования исторических и культурных объектов в туризме г.о. 

Коломна; 3.Рассмотреть культурно-исторический потенциал г.о. Коломна. 

Объект исследования. Исторический и культурный потенциал г.о. Коломна, 

как приоритетная основа развития ознакомительного, познавательного и 

рекреационного туризма в регионе. 

Предмет исследования. Условия и факторы, влияющие на развитие 

ознакомительного, познавательного и рекреационного туризма в г.о. Коломна. 

Методы исследования. Методы работы основаны на опыте российских 

ученых в области рекреационного туризма, а так же специалистов по изучению 

культурно-исторических объектов региона.  

При планировании активного отдыха в г.о. Коломна можно посоветовать 

несколько оптимальных путей для хорошего туристско-рекреационного отдыха. 

Первый путь. Приехав в город на легковом автомобиле, то в программу 

предлагаемого рекреационного туризма можно спокойно уложиться в два дня. 

Приехав в город, часов в девять первого дня и поставив свой автомобиль на 

стоянку (места для этого предусмотрены), можно начать пешую экскурсию по 

историческим и культурным памятникам, которые в основном располагаются на 

территории Коломенского Кремля. Весь архитектурный ансамбль древнего 

кремля (достопримечательностей кремля 47 наименований). с путеводителем 

(предварительно найдите путеводитель в интернете) можно обойти и внимательно 

осмотреть в течении 3-4 часов. После проведенной экскурсии надо пообедать 

(средняя цена обеда обойдется в 300-350 руб.). После обеда можно отдохнуть в 

скверах или парках, которых тоже достаточно.  

Во второй половине дня можно совершить путешествие по мини-золотому 

кольцу юго-востока Подмосковья. Из Коломны проехать до города Луховицы (20 

км.) Это одна из «огуречных» столиц бывшего СССР (на Украине – Нежин, в 

Беларуси – Шклов) с памятником огурцу на бочке. После до города Зарайск 

(27км.) Год основания города (или еще точнее, его первого упоминания) – 1146-й. 

Зарайский кремль не такой уж и большой, всего 134х190 м. По периметру 

расставлено 7 башен. Три из них являются проездными. После Зарайска 

направляемся в город Озеры (26 км.) Там есть древний архитектурный ансамбль 

Сенницы графа Келлера. В настоящий момент данная достопримечательность 

представляет собой разрушенную усадьбу, которая охраняется на федеральном 

уровне и является уникальным памятником архитектуры. Одним из основных 

владельцев усадьбы были князья Гагарины в течение двух долгих столетий до 

1793 г. После этого у ансамбля Сенницы были и иные владельцы. И в завершении 

авто-путешествия возвращаемся под Коломну (15 км.). 

В 15 км. от Коломны расположен прекрасный рекреационный туристский 

центр отдыха с названием «подмосковный парк-отель Олимп», который состоит 

из гостиницы, молодежного центра и спортивного корпуса, которые всегда 

встречают гостей уютом, кристальной чистотой и приятной атмосферой. Отель 

представлен тремя категориями апартаментов, поэтому гости смогут выбрать 

оптимальный вариант проживания. Это могут быть стандартные, комфортные, 

люксовые номера (одноместные, двухкомнатные и свадебные).  
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Любители физкультуры и спорта будут рады работе спортзала, крытого 

теннисного корта, тропам здоровья. Игровая комната собирает отдыхающих, 

чтобы они поиграли в пинг-понг, бильярд, аэрохоккей и иные интересные игры. 

Работает в отеле интерактивный и пневматический тир, крытый бассейн, 

волейбольная площадка, библиотека, бюро проката спортивного инвентаря, 

тренажерный зал. Есть интересные виды развлечений, которые подарят 

выработку адреналина в любое время года (квадроциклы и снегоходы). Зимой 

туристы имеют превосходную возможность покататься на горнолыжном спуске, 

который расположен в шаговой доступности.  

Любители рыбалки берут напрокат лодки, чтобы знатно провести время и 

получить хороший улов. Для мини-путешествий арендуют катамараны и катера, с 

помощью которых они могут понаблюдать за природой. В гостинице работает 

пункт проката спортивного инвентаря, где можно арендовать санки, лыжи, 

коньки, мячи, бадминтон, ролики, велосипеды и веломобили. Реабилитационный 

банный комплекс состоит из русской, турецкой и финской парной, двух VIP-саун 

и бассейнов, работают массажные, релаксирующие комнаты и вертикальный 

солярий. Гости этой курортной зоны могут посетить экскурсионные программы, 

чтобы больше узнать о старинных городах Подмосковья. Большое количество 

монастырей и храмов впечатлят гостей невероятными архитектурными 

решениями, а исторические постройки дадут возможность окунуться в ту давнюю 

атмосферу и почувствовать себя человеком, жившим несколько веков назад. 

Второй путь. Приехать в город на автобусе (туристском или рейсовым) или на 

железнодорожном транспорте. Рейсовый автобус отправляется из города Москвы 

от станции метро «Котельники», а электричка от Казанского вокзала (Время в 

пути на обоих видах транспорта два с лишним часа). В программу предлагаемого 

рекреационного туризма можно спокойно уложиться в один день. Если ехать на 

автобусе, то можно сразу выйти на остановке «Старый город», а от 

железнодорожной станции «Коломна» до исторического Кремля можно добраться 

пешком за 15-20 м. Приехав в город часов в десять утра, можно начать пешую 

экскурсию по историческим и культурным памятникам, которые располагаются 

на территории Коломенского Кремля. Дообеденное время проводится также, как 

указано в первом пути посещения г.о. Коломна, а после обеда можно прокатиться 

на Коломенском трамвае (кольцевой маршрут займет 40-50 м., а плата за проезд 

48 руб.). Также можно просто отдохнуть в скверах и парках древнего города. 

После обеда надо обязательно посетить конькобежный центр Московской обл. 

«Коломна». На данный момент он является одним из самых лучших спортивных 

сооружений конькобежного спорта в мире и визитной карточкой Коломны. 

В настоящее время для отдыха и оздоровления населения широко 

применяются спортивно-оздоровительные комплексы, имеющиеся в городах, в 

различных учреждениях и других территориях. Любой оздоровительный 

комплекс включает в себя спортивные залы для таких популярных игр, как 

волейбол, баскетбол, гандбол, мини-футбол, большой и настольный теннис, залы 

тренажеров, ритмической гимнастики и ЛФК, обязательно плавательный бассейн 

и бани. 
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Рекреационный туризм юго-востока М.О.является формой активного туризма 

с определенными ограничениями по физическим нагрузкам в зависимости от 
множества причин. Предлагаемые программы организации рекреационного 

туризма имеют многопрофильный характер: активный отдых, развлекательные, 

досуговые и тематические мероприятия, а оздоровительные программы, которые 
способны поднять настроение и жизненный тонус отдыхающих, удовлетворить их 

духовные и эмоциональные потребности должны присутствовать обязательно. 

Из результатов опроса респондентов мы выделили три основополагающих 
фактора рекреационного туризма: а) обеспечение организма туриста оптимальной 

мышечной активностью; б) обязательная смена обстановки; г) ознакомительная и 

познавательная часть должны восприниматься с удовольствием. 
Важнейшее значение в комплексе туристско-рекреационных ресурсов г.о. 

Коломна занимают исторические и культурные ресурсы, которые определяют 

особенности их потенциала территории. Ресурсный потенциал Коломны 
позволяет развивать различные виды отдыха, но территория с многовековой 

историей и культурными памятниками обращает внимание на развитие здесь, 

прежде всего, рекреационно-познавательного туризма, т. е. туризма, целью 
которого является ознакомление и познание исторического и культурного 

наследия данной местности. Развитие культурно-познавательного туризма 

зависит от эффективности туристской политики Коломны, рекламно-

информационной деятельности туристических предприятий города и 
формирования положительного имиджа территории, как привлекательного места 

для культурного туризма и отдыха. Исторические и культурные ресурсы 

становятся с каждым годом все более рекреационно-востребованными. Но в 
основе ведущая роль принадлежит памятникам истории и культуры, которые 

отличаются наибольшей привлекательностью и на этой основе служат главным 

средством удовлетворения потребностей познавательного туризма. Древний город 
Коломна на юго-востоке Московской области имеет своё лицо, свой характер, 

свои традиции, прочным стержнем связывающие стремление в будущее с 

«преданиями старины глубокой». В 2019 г. планируется включение его 
территорий в Золотое кольцо́ России, которое является туристским маршрутом, 

проходящим по древним городам Северо-Восточной Руси, в которых сохранились 

уникальные памятники истории и культуры России, центры народных ремёсел и 
т.д. 
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УДК 911: 504.5: 628.4.047                                                                    Оксана Громик  

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕКРЕАЦІЙНОГО  

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

Уперше поняття «природокористування» запропонував еколог 

Ю. М. Куражковський у 1959 р.: «Це регулювання всіх різнотипних використань 

природних ресурсів для цілей господарювання та охорони здоров’я». На думку 

В. І. Поліщука, Л. П. Царика: «Природокористування – це сукупність усіх форм 

використання природного ресурсного потенціалу й заходів із його збереження» 

[1]. Повний зміст поняття  розкрито у визначенні  Л. Б. Лук’янової:  «Природоко-

ристування – сукупність усіх форм експлуатації природно-ресурсного потенціалу 

та заходів щодо його збереження».  У наведених вище визначеннях під 

природокористуванням розуміємо сукупність усіх форм експлуатації природно-

ресурсного потенціалу й заходів із його збереження, вирізняючи в цьому процесі 

три аспекти: 

– видобуток і переробку природних ресурсів, їх відновлення чи відтворення; 

– використання та охорону природних умов середовища проживання; 

– збереження, відтворення екологічної рівноваги природних систем, 

що служить основою збереження природно-ресурсного потенціалу розвитку 

суспільства [2]. 

До основних напрямів природокористування відносять ресурсоспоживання, 

ресурсокористування, відновлення природних ресурсів, охорону й перетворення 

природи. Виділяють раціональне та нераціональне природокористування, 

виокремлюючи промислове, сільськогосподарське й рекреаційне.  

Рекреаційне природокористування є цілісною системою відносин людина 

(суспільство) – довкілля (природа), які складаються на певному етапі суспільного 

розвитку в процесі вивчення, освоєння, використання, перетворення, охорони та 

відтворення природно-ресурсного потенціалу території (акваторії) задля 

задоволення індивідуальних та суспільних рекреаційних потреб [1]. Рекреаційне 

природокористування ґрунтується на таких закономірностях:  

а) обмеженість самовідтворення та саморегулювання природи;  

б) залежність змін компонентів природи від антропогенного впливу;  

в) формування природно-антропогенних територіальних комплексів 

рекреаційно-туристської спеціалізації на основі комплексування природних та 

суспільних елементів (ресурсів).  

Концептуальними засадами рекреаційного природокористування 

є природнича, в основу якої покладений ландшафтний аналіз; еколого-

економічна, яка базується на класифікації стадій відтворювального процесу 

природних ресурсів; збалансованого (стійкого) розвитку природних, економічних 

та соціальних підсистем.  

Специфіка рекреаційного природокористування полягає в чіткій ресурсній 

орієнтації; безпосередньому впливові на природу, який здійснюється рекреантами 

в процесі рекреаційних занять і суттєво впливає на самоорганізацію природно-

антропогенних комплексів; «піонерному» використанні природних ресурсів, які 
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не знаходять застосування в інших сферах діяльності (наприклад, найвищі 

вершини, мальовничі ландшафти).  

В рекреаційному природокористуванні можна виділити такі напрямки як 

рекреаційне ресурсоспоживання (наприклад, бальнеологічних, біотичних 

ресурсів); рекреаційне ресурсовикористання (кліматичних, водних, земельних 

ресурсів), використання властивостей середовища з рекреаційною метою 

(розміщення рекреаційно-туристичної інфраструктури, об’єктів і т.д.) [3].  

Отже,  рекреаційне природокористування є компонентою структурою процесу 

природокористування, значення якої зростає відповідно до зростання 

рекреаційно-туристичної діяльності.  
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БДЖІЛЬНИЦТВО ВОЛИНІ В СИСТЕМІ ТУРИСТИЧНО- 

РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНІЙ 

ЕКОЛОГІЧНІЙ ІСТОРІЇ 
Рекреація передбачає відновлення фізичних і духовних сил людини. Туризм –  

подорож, мандрівка з метою рекреації. Зважаючи на те, що  людина за своєю 

природою істота  духовно-матеріальна, тобто споживає не тільки матеріальні, а й 

духовні “продукти”, тому рекреація передбачає не тільки фізичний відпочинок, а 

й відновлення духовного потенціалу людини, набуття не лише нових сил, а й 

вражень, знань, досвіду та ін.  
Важлива роль у системі туристично-рекреаційної діяльності належить 

ландшафтним системам у творенні яких задіяні два фактори  –   природний та 

антропогенний  –  природна та людська діяльність. Людина виступає як споживач, 

творець та ретранслятор світу речей, світу ідей.  Природні ресурси, поєднані з 

етнокультурними, побутовими, історичними, економічними та ін. творять єдиний 

культурний простір і відіграють значну роль у рекреації населення.  
Природний потенціал того чи іншого регіону є важливим культуротворчим 

фактором. Впродовж усієї історії розвитку людини саме природні (природно-

кліматичні) умови визначали спосіб економічної організації, культурного, 

сімейного та суспільного устрою народу. В кожній так званій природній ніші 

формувалися притаманні саме ній господарсько-культурні типи, у яких в єдності 

перебували всі елементи – традиційні форми господарської діяльності, 

матеріальна культура, система народних знань та світоглядних уявлень. Таким 

чином формувалася етнонаціональна самобутність, важливу роль в якій займали 

природні ландшафти. 
Сьогодні, у період активних глобалізаційних процесів ми, захоплюючись 
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західними елементами культури, часто не бачимо свого, що є поруч і чим можуть 

захоплюватися й інші народи. Чому так відбувається? Чому глобалізація у нас 
сприймається більшістю зазвичай як односторонній процес –  все, що за кордоном  

–  добре, у нас  – погано. Очевидно, причина у багатьох десятиліттях не тільки 

забуття, а й заборони на вивчення національної культури. Недаремно ще Іван 
Франко писав про те, що займатись етнографією (досліджувати народну 

культуру) у нас завжди було небезпечною справою. Аналогічна ситуація 

відбувається й зараз. Після вибуху інтересу до всього національного, 
спричиненого Революцією Гідності, знову спад і забуття –  вилучення курсів 

етнології з навчальних програм та ін. Складається враження, що етнічність 

виступає у нас суто як інструмент для досягнення певних політичних цілей (ми 
можемо простежити це на всіх виборах). А далі вона не тільки не потрібна, вона 

заважає, бо саме етнічність сприяє консолідації народу, формуванню його 

національної ідеї. 
Тому глобалізація має бути двостороннім процесом – ми вивчаємо своє і 

пропонуємо свої етнокультурні здобутки світові і заодно знайомимося із 

культурою інших народів. Глобалізація не повинна “з’їдати” елементи 
національної культури. Лише ми самі можемо їх зберегти. Замість нас цього не 

зробить ніхто. На допомогу в цьому процесі має прийти Міжнародна «Конвенція 

про охорону нематеріальної культурної спадщини», прийнята ЮНЕСКО 2003 

року, яка передбачає збереження, охорону та розвиток традиційних здобутків 
кожного народу. Формується список світової спадщини об’єктів нематеріальної 

культурної спадщини, до якого від України, наприклад, вже внесений 

Петриківський розпис, косівська кераміка, козацькі пісні Дніпропетровщини та ін. 
Для того, щоб і наші культурні досягнення сприймалися позитивно, ми повинні 

вивчати і пропагувати їх. Має бути не тільки глобалізація культури, але й 

культура глобалізації. 
Волинь  –  територія, яка відноситься до двох природних зон  –  Лісостепу та 

Полісся і має величезний туристично-рекреаційний потенціал. Якщо природні 

ресурси в рекреації використовуються вже досить активно (але не достатньо), то 
культурні – лише частково. Найчастіше ми звертаємо увагу на архітектурні, 

монументальні та меморіальні пам’ятки, включаючи їх до наявних туристичних 

маршрутів. Але сучасна особливо міська людина потребує більш активного 
поєднання в рекреації природного та культурного потенціалу. Таким об’єктом, що 

може займати важливе місце в системі туристично-рекреаційних послуг, є 

бджільництво, що розвивається на Волині з давніх часів, свідченням чому є й 
археологічні знахідки, писемні пам’ятки, сучасні польові матеріали.  

Волинське бджільництво пройшло шлях від давнього збирання меду диких 

бджіл до сучасного пасічництва. Важливим етапом було, і частково залишається 
дотепер, лісове бджільництво  –  бортництво, яке сьогодні зберігається переважно 

в Україні та Білорусі, частково  –  в Польщі та Литві, а з дальших території  –  у 

Башкирії. Відзначаючи значення бортництва для розвитку туризму та рекреації, 
вже дві європейські держави (Польща, Білорусь) внесли  його до переліку об’єктів 

нематеріальної культурної спадщини. А чому ми не робимо цього, приєднавшись 

до трансконтинентального проекту “Бортництво” (як, наприклад, дерев’яні церкви 

Карпат). 
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Для того, щоб бджільництво активно використовувалось в туристично-

рекреаційній діяльності, потрібне його досконале вивчення. І на допомогу тут має 

прийти трансдисциплінарний підхід  –  вивчення ролі бджільництва в екологічні 

історії України. Студентам можна запропонувати проведення воркшопу з 

написання науково-популярних повідомлень з елементами новизни, які можна 

використати в ході розробки туристичних маршрутів.  
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ГЕОПРОСТОРОВА  ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ  РЕКРЕАЦІЙНОЇ  

ОСВОЄНОСТІ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

Одним із найважливіших видів господарського освоєння території є 

рекреаційне освоєння. У результаті рекреаційного освоєння відбувається 

залучення до господарської діяльності різноманітних рекреаційних ресурсів 

території. Рекреаційне освоєння перетворюється на провідний вид господарського 

освоєння території внаслідок вичерпності можливостей традиційних його видів, 

якими є сільськогосподарське та промислове [4]. Україна характеризується 

значною геопросторовою диференціацією рекреаційної освоєності території, що 

зумовлено соціально-економічними та природно-географічними факторами.  

Метою дослідження є виявлення геопросторових особливостей і рівня 

рекреаційної освоєності території регіонів України. 

У науковій літературі існує багато підходів до розуміння суті понять 

«рекреаційне освоєння території» та «рекреаційна освоєність території». 

О. О. Бейдик поняття «рекреаційна освоєність території» розуміє як стан розвитку 

рекреаційної функції в межах певної території (акваторії) за визначений період 

[1, с. 119]. Д. В. Ніколаєнко розглядає поняття «рекреаційна освоєність території» 

через призму соціокультурного освоєння території та розуміє його як рівень 

перетворення початкового простору у процесі рекреаційної діяльності [3, с. 37].  

Для оцінки рівня рекреаційної освоєності території регіонів України залучено 

10 абсолютних і відносних показників, розрахованих на одиницю площі території, 

що характеризують різні параметри туристичної діяльності (показники кількості 

суб’єктів туристичної діяльності, кількості туристів, обслугованих суб’єктами 

туристичної діяльності, обсяги доходів від надання туристичних послуг, кількості 

готелів, аналогічних та спеціалізованих засобів розміщування та ін.). Для 

розрахунку інтегрального індекса розраховано середні значення вихідних 

показників туристичної діяльності за 2011–2016 рр. Для кожного регіону України 

розраховано інтегральний індекс рівня рекреаційної освоєності території. 

Інтегральний індекс розраховано за агломеративного-ієрархічною процедурою 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_d69
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стандартизації показників та визначено як середнє значення нормованих 

показників. 

Аналіз розрахованого інтегрального індекса показав, що для України 

характерна значна геопросторова диференціація за рівнем рекреаційної освоєності 

території. За цим показником адміністративні одиниці України згруповано у п’ять 

груп: із високим, вищим від середнього, середнім, нижчим від середнього та 

низьким рівнем [2].  

Високий рівень рекреаційної освоєності території характерний для столиці 

України – м. Києва. За рівнем рекреаційної освоєності території Київ є 

абсолютним лідером серед інших регіонів країни. Це зумовлено тим, що Київ як 

столиця є найрозвиненішим містом країни, має розвинену туристичну 

інфраструктуру, значну кількість туристичних об’єктів.  

Вищий від середнього рівень рекреаційної освоєності території зафіксовано в 

Одеській, Львівській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Івано-

Франківській та Закарпатській областях. Ці регіони мають вигідне туристсько-

географічне положення. Одеська, Запорізька, Донецька області мають вихід до 

Чорного та Азовського морів, тоді як Львівська, Івано-Франківська та 

Закарпатська області межують з країнами Європи. Для цих регіонів властива 

висока територіальна концентрація суб’єктів туристичної діяльності, колективних 

засобів розміщування, значні туристичні потоки та обсяги доходів від надання 

туристичних послуг, відносно високий рівень туристського навантаження 

території.  

До групи регіонів України із середнім рівнем рекреаційної освоєності 

території увійшли дві південних області – Миколаївська і Херсонська та одна 

північно-східна – Харківська. Південні області цієї групи є курортними регіонами 

України, які відзначаються сприятливими кліматичними умовами, наявністю 

курортів, мають вихід до Чорного (Миколаївська, Херсонська області) та 

Азовського (Херсонська область) морів. Ці області мають загалом середні 

значення показників розвитку туристичної діяльності, дещо вищими є показники 

територіальної концентрації колективних засобів розміщування. 

Нижчий від середнього по країні рівень рекреаційної освоєності території 

мають Київська, Полтавська, Волинська, Черкаська, Чернівецька, Хмельницька та 

Вінницька області. Для них властиві невисокі показники туристичного розвитку, 

відносно слабо розвинена туристична інфраструктура.  

Тернопільська, Житомирська, Кіровоградська, Чернігівська, Луганська, 

Рівненська, Сумська області мають низький рівень рекреаційної освоєності 

території. Ці регіони відзначаються незначною кількістю суб’єктів туристичної 

індустрії та туристів, низьким рівнем туристського навантаження, невисокими 

доходами від туристичної діяльності, слабо розвиненою туристичною 

інфраструктурою.  
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УДК 551. 4 (477.82)                                                                              Юлія Махоніна  

 

 ТРАНСФОРМАЦІЯ ЛАНДШАФТНИХ СИСТЕМ ЗАХІДНОЇ  

ЧАСТИНИ ВОЛИНСЬКОГО ПОЛІССЯ 

Концепція сталого розвитку України поряд із вирішенням економічних 

проблем передбачає забезпечення ренатуралізації природи та поступове 

поліпшення екологічного стану довкілля, що може бути реалізоване шляхом 

нормування антропогенних навантажень на ландшафтні системи. Для цього 

необхідно, щоб параметри антропогенного впливу на довкілля встановлювались 

на безпечних для життя людини рівнях, за яких гарантується функціонування 

геосистем у зрівноважених станах. Для розробки норм антропогенних 

навантажень на ландшафтні системи обов’язковим є дослідження антропогенної 

трансформації шляхом виявлення їх сучасного екологічного стану, встановлення 

залежності змін від інтенсивності антропогенних навантажень індивідуально для 

кожного природного регіону [1]. Оцінка масштабів та глибини антропогенної 

трансформації ландшафтних систем дає змогу визначити пріоритетні з охорони, 

підтримки та відтворення їх екологічної стійкості. Така оцінка можлива лише на 

підставі належно організованого контролю за станом довкілля і створення 

системи збалансованого еколого-економічного розвитку території. 

На західній частині Волинського Полісся своєрідно поєднані типові і 

унікальні види ландшафтних систем Українського Полісся; детальні описи даної 

території вченими з кінця ХІХ і до нашого часу, дозволили простежити основні 

тенденції розвитку та динаміку змін ландшафтних систем у ХХ столітті; тут 

існують контрастні екологічні проблеми, кожна з яких потребує різних шляхів 

розв’язання, залежно від конкретних умов і проявів різних видів антропогенних 

навантажень; територія входить до Єврорегіону Буг, тому регіональні екологічні 

проблеми стають транскордонними і можуть бути вирішені шляхом розробки та 

реалізації спільної екологічної політики та використання зарубіжного досвіду 

ренатуралізації ландшафтів [2]. 

Одним із шляхів покращення сучасного екологічного стану довкілля є 

нормування антропогенних навантажень на ландшафтні системи. Для розробки 

таких норм обов’язковими є дослідження антропогенної трансформації шляхом 

встановлення залежності змін від інтенсивності впливу індивідуально для 

кожного регіону [3]. 

Антропогенні навантаження викликають глибокі трансформації ландшафтних 

систем, масштаби і глибина яких залежать від: сукупності видів антропогенного 

впливу та характеру їх прояву, тривалості дії, місцевих факторів. Аналіз різних 

видів антропогенних навантажень протягом ХХ століття показав, що: 

- інтенсивна антропогенна трансформація західної частини Волинського 
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Полісся почалась у 60-х роках разом з активним розвитком промисловості, 

транспортної мережі, осушенням поліських грунтів та екстенсивним веденням 

сільського господарства; 

- у 1986 році, після радіоактивного забруднення регіону в результаті аварії на 

Чорнобильській АЕС, площі сильно трансформованих ландшафтних систем 

значно збільшились; 

- на початку 90-х років процеси антропогенної трансформації ландшафтних 

систем дещо сповільнились, що пов’язано із значним скороченням промислового 

та сільськогосподарського виробництва. 

Картографічні дослідження є основними для вивчення багаторічних 

антропогенних змін структури ландшафтних систем. За допомогою порівняння 

різночасових карт виявлені характер та масштаби процесів антропізації. 

Отже зміни у ландшафтних системах західної частини Волинського Полісся 

відбулись в результаті меліоративного, сільськогосподарського та радіоактивного 

впливу. Трансформації ландшафтних систем спричинені селитебним, 

транспортним та промисловим впливом не мають площинного характеру і 

поширені локально, навколо основних промислових і транспортних вузлів 

регіону. Інтенсивне рекреаційне навантаження спостерігається у ландшафтих 

системах Шацького ПНП. 
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УДК 347.7:640.45                                                                    Євгенія Нечипорець  

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ФОРМА ПІДПРИЄМСТВ  

ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ 

За правовим статусом (організаційно-правовими формами) підприємства 

можна розділити на: господарські товариства і об’єднання, виробничі 

кооперативи, державні та муніципальні унітарні підприємства, індивідуальні 

підприємці без утворення юридичної особи. 

Повне товариство – це товариство, учасники якого відповідно до укладеної 

між ними угоди займаються підприємницькою діяльністю від імені товариства і 

несуть відповідальність за його зобов'язаннями належним їм майном. Управління 

підприємницькою діяльністю повного товариства здійснюється за спільною 

згодою всіх його учасників. Кожен учасник повного товариства як правило має 

один голос при вирішенні будь-яких питань на загальних зборах. Учасники 

повного товариства солідарно несуть субсидіарну відповідальність своїм майном 

по зобов'язаннях товариства. Повні товариства поширені переважно в 

сільському господарстві та сфері послуг; зазвичай вони представляють собою 

невеликі за розміром підприємства та їх діяльність контролювати досить просто. 

http://ua-referat.com/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D1%96_%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%93%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80
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Товариство на вірі (командне товариство) – товариство, в якому разом з 

учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і 

відповідають по зобов'язаннях товариства своїм майном (повними товаришами), є 

один або кілька учасників – вкладників (командитистів), які несуть ризик збитків, 

пов'язаних з діяльністю товариства, у межах сум внесених ними вкладів та не 

беруть участі в здійсненні товариством підприємницької діяльності. Ця 

організаційно-правова форма підприємства характерна для більш великих 

підприємств через можливість залучення значних фінансових ресурсів через 

фактично необмежену кількість коммандатистів. 

Товариство з обмеженою відповідальністю (ТзОВ) – засноване одним або 

кількома особами товариство, статутний капітал якого розділений на частки 

визначені установчими документами; учасники ТзОВ не відповідають за його 

зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства в межах 

вартості внесених ними вкладів. Статутний капітал ТзОВ складається з вартості 

вкладів його учасників. Ця організаційно-правова форма поширена серед дрібних 

і середніх підприємств. 

Товариство з додатковою відповідальністю – засноване однією або кількома 

особами товариство, статутний капітал якого розділений на частки визначених 

установчими документами розмірів; учасники такого товариства солідарно несуть 

субсидіарну відповідальність за його зобов'язаннями своїм майном в однаковому 

для всіх кратному розмірі до вартості їх внесків, що визначається установчими 

документами товариства . При банкрутстві одного з учасників його 

відповідальність за зобов'язаннями товариства розподіляється між іншими 

учасниками пропорційно їх вкладам, якщо інший порядок розподілу 

відповідальності не передбачено установчими документами товариства. Тобто 

фактично таке товариство є гібридом повного товариства і товариства з 

обмеженою відповідальністю. 

Акціонерне товариство (АТ) – товариство, статутний капітал якого розділений 

на визначене число акцій; учасники АТ (акціонери) не відповідають за його 

зобов'язаннями і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, у 

межах вартості приналежних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, 

несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями АТ в межах неоплаченої 

частини вартості належних їм акцій. 

Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) – товариство, учасники якого можуть 

відчужувати належні їм акції без згоди інших акціонерів. ВАТ  має 

право проводити відкриту підписку на випущені їм акції та їх продаж на умовах, 

встановлених законом та іншими правовими актами. ВАТ зобов'язане щорічно 

публікувати для загального відома річний звіт, бухгалтерський баланс, рахунок 

прибутків і збитків. 

Закрите акціонерне товариство (ЗАТ) – товариство, акції якого розподіляються 

тільки серед його засновників або іншого заздалегідь визначеного кола осіб. 

Таке товариство не має права проводити відкриту підписку на випущені їм акції 

чи іншим чином пропонувати їх для придбання необмеженому колу осіб. 

Акціонери ЗАТ мають переважне право придбання акцій, що продаються іншими 

акціонерами цього товариства. 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%88
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
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%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81
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Установчим документом акціонерного товариства є його статут. Статутний 

капітал акціонерного товариства складається з номінальної вартості акцій даного 
акціонерного товариства, які придбали акціонери. Вищим органом управління 

акціонерного товариства є загальні збори акціонерів. Збори акціонерів може 

призначати рада директорів з його головою у разі, коли загальна кількість 
акціонерів перевищує 50 осіб. 

Організаційно-правова форма акціонерного товариства поширена серед досить 

великих підприємств, тобто серед тих підприємств, на яких існує велика потреба у 
значних фінансових ресурсах. 

Виробничий кооператив (артіль) – добровільне об’єднання громадян на основі 

членства для спільної виробничої або іншої господарської діяльності 
(виробництво, переробка, збут промислової, сільськогосподарської та іншої 

продукції, виконання робіт, торгівля, побутове обслуговування, надання інших 

послуг), заснованої на їх особистій трудовій і іншій участі й об'єднанні його 
членами (учасниками) майнових пайових внесків. Законом та установчими 

документами виробничого кооперативу може бути передбачено участь у його 

діяльності юридичних осіб. Виробничий кооператив є комерційною організацією. 
Установчим документом виробничого кооперативу по суті є його статут, який 

стверджує загальні збори його членів. Майно, яке знаходиться у власності 

виробничого кооперативу, поділяється на частки (паї) його членів відповідно до 

статуту цього підприємства. Виробничий кооператив не має права випускати 
акції. Член виробничого кооперативу має один голос при прийнятті будь-яких 

рішень загальними зборами. 

Унітарне підприємство – комерційна організація, не наділена правом власності 
на закріплене за ним власником майно. Майно унітарного підприємства є 

неподільним і не може бути розподілено за депозитними вкладами (часток, паїв), 

в тому числі між працівниками підприємства. 

 

 
УДК640.4                                                                       Наталія Ольхова-Марчук 

 

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ 
Перехід до ринкових відносин потребує якісних змін організаційної системи 

управління і переходу до формування нових організаційно-правових форм 

господарчої діяльності.  

Однак українське суспільство зіткнулось тут з рядом труднощів, однією з яких 
є проблема власності. Проблема ця далеко не нова. Перші спроби вирішити цю 

проблему з’явились ще в давні часи - наприклад, в Вавилоні, Китаї, в давньому 

Римі, Греції цією проблемою займались Аристотель, Платон. 
Якісний аспект власності як економічної категорії означає систему 

виробничих відносин між людьми, класами, соціальними групами на предмет 

привласнення названих суб’єктів у виробництві, обміні, розподілі та споживанні. 
Економічна власність тісно пов’язана з юридичною, яка є формою проявлення 

реальних економічних відносин власності. Юридична власність є загальною 

умовою виробництва, виявленням волі певного класу та її правовим оформленням 
в юридичних актах, в праві власності. 

http://ua-referat.com/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B8_%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B2%D0%BB%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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Класифікація підприємств за організаційно-правовими формами вирішує 

питання: хто є власником підприємства в правовому сенсі, хто, відповідно, несе 

відповідальність за зобов’язаннями підприємства. 

Законодавство кожної країни встановлює свої вимоги до класифікації 

підприємств за організаційно-правовими формами. В Україні ці правовідносини 

визначаються законами України “Про підприємництво”, “Про підприємства в 

Україні”, “Про власність”, “Про господарські товариства”. Основна вимога 

законодавства про створення будь-якого підприємства в Україні полягає в тому, що 

діяльність підприємства не повинна суперечити законодавчим актам України. З 

метою систематизації та структуризації об’єкта дослідження нами проведено 

класифікацію підприємств України за формами власності та організаційно-

правовими формами: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис 1.1. Класифікація видів підприємств, що функціонують в Україні. 

 

1. Підприємства, що засновані на приватній власності. 

Право приватної власності виникає на підставі отримання громадянином 

доходів від участі в суспільному  виробництві, від індивідуальної праці, ведення 

підприємницької діяльності, вкладення коштів у кредитні установи, акціонерні 

товариства, а також на майно, одержане внаслідок успадкування або укладення 

інших угод, не заборонених законом [2]. 

Об’єктами приватної власності є: 

 Індивідуальні підприємства, засновані на особистій власності фізичної 

особи та виключно на її праці; 

 Сімейні підприємства, засновані на праці громадян України – членів однієї 

сім’ї, що проживають разом; 

 Приватні підприємства, засновані на власності окремого громадянина 

України, з правом найму робочої сили; 

 Селянські (фермерські) господарства; 

 Підприємства, засновані на власності іноземних громадян. 

2.  Підприємства, засновані на колективній власності. 

Право колективної власності виникає на підставі: добровільного об’єднання 
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майна громадян та юридичних осіб для створення кооперативів, акціонерних 

товариств, інших господарських товариств та об’єднань; передавання державних 

підприємств в оренду; перетворення державних підприємств в акціонерні та інші 

товариства; державних субсидій; пожертвувань організацій та громадян, інших 

цивільно - правових угод. 

3. Підприємства, засновані на загальнодержавній власності. Об’єктом 

загальнодержавної власності є майно державних підприємств, а суб’єктом – 

держава в особі Верховної Ради України. 

4. Підприємства, засновані на комунальній власності. Суб’єктами права 

комунальної власності є Автономна Республіка Крим в особі її Верховної Ради; 

адміністративно – територіальні одиниці в особі обласних, районних, міських, 

селищних, сільських рад народних депутатів [1]. 

Серед організаційно-правових форм  підприємств розвинутих країн 

найбільш розповсюджена така форма як господарські товариства. 

В Англії існують товариства, які за своєю правовою природою відповідають 

повному та командитному товариству; компанія з обмеженою відповідальністю - 

акціонерному товариству, товариству з обмеженою відповідальністю. 

Як бачимо, класифікація товариств, встановлена Законом України “Про 

господарські товариства”, відповідає основним видам  товариств, які існують в 

розвинених країнах заходу. 
Список використаних джерел: 
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2.Бурлакова Л.В. м др. Концерны, консорциумы, ассоциации. Проблемы и перспективы. 

–М. Аспект Пресс, 1995. – 315 с. 

 

 

УДК37.01 «04/20»                                     Ніна Пиндюк, Володимир Терлецький 

 

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ ДИТЯЧИХ ВИХОВНИХ ЗАКЛАДІВ 

Виховання дітей має давню історію і певні національні традиції та методики 

[4; 6; 7]. Перші відомості про такі заклади існували у давніх греків ще у V-VI ст. 

до н.е. [2,4]. Вони були спрямовані на фізичне гартування дітей для їх підготовки 

до військової служби. Тому в цих закладах переважали гімнастичні вправи, 

системи гартування, інтенсивні фізичні навантаження. Дітей привчали до зимових 

холодів, снігових процедур, тривалих забігів тощо. Але перші письмові згадки 

про існування спеціальних заміських шкіл для дітей датовані ХV ст., коли 

Вікторино-да-Фельтре в Італії створив саме таку школу [5]. А вже у ХVI ст. 

Школи джля фізичного виховання дітей стали досить поширеним явищем у 

тогочасній Європі. Ієронім Меркуріаліс склав навіть спеціальне методичне 

описання для організації занять з гімнастики для таких шкіл. Пізніше, у ХVII ст., 

з’явились рекомендації Дж.Локка, який вважав фізичні вправи необхідними у 

вихованні волі та витривалості у дітей. Тоді ж відомий педагог Ян Амос 

Коменський неодноразово наголошував на важливості фізичних вправ у 

вихованні дітей, без чого педагогічний процес він вважав малоефективним і 
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недоцільним [4,5]. Подібну позицію займав і великий французький просвітитель 

Жан-Жак Руссо (ХVIII ст.). Він стверджував, що розвиток особистості дитини 

залежить від активного використання в процесі виховання активних фізичних 

вправ і навантажень, які дають можливість правильно направляти 

самовдосконалення та працьовитість майбутніх громадян [2,6].   

Особливо слід відмітити публікації П.Ф. Лесгафта (1837-1909), який розробив 

теорію та методику фізичного виховання для молоді. Він обґрунтував позитивний 

вплив фізичних вправ на розвиток організму дитини, на залежність цього 

розвитку не лише від фізичних навантажень, а й від систематичного перебування 

дитини в здоровому природному середовищі. Саме поєднання фізичних вправ з 

природним середовищем здатне спрямувати активний розвиток дитячого 

організму, його активні реакції на будь-які фізичні та психологічні навантаження 

та ризики [3,5]. 

У Росії перші дитячі виховні заклади виникли у ХІХ ст. як колонії та 

стаціонарні станції (оздоровчі санаторії) [4,6]. Їх називали за іменами керівників і 

педагогів, які очолювали ці заклади: відомого медика-гігієніста А.П. 

Доброславіна, а також Е.А. Боброва та А.В.Щербакової.  вони впроваджували у 

діяльність дитячих виховних закладів спеціальні гігієнічні програми, які були 

спрямовані на активний фізичний розвиток дітей, на формування витривалості, 

гнучкості, стійкості проти різних захворювань.  

У 1907 р. англійський педагог Баден Пауел вперше зібрав кілька десятків 

хлопчиків у лісовому наметовому таборі (цей табір називався «Скаутинг») [4,7]. 

Там дітей вчили основам правильного (сьогодні б це назвали «екологічного») 

поводження в лісі. Їм показували основи бережливого ставлення до лісових 

ресурсів, виховували принципи здорового способу життя, дисципліни в колективі, 

витримці на маршруті, орієнтуванню та передбаченню різних ризиків. Б.Пауел 

випустив книжку «Скаутинг для хлопців», яка згодом стала першим методичним 

виданням виховання молоді за такою системою. Пізніше досвід Б.Пауела був 

взятий за основу в організації спеціальної виховної технології для дітей і під 

росткової молоді, який став називатися скаутингом. Поступово сформувалась 

система відповідних методик скаутинга, куди входили різноманітні вправи 

гігієнічного, фізичного та психологічного спрямування, в основі яких лежала 

мета: навчити молодь основам здорового способу життя й активізувати потенційні 

можливості розвитку молодої людини.  

В Україні формувалась своя національна система виховання молоді, що була 

дуже близька до скаутського руху [6,7]. У 1895 р. в Кам’янець-Подільській бурсі 

було створено юнацьку організацію «Запорозька Січ», де молодь проходила 

спеціальний фізичний вишкіл. Її організатором був Б.Сулковський, а у 1909 р. на 

Катеринославщині Ю. Гончарів-Гончаренком була заснована «Перша дружина 

скавтів на Україні». На початку минулого століття скаутські (їх на Галичині 

називали «пластівськими») групи активно формувались І.Чмолою та П.Франком. 

Для них О.Тисовський розробив систему завдань, які повинні були виконувати 

юні пластівці. Тепер в Україні цей рух складається з трьох споріднених 

організацій: «Пласт», «Січ» і «СПОК» [2; 6; 7]. 

Висновки. Організація виховних закладів для дітей і під росткової молоді в 
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Україні є важливим напрямом формування принципів здорового способу життя, 

фізичного та психологічного розвитку, а також патріотичних переконань 

підростаючого покоління. 
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6. Пласт: минуле, сьогодення, майбутнє:  збірник статей/ Упорядк.: Удич З., Черкез І. – 

Чернівці, 2009. – 138 с. 

7. Сич Олександр. Пласт: нарис витоків, історії, сьогодення. – Івано-Франківськ: «Лілея-

НВ». – 1999. – 76 с. 

 

 

УДК 355 / 359                                                                      Володимир Терлецький 

 

БЕЗПЕКА ТУРИСТІВ ПРИ ЗАГРОЗІ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ 

Надзвичайними називають ситуації, які загрожують здоров’ю й життю людей. 

На туристичному маршруті ризик опинитися в зоні такої ситуації значно зростає. 

Тому необхідно передбачати відповідні заходи безпеки для упередження 

надзвичайних ситуацій або рятування від них [1,4]. Першим і основним правилом 

безпеки є, безумовно, упередження надзвичайних ситуацій з вини самих туристів, 

за чим зобов’язаний стежити керівник групи. Його обов’язки щодо безпеки 

туристів базуються на: 

1) вмінні передбачити і вчасно уникнути ризиків потрапляння групи в зону 

надзвичайної ситуації; 

2) знаннях і навичках рятування людей (всієї групи) при потраплянні в зону 

надзвичайної ситуації. 

На деяких правилах безпеки, яких необхідно дотримуватись у польових 

умовах, слід зупинитися окремо: 

Пожежа. Найважливіше для туристичної групи не стати ініціатором 

загоряння через власну недбалість або необізнаність [3,7]. Тому вогнищем 

повинно знаходитись під постійним контролем. Це особливо важливо протягом 

пожежонебезпечного періоду, коли ймовірність загоряння й поширення вогню 

різко зростають. У цей період неможна кидати недопалки і навіть лишати порожні 

пляшки (їх взагалі неможна кидати!), які під променями сонця можуть теж 

викликати загоряння [2,6].  

У випадку, коли туристична група опинилась в зоні вогню, заходи безпеки 

залежать від виду й потужності пожежі. Якщо вогонь незначний і доступний, слід 

організувати його ліквідацію підручними засобами: водою, ґрунтом, 
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захльостуванням гілками. Коли пожежа потужна, треба негайно  залишити зону 

ймовірного поширення вогню та увести групу в подалі від фронту полум’я. Краще 

рухатися в бік водойми або дороги, які є перешкодами для вогню і де захист від 

нього спрощується. Якщо пожежа просувається по схилу, то не слід відступати 

від неї вгору, бо полум’я просуватиметься туди ж [2,4,6]. 

Від верхової пожежі, коли полум’я сягає верхівок дерев і має швидкість понад 

10 км/год., уникнути фронту просування вогню складно. Рухатись треба негайно і 

швидко до ближчої водойми або до відкритої місцевості. Для цього треба добре 

знати ландшафти на маршруті та ймовірні об’єкти захисту людей, щоб вчасно 

дістатися до них.  

Підземні пожежі на торфовищах небезпечні пастками, які утворюються 

внаслідок вигорання торфу. За сприятливих умов вогонь на торфовищах 

посилюється і поширюється. Тому слід уникати подібних згарищ, обходячи їх 

краєм і користуючись жердиною для перевірки стану ґрунту.  

Блискавки під час зливи дуже небезпечні. У цей час неможна ховатися від під 

високими деревами або перебувати на відкритій місцевості (також на березі 

водойми або у воді). Якщо під час зливи волосся на голові (під капелюхом) 

«потріскує», значить воно наелектризоване. Краще відійти на кілька метрів убік, 

присісти навшпиньки і долонями затулити вуха. На час зливи не слід тримати при 

собі  металеві предмети, а слухавки виключити, щоб вони  не стали центром 

притяжіння електророзрядів [1,3,7]. 

Повінь небезпечна несподіваним і швидким підвищенням рівня води. Через це 

намети не рекомендується перед негодою напинати у пониженнях біля водойм, 

найбільше – на островах. Якщо туристична група опинилась в зоні повені, слід 

рухатися від неї за вертикальним профілем, тобто підніматися на найближчий 

схил,  безпечний від швидкого підйому рівня води. Протягом інтенсивного 

підйому води група повинна  перебувати на безпечній відстані від неї і мати 

необхідні  укриття та продукти харчування. 

При несподіваному підйомі рівня води туристи можуть переходити потік при 

глибині не більше 1 м. Особливу небезпеку створюють несподівані заглиблення, 

де утворюються вири, а також притоплені дерева і  течія. Доцільно скористатися 

підручними засобами для подолання небезпечної зони: гумовими камерами, 

листами пенопласту, надувними матрацами і, нарешті,  уламками дерев, з яких 

можна зв’язати пліт [6].  

Буревій може бути настільки сильним, що від нього ламається гілля та 

падають дерева. Під час буревію неможна продовжувати рух по місцевості, що 

різко збільшує ймовірність нещасного випадку. Треба якомога швидше залишити 

лісові масиви або рідколісся, де небезпека падіння дерев і гілок найбільш 

ймовірна. При загрозі буревію туристів слід відвести до наявних на місцевості 

укриттів (споруди, печери, траншеї, скелі, урвистий берег) і там перечекати 

негоду. При відсутності природних об’єктів захисту краще викопати траншею та 

зверху захистити її гіллям і дерниною. Можна надійно нап’яти намет, 

намагаючись зробити його якомога стійкішим від вітру, обкладаючи брилами або 

присипаючи ґрунтом. 
Снігова лавина може трапитися у горах в результаті несприятливих погодних 
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умов. У лавинонебезпечний період слід оминати відкриті крутосхили, де ці 
ризики максимальні. Про ймовірність утворення лавини свідчать ознаки:  сніг 
важкий і має шарувату структуру (при протиканні гілкою на певних глибинах 
відчувається опір); маси снігу лежать на гладкому, особливо трав’янистому 
крутосхилі (20-50°); сніг рипить під ногами або він свіжий та глибокий (понад 40 
см). У всіх цих випадках краще такий схил обійти вище, ховаючись за скелі. Коли 
в районі просування групи зроблено лавинонебезпечне попередження, маршрут 
необхідно зупинити й відвести людей у безпечні місця (лісові масиви, скелясті 
ділянки, різноманітні будівлі) [1;3;7]. 

Якщо група все ж опинилася на шляху лавини, слід моментально вжити 
рятувальні заходи. Порятунком може стати дерево, скеля і навіть кущ. За  
можливістю треба підв’язати вище до гілки або каменя яскраву хустку (вона 
служитиме сигналом для рятувальників про місцезнаходження людини). Потім 
слід опуститися за укриттям навколішки, спиною до лавини, голову сховати між 
колінами та обійняти їх руками (поза зародка). Пізніше, коли лавина пронесеться, 
доцільно спробувати обережними рухами прим’яти довкола сніг і вибратися 
догори. Рухатися по засипаному схилу краще по горизонталі перекочуванням, 
підминаючи собою сніг.  

Захист від комах (ґедзів, комарів, мошок), які протягом сезону можуть 
створювати небезпеку для туристів, забезпечує використання спеціальних мазей, 
захисних сіток (москіток), а також застосування відлякувальних ультразвуків та 
обкурювання туристичних наметів. Для обкурювання наметів застосовують гілки 
багна, бузини трав`янистої, черемхи, траву буркуну білого, льонку звичайного, 
хамоміли (ромашки) лікарської, пижма звичайного, маруни щиткової, листя 
горіху волоського [2,5]. Після обкурювання намет (приміщення) слід провітрити і 
захистити сіткою. Місця укусів, якщо вони спричинилися по погіршення 
самопочуття, можна змастити витяжкою нагідок, багна, соком сирої картоплі, 
петрушки, 5% розчином соди або 1-2% розчином перманганату колію. 

Навесні  й у першій половині літа значну небезпеку становлять кровосисні 
кліщі, які можуть бути переносниками небезпечних хвороб. Тому після денних 
переходів слід щовечора ретельно перевіряти себе й витягати виявлених кліщів за 
допомогою спиртової примочки (олії, розпеченої голки). Місце ураження треба 
промити мильною водою, спиртом (горілкою, одеколоном). 

Небезпечними можуть виявитися й ужалення ос, бджіл або шершнів. Останні 
особливо небезпечні, бо діють не лише дуже болюче і здатні (особливо коли їх 
декілька) викликати сильну алергічну реакцію, яка може перерости у набряк 
Квінке, запаморочення, блювоту. Місця ужалення необхідно протерти 
нашатирним спиртом або прикласти туди таблетку валідолу. Можна також 
використати для протирання місця ужалення сік рослин: чабрецю, цибулі, 
кульбаби, багна, череди, петрушки, м’яти, пижма, лопуха, пасльону чорного [2]. 

Висновки. Безпека туристів при загрозі надзвичайної ситуації, перш за все, 
залежить від професійної підготовки керівника групи вчасно передбачити ризик 
таких загроз і вивести людей поза зону їх дії. Одночасно керівник повинен 
стежити за діями самих туристів, щоб вони самі не стали причиною небезпечної 
надзвичайної ситуації (, найбільше, пожежі). Необхідно також передбачати захист 
від кровосисних комах, активність яких посилюється саме в розпал туристичного 
сезону. 



Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 

 150 

Список використаних джерел: 

1. Безпека життєдіяльності туристів, екскурсантів, відпочивальників та працівників 

туризму (аспекти) (Н.В.Левун, В.І.Ляшко, Д.А.Рибалко). – Дніпропетровськ.: Промінь, 2002. – 

116 с. 

2. Волович В.Г. Человек в экстремальных  условиях природной среды. / В.Г.Волович. – 

М.: Мысль, 1983. – 223с. 

3. Грабовський Ю.А., Скалій О.В., Скалій Т.В. Спортивний туризм: Навч. посібн./  

Ю.А. Грабовський, О.В. Скалій, Т.В. Скалій. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2009. – 

304 с. 

4. Козинець В.М. Безпека життєдіяльності  в туризмі. / В.М. Козинець. -  К.: Кондор, 2006. 

– 576 с. 

5. Мацюцкий С.П. Туристу о растениях. / С.П. Мацюцкий. – М.: Профиздат, 1988. – 168 с. 

6. Тисовський О. Життя в пласті. / О. Тисовський. – Торонто: УД Тризуб, 1997. – 551 с. 

7. Філіпов З.І. Спортивний туризм. Організація і методика спортивно-туристичної роботи.           

Навч.посібник. / З.І. Філіпов. - Дрогобич: Коло, 2010. – 344 с. 

 

 

УДК 640.4(477)                                                                              Богдана Фрадинська  

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ  

В УКРАЇНІ 

Готельне господарство є однією з головних складових туристичної індустрії 

України. Проте, сьогодні можна констатувати про відсутність 

висококонкурентних позицій у цьому секторі національної економіки. 

Інфраструктура закладів розміщення в Україні не відповідає міжнародним нормам 

проживання та відпочинку: недостатня кількість готельних підприємств, у 

структурі готельних підприємств низька частка закладів високої категорії, 

матеріально-технічна база застаріла та потребує модернізації, відсутні сучасні 

засоби зв'язку та інформаційних комунікацій, ефективні та надійні системи 

захисту, які є передумовою високого рівня якості послуг. 

У перспективі готельне господарство повинно стати провідним чинником 

активізації туризму, інтеграції держави у світові структури міжнародного 

співробітництва, зростання значення національної культури. Для досягнення цієї 

мети на державному рівні сьогодні необхідно вирішити ряд актуальних проблем. 

Сучасні готельні підприємства в Україні характеризуються типовою 

структурою послуг, низькою спеціалізацією. Поряд із традиційними 

повносервісними готелями необхідно створити мережу спеціалізованих 

підприємств з вузьким спектром послуг, зорієнтованих на обслуговування певної 

категорії туристів. Насамперед, необхідність створення спеціалізованих 

підприємств стосується туристичних центрів із чітко вираженою спеціалізацією у 

спортивно-оздоровчому, конгресовому туризмі, центрах з ігровими атракціями та 

іншими видами туризму. 
Поглиблення спеціалізації та впровадження високих стандартів 

обслуговування у національній сфері гостинності пов'язується із створенням 
традиційних у світовій готельній індустрії корпоративних форм - міжнародних 
готельних ланцюгів. Об'єднані у корпорацію провідні готельні підприємства 
здійснюють колективний бізнес, перебуваючи під єдиним контролем керівництва 
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ланцюга. Професійний менеджмент несе повну відповідальність за ефективність 
функціонування, посилення конкурентних позицій. Технологічно успіхи 
корпоративних форм у гостинності пов'язуються з дотримуванням високої якості 
готельного продукту, ідентичністю послуг та доступністю цін на всіх 
підприємствах мережі. 

Уніфікація послуг, ціни готелями, що входять у готельні ланцюги остаточно 
не вирішує проблеми розвитку та модернізації готельного господарства в Україні. 
Раціонально збалансований сектор гостинності передбачає необхідність розвитку 
мережі готелів сімейного типу, молодіжних готелів та спеціалізованих готельних 
підприємств, зорієнтованих на оригінальність послуг та обслуговування певної 
категорії туристів. 

Невеликі комфортні готелі із регламентованим обсягом додаткових послуг 
повинні пропонувати за помірну ціну необхідні для роботи та відпочинку якісне 
персоніфіковане обслуговування, стати основним сектором готельної індустрії, 
утворюючи найбільш чисельну мережу розосереджених, насамперед, у невеликих 
презентабельних для туризму населених пунктах – містечках, сільських 
поселеннях. 

Реалізація необхідного кількісного та якісного рівня розвитку інфраструктури 
сфери гостинності зумовлює необхідність системного та комплексного аналізу 
інвестування в окремі регіони та окремі сегменти готелів. Реалізація 
інвестиційних проектів передбачає аналіз основних параметрів функціонування 
готелів - використання готельних місць різного класу, динаміки середньої ціни 
номерів, тенденції попиту на основних зарубіжних ринках, а також комплекс 
інформації пов'язаної із загальною стратегією розвитку окремих туристичних і 
курортних центрів. 

Україна має великий потенціал для розвитку готельного бізнесу, але не 
використовує те, що має. Прикладом цього є недостатнє використання фактору 
природних умов України та географічного положення (Україна розташовується на 
перехресті багатьох міжнародних шляхів). 

Для успішного розвитку готельного господарства перш за все потрібно 
створити в Україні сприятливий бізнес-клімат, який дасть змогу не тільки 
максимально швидко і якісно розвивати готельний бізнес. 

Нестабільність політичною ситуації, загострення конфлікту на Сході, великий 
рівень корупції, велике податкове навантаження, висока ціна на землю та великі 
тарифи на комунальні послуги – ці фактори також не дають ефективно 
використовувати потенціали готельного бізнесу, який є в Україні. 

 Багато відгуків іноземних туристів говорять про те, що Україна має всі 
перспективи та шляхи для того, щоб стати однією з найбільших туристичних 
центрів Європи, бо має живописну природу і комфортні курорти. Але через 
втрату Автономної республіки Крим, нестабільну політичну ситуацію, Україна, за 
статистикою, втратила великий потік туристів. Також слід зазначити, що до 
готельного бізнесу прив’язано багато інших сфер діяльності. Через втрату потоку 
туристів постраждали транспортна,  торгівельна та інші сфера. 

Отже, готельний бізнес в Україні має непогані перспективи подальшого 
розвитку, але за умов стабілізації політичної ситуації в країні та дієвих механізмів 
державної підтримки галузі. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ГОТЕЛІВ 

Глобалізація та інтеграція в сфері готельного бізнесу вимагають підвищення 

конкурентоспроможності галузі на регіональному, національному та 

міжнародному рівнях. Туристична діяльність є полі функціональним феноменом, 

який потребує пропорційності розвитку всіх його компонентів в умовах місцевого 

соціально-економічного середовища. Якщо взяти до уваги, що готельні 

підприємства лежать в основі туристичної діяльності, то стане зрозумілим, що 

їхній розвиток залишається стратегічним об’єктом. Цей розвиток залежить від 

рівня економічного розвитку регіону, його культурно-ділових та історико-

етнографічних об’єктів, а також від сукупності чинників, які визначають стан 

наявного соціального простору. 

Проблеми підвищення конкурентоспроможності готелів досить часто 

обговорюються на національному та міжнародному рівнях [1-5], хоча 

залишаються досі недостатньо обґрунтованими та економічно доцільними в сфері 

національного туристичного бізнесу. Тому необхідно нормативно та економічно 

закріпити за готельними підприємствами найбільш раціональні підходи до 

формування їхньої конкурентоспроможної діяльності, тобто розробити теоретичні 

рекомендації системного аналізу діяльності кожного конкретного готельного 

господарства.  

Нашою метою було проаналізувати категорії становлення 

конкурентоспроможності готелів і обґрунтувати методику оцінки їхньої 

діяльності. Ми враховували, що конкурентоспроможність готелів має динамічну 

особливість, тобто здатна змінюватися в часі відповідно до реакцій на 

маркетингові виклики галузі та реакцію на них діяльністю готелів. 

Саме тому ми виділили в конкурентоспроможності готелів 5 рівнів взаємо 

підпорядкування: національний, галузевий, регіональний, локальний і товарний. 

На національному рівні конкурентоспроможність готелів залежить від соціально-

економічної ситуації в країні, перспектив інвестиційної діяльності та наявності 

ризиків соціально-економічного та політичного характеру. На цьому рівні також 

необхідно враховувати й перспективи державного регулювання туристичної 

діяльності, тобто наявні внутрішні та зовнішні спектри впливу на розвиток галузі. 

Галузевий рівень конкурентоспроможності формується вужчим, але більш 

жорстким колом чинників, до складу яких входять показники технічного 

забезпечення, економічного потенціалу та менеджменту галузі. Вони не лише 

стабілізують безпосередні функції готельного господарства, а й формують 

відповідний рівень якості готельних послуг, виявляють наявні потенціали галузі в 

організації ефективного використання місцевих і зарубіжних ресурсів для її 

розвитку в конкурентному полі маркетингу з іншими галузями господарювання. 

Регіональний рівень конкурентоспроможності готелів дещо звужений 

порівняно з названими вище рівнями. Він залежить від особливостей 
регіонального розвитку, стану його внутрішніх ресурсів і наявності інвестиційних 

потоків, якими можна стабілізувати і розвивати готельну діяльність. Наприклад, в 

умовах формування значних потоків туристів (Причорномор’я, Карпати) 
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конкурентоспроможність готелів буде істотно відрізнятися від підприємств цього 

типу в степовій зоні або на Поліссі. Відповідно локальний рівень 
конкурентоспроможності підприємств формуватиметься безпосередньо в 

залежності від їхнього організаційного та економічного забезпечення, від 

ефективності обраної стратегії діяльності, від опанованих технологій 
обслуговування, від власного менеджменту та позиції на місцевому ринку сфери 

обслуговування.  

Товарний рівень конкурентоспроможності товарів і послуг готельного 
підприємства на такому ринку залежатиме від існуючого попиту на них, який 

формується відповідно до ціни та якості цих продуктів. Останнім часом в 

багатьох європейських країнах саме товарний рівень конкурентоспроможності 
готелів часто виявляється вирішальним, особливо у тих випадках, коли 

оригінальність і доступність товарів і послуг готельного підприємства знаходять 

широкий попит [2,5]. Тут навіть існує певна економічна залежність, яку можна 
визначити формулою: 

Кг = Пя + Пц + По + Іп 

Кг – конкурентоспроможність готелю; Пя – якість готельних послуг; Пц – ціна 
готельних послуг; По – рівень послуг обслуговування; Іп – імідж готелю. 

Висновки. Конкурентоспроможність готелів у туристичній діяльності є одним з 

основних (базових) компонентів галузі. Вона має 5 рівнів ієрархічної системи 

підпорядкування: національний, галузевий, регіональний, локальний і товарний. 
Вони в сукупності визначають здатність готельних підприємств до 

функціонування і розвитку на національному та міжнародному ринках 

туристичних товарів і послуг. 
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ГОТЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

ТА ЗАСОБИ ЇЇ ФОРМУВАННЯ 

Конкурентоспроможність – багатоаспектне поняття, що означає відповідність 
товару умовам ринку, конкретним вимогам споживачів не тільки за своїми 

якісними, економічними, технічними, естетичними, ергономічними 
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характеристиками, але і за комерційними й іншими умовами його реалізації.  

Відомо, що, якщо система не розвивається, вона у результаті гине; це повною 

мірою стосується готелів. Звичайно, мова йде не про фізичну загибель, а про те, 

що готель може стати неспроможним, тобто буде змушений припинити 

функціонування як господарської одиниці у зв'язку з відсутністю необхідних 

ресурсів для здійснення своєї діяльності. Поверхневий аналіз діяльності таких 

готелів показує, що на якомусь етапі їх розвиток не відповідає вимогам дійсності і 

вони задовольняються станом, який колись дозволяв їм отримувати гарні 

фінансові результати. Але в сучасних умовах для збереження 

конкурентоспроможності необхідно безупинно розвиватися.  

Дохід від розміщення в основному залежить від відсотка завантаження 

номерного фонду, який має готель, і ціни продажу номера. Основної переваги 

готель домагається тоді, коли він ефективно використовує номерний фонд і в той 

же час пропонує такий набір додаткових послуг, який враховує потреби як 

клієнтів, що проживають в готелі, так і клієнтів з вулиці. Необхідність 

безперервного розвитку номерного фонду усіма готелями сприймається як 

аксіома і здійснюється відповідно до фінансових можливостей кожного готелю. 

Приступаючи до створення нових готельних послуг, менеджер готелю 

повинен визначити ринок, на якому даний продукт буде реалізовуватися, 

передбачуваний обсяг продажів, його життєвий цикл, орієнтовну ціну, витрати на 

його створення і період випуску його на ринок. Такі вимоги до створення нових 

готельних послуг виключають спонтанний характер данного процесу і 

припускають наявність в готелі механізму управління безперервним розвитком.  

Однією з умов ефективності продажу готельної послуги – облік видів 

проживання клієнта у готелі: нічліг; тривале проживання; проживання під час 

переїзду; проведення вільної часу або відпустки.  

У США сучасні готелі знаходять різні способи задоволення потреб своїх 

клієнтів, такі, як організація поверхів тільки для жінок, бізнес-поверхів, поверхів 

для VIP-гостей, центрів бізнес-послуг, оздоровчих центрів, спеціальних 

приміщень для відпочинку в номерах, введення програм для постійних 

клієнтів, організація готелів з повним набором послуг.  

Щоб здійснити певну конкурентну готельну послугу, підприємство повинно 

мати основні й оборотні кошти. У цьому плані готельна діяльність 

характеризується низкою особливостей: виробництво і реалізація послуги не 

залежать від часу; готель повинен бути постійно готовим надати послугу. 

Причому внаслідок сезонності, нерівномірності попиту на готельні послуги в 

готельному господарстві повинні бути передбачені резерви основних, оборотних 

та інших засобів; реалізація готельних послуг не потребує посередників і в 

створенні або допомоги спеціальних збутових структур; у виробництві готельних 

послуг відсутня незавершене виробництво.  

Перераховані вище особливості конкурентоспроможності готельних послуг 

впливають на формування їхньої ціни. Як показує практика, на рівень цін 

впливають наступні фактори: собівартість послуги, рівень цін на аналогічні 

послуги у конкурентів, співвідношення попиту і пропозиції, рівень заробітної 

плати персоналу тощо. Однією зі складових ціни є вартість готельного 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ua-referat.com/%D0%97_%D0%B2%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%96
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%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%9D%D1%96%D1%87%D0%BB%D1%96%D0%B3
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%AF%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 

 155 

номера. Конкурентоспроможність послуги можна визначити, тільки порівнюючи 

товар з конкурентами-аналогами.  

Оскільки кожен покупець має індивідуальний критерій оцінки задоволення 

власних потреб, конкурентноздатність здобуває ще й індивідуальний відтінок. 

Кількість її параметрів залежить від виду та складності продукту в технічному і 

експлуатаційних відносинах, а також від необхідної точності оцінки, мети 

дослідження та інших зовнішніх факторів.  

Особливе місце у забезпеченні та підтримці конкурентоспроможності послуги 

займає сервіс – за його відсутності послуга втрачає споживчу цінність, стає 

неконкурентоспроможним і відкидається споживачем. Навпаки, добре 

налагоджений сервіс: допомагає формувати перспективний, досить стабільний 

ринок для своїх товарів; підвищує конкурентоспроможність товару; сам по собі є 

досить прибутковою справою; є неодмінною умовою іміджу товаровиробника.  

Все розглянуте зумовлює складність, але разом з тим і необхідність 

дослідження, аналізу та оцінки конкурентоспроможність товару. При цьому 

виходять з того, що випуск нового товару, в той час як колишній товар ще не 

вичерпав можливості підтримки своєї конкурентоспроможності, звичайно 

економічно недоцільний. соблива увага приділяється не стільки поліпшенню 

технічних параметрів продукту, скільки зниженню ціни його споживання – як 

свідчить світова практика, саме цей параметр часто стає вирішальним для 

комерційного успіху нового товару, хоча він продається за істотно більш високою 

ціною.  

Відзначено тісний взаємозв’язок між рентабельністю та часткою підприємств 

готельного господарства на ринку: рентабельність підвищується в міру 

збільшення ринкової частки готелю. Істотна увага приділяється фактору 

транспортних витрат, які у сукупних витратах можуть скласти (в залежності від 

виду товару) 10-50% і більше.  

Стратегія підвищення конкурентоспроможність готелю обов'язково повинна 

враховувати рівень конкурентоспроможності країни у відповідних галузях, які 

прямо або побічно впливають на конкурентність готелю.  

Готелі надають свої послуги відповідно до Правил користування готелями  й 

аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг, відповідно до 

Наказу № 19 від 16.03.2004р. Правилами закріплено положення, згідно з яким ціна 

номера (місця в номері), а також форма його оплати встановлюються 

адміністрацією готелю. Готелі різних категорій включають у вартість проживання 

різні набори послуг, які визначаються вимогами, становленими стандартами для 

відповідної категорії готелів. Однакові послуги для готелів однієї категорії є 

додатковими, а для іншої – обов'язковими, і їх вартість включається у вартість 

проживання. Таким чином, виходячи з категорії (зірковості) готелі виконавець 

самостійно визначає перелік послуг, які входять в ціну номера. Відповідно 

адміністрація готелю має право встановити або погодинну, або подобову оплату 

проживання.  

Потрібно відзначити ще один важливий момент: ціна готельних послуг 

залежить ще й від комфортності умов проживання, які надаються споживачу. Як 

правило, за певні умови розміщення (одномісний, двомісний, тримісний номер) у 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%83
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D0%B3%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8
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%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
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%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8
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певній категорії номерів адміністрація готелю встановлює так звані базові ціни, 

розраховані за добу проживання. Крім того, у всіх готелях діють спеціальні ціни, 

які передбачають знижки в порівнянні з базовими цінами. Ціна готельного місця 

залежить від розряду готелю, категорії номера, якості послуги, знижок чи 

надбавок за певні послуги.  

Поряд з обов'язковими послугами, які входять в оплату за проживання, готель 

може надавати гостям і додаткові послуги, наприклад оформлення замовлення 

квитків на потяг, автобус, літак і т.п., оплата послуг перекладача, подача кави або 

чаю в номер за бажанням проживаючого і т.п.  

Основним напрямком конкурентоспроможності готельного підприємства є 

підвищення ефективності експлуатаційної діяльності готелю за рахунок 

покращення послуг і надання нових додаткових послуг. У загальній системі 

готельного пропозиції деякі з послуг не грають великої ролі при формуванні 

прибутку, однак вони сприяють придбанню інших послуг та підвищення 

пропозиції, яка залежить від організаційноїкультури. Ще одна складова 

комерційної конкурентоспроможності готелю виражається зазвичай через 

фірмовий одяг, емблеми, послуги, які властиві тільки цьому готелі і т.д., таким 

чином створюється фірмовий знак готелю.  

Отже, конкурентоспроможність готелю можливо підвищити за рахунок 

надання нових додаткових послуг, з одночасним процесом реконструкції 

і модернізації існуючих готелів. У сервісне обслуговування готельного 

господарства включається безліч різноманітних послуг, який постійно 

доповнюється, видозмінюється і диференціюється в залежності від розмірів 

готелю, його місця розташування, рівня комфортабельності й інших причин.  
 

 

http://ua-referat.com/%D0%92%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
http://ua-referat.com/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BA
http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
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РОЗДІЛ VІ 
 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ, 

ЗМІЦНЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЗДОРОВ’Я 

 

УДК:796.325.077.5 – 053.6                                                            Юліана Андрійчук 

  

ОБҐРУНТУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ШКІЛЬНИХ 

СЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ ВОЛЕЙБОЛУ 

Педагогічний експеримент проводили на базі лабораторії функціональної 

діагностики та фізичної реабілітації Луцького інституту розвитку людини 

Університету «Україна» й у секціях із волейболу шкіл м. Луцька № 20 та № 26. У 

ньому брали участь 190 підлітків, які займаються у шкільній секції з волейболу 

(контрольна група – 98 осіб, експериментальна – 92). 

Школярі контрольної групи займалися за програмою, рекомендованою 

Міністерством для проведення секційних занять із волейболу (Збірник програм 

факультативної, гурткової та секційної роботи фізкультурно-оздоровчого 

напрямку, 2011). Хлопці, які увійшли до експериментальної групи, займалися за 

експериментальною програмою секційних занять із волейболу, спрямованою на 

оптимізацію фізичного стану високорослих підлітків. Підлітки контрольної та 

експериментальної груп мали по три тренувальні заняття на тиждень (6 год.). 

Підґрунтям експериментальної програми стали загальні положення теорії й 

методики фізичного виховання, зокрема розвитку фізичних якостей таких 

науковців, як М. М. Линець, Г. М. Андрієнко (1993), Т. Ю. Круцевич (2000), 

Б. М. Шиян (2003), В. М. Платонов, М. М. Булатова (1995), В. М. Платонов (2004). 

З урахуванням наукових положень цих вчених була розроблена програма, 

розрахована на один навчальний рік: 234 годин, 6 год. на тиждень. Програма 

передбачала проведення бесід, спортивних та рухливих ігор, вправ для розвитку 

фізичних якостей, акробатичних вправ, вправ для розвитку якостей, необхідних 

при виконанні передачі, подачі, нападаючих ударів та блокування, техніко-

тактичних вправ, навчальних та контрольних ігор із завданнями, змагань з 

фізичної, технічної підготовки та волейболу, екскурсій, суддівської практики, 

медико-педагогічного контролю із застосуванням комплексної методики 

оцінювання рівня морфофункціонального та рухового розвитку високорослих 

учнів-волейболістів.  

Розроблена експериментальна програма складалась із трьох етапів. Перший 

етап (вересень-жовтень) був спрямований на визначення рівня 

морфофункціонального та рухового розвитку високорослих учнів-волейболістів 

та адаптацію їхнього організму до фізичних навантажень. Другий етап (листопад-

квітень) був спрямований на покращення фізичного стану високорослих підлітків 

з акцентом на розвиток аеробної витривалості, силової витривалості та гнучкості. 

Третій етап (травень) спрямований на підтримку досягнутого фізичного стану 

високорослих підлітків 14–16 років. 

З урахуванням спрямованості етапів нами було розроблено зміст 117-ти 
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тренувальних занять експериментальної програми. На кожному тренувальному 

занятті експериментальної програми виділяли достатню кількість часу на 

удосконалення аеробної, силової витривалості та гнучкості високорослих 

школярів-волейболістів. Відповідно до рекомендацій О. С. Губаревої (2001) 

засоби, що застосовувались були скомпоновані в окремі блоки: аеробний, силовий, 

стретчинг. Нами було розроблено комплекси вправ для кожного блоку. У аеробний 

блок входили засоби спрямовані на покращення аеробної витривалості, 

функціональної підготовленості та фізичної працездатності високорослих підлітків. 

Зокрема, циклічні вправи (ходьба, біг, стрибки через скакалку), рухливі й спортивні 

ігри (баскетбол, гандбол, футбол). 

Нами визначено оптимальні пульсові режими під час виконання вправ на 

удосконалення аеробної витривалості для високорослих підлітків з різним рівнем 

морфофункціонального та рухового розвитку (табл. 1). Необхідність визначення 

оптимальних пульсових режимів була зумовлена наявністю серед високорослих 

учнів, які займались у шкільній секції з волейболу осіб з різним рівнем 

морфофункціонального та рухового розвитку. Зокрема, у 14 років 46,8 % 

високорослих підлітків мали низький та нижче за середній рівень, 21,8 % – середній, 

та 31,25 % – вище за середній та високий. У 15 років 46,7 % підлітків мали низький 

та нижче за середній рівень, 26,6 % – середній, та 26,7 % – вище за середній та 

високий. У 16-річних підлітків 22,2 % мали низький та нижче за середній рівень, 

22,2 % – середній, та 55,6 % – вище за середній та високий рівень 

морфофункціонального та рухового розвитку. 

Таблиця 1 

Оптимальні величини частоти серцевих скорочень (ЧСС, уд·хв–1) для 

високорослих підлітків 14–16 років з різним рівнем морфофункціонального та 

рухового розвитку під час вправ на удосконалення аеробної витривалості 
 

Рівні 

морфофункціонального та 

рухового розвитку 

Потужність 

навантаження 

(% від МСК) 

ЧСС, уд·хв–1 

Вік, роки 

14 15 16 

Низький та нижче за 

середній 
55–60 109–119 108–118 107–117 

Середній 60–65 120–129 120–128 119–127 

Вище за середній та 

високий 
65–75 130–149 130–148 129–148 

 

Визначення оптимальних пульсових режимів здійснювалася з урахуванням 

результатів експериментальних досліджень щодо морфофункціонального стану 

високорослих підлітків (Г. С. Логачева, 2011; А. В. Смоленський, 

А. В. Михайлова, 2013; Ж. Л. Козiна, 2009), із застосуванням методики 

розрахунку оптимальних величин частоти серцевих скорочень (ЧСС) (E. Second, 

2005) з врахуванням рівнів морфофункціонального та рухового розвитку за 

розробленою нами методикою та літературних даних щодо визначальної 

залежності рівня фізичного стану від величин максимального споживання кисню 

(МСК) (Г. Л. Апанасенко, 2000; В. О. Романенко, 2003). 
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УДК 615.8:645.1(324)                                                                           Марина Вінник 

 

СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ  

СЕРЦЯ 

Хвороби системи кровообігу (ХСК) є однією з найважливіших 

медикобіологічних та соціальних проблем в Україні та світі. ХСК серед населення 

України є основною причиною смерті та складають 67% в структурі смертності 

громадян. Цей показник є одним із найвищих в Європі. 

За статистикою, ішемічна хвороба серця стоїть на першому місці серед причин 

смерті в світі, вражаючи більше 30 мільйонів людей на рік. 

Ішемічна хвороба серця ‒ це атеросклероз коронарних артерій, який виникає 

при їх закупорюванні і звуженні, обмежуючи прохід крові до серця. А без 

адекватного кровопостачання серцю не вистачає кисню і поживних речовин для 

нормальної роботи. Ішемічну хворобу серця класифікують на: раптова коронарна 

смерть, стенокардія, гострий інфаркт міокарда, кардіосклероз, безбольова форма 

ІХС. Ішемія найчастіше виникає, коли серце потребує додаткового кисню. Це в 

основному відбувається під час: фізичної активності; прийому їжі; емоційних 

переживань або стресів; перебування на холодному повітрі. Але ішемія може 

прогресувати до такої міри, що хвороба вже виникає навіть у стані спокою. 

Як розвивається ішемічна хвороба серця? Коронарні артерії – це кровоносні 

судини серця. Вони гладкі й еластичні, що сприяє вільному току крові. 

Жир, що ми споживаємо разом з їжею, починає відкладатись на стінках судин 

ще до досягнення підліткового віку. Далі, з віком, жировий наліт накопичується, 

викликаючи пошкодження стінок судин. У спробі зцілити себе, жирова тканина 

вивільняє хімічні речовини, які сприяють процесу лікування, але роблять 

внутрішню стінку судин клейкою. 

І в результаті, такі речовини, як клітини, що піддалися запаленню, білки і 

кальцій, що рухаються разом з кров’ю, починають прилипати до внутрішньої 

стінки судин. Жир та інші речовини з’єднуються і формують бляшку. Вона 

звичайно ж кріпиться на стінках судин і перешкоджає потоку крові в артерії. 

Розвивається атеросклероз. 

Згодом на внутрішній поверхні артерій утворюються бляшки менших чи 

більших розмірів, та згустки крові ‒ тромби. Все це ще більше звужує прохід 

артерії. Звужена коронарна артерія нерідко сприяє утворенню нових кровоносних 

судин, щоб кров йшла в обхід заблокованої ділянки, доставляючи поживні 

речовини і кисень до серця. Проте, під час фізичних навантажень або стресу нові 

артерії не в змозі поставляти до серцевого м’яза достатню кількість збагаченої 

киснем крові. 

У деяких випадках бляшки та тромби можуть повністю перекривати потік 

крові до серця, викликаючи коронарний синдром. За цією назвою ховаються такі 

серйозні серцеві захворювання, як нестабільна стенокардія, та інфаркт. 

Ознаки ішемічної хвороби 

Найбільш поширений симптом ішемії ‒ це стенокардія або «грудна жаба». 

Стенокардію можна описати як дискомфорт в серці, відчуття тиску, біль, 

оніміння, переповнення, здавлення за грудиною. Ішемію можна переплутати з 
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порушенням травлення або печією. Зазвичай симптоми стенокардії виявляються в 

області серця, але також можуть відчуватися в лівому плечі, руках, шиї, спині або 

нижній щелепі. 

Інші симптоми ішемічної хвороби серця: задишка; нерегулярні і пропущені 

удари серця; прискорене серцебиття; слабкість або запаморочення; нудота; 

підвищене потовиділення. Приділіть цьому увагу і навчіться розпізнавати 

симптоми і ситуації, які можуть їх викликати. Якщо у вас або когось іншого є 

дискомфорт у грудній клітині, особливо в поєднанні з одним або більше 

симптомами, перерахованими вище, то не пізніше ніж через 5 хвилин, викликайте 

швидку допомогу. 

Діагностика і лікування ішемічної хвороби 

Лікар може встановити діагноз ішемічної хвороби серця під час огляду, а 

також за допомогою електрокардіограми (ЕКГ); тестів з фізичними 

навантаженнями; комп’ютерної томографії і інших методів. Ці обстеження 

допоможуть лікарю оцінити ступінь ішемічної хвороби серця, її вплив на функцію 

серця і підібрати найкраще лікування. 

Лікування ішемічної хвороби серця полягає в прийомі медикаментів, 

регулярному відвідуванні лікаря і зміні способу життя. 

Отже, відмова від цигарок, скоректована дієта, підтримання нормального 

артеріального тиску і рівня цукру в крові, слідкування за рівнем фізичної 

активності мають профілактичний вплив на ішемічну хворобу серця. 

 

 

УДК 796.011.1:37.018.523                                                                 Віктор Гордійчук 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ШКОЛЯРІВ У  

КОНКРЕТНИХ УМОВАХ ПРОЖИВАННЯ 

Невтішний стан здоров’я сучасного підростаючого покоління в Україні 

вимагає трансформації фізичного виховання у загальноосвітніх школах. Дані 

медичних оглядів останніх років засвідчують суттєві відхилення у фізичному 

розвитку та стані здоров’я у 80 % дітей шкільного віку. Спостерігається негативна 

тенденція цих показників [4; 3]. 

Фізіологами та гігієністами виявлено низку функціональних, морфологічних 

та рухових особливостей розвитку сільських школярів порівняно з міськими [5; 8; 

3; 7]. Зокрема, якщо науковими дослідженнями кінця минулого століття 

встановлено, що адаптаційні можливості серцево-судинною, дихальної систем на 

дозоване фізичне навантаження характеризувались у випускників сільських шкіл 

економічністю і ефективністю [1], то сучасні дані засвідчують виразну тенденцію 

погіршення фізичного розвитку учнів села [7]. 

Вивчаючи особливості фізичного здоров’я хлопців старшого шкільного віку, 

які проживають у міській і сільській місцевості, В. Дорошенко, Н. Богдановська 

[2008] не виявили достовірних відмінностей. Середні величини 

антропометричних та функціональних показників серцево-судинної системи 

представників обох груп перебували в межах вікових норм [3]. Аналіз ЕКГ також 

не виявив відмінностей у серцевій діяльності сільських і міських школярів. 
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С. Г. Приймак, вивчаючи фізичний стан дітей, які мешкають в різних 

населених пунктах з різним типом господарювання, встановив, що в населених 

пунктах з переважним сільськогосподарським типом він був на відносно 

нижчому рівні, порівняно з населеними пунктами із переважним промисловим 

типом господарювання [6]. 

Порівняльним аналізом фізичного розвитку та м’язової сили у школярів 11−12 

років, які проживають у різних соціально-природних умовах (місто, рівнинні та 

гірські села), виявлено, що показники маси і довжини тіла у дітей 11−12 років у 

більшості вікових груп були різними. Найвищі показники маси тіла 

спостерігалися у хлопців та дівчат рівнинного села, у дівчат і хлопців гірської 

місцевості ці показники були найнижчими. Схожа тенденція спостерігалася і в 

показниках довжини тіла. Найвищий рівень розвитку м’язової сили виявлено у 

школярів 11−12 років, котрі проживають у гірській місцевості [2]. 

Х. Юдкіна [2008], вивчаючи особливості фізичного розвитку першокласників 

міських і сільських шкіл виявила загрозу ожиріння в міських і сільських дітей. 

Не зважаючи на те, що проблемі оптимізації фізичного стану сільських 

підлітків присвячено низку наукових досліджень [1; 6; 7; 9 та ін.] розроблення та 

впровадження у практику ефективних методів і форм організації їх фізичного 

виховання є одним із найактуальніших завдань сьогодення [7]. Урбанізація, 

клімато-географічні та соціально-економічні умови проживання дітей та 

підлітків впливають на їхню адаптацію до навколишнього середовища та на 

фізичний стан. Це потребує диференційованого підходу до організаційно-

методичних засад фізичного виховання [5]. Нині у фізичному вихованню 

школярів характерне впровадження у практику диференціації за різними 

ознаками. 

Вважаємо, що найбільший ефект буде досягатися при комплексному 

врахуванні всіх зазначених ознак через удосконалення змісту, форм та методів 

фізичного виховання, надання йому особистісно-орієнтованого характеру, 

враховуючи анатомо-фізіологічні, вікові особливості фізичного розвитку 

школярів у конкретних умовах проживання. У зв’язку з цим назріває гостра 

необхідність подальшого пошуку підходів до програмування змісту навчального 

процесу з фізичного виховання сільських школярів. 
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ЗАСОБИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ДЛЯ ДІТЕЙ З 

ІНВАЛІДНІСТЮ 

Інвалідність пов’язана не тільки з втратою працездатності, але й обмеженням 

рухової діяльності. У зв’язку з цим дана категорія людей знаходиться у 

вимушених умовах дефіциту рухової активності. Тому інваліди в значній мірі 

піддані негативному впливу гіпокінезії. Забезпечуючи розвиток рухового апарата, 

зміцнюючи здоров’я, підвищуючи працездатність організму, фізичні вправи 

сприяють згладжуванню і подоланню безлічі відхилень. Саме рух здійснює той 

безпосередній зв’язок дитини з навколишнім світом, що лежить в основі розвитку 

його психічних процесів і організму в цілому. Фізична культура має великі 

можливості для корекції й удосконалювання моторики інваліда. Велике число 

фізичних вправ і варіативність їх виконання дозволяють робити добір доцільних 

їхніх поєднань для кожного окремого випадку. Це й обумовлює перевагу засобів 

фізичного виховання перед відновною трудотерапією. 

Гіпокінезія є причиною не тільки зниження функціональних можливостей і 

скорочення термінів професійної придатності, але має високий кореляційний 

зв'язок зі скороченням тривалості життя. Разом з тим результати чисельних 

досліджень свідчать про те, що найбільш фізіологічними й адекватними 

факторами профілактики негативних впливів гіпокінезії є засоби і методи 

фізичної культури. Очевидна доцільність і необхідність профілактики 

негативного впливу цих факторів в інвалідів підкреслює особливу актуальність 

проблеми розробки і впровадження спеціальних комплексів адекватних засобів, 

форм і методів оздоровчої фізичної культури. Специфіка даної проблеми зв’язана 
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в основному з обмеженням можливостей реалізації широкого спектра засобів 

фізичної культури і спорту інвалідів. Основними причинами недостатнього 

розвитку фізичної культури і спорту інвалідів є незрілість суспільної думки про 

необхідність створення для інвалідів умов «рівної особистості»; практична 

відсутність спеціалізованих спортивних споруд, устаткування й інвентарю; 

нерозв'язаність проблем інвалідів в архітектурно-будівельному комплексі, у тому 

числі переміщень на дорогах і транспорті; відсутність професійних організаторів і 

тренерів зі спеціальною підготовкою; відсутність цільового фінансування на 

проведення фізкультурно-оздоровчої роботи; низька мотивація самих інвалідів до 

самовдосконалення, до виховання характеру і самодисципліни. 

Фізична культура і спорт для цієї групи населення можуть виступати як 

ефективний засіб реабілітації і соціальної адаптації. Заняття з фізичної культури і 

спорту є для інвалідів факторами поліпшення самопочуття, підвищення рівня 

здоров’я і рівня фізичної підготовленості, задоволення потреби в спілкуванні, 

розширення кола знайомств, самореалізації при занятті спортом. 

Головними задачами організації оздоровчих занять фізичними вправами є 

використання засобів фізичної культури і спорту в соціальній, фізичній і 

психологічній реабілітації; залучення інвалідів до регулярних навчально-

тренувальних занять за місцем їх роботи, навчання, проживання. 

Одним з розділів цієї роботи є надання практичної і методичної допомоги 

колективам фізичної культури в роботі до розвитку як окремих груп, секцій 

інвалідів на підприємствах, спортивних спорудженнях, так і районних, міських 

фізкультурно-оздоровчих клубів. створення збірних команд міста, країни для 

участі в змаганнях різного масштабу, у тому числі і міжнародних. Серйозна увага 

приділяється питанням наукового обґрунтування фізичної культури і спорту 

інвалідів різного профілю і наданню допомоги по впровадженню науково 

обґрунтованих розробок з питань оздоровчої фізкультури і спортивно-масової 

роботи серед осіб з інвалідністю у життя. 

Отже, спорт інвалідів є організованою формою вторинної профілактики, 

необхідної для збереження результатів, досягнутих у процесі лікування і 

реабілітації.В ході обстеження було виявлене істотне відставання рівня розвитку 

витривалості в інвалідів. Найбільший приріст витривалості спостерігається у віці 

11–14 років, швидкісно-силових якостей – у 9–12 років. 

 

 

УДК.796 035+615.82                                                                         Борис Заблоцький 

 

ЛІКУВАННЯ СТЕНОКАРДІЇ 

Лікування стенокардії зводиться до припинення нападу, переважно за рахунок 

застосування швидкодіючих судинно-розширюючих препаратів, в першу чергу 

нітрогліцерину; відновлення і покращення коронарного кровообігу; усунення 

чинників, що викликали його, а потім - використання засобів, що запобігають 

повторним нападам. При лікуванні стенокардії велике значення має руховий 

режим, за рахунок правильної організації якого, можна уникнути тих фізичних 

навантажень, що спричиняють напади. При нестабільній стенокардії і 
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передінфарктному стані призначають переважно постільний режим [5].  

Лікування стабільної стенокардії. Основу медикаментозної терапії стабільної 

стенокардії складають три групи антиангінальних препаратів (нітрати, 

бетаблокатори, антагоністи кальцію), антитромбоцитарні засоби, гіполіпідемічні 

препарати, а також метаболічна терапія [1]. 

1. Нітрати: нітрогліцерин, нітросорбід, ізосорбід динітрат (кардікет), ізосорбід 

5-мононітрат (олікард), нітрогліцерин-ретард (сутак, нітронг), нітрогліцериновий 

пластир або вазодилятори з нітратоподібною дією: молсидомін (корватон, 

сіднофарм), а також нікорандил. 

2. Бета-адреноблокатори: атенолол (тенормін), бетаксолол (локрен), 

метопролол (корвітол, егілок, ретард), метопролол-ретард, бісопролол.  

 3. Антагоністи кальцію: верапаміл (ізоптин), дилтіазем (ділзем, карділ), 

ніфедипін (корінфар, адалат), амлодипін (норваск емлодин). 

4. Антитромботичні препарати: аспірин, тиклопідин (тиклід), непрямі 

антикоагулянти (варфадин). 

5. Гіполіпідемічні препарати: 

 -статини: аторвастатин, ловастатин, правастатин, симвастатин, флувастатин; 

 -фібрати: безафібрат, гемфіброзил, і ципрофібрат (ліпантил). 

 6. Метаболічні препарати: триметазидин (предуктал MR), мілдронат, 

кверцетин. 

Нітрогліцерин залишається незамінним засобом для ліквідації приступів 

стенокардії. Під час приступів нітрогліцерин приймають під язик, або в формі 

аерозоля. Повторні дози нітрогліцерину приймають з інтервалом у 5-10 хвилин. 

Антиангінальна дія ізосорбіду динітрату проявляється дещо пізніше ніж 

нітрогліцерину, але ефект зберігається довше. Нітрати треба приймати з 

інтервалом у 7-12 годин, тобто 2-3 рази на день [3].  

Бета-адреноблокатори в першу чергу рекомендують особам, які перенесли 

гострий ІМ. Вони зменшують імовірність виникнення повторного ІМ. 

Антагоністи кальцію рекомендується при наявності протипоказів для 

призначення бета-адреноблокаторів, або коли вони викликають значні побічні 

ефекти. 

Для лікування стенокардії найчастіше застосовують амлодипін або ретардні 

форми ніфедипіну. Досить ефективною є комбінація ретардного ніфедипіну або 

амлодипіну з бета-адреноблокаторами при непереносимості нітратів. 

Виходячи з сучасних уявлень, комбінація трьох антиангінальних препаратів не 

має переваги над призначенням двох вказаних антиангінальних засобів. У деяких 

хворих засобом вибору є предуктал МR двічі на добу у формі монотерапії або у 

поєднанні з одним або двома антиангінальними препаратами. Бажано курсове 

лікування тривалістю 2-3 місяці. 

Лікування нестабільної стенокардії. Лікування нестабільної стенокардії: 

 1. Госпіталізація в ургентному порядку; 

 2. ліжковий режим; 

 3. корекція факторів ризику; 

 4. нітрогліцерин під язик або внутрішньовенно (при наявності больового 

синдрому, який не знявся таблетками); 
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 5. кардіоселективні бета-блокатори (при відсутності протипоказів) або 

антагоністи кальцію (верапаміл, дилтіазем); 

 6. наркотичні анальгетики при больовому синдромі, який не ліквідується 

антиангінальними засобами; 

 7. гепарин або низькомолекулярні препарати гепарину з метою попередження 

тромбоутворення; 

 8. аспірин 1-2 мг на кг ваги тіла один раз на добу (знижує летальність і ризик 

розвитку ІМ); 

 9. планова коронароангіографія для оцінки характеру ураження вінцевих 

артерій і доцільності проведення ангіопластики чи аортокоронарного 

шунтування; 

 10. коронарна ангіопластика або аортокоронарне шунтування рекомендується 

хворим з рефрактерною до лікування стенокардії. 

Антитромбоцитарна терапія застосовується у всіх хворих на нестабільну 

стенокардію. Вона включає антитромбінові та антитромбоцитарні препарати, які 

здатні знизити захворюваність та летальність від ІМ. До цих препаратів належать 

гепарини: надропарин (фраксипарин), еноксипарин (клексан), дельтапарин, 

фрагмін. Звичайний гепарин починають вводити внутрішньовенно по 5000-10000 

Од, а пізніше по 5000 Од через 6 годин підшкірно з поступовим зниженням дози 

через кожні 2-3 доби. 

Протипоказами до призначення гепарину є кровотеча, тромбоцитопенія, 

загострення виразкової хвороби шлунка та 12-палої кишки, а також загроза 

геморрагічного інсульту чи субарахноїдального крововиливу [2].  

Аспірин належить до найчастіших застосовуваних антитромбоцитарних 

засобів. У перші три доби захворювання доцільно приймати аспірин у дозі 325-

500 мг. В подальшому дозу рекомендують знизити до 1-2 мг на кг маси тіла (80-

160 мг/день). 

У випадках непереносимості або протипоказів до застосування аспірину 

призначають тиклопідину сульфат (тиклід і патон) у дозі 250 мг двічі на добу. 

Ефект настає через 24 - 48 годин [4].  
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УДК 316.614:37                                                                                Оксана Закусило  

ІНКЛЮЗІЯ: ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ 

В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Сьогодні усе ширше почали використовувати термін «діти з особливими 

освітніми потребами», який робить наголос на необхідності забезпечення 

додаткової підтримки в навчанні дітей, які мають певні відхилення в розвитку, що 

не дають їм змоги користуватись тими освітніми послугами, що надаються 

школами в місцевій громаді. 

Поняття «діти з особливими освітніми потребами» широко охоплює всіх учнів, 

чиї освітні проблеми виходять за межі загальноприйнятої норми. Воно стосується 

дітей з особливостями психофізичного розвитку, обдарованих дітей та дітей із 

соціально вразливих груп. Термін «особливі освітні потреби» тісно пов’язаний з 

поняттям «інклюзія», що в широкому змісті означає процес збільшення ступеня 

участі всіх громадян у соціальному житті. 

Інклюзивному навчанню присвячені роботи  Н. Макаренко,  Л. Никонової, 

Н. Софій, І. Єрмакової, в яких не лише розповідається про особливості такої 

освіти, а й наводяться приклади застосування її в дитячих садочках, школах, 

вищих навчальних закладах України.  

Наша держава на шляху впровадження інклюзивної моделі освіти робить певні 

кроки. Характерно, що з розвитком демократичного суспільства, яке гарантує 

право кожного громадянина на активну участь у житті цього суспільства, 

приходить нове розуміння понять «інвалідність», «вади розвитку», «інтеграція» 

тощо. Нині всі згадані вище терміни щодо дітей поступаються новому – «діти з 

особливими освітніми потребами», що однаковою мірою стосується як 

інвалідності у важкій формі, так і помірних за ступенем порушень. Однак 

спроможність вчитися не лише залежить від стану окремих органів або ж їх 

фізіологічної функціональності, а, радше, від психологічної функціональності. 

Таким чином, акцент зсувається від внутрішніх проблем дитини до системи 

освіти, яка надає їй підтримку у навчанні, визнає її сильні якості та задовольняє 

всі її індивідуальні потреби. 

В основних законах України про освіту донедавна зустрічались такі терміни: 

«діти, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку» та 

«особи, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку» і не можуть 

навчатися в масових навчальних закладах. Всі вони відображають медичну 

модель ставлення до людей з особливими потребами, яка розглядає ваду здоров`я 

як характеристику особи, що може бути спричинена хворобою, травмою чи 

станом здоров`я і, відповідно, потребує медичного або ж іншого втручання з 

метою «корекції» проблеми. Природно, що реакцією суспільства в контексті 

медичної моделі є забезпечення лікування, реабілітації та соціальної допомоги, 

такої як спеціальна освіта та пенсія. Іншими словами – ставиться за мету зробити 

життя людини з особливими потребами до певної міри «нормальним» шляхом 

забезпечення їй, зокрема, економічних та освітніх можливостей.  

З часу ратифікації Україною Конвенції ООН про права дитини дедалі більшого 

визнання та поширення набуває соціальна модель ставлення до людей з 
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особливими потребами, яка більше пов`язана з дотриманням прав людини. На 

противагу медичній моделі, соціальна модель розглядає розлади здоров’я як 

соціальну проблему, а не як характеристику особистості, оскільки ця проблема 

зумовлена – непристосованістю оточення, включаючи ставлення до людей з 

особливими потребами, виробничі норми, архітектурну безбар’єрність й 

транспорт. Саме зміна ставлення суспільства до людей з інвалідністю є 

найголовнішим моментом, який дасть поштовх до розвитку інклюзивної освіти в 

Україні. Широке впровадження такої освіти у західних країнах стало наслідком 

поширення соціальної моделі розуміння інвалідності. За такої філософії 

розмежовуються поняття фізичних порушень й інвалідності. Фізичні порушення 

сприймаються як серйозні захворювання, від яких ніхто в цьому житті не 

застрахований. Відтак люди з фізичними обмеженнями сприймаються як звичайні 

члени суспільства, адже кожна людина є унікальною.  

Сьогодні інклюзивна освіта означає включеність усіх дітей (за винятком 

крайніх ступенів фізичного чи розумового недорозвинення) в освітнє життя 

школи за місцем проживання; головним завданням інклюзивної школи є 

створення системи, яка б задовольнила потреби кожного, а головною метою – 

надання можливості усім бажаючим найбільш повного включення в соціальне 

життя громади.  

Отже, інклюзія – це система освітніх послуг, що ґрунтується на принципі 

забезпечення основного права дітей на освіту та права навчатися за місцем 

проживання, що передбачає навчання в умовах загальноосвітнього закладу. Її слід 

розуміти як реформування масових шкіл та перепланування навчальних 

приміщень таким чином, щоб вони відповідали потребам усіх дітей без винятку. 

Цей термін виявився таким, що найбільш точно визначає й описує процес рівного 

співіснування в освітньому середовищі людей і, перш за все, дітей з різними 

потребами.  

Модель інклюзивної освіти передбачає не тільки відповідну архітектурну 

адаптацію школи, але і зміну ставлення педагогів, дітей, адміністрації школи до 

самого процесу навчання «особливих» дітей. Обов’язковою умовою діяльності 

цих закладів є створення середовища для якісної освіти, формування життєвих 

навичок, адаптації учнів до життя в нових соціальних умовах. Інклюзивні освітні 

заклади повинні забезпечити спектр необхідних послуг відповідно до різних 

освітніх потреб таких дітей. Але практика свідчить, що не кожен заклад може 

реалізувати ці завдання в оптимальному режимі. У зв’язку з цим, особливої 

актуальності набуває вивчення досвіду організації інклюзивної освіти дітей з 

особливими навчальними потребами у навчально-виховних закладах України та 

удосконалення його для підвищення ефективності вітчизняної системи освіти й 

виховання дітей зазначеної категорії.  
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УДК:796.325.077.5 – 053.6                                                           Катерина Куртєва 

 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНОГО 

КОНТРОЛЮ В СФЕРІ ОЗДОРОВЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ 

В буденні сучасного благополучного суспільства питанням зміцнення здоров’я 

та підвищення рівня загальної фізичної підготовки підростаючого покоління 

приділяється особлива увага.  

Ключовим принципом фізичного виховання є його оздоровча спрямованість. 

Основним змістом якого є досягнення найбільшого оздоровчого ефекту від занять 

фізичною культурою. 

Комплексна програма з фізичного виховання має вирішувати завдання не 

тільки освітнього та виховного напрямків, а передусім оздоровчого. А щоб 

успішно планувати та вирішувати завдання оздоровчого направленості має 

відбуватися тісна співпраця між працівниками медичних та освітніх установ.  

Відповідно до Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним 

вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого 

спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства освіти і 

науки України від 20 липня 2009 р. № 518/674, МПК є частиною медичного 

обслуговування учнів. 

Варто виокремити завдання медико-педагогічного контролю, впровадження 

яких передбачено вищезгаданим наказом: 

 - визначення рівня фізичного розвитку, стану здоров’я, функціональних 

можливостей організму та рівня розвитку рухових навичок учня з метою 

диференціації засобів і форм фізичного виховання та дозування фізичного 

навантаження; 

 - систематичне спостереження за динамікою показників фізичного розвитку, 

стану здоров’я та розвитку локомоторної функції учня під впливом фізичних 

вправ, загартування та інших засобів біокорекції для оцінки їх оздоровчого 

ефекту 

 - виявлення функціональних відхилень і ранніх симптомів хвороб, що 

виникають під час занять фізичною культурою; 

 - профілактика шкільного, в тому числі спортивного, травматизму; 

 - проведення санітарно-просвітницької роботи та гігієнічного виховання 

учнів. 

На сьогоднішній день забезпечення медико-педагогічного контролю 

працівниками освітніх установ зводиться переважно до ведення та заповнення 

медичних карт і організації та обліку  щеплень. Існуюча схема співпраці 

працівників амбулаторно-полікліничних з освітніми установами полягає 

переважно в проведенні профілактичних медоглядів за для визначення медичної 

групи для занять фізичною культурою. 

Глобально можна сказати, що сучасний рівень організації медико-

педагогічного контролю в нашій країні не повністю виконує покладених на нього 

завдання. 

Основні проблеми, які варто виділити, полягають в: 
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1. Недостатньому рівні діагностиці проблем опорно-рухового апарату; 

2. Відсутності співпраці медичних працівників з вчителем фізичної культури 

з приводу розробки та впровадження оздоровчих програм; 

3. Відсутність здійснення нагляду і фіксування динаміки зміни рівня 

локомоторних функції під час впровадження оздоровчих програм.  

При здійсненні профілактичних оглядів не завжди достовірно оцінюється стан 

здоров’я, рівень фізичного розвитку та фізичної підготовленості, оскільки часто 

не використовуються функціональні методи дослідження. Перевага надається 

візуальному огляду та оціночному досвіду лікаря-спеціаліста, що з одного боку 

спрощує проведення медоглядів, а з іншого дуже сильно знижує рівень 

діагностики. Методика візуального огляду, в основу якої покладено 

спостереження симетричності рівнів талії, клубових кісток та сідничних складок 

не може врахувати зміщень, що відкриваються при динамічних тестах, або не 

враховують функціонально слабкі м’язи, що можуть бути виявлені при 

застосуванні мануально-м’язевого тестування. На даний час освітні програми 

медичних установ не містять в собі вивчення поглибленого тестування. Тому 

оціночний досвід різних лікарів може суттєво відрізнятися як між собою, так і від 

реального стану опорно-рухового апарату. 

Низький рівень діагностики не дозволяє в подальшому провести більш 

детальну диференціацію стану здоров’я учня, урахувавши рівень деформації 

опорно-рухового апарату. На приклад, виділити в окремі групи сколіоз в 

поперековому відділі, сколіоз грудного відділу та сколіоз шийного сегменту. 

Оскільки причини виникнення сколіозу в різних відділах хребта є різними, тому 

для кожного сегменту комплекс оздоровчих вправ має бути унікальним. А 

розробка такої індивідуальної програми оздоровлення може бути лише при тісній 

співпраці лікаря з вчителем фізичного виховання. 

І як наслідком підбору оптимальної програми стане необхідність фіксації 

динаміки змін локомоторних функцій учня через певний проміжок часу. Задача 

такої фіксації змін полягає в перевірці результатів, що вдалося досягнути завдяки 

оздоровчим заходам, для того, щоб при необхідності відкоректувати саму 

програму, або рівень її навантаження. 

Отже на сьогоднішній день певні організаційні проблеми не дають змогу 

широкої реалізації оздоровчої функції фізичного виховання в навчальних 

закладах. Але в рішенні цих проблем схований великий потенціал плідної 

співпраці медичних і освітніх працівників у напрямку створення планового та 

керованого оздоровчого процесу в межах навчального закладу. 

 

 

УДК 796.01:156.91                                                                              Юлія Мохнар 

 

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ІНСУЛЬТІ 

З кожним роком з’являються нові дані про велике зростання частоти й 

тяжкості захворювань серцево-судинної системи. Актуальність проблеми 
фізичної реабілітації зумовлена поширеністю цієї патології, важкістю перебігу та 
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лікування. Це обумовлює постановку завдань, пов’язаних не лише з лікуванням, а 

й із проведенням комплексу профілактичних та реабілітаційних заходів. 
Статистичні матеріали свідчать, що в Україні смертність від серцево-судинних 

захворювань останнім часом зросла до 337,9 випадків на 100000 населення. Лише 

при ревматичних хворобах серця відзначено незначне зниження смертності (на 
18,3 %). Смертність серед чоловіків від серцево-судинних захворювань, в 

основному від ішемічної хвороби серця, зросла в США у віці 35–44 роки на 60 %, 

у віці 45–65 роки – на 16,33 % , серед молодих людей до 31 року – на 5–15 %. 
Швидке розповсюдження серцево-судинних захворювань в економічно 

розвинутих країнах пов’язано з соціально-культурними умовами. Серед них 

важливу роль відіграє зниження фізичної активності населення. Стрес і конфлікти 
в сучасному суспільстві також сприяють широкому поширенню серцево-

судинних захворювань.  

Мета дослідження.Теоретично обґрунтувати значення фізичної реабілітації та 
засобів лікувальної фізичної культури у післяінсультних хворих. 

Інсульт – це гостре порушення мозкового кровообігу, тобто розрив, спазм або 

закупорка однієї з судин мозку. 
Основним методом реабілітації інсультних хворих з порушеннями рухів 

(парези – часткова втрата рухливості), порушення статики і координації) є 

лікувальна фізкультура (кінезотерапія), в задачі якої входити відновлення (повне 

або часткове) об’єму рухів, сили і спритності в уражених кінцівках, функції 
рівноваги, навичок сомообслуговування. 

Ходьба – відмінний спосіб для багатьох хворих, що перенесли інсульт, почати 

шлях до оптимального стану здоров’я. 
Основою мовної реабілітації є заняття з логопедом – афазіологом або 

нейропсихологом в поєднанні з виконанням домашніх завдань. Заняття по 

відновленню мови. 
Одним з грізних ускладнень постінсультного періоду є наростання тонусу 

(спастичності) в м’язах уражених кінцівок. Заходи, направлені на зменшення 

спастичності і запобігання розвитку контрактур, включають: лікування 
положенням (укладання кінцівок з використанням спеціальних лонгет на 2 години 

(1–2 рази на день) так, щоб м’язи, в яких спостерігається підвищення тонусу, були 

розтягнуті); масаж в тих м’язах, де тонус підвищений (наприклад, в згиначах 
передпліччя, кисті, пальців і розгиначах гомілки), застосовується лише легке 

погладжування в повільному темпі, а в м’язах-антагоністах, де тонус або не 

змінений, або злегка підвищений, використовуються розтирання і неглибока 
розминка в більш швидкому темпі; теплолікування – парафінові або озокеритові 

аплікації на спастичні м'язи; призначення міорелаксантів. 

Призначення своєчасного лікуванняхвороб серця значнознижуєризик 
розвиткуінсультів. Тому,пацієнтиз миготливою аритмією,інфарктом міокарда, 

ревматичнимиураженнямисерця,інфекційним ендокардитом повинні 

старанновиконуватипризначення лікаря та усунути поможливості фактори 
ризику. Артеріальна гіпертензія є фактором розвитку інсульту головного мозку. 

Однак, її виявлення і лікування дозволять значно зменшити ризик виникнення 

інсульту. Доведено, що своєчасна корекція артеріального тиску знижує ризик 

розвитку інсультів. 
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Завдяки застосуванню сучасних методик фізичної реабілітації для хворих із 

захворюваннями серцево-судинної системи досягається нормалізація роботи 

серця; відновлюється функціональний стан серцево–судинної системи; організм 

хворого поступово адаптується до фізичного навантаження. Існують програми 

занять ходьбою, ходьбою-бігом підтюпцем, їздою на велосипеді, що знаходиться 

в стаціонарному положенні. Ці види фізичного навантаження рекомендуються 

хворим, що перенесли інсульт, так як вони дозволять поступово звикати до 

регулярних занять. 

Перспективним у даному напрямку є подальше вивчення передумов і 

патогенетичних механізмів становлення стійкого синдрому АГ в осіб у стані 

«прегіпертензії», а також створення нових технологій його попередження шляхом 

формування мотивації до підвищення відповідальності за своє здоров’я, пошук 

шляхів зміни акцентів превентивної медицини й реабілітації таким чином, щоб 

особа, яка досі була об’єктом впливу, сама стала активною силою у збереженні 

свого здоров’я. Подальші дослідження потребують вивчення питання 

індивідуалізації змісту фізичної реабілітації при захворюваннях серцево-судинної 

системи. 

 

 

УДК 304.3                                                             Поліна  Надха, Ольга Погодина 

ЗДОРОВЬЕ НАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ТЕХНИЧЕСКОГО 

ПРОГРЕССА 

Проблема сохранения здорового образа жизни неисчерпаема во все времена и 

в каждой нации. Зададим себе несколько вопросов. Что способствовало снижению 

уровня ЗОЖ по стране? Какие изменения в исследуемый нами процесс внесла 

техническая революция? Сможем ли мы вновь поднять актуальность данной 

темы?  И, наконец, какие прогнозы мы имеем уже сейчас?  

Для начала обратимся к статистике. По данным ВЦИОМ, треть взрослых 

россиян не занимается никакими физическими нагрузками, а среди тех, кто 

занимается, только 13% делают это регулярно. За своим питанием следит не более 

49%. Средняя продолжительность жизни в России на 2017 год у мужчин 

составляет 66, 5 лет, а у женщин – 77 лет. Так же 80% россиян имеют хотя бы 

один фактор риска для своего здоровья. Факторы эти стары как мир. Однако, в 

последние десятилетия появился еще ряд факторов, пагубно влияющих на 

здоровье.  

Среди прочих одна из самых актуальных причин, оказывающих пагубное 

воздействие на здоровье человека  в современном мире, является развитие 

технического прогресса. За последние два десятка лет в мире произошел 

технический бум, который привел к сокращению физического труда и к 

увеличению потребности умственного, интеллектуального  труда «у экрана 

компьютера». Сегодня вполне реально заработать на жизнь не выходя из дома. В 

этом человеку помогают верные его спутники: смартфон, планшет, компьютер. 

Но как такие приобретения сказываются на здоровье человека? С появлением 

персональных компьютеров стиль работы многих людей изменился: работать 
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стало удобнее, необходимую информацию стало получать проще и быстрее, но 

вместе с этим сократились и физические нагрузки современного человека, а как 

следствие появился еще целый ряд новых заболеваний. Каждый третий молодой 

человек носит очки или линзы и каждый второй из них страдает от низкой 

остроты зрения из-за большого количества проведенного времени за 

компьютером. Значит ли это, что мы, современные люди, бездумно пользуемся 

информационными технологиями и совершенно не замечаем, как это сказывается 

на нашем здоровье? Или не хотим этого замечать? В русском языке есть такая 

пословица: «пока жареный петух не клюнет» или другая – «пока гром не грянет, 

мужик не перекрестится». Все это о русских людях, об их менталитете. Уместно и 

в нашей статье обратить внимание на данное обстоятельство. Мы по несколько 

часов в день можем проводить за ПК и не думать о здоровье. Наши мышцы 

затекают, глаза краснеют, но мы по-прежнему смотрим в экран, печатаем, 

отправляем и принимаем письма. И только когда наш организм даст нам явный 

сигнал о том, что боль в мышцах уже невыносима, тогда-то мы и задумывается о 

состоянии своих внутренних органов. Начинаем ходить по специалистам, 

записываемся на прием к врачам,  покупаем дорогостоящие лекарства, 

приобретаем путевки на лечебные курорты, платим большие деньги за массаж, 

проходим дополнительные обследования. Получается, что человек зарабатывает 

себе на лечение? Сначала колоссальное количество времени тратиться на работу 

за компьютером, а затем полученные деньги уходят на восстановление здоровья, 

утраченного от этой работы. Похоже на абсурд, не правда ли? 

Естественно, мы не первые, кто актуализирует данную проблему. В 2009 году 

стартовала государственная программа «Здоровая нация – здоровая Россия». Этот 

проект был создан и профинансирован в поддержку и пропаганду здорового 

образа жизни россиян. Было выявлено, что население нашей страны не отдает 

приоритет физической культуре и спорту. Но спорт – это еще не забота о 

здоровье. Поддерживать физическую форму это хорошо, но осознавать важность 

заботы о своем организме и расставлять приоритеты в поддержание своего 

здоровья куда важнее.  

Имеет место быть прогнозу, что технический бум скажется в дальнейшем и на 

наших потомках. Смартфоны мы всегда имеем при себе. Не секрет, что каждое 

техническое средство излучает определенные волны. Концентрация излучения 

гаджетов различна. Отразится ли это на генетике? Ведь это так же одна из 

составляющих нашего здоровья. Безусловно, прогнозы не могут быть 

однозначными, поэтому вопрос остается открытым. Здесь же открывается и 

следующий вопрос: а может ли техническая революция, которая ведет к развитию 

нации с одной стороны, но так пагубно влияет на здоровье человека уже сейчас, 

поставить под вопрос вообще  существование нации.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для русской нации не 

характерно заблаговременно заботиться о своем здоровье, поэтому стоит искать 

пути решения, которые смогут привести русского человека к осознанию важности 

здорового образа жизни с учетом нарастающего количества ИКТ. 

Одним из путей может быть и национальная идея – «Здоровые мы – здоровое 

будущее нашей страны!». Также необходимо направить средства массовой 
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информации на поддержку данной идеи. По каждому каналу телевидения 

периодически транслировать хотя бы небольшие физкультурные  минутки  для 

широкого круга зрителей. В прессе давать больше информации о качестве и 

составе продуктов, предлагаемых к употреблению в широких торговых сетях. 

Информировать народ о профилактических мероприятиях, необходимых для 

сохранения здоровья в периоды эпидемиологических и предэпидемиологических 

ситуаций в различных регионах страны. Всячески поддерживать инициативы 

людей, способных и желающих работать на разных условиях (общественных 

началах, официально трудоустроенных) с людьми различного возраста по 

ведению групп здоровья. Сделать максимально доступным посещение 

физкультурных залов для всех людей. 

 

 

УДК  616.(083.98)                                                                                          Олег Резнік 

 

ДОЛІКАРСЬКА ДОПОМОГА ПРИ ГОСТРИХ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ 

СТАНАХ 

Основними ознаками захворювання органів серцево-судинної системи є зміна 

частоти серцевих скорочень, порушення ритму брадикардія, тахікардія, аритмія, 

підвищення або зниження артеріального тиску, загрудинні болі , що віддають під 

ліву лопатку, плече і нижню щелепу, задишка в спокої, що супроводжується 

набряком ніг і синюшністю (ціанозом), набряк легень. 

Гостра судинна недостатність завжди супроводжується різким падінням 

артеріального тиску до 60-70/40 мм.рт.ст., що веде до недостатнього постачання 

мозку киснем і порушень свідомості. Виявляється в різних клінічних варіантах. 

Колапс – різке зниження артеріального тиску, може і не супроводжуватися 

втратою свідомості. 

Непритомність (обморок) – короткочасна втрата свідомості без тривалого 

падіння артеріального тиску. 

Ці стани можуть виникати у страждаючих хронічними захворюваннями і 

практично здорових людей, що реагують на несприятливі умови навколишнього 

середовища, у всіх випадках внутрішньої кровотечі, при різкому болю, при 

зневодненні організму, голодуванні, при сильному емоційному збудженні, 

переляку, при перевтомі, роботі в задушливому приміщенні, швидкому переході з 

положення лежачи в положення сидячи або стоячи, тривалому стоянні на ногах. 

Симптоми: порушення свідомості аж до його повної втрати, відчуття нудоти, 

дзвін у вухах, запаморочення, слабкість, потемніння в очах, людина блідне, 

втрачає рівновагу, падає пульс на променевій артерії не вище 40 ударів на 

хвилину.  

Триває це стан не більше однієї хвилини у дорослих та до 10 хвилин – у дітей. 

Якщо за цей час людина не приходить в себе, то підозрюють колапс. Колапс може 

тривати набагато довше. 

Долікарська допомога при втраті свідомості: 

-укласти на спину без подушки, ноги підняти; 

-відкрити вікно, забезпечити приплив свіжого повітря; 
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-звільнити шию, груди і живіт від одягу, що стискує; 

-піднести до носа вату, просочену нашатирним спиртом; 

-можна збризнути обличчя холодною водою; 

-якщо протягом 3-х хвилин людина не приходить до тями, його слід 

положити в стабільне положення на бік і викликати «екстрену медичну 

допомогу».  

 Якщо при цьому буде відсутній пульс на сонній артерії, необхідно терміново 

приступити до  серцево-легеневої реанімації. 

Стенокардія виникає при звуженні просвіту коронарних судин. Напад може 

виникнути при фізичному навантаженні – стенокардія напруги, або ж у 

спокійному стані, частіше в нічний час – стенокардія спокою.  

Симптоми: гостра стискаючий біль за грудиною (в області серця), в лівій 

половині грудної клітини, вона поширюється в ліве плече, ліву лопатку, іноді в 

ліву половину нижньої щелепи. Приступ триває від декількох хвилин до 

півгодини. 

Долікарська допомога: 

-укласти хворого, дати доступ свіжого повітря; 

-дати хворому під язик таблетку нітрогліцерину або валідолу, аспірину; 

-зробити знеболюючі; 

 Якщо інтенсивність болю не знижується через 5 хвилин, то необхідно 

викликати «ЕМД», так як спостережувані симптоми можуть бути симптомами 

інфаркту міокарда. 

Інфаркт міокарда – омертвіння (некроз) ділянки серцевого м’яза в результаті 

порушення її кровопостачання через звужених судин серця або тромбу в них.  

Ознаки:  

-локалізація болів така ж, як і при стенокардії, але інтенсивність болю значно 

більше; 

-іноді спостерігається шлункова форма інфаркту, при якій сильні болі 

з’являються в області шлунка; 

-спостерігається нудота і блювота. 

Долікарська допомога: 

-терміново викликати «ЕМД»; 

-до її прибуття забезпечити абсолютний спокій ,стабільне положення,доступ 

свіжого повітря; 

-дати нітрогліцерин  під язик, аспірин; 

-при відсутності ефекту прийом нітрогліцерину повторити в поєднанні з 

болезаспокійливими засобами. 

 
 

УДК 612.822:796.05                                                                      Альона Романюк  

НЕЙРОФІЗІОЛОГІЧНІ ТА ВЕГЕТАТИВНІ КРИТЕРІЇ  

КОМПЛЕКСНОГО ОЦІНЮВАННЯ ПЕРСПЕКТИВНОСТІ ОСІБ ДО 

ЗАНЯТЬ ФУТБОЛОМ І СПРИНТОМ 

У спорті високих досягнень важливе місце займає розробка методів 
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діагностики не лише психічного стану спортсмена, але і його когнітивних та 

вегетативних функцій підготовленості й перспективності в обраному виді спорту. 
Для успішного управління процесом спортивного тренування тренер повинен 

мати інформацію про стан перспективності юного спортсмена, щоб забезпечувати 

досягнення поставленої мети [1, 2, 3, 4]. Для одержання об’єктивної інформації 
ми розробили та пропонуємо можливі норми на основі комплексного вивчення 

різних сторін підготовленості спортсмена, а саме його когнітивних, вегетативних і 

психофізіологічних функцій. 
На основі отриманих нами результатів дослідження сформовано шкалу рівня 

комплексної оцінки перспективності спортсмена в обраному виді спорту (спринт 

або футбол). У табл. 1 відображено результати обстеження спортсменів, які 
займаються спринтом; у табл. 2 – футболістів.У табл. 3 приведено класифікацію 

інтегрального індексу функціонального стану нейрофізіологічних і вегетативних 

властивостей у футболістів та спринтерів. Завдяки розрахунку інтегрального 
індексу встановлено максимальну суму балів – 25 та мінімальну – 5. 

Провівши аналіз розподілу висококваліфікованих футболістів і спринтерів за 

рівнем нейрофізіологічних та вегетативнихособливостей, спортсменів із низькими 
значеннями інтегрального індексу – ≤ 5 балів та нижче за середні 6–10 балів, 

серед кваліфікованих футболістів і спринтерів були відсутні. Із загальної кількості 

гравців 25 % – це футболісти (п’ять осіб) та 50 % (10 осіб) спринтерів віднесено 

до групи з високим інтегральним індексом нейрофізіологічних і вегетативних 
особливостей. У них інтегральний індекс дорівнював 21–25 балів. 

Таблиця 1. 

Критерії комплексної оцінки перспективності спортсмена в спринті 

Показники 

Бали 

5 4 3 2 1 

МСМК, МС, КМС III–I розряд 

Когнітивний компонент 

1 Латентність Р3 (Р3–Р4), мс ≤ 266 267–271 272–274 275–278 ≥ 279 

2 Амплітуда Р3–N3 (Р3–Р4), мкВ ≥ 4,43 4,42–4,16 4,15–3,99 3,98–3,71 ≤ 3,72 

Вегетативний компонент 

3 SDNN, мс ≥ 89 88–86 85–84 83–80 ≤ 81 

Психофізіологічний компонент 

4 Особистісна тривожність, ум.од. ≤ 29 30–35 36–38 39–43 ≥44 

5 Ситуативна тривожність, ум. од. ≤30 31–36 37–39 40–44 ≥ 45 

Серед усіх спортсменів у 15 футболістів (75 %) та 40 % (вісім осіб) спринтерів 

виявили середній рівень інтегрального індексу (у межах 11–15 балів). Серед 

спринтерів простежено 10 % (дві особи) з вищим за середній значенням 
інтегрального індексу – у межах 16–20 балів. 

Таблиця 2. 

Критерії комплексної оцінки перспективності спортсмена у футболі 

Показники 

Бали 

5 4 3 2 1 

МСМК, МС, КМС III–I розряд 

Когнітивний компонент 

1 Латентність Р3 (Р3–Р4), мс ≤ 251 252–256 257–259 260–263 ≥ 264 
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2 Амплітуда Р3–N3 (Р3–Р4), мкВ ≥ 3,93 3,92–3,54 3,53–3,27 3,26–2,87 ≤ 2,88 

Вегетативний компонент 

3 SDNN, мс ≥63 62–61 60–59 58–56 ≤ 57 

Психофізіологічний компонент 

4 Особистісна тривожність, ум.од. ≤31 32–35 36–38 39–41 ≥ 42 

5 Ситуативна тривожність, ум. од. ≤ 32 31–36 37–39 40–43 ≥44 

 

Таблиця 3. 

Критерії комплексної оцінки перспективності спортсмена у футболі 
№ 

з/п 

Рівень нейрофізіологічних та 

вегетативних властивостей 

Інтегральний індекс 

досліджуваних властивостей 

1 Низький ≤ 5 

2 Нижчий за середній 6–10 

3 Середній 11–16 

4 Вищий за середній 17–20 

5 Високий 21–25 

 

Отже, використовуючи розроблену шкалу комплексного оцінювання, можна 

визначити рівень оцінки перспективності спортсмена в обраному виді спорту, 

ураховуючи не лише фізичні особливості, а й вегетативне забезпечення організму, 

когнітивні особливості кори головного мозку та психофізіологічний компонент 

(рівень ситуативної та особистісної тривожності). 
Список використаних джерел: 

1. Коробейніков Г. В., Дудник О. К., Дрожжин В. Ю. [та ін.]. Технологія діагностики 

психофізіологічних станів у спортсменів-єдиноборців збірних команд України. Актуальні 

проблеми фізичної культури і спорту. 2008. № 14. С. 69–74. 

2. Daniel C. Herman, Debi Jones, Ashley Harrison[etal.].Conclusion may increase the risk of 

subsequent lower extremity musculoskeletal injury collegiate athletes. SportsMedicine. 2017. Vol. 

47.5. P. 1003–1010. 

3. Koya Yamashiro Daisuke Sato, Hideaki Onishi [et.al.]. Skill-specificchan 

gesinsomatosensory-evoked potential sandreaction timesin baseball players. 

ExperimentalBrainResearch, 2013. V. 225, № 2. Р. 197–203. 

4. Nakata H., Yoshie M., Miura A., Kudo K. Characteristicsoftheathletes'brain: 

evidencefromneurophysiologyandneuroimaging. BrainResearchReviews, 2010. V. 62, №2. P. 197–

211. 

 

 

УДК 371:124+378.16:790                                           Олена Томащук, Ніна Деделюк 

 

ФІТНЕС ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛІЗАЦІЇ НЕПОВНОСПРАВНИХ ЛЮДЕЙ  

ЇХ ІНТЕГРАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВО 

Понад 650 мільйонів людей у світі живуть з інвалідністю, що становить у 

середньому 10 % населення. За даними Міністерства охорони здоров’я, в Україні 

проживає 3 млн осіб з особливими потребами. Держава гарантує 

неповносправним соціальну, медичну, психічну та фізичну реабілітацію, у тому 

числі засобами фізичної культури і спорту. Однак, фізкультурно-реабілітаційною 

та спортивно-масовою роботою охоплено менше 40 тисяч інвалідів. Тому 

проблема залучення неповносправних до різних форм рухової активності є 

https://link.springer.com/journal/10072
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Koya+Yamashiro%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Daisuke+Sato%22
http://link.springer.com/search?facet-author=%22Hideaki+Onishi%22
http://link.springer.com/journal/221
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актуальною і сьогодні.  

Рухова активність виявляється у використанні в повсякденному житті різних 

засобів фізичної культури й спорту. Чим ширше коло зв’язків неповносправної 

особи у фізкультурно-оздоровчій діяльності, тим багатше проявляється 

соціалізація особистості. Неповносправна людина зазвичай вибирає той вид 

діяльності, який більшою мірою дозволяє задовольнити виниклу потребу та 

отримати позитивні емоції. За допомогою підібраних й організованих заходів з 

використанням фізичних вправ з різних видів спорту, раціонального харчування, 

режиму праці й відпочинку можна змінювати й поліпшувати показники фізичного 

розвитку та функціональної підготовленості організму. Саме тому фітнес широко 

використовують для зміцнення здоров’я, фізичного розвитку, підвищення 

енергопотенціалу людини, він є важливим засобом її всебічного та гармонійного 

розвитку.  

Слово „фітнес” („to be fit”) перекладається з англійської як „підготовлений” 

або „бути у формі”. Лексема „фітнес” має кілька значень. По-перше, під цим 

терміном розуміють сукупність заходів, які забезпечують різносторонній 

фізичний розвиток людини, покращення й формування її здоров’я. Як правило, 

це: тренування з обтяженнями, які спрямовані на розвиток силових якостей і 

збільшення м’язової маси; аеробні тренування, які спрямовані на розвиток 

аеробних здібностей; удосконалення гнучкості; формування культури харчування 

і здорового способу життя. 

Найчастіше заняття фітнесом відбуваються в спеціальних клубах під 

керівництвом досвідчених інструкторів. Але це зовсім не обов’язкова умова. 

Фітнес – це набагато ширше поняття, ніж просто регулярне відвідування фітнес-

клубу, облаштованого величезною кількістю сучасного обладнання тощо.  

Якщо людина дійсно хочете підтримувати гарну фізичну форму, то можна 

знайти різні способи: ходити на лижах, кататися на ковзанах чи роликах, грати в 

бадмінтон, волейбол, футбол, просто бігати на шкільному стадіоні плавати в 

басейні, – все це буде персональним фітнесом. Чим би людина не займалася, 

головне – регулярність й отримання задоволення від того, що вона робить. І тоді 

фітнес стане невід’ємною частиною життя. Таким чином, можна з упевненістю 

сказати, що фітнес є способом життя, що дозволяє зберегти й зміцнити здоров’я, 

урівноважити емоційний стан й удосконалити фізичну форму. 

Рухова діяльність у формі фізичних вправ дозволяє ефективно формувати 

необхідні вміння й навички, фізичні здібності, оптимізувати тренувальний процес, 

поліпшити стан здоров’я, підвищити працездатність. Дійсно, щоб людина могла 

витримати всі розумові й фізичні навантаження в сучасних умовах, вона повинна 

бути тренованою і загартованою. Якщо існує якась панацея від хвороб, то вона 

значною мірою полягає в здоровому способі життя. 

Якщо людина буде володіти та активно користуватися різноманітними 

фізичними вправами, то поліпшить свій фізичний стан і рівень фізичної 

підготовленості, показники фізичного здоров’я. Роль рухової активності в 

зміцненні здоров’я доцільно розглядати як прагнення особистості до 

гармонійного розвитку за допомогою обраного виду спорту або фізкультурно-

спортивної діяльності. 
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На сьогоднішній день особливого значення набуває реабілітаційний фітнес для 

тих людей, яких у зв’язку із захворюваннями і вкрай низьким рівнем фізичної 

підготовленості традиційні форми занять фізкультурою не задовольняють в 

повній мірі. Для людей, що мають серйозні проблеми зі здоров’ям, в залежності 

від виду та важкості захворювання рекомендуються як групові заняття, так і 

персональні тренування. Слід зазначити, що останні, в свою чергу, поділяються 

на індивідуальні, в парах і малих групах – від 3 до 5 чоловік. За останні роки 

кількість занять персональним фітнесом збільшилася на 55% за рахунок тих, хто 

має відхилення в стані здоров’я. 

Основними концептуальними положеннями реабілітаційного фітнесу є: строго 

диференційований підхід з урахуванням характеру і важкості захворювання; 

побудова нових комплексних програм, які враховують досягнення оздоровчого 

фітнесу та лікувальної фізкультури; дотримання принципів оздоровчо-

розвивального тренування. 

Залучення людей з інвалідністю до занять фізичною культурою і масовим 

спортом в Україні – процес трудоємний і досить тривалий за часом, тому 

незважаючи на значні паралімпійські досягнення масовий спорт поки значущим в 

національних масштабах соціальним явищем не назвеш. Сучасний стан проблем в 

організації фізичної культури та масового спорту в Україні вимагає нових форм 

роботи, спрямованих на реалізацію заходів по залученню до систематичних 

занять всіма можливими видами і формами фізичної активності осіб з 

інвалідністю. Досягти максимально можливих успіхів у збільшенні їх чисельності 

можна лише в результаті цілеспрямованих керуючих дій, органічного поєднання і 

об’єднання зусиль державних органів управління, громадських об’єднань, 

організацій фізичної культури і спорту, приватних структур та звичайно мотивації 

самих осіб, що долучаються до масової спортивної діяльності. 

 

 

УДК 376                                                                                                      Оксана Чесак 

 

НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В ПОЧАТКОВІЙ 

ШКОЛІ: ТЕОРІЯ І ДІЙСНІСТЬ 

Навчання та виховання дітей займає чи не найголовнішу роль для 

повноцінного розвитку кожного. Наші предки виховували дітей (наших 

прабабусь, дідусів), наші батьки – нас, а ми – своїх дітей у дусі певного етапу 

розвитку освіти і науки. 

Освіта розвивається досить стрімко, адже чи не щороку з’являються 

нововведення, правки до закону «Про освіту», нові підручники, методична 

література. Попри це, не всі діти мають змогу повноцінно навчатись у школі, у 

закладах вищої освіти. Крім дітей, здорових фізично та психічно, є інші, які 

перебувають під особливою увагою суспільства.  

Відповідно до закону від 23.05.2017 № 2053-VIII «Про внесення змін до 

Закону України «Про освіту»», щодо особливостей доступу осіб з особливими 

потребами до освітніх послуг відбулося розформування інтернатів, створення в 

звичайних школах інклюзивних класів. З етичних міркувань дітей з цієї категорії, 
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які за Законом України «Про освіту» потребують корекції фізичного чи 

розумового розвитку, називають «дітьми з особливими освітніми потребами». 

Особливості освітніх потреб дітей з порушеннями психофізичного розвитку, 

інвалідністю, зумовлюються видами порушень і породженими ними труднощами 

фізичного та психічного розвитку дітей. Це стосується не лише забезпечення 

безбар’єрного доступу їх  до освіти, а й урахування в роботі з ними особливостей 

їхнього розвитку [1]. 

Діти з особливими потребами не завжди можуть з легкістю адаптуватися в 

колектив звичайних школярів у зв’язку з тим, що до них потрібні індивідуальний 

підхід, увага. Одним із перших завдань сучасної школи є реалізація 

компетентностей до кожної дитини. Тобто школа повинна визначити, які методи, 

прийоми і засоби навчання та виховання будуть найбільш ефективними та 

сприятимуть кращому сприйманню невідомої інформації, засвоєнню її та 

виробленню вмінь та навичок, щоб діти змогли з легкістю увійти в суспільство та 

знайти в ньому місце. Індивідуальна навчальна програма для учнів з особливими 

потребами розробляється на основі типової навчальної програми з урахуванням  

їх відповідної адаптації [2]. 

Необхідні умови навчання в інклюзивному класі: покрокові інструкції 

виконання завдань для кращого розуміння етапів завдання; додаткові завдання 

для кращого засвоєння нового матеріалу; друзі-помічники, які дають настанови та 

певні поради; допоміжні комп’ютерні засоби; скорочення змісту матеріалу; 

робота в групах; спрощений виклад теми; дітям дають визначений час на 

виконання кожного завдання; різноманітні форми виконання завдань; 

використання ключових слів; використання опорних схем; перетворення 

мовленнєвого тексту на аудіозапис. 

Асистент вчителя, який працює в інклюзивному класі на уроках, повинен  

забезпечувати виконання навчальної програми та допомагати учням з особливими 

потребами [3]. 

Спостерігаючи за трьома дітьми з особливими потребами в інклюзивному 1 

класі Тартаківської ЗОШ І-ІІІ ст. ДНЗ ім. Петра Саноцького (с. Тартаків, 

Сокальський район, Львівська область), можу зробити власні висновки.  

Отож, перша дитина – дівчинка, хвора на ДЦП, друга – хлопчик-аутист, третя 

– хлопчик з порушенням слуху, мовлення, психічними розладами. На уроці 

читання вчителька дала завдання прочитати хлопчику з аутизмом вірш, він 

відмовився читати – виникла істерика. На всі прохання вчителя – суцільні 

заперечення. Дівчинка з ДЦП ж намагалася виконувати всі завдання, проте 

потребувала допомоги асистента. Хлопчику, який має психічні розлади, 

характерна зміна емоційного стану, часто відбувається неконтрольована агресія, 

як наслідок – перевертає парти, крісла, може іграшку кинути в іншу дитину. 

Вплив на учня має тільки мама, яка допомагає на уроці з навчанням. Через 

виникнення агресії в інших учнів постає страх. 

Коментар вчителя базувався на твердженні, мовляв, складність роботи з 

дітьми з особливими потребами полягає у тому, що вони мають різні діагнози, і 

кожен по-різному реагує на певні чинники. 
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Отже, на мою думку, робота з дітьми з особливими потребами має 

проводитися в умовах інклюзивної освіти, адже таке навчання надає всі умови для 

того, щоб діти змогли адаптуватися саме до навчання в школі, при цьому 

необхідно враховувати діагнози дітей, і спостерігати за дітьми. Через фізичні 

бар’єри дітям з особливими потребами не підходять умови навчання, іншим через 

порушення зору чи слуху недоступні традиційні для звичайної школи способи 

набуття знань. Ще іншим не підходить темп, складність та обсяг навчальних 

навантажень. Якщо учні перешкоджають освітньому процесу – необхідно 

створювати окремі класи в школі, тоді навчання буде ефективним. Враховуючи ж 

досвід львівської школи, можна зробити висновок, що дітям з особливими 

потребами краще навчатись не зі звичайними дітьми, а в створених окремих 

класах. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ-ДОШКІЛЬНИКІВ, 

ЯКІ МАЮТЬ МОВНІ ПОРУШЕННЯ (ЗДО № 39 «Казка» м. Луцьк) 

Постійне зростання числа дітей з відхиленням в розвитку висуває в ряд 

найбільш значущих і пріоритетних корекційний і профілактичний напрямки 

діяльності дошкільних освітніх установ.  

Дошкільний вік – це період активного засвоєння дитиною мови, становлення й 

розвитку всіх сторін мовлення: фонетичної, лексичної, граматичної, зв’язного 

мовлення, засвоєння його виразності та образності [2]. 

У наш час мовленнєві проблеми дітей дошкільного віку стали досить 

поширеним явищем. У дітей з порушенням мовлення спостерігається певні 

відхилення у фізичному розвитку. У них часто спостерігається порушення 

загальної і дрібної моторики, недостатність рухової сфери різного ступеня, 

недорозвинення основних рухів та фізичних якостей, дихання поверхневе, 

порушений м’язовий тонус, дискоординації рухів, загальна моторна невправність, 

порушення рівноваги [1].  

Фізичне виховання – це цілеспрямований педагогічний процес, спрямований 

на формування у дітей рухової активності, на зміцнення здоров'я та загартування 

організму, формування фізичної культури, здорового способу життя, формування 

навичок гігієни. Формування рухової функції – одна з найважливіших складових 

загального розвитку дитини. Рівень розвитку мовлення перебуває у певній 

залежності від ступеня сформованості тонких рухів рук. 
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У роботі з дітьми, які мають порушення мовлення в процесі фізичного 

виховання актуальні такі завдання: розвиток м’язової системи, яка відповідає за 

мовлення і продукування мовлення; коригування моторної сфери, відповідно до 

порушень; вироблення чітких координованих рухів під словесний супровід; 

розвиток фонематичного слуху; розвиток дрібної моторики, навчання 

правильному диханню; розвиток здатності орієнтуватися в просторі; розвиток 

міміки, жестикуляції; формування просторових і часових уявлень; вивчення в 

процесі предметної діяльності різноманітних властивостей матеріалів; розвиток 

координації слова і ритмізованого руху [1]. 

На початковому етапі занять обов’язково потрібно визначити функціональну 

спроможність дітей з метою виявлення та використання їх потенційних 

можливостей. Необхідним також є врахування дефекту розвитку дитини при 

визначенні дозування фізичного навантаження для кожної дитини та корекції 

мовленнєвих порушень. Процес навчання носить ігровий характер, що викликає в 

дітей зацікавленість, позитивні емоції. 

На заняттях з фізичної культури, враховуючи специфіку порушень опорно-

рухового апарату дітей, слід регулярно використовувати такі види вправ: 

•пальчикова гімнастика; 

•дихальні вправи (у підготовчій частині заняття); 

•масаж і самомасаж кистей; 

•декламування віршованих рядків з руховим супроводом (під час рухливих 

ігор та загальнорозвиваючих вправ); 

•вправи на релаксацію; 

•ритмізовані мовленнєві вправи; 

•вправи на утримання рівноваги (гра «чарівні фігури»). 

•коригувальні вправи. 

Необхідно проводити роботу з розвитку правильного мовленнєвого дихання: 

формувати комбіноване діафрагмально-реберне дихання, відпрацьовувати 

плавний довгий видих (подути в музичну трубку, свисток). Вчити дітей 

поєднувати початок видиху з початком мовлення (виконувати дихальні вправи із 

промовлянням звуків, складів, слів у поєднанні із рухами). Особливу увагу тут 

слід приділяти застосуванню вправ за методикою О. М. Стрельнікової. За 

правильністю дихання дитини потрібно стежити не лише під час виконання 

дихальної гімнастики, а й під час іншої рухової активності [3]. 

Ефективним для розвитку мовлення дітей є стимулювання мовленнєвих 

центрів на долонях за допомогою масажу різними предметами. Для цього 

використовуємо м’ячики з пухирцями, масажні щіточки, горіхи, каштани. 

Самомасаж можна використовувати як елемент заняття чи включати до 

комплексу ЗРВ, вправ на релаксацію.  

Ігри на заняттях можна використовувати самостійно або в поєднанні з різними 

ритмічними, логоритмічними, музично-ритмічними комплексами. Ігри вносять 

розмаїтість і емоційність. Часто дитина забуває правильно дихати або зупиняє 

дихання на якийсь час при виконанні рухових завдань. Підтримку правильного 

дихання можна здійснити через організовану участь в наслідуванні звуків. Рухи 

руками, тілом, оплески під час вивчення віршів до рухливих ігор допомагають 
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швидше запам'ятати віршований текст, автоматизувати вимову звуків, розвивають 

увагу, координацію рухів. Ритмізовані мовленнєві вправи допомагають розвивати 

почуття ритму, покращують загальне звучання мови. 

Таким чином, за умови спільної взаємодії вихователя, логопеда, психолога та 

інструктора  з фізкультури буде досягнуто бажаного результату. 
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КРИТЕРІЇ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ПІДХОДУ У ФІЗИЧНОМУ 

ВИХОВАННІ 

Аналіз літературних джерел свідчить, що недостатня ефективність фізичного 
виховання дітей та підлітків полягає у стандартному підході до організації та 

змісту навчально-виховного процесу в загальноосвітніх закладах. 

На думку фахівців, процес фізичного виховання повинен будуватися на основі 
індивідуального і диференційованого підходу. Диференціація навчання покликана 

допомогти школі позбутися необхідності навчати всіх однаково, зменшити 

перевантаження учнів, ураховуючи їхні індивідуальні особливості, створити 
умови для самоствердження й самовизначення кожній особистості, озброївши її 

необхідними знаннями та вміннями.  

Диференційований підхід – це особливий підхід учителя до різних груп учнів, 
організація роботи яких пристосовується до типологічних особливостей школярів 

і різниться складністю, методами та прийомами навчання. 

Під диференціацією розуміють спосіб організації навчального процесу, для 

якого характерне врахування індивідуально-типологічних особливостей учнів 
(здібностей, інтересів, схильностей, інтелекту, статі, фізичного здоров’я, 

морфологічних та функціональних особливостей тощо) об’єднанням їх у 

гомогенні групи (динамічні або сталі), в яких різняться елементи дидактичної 
системи – мета, зміст, методи, форми, результати. 

Загальноприйнятий поділ диференціації на внутрішню (рівнкву) та зовнішню 

(профільну). При цьому головним критерієм виділення даних типів виступає 
наявність або відсутність стабільних груп учнів. 

Під внутрішньою диференціацією розуміють таку організацію навчального 

процесу, за якої індивідуальні особливості учнів ураховуються в умовах роботи 
вчителів у звичайних класах. 

Під зовнішньою диференціацією розуміють таку організацію навчального 
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процесу, за якої для врахування індивідуальних особливостей учнів їх об’єднують 

у спеціальні диференційовані навчальні групи. 

Отже, внутрішня диференціація не передбачає типологічного групування 

суб’єктів учіння, тоді як зовнішня  будується на основі різних форм профільного 

та поглибленого вивчення предметів і відбувається за умови виокремлення 

стабільних, відносно гомогенних груп учнів. 

Рівень фізичної працездатності організму дітей і підлітків детермінований 

складним поєднанням біологічних, соціальних, психічних, екологічних та інших 

факторів. Ці матеріали істотно розширюють уявлення про особливості 

зростаючого організму і формуванні з віком адаптивності і надійності 

фізіологічних функцій. 

Відмінності рівнів фізичної працездатності різних груп дітей і підлітків 

визначається перш за все біологічними особливостями, зокрема статевими, 

віковими, та особливостями фізичного розвитку і статевим дозріванням. В 70 

роках минулого століття ряд авторів писали про рівень розвитку рухових якостей 

дітей якогось віку не вказуючи ні статі, ні спортивної спеціалізації ні ступеня 

тренованості  з тих часів фізичне виховання значно продвинулось в плані 

диференціації в оцінці фізичного стану різних контингентів. 

Дані, отримані різними авторами, про темпи приросту основних рухових 

якостей і дозрівання сомато-вегетативних систем, які їх забезпечують, не 

однозначні і часто спірні, тому що обстежених, як правило, диференціюють 

тільки за календарним віком. Проте у пубертатний період  часто зустрічаються 

випадки, як випередження по біологічному розвитку календарного віку дитини, 

так і відставання біологічного розвитку від календарного, встановлено, що 

функціональні можливості і рухові якості дітей і підлітків у значній мірі залежать 

від стадії біологічного розвитку.  

Отже, соціальна програма фізичного виховання і спорту для дітей і підлітків 

повинна відповідати генетично детермінованним біологічним можливостям і тій 

стадії розвитку, у якій знаходиться організм, який росте. Для чого в лікарському 

контролі за станом здоров’я і розвитку дітей і підлітків важливі прості, але досить 

інформативні показники фазності статевого розвитку, можливість створення яких 

знаходиться в стадії обговорення. 

З педагогічної практики добре відомо, що в ряді видів спорту прискорені 

темпи статевого дозрівання підлітків обумовлюють дещо більші спортивні 

результати в порівнянні з ровесниками, які розвиваються у нормальні строки. 

Однак орієнтація на підлітків акселератів може бути причиною відсіву більш 

здібних, але таких, що повільніше розвиваються дітей. 

Темпи біологічного дозрівання можуть здійснювати як сприятливий, так і 

несприятливий вплив на загальний фізичний, функціональний і руховий розвиток, 

а отже, і на динаміку спортивного удосконалення. Яскраво виражена акселерація 

за даними ендокринологів може бути причиною відхилень в стані здоров’я. У 

цьому полягає одна з небезпек ранньої спортивної спеціалізації. Від чого 

проблема обґрунтування коли, яким видом спорту і з яким фізичним 

навантаженням, якому типу розвитку: прискоренному, базальному або 

ретардованому надати перевагу при спортивному доборі і до нині залишається 
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відкритою. 

Особливості розшарованості різих контингетів дітей і підлітків залежно від 

темпів біологічго дозрівання, специфіка впливу біологічго дозрівання дітей і 
підлітків на їхню фізичну працездатність, проблеми оцінки рухового розвитку 

школярів одного хронологічного віку але різної біологічної зрілості, проблеми 

диференційованих підходів до оптимізації їхньго фізичного стану на сьгодні є 
актуальними і потребують вивчення.  

 

 
УДК 612.8                                                                 Лілія Юхименко, Сергій Хоменко 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ МОЗКУ ТА СЕРЦЯ ПІД ЧАС 

ПЕРЕРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ У ЛЮДЕЙ З РІЗНИМ СТАТУСОМ 

СЛУХОВОЇ ФУНКЦІЇ 
Метою роботи було з’ясувати особливості роботи мозку та серця під час 

переробки інформації вищими відділами центральної нервової системи у людей з 

різним статусом слухової функції. Для цього у 17 чоловіків з нормальним слухом 
та їх 16 однолітків, глухих від народження (середній вік 19 ± 0,5 років) 

досліджували нейродинамічні та вегетативні показники в умовах спокою та під 

час розумової діяльності. 
Для визначення нейродинамічних показників переробки інформації 

використовували 5-хвилинний тест по диференціюванню зорової інформації на 

комп’ютерному комплексі «Діагност-1» у режимі «зворотний зв’язок» за 
методикою М.В. Макаренка [1]. Визначали час виходу на мінімальну експозицію, 

мінімальний час реакції, кількість помилкових реакцій, загальну кількість 

перероблених зорових подразників, швидкість центральної обробки інформації 
(ЦОІ). Реєстрацію спектральних характеристик серцевого ритму (СР) проводили 

на приладі «Cardiolab+» у стані спокою та під час переробки інформації за 

показниками сумарної потужності спектру (Total Power - ТРмс2), потужності 
спектру на дуже низьких (VLFмс2), низьких (LFмс2) та високих (НFмс2) частотах, 

а також ваго-симпатичного балансу (LF/НF). Результати обробляли статистичним 

пакетом програм Excel-2010.  

Встановлено, що кількість перероблених зорових подразників під час 
диференціювання інформації була достовірно більшою у обстежуваних з 

нормальним слухом порівняно такої у глухих (p<0,05). Час виходу на мінімальну 

експозицію сигналу, як і мінімальний час реакції в глухих, були вірогідно 
довшими (p<0,05-0,01), що вказувало на нижчі швидкісні характеристики 

властивостей нейродинамічних функцій. Глухі витратили на ЦОІ достовірно 

більше часу (р≤0,05). З літератури відомо, що ЦОІ-індикатор швидкості та якості 
переробки інформації, що віддзеркалює аналітико-синтетичну діяльність кори та 

інших церебральних структур [2, 3].  

Отже, здорові обстежувані характеризувались кращою результативністю 
виконання тесту, вищою швидкістю диференціювання подразників та часом 

виходу на неї, більшою швидкістю ЦОІ. Глухі відрізнялись нижчими кількісними 

та якісними характеристиками переробки інформації, що, ймовірно, 
демонструвало відносну слабкість активаційних процесів мозку, дефіцит корково-
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підкоркових міжсенсорних зв’язків, недосконалі механізми формування енграм, 

недостатність селективних можливостей [4, 5].  

Враховуючи, що сутність проблеми переробки інформації є складним 

феноменом спільної діяльності мозку і серця, ми застосували кореляційний аналіз 

між досліджуваними фізіологічними параметрами. Встановлено існування 

негативних зв’язків між кількістю переробленої інформації, часом виходу на 

мінімальну експозицію сигналу, часом мінімальної експозиції сигналу, кількістю 

помилок та сумарною потужністю спектру серцевого ритму як у здорових, так і у 

глухих. Отже, чим меншим був час виходу на мінімальну експозицію сигналу та 

коротшим час мінімальної експозиції сигналу, тим більшу кількість подразників 

обстежувані могли переробити при меньшій кількості допущених помилок. Разом 

з тим, у глухих осіб, на відміну від їх здорових однолітків, щільність 

встановлених зв’язків була більшою, а результативність переробки інформації – 

нижчою. З’ясовано, що переробка інформації у глухих супроводжувалась 

більшою напруженістю механізмів вегетативної нервової системи з переважанням 

симпатичної регуляції СР (р≤0,05).  

Виявлені особливості ЦОІ у осіб з різним статусом слухової функції 

вказують на існування різних стратегій обробки інформації мозком та 

вегетативного забезпечення. 

Висновки. 1. Глухі обстежувані характеризувались нижчими кількісними і 

якісними характеристиками переообки інформації та більшою напруженістю 

регуляторних механізмів. 2. Встановлено зв’язки між переробкою інформації та 

часом виходу на мінімальну експозицію сигналу, часом мінімальної експозиції 

сигналу, кількістю помилкових відовідей та сумарною потужністю спектру 

серцевого ритму, які у глухих були щільнішими. 3. Отримані результати можуть 

бути корисними для з’ясування фізіологічних механізмів переробки інформації у 

осіб зі слуховими вадами різного генезу та без них. 
Список використаних джерел: 

1. Макаренко М.В., Лизогуб В.С., Юхименко Л.І., Хоменко С.М. Спосіб визначення 

швидкості центральної обробки інформації вищими відділами нервової системи. - Патент на 

винахід № 106028; Держ. служба інтелект. власності України МПК А 61В5/16, UA № заявки а 

2013 12529; заявл. 25.10.2013; опубл. 10.07.2014, Бюл. № 13. 

2. Иваницкий А.М. Синтез информации в ключевых отделах коры как основа 

субъективных переживаний // Журнал высш. нервн. деят. — 1997, 47 (2) — С. 209-216. 

3. Макаренко М.В., Лизогуб В.С. Швидкість центральної обробки інформації у людей з 

різними властивостями основних нервових процесів // Фізіол. журн. — 2007, 53 (4) — С. 87-92. 

4. Шеповальников А.Н. Формирование межрегионального взаимодействия кортикальных 

полей при речемыслительной деятельности / А.Н Шеповальников, М.Н. Цицерошин // Журн. 

эволюц. биохим. и физиол. – 2004, № 5. - С. 411-422. 

5. Ashley C. Chen, Desmond J. Oathes, Catie Chang et al. Causal interactions between fronto-

parietal central executive and default-mode networks in humans // PNAS 2013; published ahead of 

print November 18, 2013, https://doi.org/10.1073/pnas.1311772110. 

 

 

 

https://doi.org/10.1073/pnas.1311772110


Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 

 186 

 

РОЗДІЛ VII 

 

БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА 

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

УДК 651(477)                                                                   Олена Барашовець, Надія Конон 

 

АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНА ОБРОБКА ДОКУМЕНТІВ 

Аналітико-синтетична обробка документної інформації – це процеси 

перетворення інформації первинного документа, з метою створення вторинного. У 

практиці роботи з науковими документами поняття «наукова обробка документів» і 

«аналітико-синтетична обробка документів» вживаються як рівнозначні. Види 

наукової обробки документів: бібліографічні описи документів, анотування, 

реферування, систематизація шляхом індексування та предметизації. 

Бібліографічні описи подають певний набір відомостей про документи, що 

характеризують їх головні ознаки. В основному зовнішнього характеру, які 

стосуються не стільки змісту, скільки оформлення документа. Бібліографічний 

опис повідомляє користувача про прізвище ім’я по батькові автора, редактора, 

укладача, якщо вони є у документі, назву видання, видавництво, місце, час виходу 

у світ, мову видання, обсяг тощо. За допомогою автора та назви можна дізнатися і 

про зміст документа, галузь до якої він належить. 

Повну характеристику документа надає анотація чи реферат. Анотування – це 

процес складання анотації, тобто стислої характеристики документа або групи, його 

частини, глави, параграфа, розділу з погляду призначення, змісту, форми та інших 

особливостей. 

Анотацію доповнює бібліографічний опис, вони розташовані на звороті 

титульних аркушів, в кінці книг, інформаційних видань, бібліографічних 

покажчиків, картках бібліотечних каталогів. 

Реферат складають під час реферування – короткий виклад змісту наукового 

документа або його частини. В реферат включаємо основні фактичні відомості, 

тези та висновки, необхідні для наукового вивчення документа. Він дає настільки 

повні відомості про зміст, що в більшості випадків користувач інформації не 

звертається до первинного документа. Це особливо важливо для ознайомлення із 

зарубіжними виданнями, одержання яких у нашій країні пов’язане з великими 

коштами та несвоєчасним отриманням. 

Види наукової обробки документів, такі як: складання бібліографічних описів, 

реферування, анотування сформувалися в самостійні наукові дисципліни, що мають 

свою історію, теорію та методику, організацію та використання. Але тільки з 

виникненням теорії інформації вдалося встановити внутрішній зв’язок, 

належність видів наукової обробки до одного виду операцій. Завдяки із 

впровадженням у практику аналітико-синтетичної обробки документів, успішно 

почала діяти автоматизація даних процесів. 

Аналіз і синтез – це загальнонаукові методи пізнання. Аналіз передбачає 
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роз’єднання або розчленування об’єкта, вивчення складових, виявлення 

властивостей тощо. Синтез – це поєднання, складання, з’єднання різних елементів 

в єдине ціле, взаємозв’язок його частин та властивостей. Розглядаючи аналіз і 

синтез як загальнонаукові методи дослідження, їх одночасно розглядають і як 

прийоми, що дають змогу багатоаспектно характеризувати документи. Таке 

розуміння аналізу і синтезу пояснюється тим, що в документах відображені 

результати, досягнуті на тому чи іншому ступені процесу пізнання. В 

документах відображається, яким чином незнання перетворюється в знання, як 

неповне, неточне знання стає більш повним і точним. Анотування, реферування 

досить чітко відтворюють цей шлях. Аналітико-синтетична обробка не тільки 

відображає хід аналізу і синтезу в процесі пізнання, а й широко сама використовує 

дані методи. 

Аналіз і синтез здійснюються у логічній єдності, вони неподільні в ході 

аналітико-синтетичної обробки і відбуваються паралельно, тобто доповнюють одне 

одного. Кожному виду наукової обробки притаманне певне співвідношення аналізу і 

синтезу, певний рівень проведення їх. Аналіз і синтез, що здійснюються при 

складанні бібліографічного опису, значно простіші, ніж у процесі анотування, 

реферування, індексування тощо. 

У наслідок аналітико-синтетичної обробки первинних документів одержують 

вторинні документи, або, як ще їх називають, документи другого ступеню: 

бібліографічні описи, анотації, реферати, скорочені переклади, бібліографічні огляди 

тощо, можуть бути організовані в різноманітні джерела вторинної інформації, бази 

та банки даних, інформаційно-пошукові системи або комплекси. Такі системи 

бувають традиційними це: бібліотечні та бібліографічні каталоги, бібліографічні та 

фактографічні картотеки, бібліографічні покажчики, різноманітні інформаційні 

видання тощо. Процес створення таких систем розглядається як сукупність 

операцій аналізу і синтезу в ході аналітико-синтетичної обробки. 

Аналіз здійснюється при відборі необхідних документів, а далі відомості про 

окремі документи групуються за різними ознаками, і є підстави вважати це 

синтезом. В ході цього процесу мають справу не з обробкою окремого документа, а 

з певною кількістю документів, що вже пройшли певну первинну аналітико-

синтетичну обробку. У зв’язку з цим постає питання про доцільність зарахування 

до такої первинної обробки документів складання оглядів, адже в ході цього 

процесу аналіз і синтез здійснюються в процесі роботи з кожним документом 

окремо, а потім одержані відомості узагальнюються у вигляді огляду. Мабуть, цей 

вид обробки стоїть на межі між науковою обробкою документів і створенням 

інформаційно-пошукових систем. 

 

 

УДК 354:651(477)                                                                             Катерина Боровик 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ДОКУМЕНТАМИ ЯК СКЛАДОВА  

ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ 

Документування та організація роботи з документами як складові процесу 

управління є важливими чинниками забезпечення результативної та ефективної 
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діяльності органів державного управління.  

Питання документаційного забезпечення діяльності органів державного 

управління розглядалося у наукових працях таких вітчизняних учених, як: 

І. Антоненка, О. Загорецької, С. Кулешова, Ю. Палехи, Н. Гончарової, 

С. Сельченкової та ін. 

Будь-який орган державної влади у процесі своєї діяльності має справу з 

документами, їх підготовкою, прийняттям, зберіганням, виконанням тощо. У 

документах відображається їх управлінська діяльність. Однією з форм роботи з 

управлінськими документами є діловодство. Саме тому документ ‒ це основа 

управління, за допомогою якого відбувається процеси систематизації, реєстрації 

та контролю за їх виконанням, визначаються форми і терміни зберігання 

документів, що значно підвищує якість надання управлінських послуг.  

Документ (від лат. documentum – зразок, взірець, свідоцтво, доказ), 

матеріальний об’єкт, що має інформацію в зафіксованому вигляді і спеціально 

призначений для її передачі у просторі. Документ – це діловий папір, що 

підтверджує будь-який факт або право на щось. І тому для юриста документ – це 

засіб доказу події, для історика – першоджерело, для управлінця – засіб фіксації і 

передачі управлінського рішення [1].  
Оскільки документи є не лише інструментом, а й регулятором управлінських 

процесів, вони потребують наявності як певних правил їх складання та 

оформлення, так і організації роботи з ними.  

На сьогодні створення службових документів в органах державного 

управління здійснюються за правилами, визначеними у: Державному стандарті 

України  3843–99 «Державна уніфікована система документації. Основні 

положення» [2], ДСТУ 3844–99 «Державна уніфікована система документації. 

Формуляр-зразок. Вимоги до побудови» [3], ДСТУ 4163–2003 «Уніфікована 

система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення 

документів» [4].  
Особливої уваги заслуговує стандарт з оформлення організаційно-

розпорядчого документа, який встановлює основні вимоги до створення бланків 

цих документів, змісту та розташовування реквізитів, а також правила з 

виготовлення документів друкованими засобами. Цей стандарт поширюється на 

всі типи уніфікованих систем документації, крім електронних ОРД [4, с. 1], що 

доводить необхідність стандартизації вимог щодо оформлення цих документів. 

При цьому варто зазначити, що облік, систематизацію, контроль складу та 

зміст уніфікованих форм документів, а також їх автоматизований пошук 

забезпечує Державний класифікатор управлінської документації [5], який є 

номенклатурним переліком назв уніфікованих форм документів з кодовими 

позначеннями.  

Організаційним документом, що регулює документаційне забезпечення 

діяльності органів місцевого самоврядування, є інструкція з діловодства, що 

створюється в межах відповідного органу на підставі низки чинних нормативно-

правових документів, основним з яких є Примірна інструкція з діловодства.  

Ці та інші нормативи покликані стабілізувати документообіг в країні по 

всьому технологічному циклу, створити оптимальну технологію ведення 
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документальної діяльності кожної управлінської одиниці. 

У свою чергу, своєрідна уніфікація як самих документів, так і правил роботи з 

ними, сприятиме вдосконаленню роботи з документами, а також позитивно 

впливатиме на документно-комунікаційний процес, який відбувається між 

структурними підрозділами державного управління та їх виконавчих органів.  

Безумовно, документування управлінської інформації та організування роботи 

з документами є одним із основних складових діяльності державного та місцевого 

управління. Водночас, на ці процеси останнім часом впливає застосування нових 

інформаційних технологій, методів інформаційно-документаційного забезпечення 

управління.  

Отож, для вдосконалення організації роботи з документами на всіх рівнях 

необхідним є розширення нормативно-методичної бази, яку необхідно поповнити 

розробками, здійсненими на державному та місцевому рівнях.  
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УДК 930.25                                                                  Неоніла Вовк 

 

АРХІВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: МЕТОДИ, ФУНКЦІЇ, ЗАВДАННЯ 

Архівний менеджмент, або менеджмент архівної справи, є різновидом 

соціального управління, ланкою в системі управлінських і архівознавчихзнань, 

наукою і навчальною дисципліною, яка вивчає організацію управління архівною 

справою на всіх її рівнях: від роботи кожного окремо взятого архівіста, архівного 

підрозділу, місцевого, галузевого, центрального архіву до Державного комітету 

архівів, усієї архівної системи країни. Предметом архівного менеджменту є 

процес професійної діяльності, спрямований на оптимальне поєднання архівних 

ресурсів (документальних, людських і матеріальних) з цілеспрямованою 

діяльністю працівників сфери (галузі, установи, підрозділу)в інтересах 

задоволення потреб суспільства щодо відкладання, збереження та надання 

архівної інформації [1, с. 19- 20]. 

Архівний менеджмент включає теорію і практику управління архівною 

справою, установою, її персоналом, методи прийняття і реалізації управлінських 

рішень, контроль за якістю і ефективністю роботи. Він охоплює два головних 

аспекти: організаційно– людський, тобто чітко організовану, програмовану і 

http://ukraine.uapravo.net/data/%20akt277/page1.htm
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злагоджену роботу колективу архівної установи, її підрозділів, спрямовану на 

реалізацію завдань; функціонально-технологічний, пов’язаний з удосконаленням 

структури управління, ефективним виконанням функцій кожним підрозділом і 

співробітником. 

Архівний менеджмент пов’язаний з маркетингом, тобто з вивченням попиту на 

послуги архівних установ, і допомагає чіткіше окреслити стратегію розвитку 

галузі, зміцнити фінансово-матеріальну базу архівів, тісніше поєднати їх з 

потребами суспільства, інтересами людей. 

Архівний менеджмент послуговується низкою методологічних принципів 

(правил), дослідницьких та управлінських методів, які дістали нормативно-

правове оформлення в законодавчих та нормативних актах, у відповідних 

відомчих положеннях та інструкціях. Зокрема, в «Основних правилах роботи 

державних архівів»,а також в навчальній літературі з архівознавства [4]. 

Основні функції архівного менеджменту: оптимізація мережі та структури 

архівних установ, наукова організація їхньої діяльності, проведення відповідних 

управлінських дій, прийняття виважених рішень і заходів, прогнозування, 

програмування і планування роботи, добір, навчання і виховання персоналу, 

матеріальне і моральне стимулювання праці, заохочення працівників, етика і 

культура службового спілкування, стиль керівництва та зв’язок з громадськістю. 

Пріоритетне місце у архівному менеджменті посідають питання організації 

архівної справи, структури архівних установ та їх мережі, характер 

архівноїсистеми, шляхи її трансформації.  

Архівний менеджмент передбачає оптимальне поєднання централізації і 

децентралізації архівної справи, взаємозв’язок політичного, адміністративного і 

господарського керівництва, галузевого і територіального управління, поєднання 

прав, обов’язків і відповідальності установ, підрозділів і працівників, поєднання 

матеріального і морального стимулювання праці, її наукова організація, 

націленість на корпоративний дух архівістів, міжнародне співробітництво архівів 

[2, с. 11]. 

Головними і водночас спільними ланками архівного менеджменту на 

загальнодержавному, регіональному та місцевому рівнях виступають: злагоджена 

і цілеспрямована робота щодо формування Національного архівного фонду, облік, 

описування і надійне зберігання документів, їх дослідження, експертиза цінності, 

створення страхових фондів, публікація документів та організація використання 

інформаційного потенціалу архівів, проведення науково-дослідних робіт, надання 

довідково-інформаційних послуг, кадрове, науково-методичне та фінансово-

матеріальне забезпечення архівів.  

Ключове місце в архівному менеджменті відводиться проблеміуправління 

персоналом і роботи з ним, організації управлінської праці,стилю керівництва. 

Робота з персоналом повинна базуватися на наукових засадах, ув’язуватись з 

державними інтересами, з правами людини, а персональна відповідальність за її 

стан та організацію покладається на перших керівників [3, с. 96]. 

Аналізуючи стиль управління архівною справою, акцент робиться на  

моральний бік професійної поведінки менеджера-архівіста, культуру його 

ділового спілкування, про поєднання морально-етичних і естетичних норм на 
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службі та вповсякденному житті: поняття культури робочого місця архівіста, 

усної і писемної мови, телефонного спілкування, використання електронної 

пошти, інтернету тощо. 

На даний момент назріла потреба зусиллями науковцівУкраїнського науково-

дослідного інституту архівної справи та документознавства, університетських 

кафедр у співпраці з Державною архівною службою України, досвідченими 

практичними працівниками архівних установ підготувати навчальний посібник з 

архівного менеджменту, запровадити управлінську рубрику в журналі «Архіви 

України», практикувати регулярне проведення науково-практичних конференцій і 

семінарів архівістів, присвячених актуальним проблемах управління архівною 

справою. 
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РОЛЬ ІНФОРМАЦІЇ У ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Одне із важливих місць у людській діяльності відіграє інформація. Адже у 

своїх рішеннях людина постійно керується інформацією та управляє нею. 

Українське законодавство тлумачить інформацію як «будь-які відомості та/або 

дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в 

електронному вигляді». 

Інформація – це, перш за все, те, що сприяє зменшенню невизначеності вибору 

рішень, що забезпечує існування і функціонування будь-якої компанії чи 

організації. 

По-перше, компаніям буває необхідна інформація, яка б могла суттєво 

вплинути на процес і сам бізнес. До такої інформації належать повідомлення про 

ціни на ринках і промислових стандартах в країнах, де компанія веде свій бізнес. 

По-друге, виникає питання, як визначити економію від задіяної в процесі 

управління компанією інформації, отриманої за допомогою маркетингових 

досліджень. Різні компанії у разі застосування однієї і тієї самої вихідної 

інформації при веденні бізнесу матимуть різні результати. Відповідно і економія 

від цієї інформації буде різною, що зумовлено комплексом факторів, які у кожної 

компанії свої. А оскільки величина економії неоднакова, то і гранична вартість 

тієї чи іншої інформації буде різною. 

По-третє, сама інформація несе в собі низку якісних відмінностей. Для 

максимального зменшення невизначеності при прийнятті рішень потрібна 

нескінченна кількість інформації. Таким чином, потреби управління будь-якої 



Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 

 192 

компанії в інформації практично необмежені [1]. 

Одним із найважливіших призначень інформації є усунення та зменшення 

невизначеності, що в результаті сприяє формуванню стратегії розвитку 

підприємства та пошукам шляхів її реалізації. Тому для ефективної діяльності 

підприємства необхідно володіти повною, достовірною, своєчасною, актуальною 

інформацією, яка надаватиме підприємству певні конкурентні переваги в процесі 

його функціонування. 

Однак, варто зауважити, що інформація без певного опрацювання не може 

служити основою для прийняття управлінських рішень. 

Інформація, якою володіє підприємство, дає змогу:  

1) визначити цілі та завдання підприємства;  

2) здійснювати контроль за діяльністю підприємства; 

3) приймати ефективні управлінські рішення;  

4) здійснювати розподіл функцій між підрозділами підприємства для 

досягнення цілей. 

На підставі аналізу наукових праць українських та зарубіжних науковців, нами 

визначено такі вимоги до інформації, яка використовується у діяльності 

підприємства: 

– повнота. Повнота інформації означає, що вона повинна надходити в обсязі 

достатньому для здійснення ефективного управління підприємством; 

– своєчасність. Частково, але своєчасно отримана інформація є більш 

кориснішою у процесі діяльності підприємства, ніж повна, проте не своєчасна 

інформація [3]. 

Тобто, під своєчасною потрібно розуміти інформацію, яка є такою, яка 

необхідна в певний момент часу; 

– доступність. Доступність означає, що користувач, який наділений 

відповідними повноваженнями має доступ до інформації; 

– вірогідність. Вірогідною є та інформація, яка відображає реальний стан 

підприємства та не містить помилок і перекручень; 

– зрозумілість. Інформація повинна бути зрозумілою для користувачів яким 

вона призначена; 

– корисність. Корисність інформації оцінюють за тим, як ця інформація 

впливає на результат управління; 

– достовірність. Достовірною є та інформація, яка відображає реальність. 

Метою інформаційного забезпечення, як основи на якій підприємство 

здійснює свою діяльність, є надання користувачам повної, правдивої, достовірної 

та своєчасної інформації необхідної для забезпечення процесу управління. 

Отримати таку інформацію можна шляхом створення ефективної системи 

інформаційного забезпечення. Систему інформаційного забезпечення 

підприємницької діяльності визначають як сукупність взаємопов’язаних 

інформаційних підсистем, що опосередковують на міжсуб’єктному рівні 

відносини щодо організації та здійснення підприємництва [2]. 

У свою чергу, інформаційна система підприємства, на нашу думку, повинна 

забезпечувати вирішення таких завдань на підприємстві:  

1) збір даних необхідних для забезпечення своєчасною, повною та 
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достовірною інформацією осіб, які приймають управлінські рішення;  

2) опрацювання інформації, яка необхідна для прийняття управлінських 

рішень;  
3) розповсюдження інформації на різних ланках управління. 

Отже, під інформаційним забезпеченням потрібно розуміти сукупність 

інформації необхідної для управління економічними процесами та прийняття 
управлінських рішень. Належний рівень інформаційного забезпечення дасть 

змогу підприємству підвищити результативність прийнятих рішень у процесі 

діяльності. Адже основною метою інформаційного забезпечення є надання 
користувачам необхідної інформації, яка у свою чергу є важливим ресурсом, адже 

містить дані які зменшують невизначеність у діяльності об’єктів. 
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АНАЛІТИЧНИЙ ДОКУМЕНТ ЯК РЕЗУЛЬТАТ  

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 
Аналітичний документ представляє собою важливе повідомлення, яке містить 

інформацію у фіксованому вигляді та призначене для її обов’язкового 
практичного застосування. Аналітичний документ є результатом аналізу, синтезу 

та оцінювання змісту значної кількості інформації за певний проміжок часу.  

Так, на думку Н. М. Кушнаренко, якісний аналітичний документ повинен 
відповідати наступним вимогам: вірогідність, своєчасність, ясність, 

переконливість [1, с. 25]. Отже, головною метою аналітичного документа є 

надання переконливої аргументації для обґрунтування рекомендацій щодо 
розв’язання тієї чи іншої проблеми, розробка відповідного інструментарію для 

вироблення та ухвалення рішень. Розрізняють такі види аналітичних документів: 

аналітична записка, оглядова записка, аналітична довідка, прогнозний сценарій. 
До аналітичних документів висуваються наступні вимоги: 

 актуальність та достовірність наведених у них відомостей; 
 вичерпна повнота використаних джерел; 

 компактність викладу; 

 оперативність підготовки. 
Інформаційно-аналітична робота, кінцевим продуктом якої є аналітичний 

документ, складається 7 етапів. На першому етапі відбувається загальне 

знайомство з поставленим завданням, складається загальний план роботи з 
обов’язковим визначенням терміну виконання, а також джерелами, які будуть 

використовуватися при підготовці аналітичного документа. На другому етапі 
необхідно визначитися з термінами та поняттями, які будуть використовуватися 
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під час підготовки матеріалу. На третьому етапі головна увага приділяється збору 

інформації з поставленого завдання, причому перевага повинна надаватися 
перевіреним (тобто таким, що дублюються у 3-4 джерелах) фактам. Аналітик 

повинен врахувати та оцінити всі отримані дані, якими б суперечливими вони не 
були, а будь-яке відношення до інформації повинне бути аргументоване. 

Четвертий етап включає у себе оцінку отриманих фактів, їх класифікацію та 
детальний аналіз проблеми, яка розглядається. На п’ятому етапі відбувається 

побудова гіпотези. Як правило, вона носить робочий характер і у майбутньому 
може бути переглянута під впливом нових факторів, а також розробка варіантів 
(альтернатив) вирішення проблеми. Формування альтернатив рішень є одним з 
найбільш складних етапів аналізу, так як багато в чому потребує творчого підходу 
щодо пошуків варіантів вирішення проблеми. “Мозковий штурм”, “експертне 
опитування”, консультації з тими, хто вже мав досвід вирішення подібних 
проблем, тощо – є шляхами для отримання нових ідей. 

Шостий етап передбачає, по-перше, перевірку та затвердження висунутих 
попередньо гіпотез, по-друге, формулювання висновків та рекомендацій. На 
цьому етапі необхідно врахувати, що висновки та рекомендації зазвичай 
взаємозалежні та їх зміст повинен відповідати низці вимог, а саме: актуальність, 
адекватність і доступність для розуміння. Нарешті, на сьомому етапі відбувається 
безпосереднє оформлення аналітичного документа, що повинно в цілому 
відповідати наступним стилістичним принципам: 

 точні та лаконічні формулювання; 
 відсутність загальних та абстрактних фраз; 
 відсутність складних смислових зворотів.  
Жорстких вимог до структури або об’єму аналітичного документу не існує – 

все залежить від завдання, яке стоїть перед аналітиком, часу, який відводиться на 
підготовку документа тощо. Разом з тим, потрібно враховувати, що аналітичний 
документ щонайменше містить два основних функціональних розділи: 
інформаційний та безпосередньо аналітичний. 

Залежно від характеру дослідження інформаційний та аналітичний розділи 
можуть бути рівнозначними або асиметричними за об’ємом, проте жоден з них не 
повинен складати виключний зміст проекту. Навіть документи, що відносяться до 
категорії інформаційних довідок включають елементи аналітики (зокрема, це 
проявляється у відборі фактів). У той же час аналітику не можливо подати без 
посилання на вихідну інформацію, тому адресат не отримає повної картини 
проблеми. На думку більшості дослідників, оптимальне співвідношення об’ємів 

інформаційної та аналітичної частини – 1:2 або 1:3 [2, с. 124].  
Слід зазначити, що аналітичний документ є потужним інструментом та може 

слугувати багатьом цілям, впливаючи на будь-який або відразу на всі етапи циклу 
управлінської діяльності. Крім того, він є своєрідним інструментом комунікації, 
що ґрунтується на певних принципах і  націлений на вирішення проблем.  
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ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМА В СТРУКТУРІ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

МАРКЕТИНГУ 

Реклама як засіб маркетингових комунікаційвіддавна вважається одним із 
основних засобів інформування споживачів протовар, нагадування, стимулювання 

його продажу. Навики планування та реалізації рекламної стратегії користуються 

постійно зростаючим попитом в еру інтегрованих комунікацій. 
Реклама – неперсоніфіковане подання (презентація) товару, послуг або 

підприємства, зазвичай оплачувана, адресована масовому клієнту і що має 

характер переконання [3, с. 43]. Це традиційне розуміння реклами зазнає 
серйозних змін у зв’язку з появою інтернет-реклами з її технологіями торгетингу, 

відстежування інтересів і переваг споживача, персоніфікованої інтерактивної 

реклами. 
Інтернет-реклама – реклама в мережі інтернет. Інтернет-реклама має, як 

правило, двоступеневий характер. Перший ступінь – зовнішня реклама, що 
розміщується рекламодавцем у видавців. Серед можливих видів цієї реклами 

можна виділити банери, текстові блоки, байріки, міні-сайти. Така реклама 

зазвичай має посилання безпосередньо на сайт рекламодавця (другий ступінь) [2]. 
Загалом, інтернет-реклама – це сукупність різних видів реклами, які 

використовують Інтернет як маркетинговий канал для донесення повідомленнядо 

цільової аудиторії. Вона представляє товари, послуги або підприємства в світовій 
мережі, адресовані великій кількості споживачів. Разом з розвитком інтернету, 

інтернет-реклама еволюціонувала в окремий різновид, досить відірваний від 
традиційних видів реклами. 

Порівняно з традиційною рекламою інтернет-рекламу відрізняють наступні 

якості: 
1. Можливість автоматизації глибокого й оперативного аналізу рекламних 

заходів. Базуючись на сучасних комп'ютерних технологіях, інтернет-реклама 

надає можливість гранично точно й оперативно оцінювати результативність 
рекламної кампанії. 

2. Оперативна й економічна зміна і коректування рекламних заходів. 
Інформація, яку прагне дати компанія в рекламі, часто змінюється: з'являються 

нові товари і послуги, змінюються ціни. Зйомки нового рекламного ролика для 

телебачення, друк нових буклетів – все це вимагає від рекламодавця відносно 
великих часових і матеріальних витрат. Інтернет-реклама дає можливість 

змінювати зміст рекламних звернень оперативно і з мінімальними накладними 

витратами. 
3. Зворотний зв’язок з користувачем, можливість отримання і оброблення його 

реакції. 
4. Ефективний спосіб фокусуючої дії на цільову аудиторію і конкретних 

користувачів (таргетинг): показ реклами на певних тематичних серверах, показ 



Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 

 196 

тільки користувачам з певних регіонів, показ тільки в певний час  із заданою 

інтенсивністю і т.д. 
5. Висока якість контакту, що установлюється через мережу з цільовою 

аудиторією. Фахівці з реклами стверджують, що споживачі «люблять очима»: 
краще всього сприймається анімаційна реклама, легко поширювана через мережу. 

Завдяки тому, що сучасні технології профайлінгу дозволяють автоматично 

накопичувати інформацію про інтернет-користувачів (тематику їх інтересів, 
ідентифікаційні характеристики), рекламодавці отримали можливість орієнтувати 

рекламну кампанію на надзвичайно вузькі групи споживачів. 

В. І. Шульгіна зазанвчає, що «зручність доступу до цільової аудиторії 
дозволяє рекламодавцям значною мірою скорочувати витрати на досягнення 

поставлених перед рекламною компанією цілей. Рекламна кампанія в інтернеті 
складається з медіапланування, проведення компанії (з корекцією плану в міру 

необхідності) й оцінки результатів» [3, с. 45]. 

Основним принципом дії реклами в інтернет є те, що її центральним 
елементом є web-сервер підприємства. На його основі будується весь комплекс 

рекламних заходів. Досить часто використовується дворівневий підхід, коли на 

web-сервері розміщується повна інформація про підприємство, товари і послуги, а 
всі рекламні зусилля спрямовують на залучення відвідувачів на сервер[1, с. 61]. 

Проведення рекламної кампанії ґрунтується на чіткому розумінні 
використовуваних цільовою аудиторією джерел інформації. Для проведення 

ефективної рекламної кампанії web-серверу необхідно враховувати можливі 

способи виявлення серверу відвідувачами. 
До найбільш дієвих і таких, що активно застосовуються в інтернетгалузі 

напрямків реклами можна віднести наступні види: 

- Розміщення інформації в каталогах інтернет-ресурсів; 

- Реєстрація в пошукових системах; 

- Організація рейтингу; 

- Дошки оголошень і форуми; 

- E-mail – реклама; 

- Обмін посиланнями; 

- Партнерські програми; 

- Спонсорські програми; 

- Банерна реклама. 
Отже, інтернет-реклама єбагатогранним та динамічним у власному розвитку 

явищем, суспільна вагомість та комерційна спрямованість якого під час його 

дослідження не повинназамикатись виключно рамками маркетингу як науки. Як 
засіб комунікації міжпідприємством і його споживачами вона створює нові 

можливості, пов’язанізокрема із персоніфікацією контакту та налагодженням 

діалогу обох зацікавлених сторін. Як форма міжособової комунікації, sнтернет-
реклама виступає і якзасіб самовираження, і як засіб формування груп за 

інтересами. 
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ЦЕНТР ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ВОЛИНСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ 

ОБЛАСНІЙ УНІВЕРСАЛЬНІЙ НАУКОВІЙ БІБЛІОТЕЦІ ІМЕНІ ОЛЕНИ 

ПЧІЛКИ: ГЕНЕЗА, ОСНОВНІ ВЕКТОРИ ДІЯЛЬНОСТІ СЕРЕД МОЛОДІ  

На сьогоднішній день однією із актуальних проблем сучасної освіти та науки в 

контексті євроінтеграційного поступу є взаємодія бібліотек разом із 

громадськістю та благодійними центрами. Одним із найбільш характерних 

прикладів такої взаємодії є діяльність Центру Європейської інформації(далі – 

ЦЄІ) у Волинській державній обласній універсальній науковій 

бібліотеці(ВДОУНБ) імені Олени Пчілки. Він був створений за проектом 

«Європейська Україна»  Міжнародного фонду (МФ)«Відродження» у 2005 р. У 

бібліотеці спільно з Центром громадських організацій Волині «Наша справа» у 

кілька етапів впродовж 2005-2013 ррвпроваджувався проект «Україна 

Європейська – діяльність Центру ЄІ в м. Луцьку». Змістом діяльності ЦЄІ було 

системне надання інформації про Європейський Союз (ЄС) та євроінтеграцію на 

регіональному рівні шляхом організації інформаційних заходів та консультаційної 

допомоги безпосередньо в ЦЄІ у бібліотеці [1]. 

У 2014 роціактивність ЦЄІ зросла в якості офіційного члена Мережі центрів 

Європейської Інформації України. До офіційних партнерів проекту долучилася 

Волинська обласна громадська організація «Фундація розвитку громад». Окрім 

того урізноманітнилися заходи європейської тематик, продовжувалася організація 

роботи Шкільних Європейських клубів. Так, згаданий центру вересні 2015 

р.долучається до реалізації нового проекту Української бібліотечної асоціаціїпід 

назвою «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах європейської 

інформації», який реалізувався в рамках програми ЄС «Еразмус+(Жан Моне)». 

Цей проект передбачав розширення мережі ЦЄІ, створених на базі більшості 

обласних універсальних наукових бібліотек за підтримки МФ «Відродження» 

впродовж 2005– 2008 років, а також відкриття в містах і районах по всій Україні 

пунктів європейської інформації (ЄІ), інформаційно-методичне забезпечення 

бібліотекарів щодо їхньої діяльності та активізацію роботи бібліотек з 

популяризації європейських цінностей.Проект тривав три роки, організаційно-

методичну підтримку діяльності новоутвореним пунктам на Волині 

(Любомльська районна бібліотека, обласна бібліотека для юнацтва, бібліотека 

Луцького національного технічного університету) здійснював ЦЄІ у ВДОУНБ 

імені Олени Пчілки [1].Також ЦЄІ займається мовним волонтерством. Наприклад, 

у ЦЄІ м. Луцька в рамках проекту громадської організації «Фундація розвитку 

громад «Мовне волонтерство» проходять безкоштовні курси вивчення польської 

мови[2]. 
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28 вересня 2016 р. працівники ЦЄІ при Волинській ДОУНБ імені Олени 

Пчілки організували для студентів спеціальності «Бібліотечна справа» 

Євровікторину. Тут присутнім запропонували питання з історії, географії, 

літератури, традицій країн Європи [3].  

29 вересня 2016 р. на базі ЦЄІ відбувся семінар координаторів євро клубів 

вищих професійних училищ Волинськоїобласті. На цьому заході присутні учні 

згаданих спеціальних закладів освіти отримали можливість перейняти досвід від 

працівників Колківського євроклубу в організації і проведені гри «Європагра», 

ознайомитися з методичними матеріалами по їх роботі, а також налагодити 

співпрацю з ЦЄІ при ВДОУНБ імені Олени Пчілки [4]. 

Плідною є також співпраця працівників відділу документів іноземними 

мовами Волинської ДОУНБ ім. Олени Пчілки зі згаданим центром у сфері 

вшанування видатних європейських діячів, життя і діяльність яких позначилася 

значною мірою і на долі України, її етнічних земель, українського народу загалом. 

Так, годиною історичного портрету «Польща – його ім’я» вшановано пам’ять про 

ТадеушаКостюшка–  видатного польського полководця, героя 3-х народів і 2-х 

континентів, [5]. Окрім того годиноюісторичного портрету «На тому стою і не 

можуінакше» Волинська ДОУНБ ім. Олени Пчілки та працівники відділу 

документів іноземними мовами і міського абонементу вшанували пам’ять про 

Мартіна Лютера – видатного теолога, богослова, засновникалютеранської церкви 

[6]. 

3 травня 2017 р. у Волинській ДОУНБ імені Олени Пчілки відбулося відкриття 

фотовиставки «Європа очима молоді». На ній були представлені роботи учнів, 

учасників Євроклубів міста Луцька та Новоград-Волинського (Житомирської 

області). Виставка тривала протягом травня 2017 р. У заході брали участь такі 

школи: гімназія № 4 імЕНІ Модеста Левицького, НВК №26, КЗЛ ЗОШ №12, НВК 

гімназія ім. ЛесіУкраїнки–  школа I ст., Луцька спеціалізована школа I-III ст. №1 

[7]. 

Таким чином, діяльність ЦЄІ у місті Луцьку при Волинській ДОУНБ імені 

Олени Пчілки є дуже плідною з точки зору виховання підростаючого покоління, 

майбутніх творців майбутнього України. 
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УДК 930.253(477)"1991/2017"(091)                                  Валентина Надольська 

 

РОЗСЕКРЕЧУВАННЯ АРХІВНИХ ДОКУМЕНТІВ  

В УКРАЇНІ (1991–2017 рр.) 
Визначальною тенденцією реформування архівної справи в останні два 

десятиріччя стала її демократизація, яка виявилася перш за все в розширенні 
доступу до архівних документів. 

На початковому етапі реформування архівної галузі політичний чинник 
відіграв важливу роль урозгортанні процесу інтеграції архівів колишньої КПРС, 
спецслужб у систему державних архівів незалежної України, включення до складу 
Національного архівного фонду (НАФ) значного масиву документів, які в 
ннхзберігаються, відкриття їх частини для використання. 

Відповідні зміни вимагали формування законодавчої і нормативно правової 
бази в сфері інформації загалом і, в архівній справізокрема. Початок цього 
процесу в країні було покладено в 1992 р. Указом Головного архівного 
управління при КМУ «Про розсекречення документів колишніх архівів 
Компартії України», що містив вимогу проведення експертизи документів з 
грифами «Цілком таємно» і «Окрема папка». На секретному зберіганні з 
обмеженим доступом були залишені лише документи періоду 1960–1991 рр., що 
стосуються мобілізаційних заходів, оборони, військово-промислового 
комплексу, служби безпеки, цивільної оборони та ін. 

Фундаментальні основи загальнодоступності, публічності та безкоштовності в 
сфері доступу до архівних документів були покладені в основу першого архівного 
закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», 
прийнятого в 1993 р.  

Законодавство України унормувало питання розсекречення документів, що 
містять інформацію, котра становить державну таємницю. Законодавчо визначено 
строк розсекречення документів після закінчення 30 років після їх створення, 
допускається розсекречення раніше зазначеного терміну даних, які втратили 
секретний характер. Одночасно передбачена можливість продовження 30-річного 
обмежувального строку в разі збереження актуальності секретного характеру 
інформації. 

Державними архівами України з початку 1990-х рр. були виконані значні 
обсяги робіт з розсекречення та забезпечення доступу до найважливіших 
документальних комплексів, що дозволяє вивчати проблеми порушення прав 
людини в СРСР, розгортання політичних репресій проти мільйонів громадян, 
цілих народів, проведення колективізації та розкуркулення, гонінь інтелігенції, 
священнослужителів. 

Процеси розсекречення архівних документів в останні два десятиріччя 

http://lutsk.ukrcei.org/nevsbiblio/na_tomu_stoyu_i_ne_mozhu_inakshe_hodina_istorichnogo_portretu_martina_lyutera_z_nagodi_500_richchya_reformacii.html
http://lutsk.ukrcei.org/nevsbiblio/na_tomu_stoyu_i_ne_mozhu_inakshe_hodina_istorichnogo_portretu_martina_lyutera_z_nagodi_500_richchya_reformacii.html
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характеризувалися різними темпами і динамікою. У перші роки незалежності 
завдяки передачі партійних архівів в державні архіви масив закритих для 
користувачів документів значно скоротився. Лише невелика частина (0,01–0,06% 
від загального обсягу) цих документів, створених після 1960 р., були залишені на 
секретне зберігання. 

У другій половині 1990-х рр. робота з розсекречення архівних документів в 
Україні дещо сповільнилася, а то і припинилася. З новою силою вона 
розгорнулася починаючи з 2005 р., про що свідчать наступні показники: на 
початок 2005 р. кількість справ на секретному зберіганні становило 1,1% від 
загального обсягу документів, у 2006 – 0,99%, 2007 – 0, 55%, 2008 – 0,45%. 

З прийняттям указів Президента України про вшанування жертв голодоморів і 
політичних репресій (2005–2006, 2008 рр.) і особливо указу Президента «Про 
розсекречення, оприлюднення та вивчення архівних документів, пов’язаних з 
українським визвольним рухом, політичними репресіями та голодоморами в 
Україні» (2009 р.) відбулося подальше розширення доступу до ретроспективної 
інформації. Держкомархівом розпочато видання міжархівних довідника «Реєстр 
розсекречених архівних фондів України». 

До початку XXI ст. в Україні був завершений період масового розсекречення 
документів, але цей процес триває і сьогодні. У квітні 2015 р. Верховна Рада 
України прийняла Закон «Про доступ до архівів репресивних органів 
комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років», який передбачає 
створення механізмів реалізації права кожного на доступ до такої архівної 
інформації. Питання перегляду грифів секретності матеріальних носіїв інформації 
і приведення їх у відповідність до вимог законодавства перебуває на постійному 
контролі керівництва Укрдержархіву. Кількість секретних справ, що знаходяться 
на зберіганні в держархівах станом на січень 2013 р. складала лише 0,19% від 
загальній кількості одиниць зберігання. Цей показник є одним з найнижчих серед 
пострадянських країн. 

Разом з тим, поліпшення організації доступу до архівної інформації вимагає 
подальшого вдосконалення законодавства, нормативно-правової бази діяльності 
архівів, збільшення бюджетного фінансування галузі, продовження та активізації 
процесу розсекречення інформації, яка не становить державної або іншої 
захищеної таємниці. 

Незважаючи на існуючі труднощі і проблеми, проведена в Україні робота з 
розсекречення архівних документів сприяє розширенню джерельної бази 
історичних досліджень, ліквідації «білих плям» у національній історії. 
Розсекречені документи широко публікуються в документальних збірниках, 
активно використовуються в читальних залах архівів, при проведенні 
інформаційних заходів, репрезентуються на виставках різної тематики, 
інформація про них подається в різних видах довідкових архівних видань. 
Державні архіви активно беруть участь у таких державних пошуково-видавничих 
проектах, як «Реабілітовані історією», «Книга Пам’яті України», «Загиблі на 
чужині», «Звід пам’яток історії та культури», Програма розвитку краєзнавства та 
ін. 

Таким чином, найважливішим практичним заходом на шляху розширення 
доступу до архівноїінформації у незалежній Україні стала робота з розсекречення 
цілих комплексів документів, яка вимагає подальшої реалізації. 
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УДК 821.161.2Федькович:016]:001.815                                              Зінаїда Пахолок 

 

НОВІ ДЖЕРЕЛА ДО БІОБІБЛІОГРАФІЧНОГО ПОКАЖЧИКА  

ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 
У статті представлено нову для українського користувача бібліографічну інформацію. Вперше обʼєктом 

опису є оповідання Ю. Федьковича “Хто винен?” із загальнолюдською проблематикою, мрією про щастя і 

сімейними обставинами, що перешкоджають цьому. Укладено списки всіх українських друкованих видань твору 
та його перекладів російською і литовською мовами. 

Ключові слова: Ю. Федькович, оповідання “Хто винен?”, російський переклад, литовський переклад, 
друковане видання, періодичне видання, книжкове видання, бібліографічна інформація. 

The article presents a new bibliographic information for the Ukrainian user. For the first time the object of 
description is Y. Fedkovichʼs story “Who is to blame?” with the universal problems, the dream of happiness and family 

circumstances that are not in a way of realizing it. Lists of all Ukrainian printed editions of the work and its translations 
into Russian and Lithuanian are made. 

Key words: Yu. Fedkovych, the story “Who is to blame?”, Russian translation, Lithuanian translation, printed 

edition, periodical, book edition, bibliographic information. 
 

Зачинателю нової української літератури на Буковині Ю. Федьковичу 

присвячено найновіший біобібліографічний покажчик, підготовлений у 2014 році 

бібліографами Чернівецької обласної універсальної бібліотеки ім. М. Івасюка 

О. Гаврилюк, Г. Григорець, О. Новак та працівниками Державного архіву 

Чернівецької області Н. Масіян, М. Гуцу [20, с. 2]. Довідкове видання про майстра 

художнього слова залишається найбільш повним на відміну від попередніх [3, с. 

45–46; 4, с. 44–52; 5, с. 33–38; 10, с. 37–44, 385; 17, с. 300–330; 19; 22, с. 143–166], 

оскільки охоплює хронологічні рамки з 1835 по 2014 роки та містить 1870 

бібліографічних записів [20, с. 3]. Однак укладачі посібника цілком слушно 

усвідомлювали, що їхня праця “не претендує на вичерпність і повноту викладу 

матеріалу” [20, с. 3], бо творчість славетного письменника постійно перебуває у 

фокусі наукових студій і спричиняє до появи нових розвідок як в Україні [6, 7], так 

і за її межами [13], а отже розширюються горизонти інформації. 

Розгляд оповідання Ю. Федьковича “Хто винен?” зумовлений, передусім, 

віднайденим литовським перекладом [9, с. 189]. Оскільки переклад непрямий, бо 

здійснений не з українського оригіналу, а за посередництвом російського 

перекладу, то пропонуємо хронологічні списки видань трьома мовами. Окрім того, 

нами рухає бажання привернути увагу до оповідання, яке не знайшло належного 

висвітлення в літературній критиці. Навіть у монографіях, присвячених 

Ю. Федьковичу, М. Пивоварова [14, с. 63–64], М. Нечиталюка [11, с. 68, 71, 74] і 

М. Шалати [23, с. 215, 216] “Хто винен?” розглядається побіжно або зовсім не 

згадується у розвідці Л. Ковалець [8], виняток становить лише праця М. Пазяка 

[12, с. 146–147]. Причину такого стану речей вбачаємо в тому, що в основі 

оповідання лежить внутрішній світ людини, її особисте. 

Оповідання Ю. Федьковича “Хто винен?” – високохудожній твір зі стислою 

формою викладу, динамічним розвитком дії, влучними репліками героїв, який за 

темою та сюжетом можна порівняти з широковідомою в Україні та за її межами 

пʼєсою І. Франка “Украдене щастя” [13, с. 33–34]. 

Укладена бібліографічна інформація про друковані видання оповідання 

Ю. Федьковича “Хто винен?” обʼєднує періодичні та книжкові видання. Структура 

бібліографічного опису твору з періодичного видання складається з таких 
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основних елементів: номера по порядку; прізвища та ініціалів автора; дати 

публікації; назви оповідання; зони відповідальності; назви періодичного видання; 

номера і сторінок. 

Бібліографічний опис твору в книжковому виданні містить такі основні 

елементи: номер по порядку; прізвище та ініціали автора; дату публікації; назву 

видання; зону відповідальності: прізвища редактора, упорядника, автора 

передмови; міста; видавництва; загальної кількості сторінок. У зоні приміток 

подано назву оповідання та його жанр, дату публікації, сторінки, на яких 

розміщено оповідання в книжці, наявність інформації про оповідання у передмові. 

Якщо книжкове видання двотомне, то в описі першого тому подається інформація 

про оповідання у передмові. До факультативних елементів належить інформація 

про редактора, упорядника, автора передмови за умови, що вони не вказані на 

титульній сторінці; перевидання твору; серійність видання. 

В основі укладеної бібліографії трьома мовами лежить хронологічний принцип 

побудови, який охоплює межі видань із 1863 року, від часу публікації твору, 

згодом його російських та литовського перекладів і до останього перевидання 

оповідання у 2010 році. Інформація подається, як у першоджерелі, без скорочення 

з метою збереження тогочасної термінології та уникнення різночитання. 

Бібліографічні списки надають можливість, передусім, простежити 

трансформацію імені автора у свідомості видавців. При хрещенні 17 листопада 

1834 року за латинським обрядом майбутній письменник отримав два імені: Осип-

Домінік10. Перше, ймовірно, на честь рідного дядька по батьківській лінії, а друге 

– за традицією [10, с. 50]. Імʼя Юрій він уподобав через те, що мав родичів по 

материнській лінії (Юрія Кантеміра і Юрія Ганицького), тому під ним 4 квітня 

1863 року перейшов у православʼя [10, с. 165]. І все ж до 60-х років ХХ століття у 

виданнях зустрічається і римо-католицьке імʼя письменника. У подальшому його 

називають і перевидають твори під іменем Юрій. 

Прізвище майбутнього письменника також у метриці складалося із двох 

частин. Перша – Гординський – була результатом проведеної полонізації в 

Галичині на початку ХІХ століття. Друга – де Федькович (герб Сас) – вказувала на 

шляхетне походження [10, с. 45]. Отже, повне наймення Федьковича – Осип-

Доміник Гординський де Федькович. Проте він відомий світу під другою 

частиною прізвища, бо на думку його першого біографа О. Маковея: “Федькович, 

як видно зі всього, придумував просто різні способи, як би відцуратися батька. Не 

називав себе уже при першім виступі на літературній ниві своїм правдивим 

прізвищем Гординський, лише своєю шляхетською кличкою: Федькович” [10, 

с. 164]. 

Після повернення з армії у рідне село Сторонець-Путілов у 1863 році 

Ю. Федькович пише оповідання “Хто винен?” і друкує у львівському журналі 

“Мета”. При подальших перевиданнях та перекладах твору інколи у квадратних 

дужках наприкінці публікації вказувалася дата створення або, як у виданні 1902 

року, наводилася докладна інформація про передрук. 

                                                        
10 Згідно з діючим правописмо складні особові імена пишуться через дефіс 

[16, с. 113]. 
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Сюжет оповідання – це історія двох молодих людей. Сирота Марко і Калина 

люблять один одного, але мати віддає дочку силою за багатого Мікітулу. Під час 

сварки Мікітула замахується сокирою на Калину. Але сокира зіскакує з топорища і 

падає на нього. Мікітула мертвий, а присутнього Марка звинувачують у вбивстві. 

Його заарештовують і саджають у вʼязницю, де він в муках помирає. Калина 

позбавляється розуму і вмирає на руках у матері, яка стала на перешкоді її щастя, 

що й призвело до трагедії.  

Твір Ю. Федьковича “Хто винен?” від першодруку мав жанрове визначення – 

“народне оповідання”. Українські й російські бібліографічні списки дозволяють 

простежити наявність такої інформації. В литовських виданнях вона повністю 

відсутня, натомість актуальним постає питання про визначення результату 

діяльності А. Кріщюкайтіса-Аішбе щодо цього твору. Поряд із назвою оповідання 

вказується, що це переклад (1891, 1892 рр.) і наслідування (1905, 1974 рр.) 

українського письменника. Однак, переклавши оповідання з литовської та 

проаналізувавши його, вважаємо, що А. Кріщюкайтіса-Аішбе здійснив переклад 

[13]. 

Бібліографічні списки відображають становлення лексичної, орфографічної та 

пунктуаційної норм української, російської та литовської мов і в такій спосіб у 

черговий раз засвідчують, що друковане видання – документ епохи. Принагідно 

зауважимо, що лише в одній анотації до окремого видання 1959 року зазначено, 

що орфографія та синтаксис твору наближені до норм сучасної української мови. 

Цікавим з точки зору пунктуації є українська публікація 1934 року. В ній у 

змісті та у назві перед текстом відсутній знак питання. Зважаючи на високу мовну 

свідомість, притаманну видавцям, складно кваліфікувати відсутність 

пунктаційного знаку, який тут має додаткову семантику: особливість сприйняття 

проблеми, заявленої автором у назві (констатація факту, а не пошук винного). 

Бібліографічний опис дає можливість зʼясувати географію видань. 

Оригінальний твір зачинателя нової української літератури на Буковині 

друкувався у Львові, Києві, Чернігові, Перемишлі, Лейпцізі, Ужгороді, Харкові, 

Донецьку, Чернівцях. Російські переклади мали постійну локацію видавництв у 

Москві, а литовський переклад, окрім Вільнюса, побачив світ у Тільзіті (тепер – 

Совєтськ у Калінінградській області Росії). 

У бібліографічних списках у квадратних дужках вказана незʼясована 

інформація: місто, де видавалася книжка, або рік публікації. Наприклад, 

“Оповідання” Ю. Федьковича, надруковані “Українською накладнею”, не мали 

дати випуску. Вміщена в цій книжці передмова “Від редакції” належала Василю 

Верниволі (псевдонім В. Сімовича). У нарисі, присвяченому В. Сімовичу, 

вказується час написання передмови – 1921 рік на підставі порядкового номера 

серійного видання “Загальної бібліотеки” Я. Оренштайна [1, с. 142]. 

Українські видання твору Ю. Федьковича від середини ХІХ до середини ХХ 

століття є бібліографічними раритетами, які вміщують славетні імена видавців, 

упорядників та редакторів М. Драгоманова, Б. Грінченка, В. Сімовича, 

Я. Оренштайна, Д. Загула, І. Тиктора. Від середини ХХ століття збірники з 
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оповіданням “Хто винен?” упорядкували знавці спадщини буковинського 

письменника Г. Мізюн, М. Нечиталюк, М. Шалата, І. Андрусяк, Б. Мельничук. 

Російські та литовські видання цікаві іменами перекладачів: М. Златовратського і 

Б. Турганова; А. Кріщюкайтіса-Аішбе. 

Оповідання Ю. Федьковича в російському перекладі зʼявилося 1890 року 

завдяки відомому на той час письменникові М. Златовратському спочатку в двох 

періодичних виданнях, а у 1894, 1895 і 1897 роках й у книжкових виданнях [21, 

с. 140–141]. Інтерес до цього твору в Росії виявився у ХХ столітті, коли 1959 року 

перекладач Б. Турганов видав з-поміж інших творів “Хто винен?”. Цей переклад 

було перевидано 1965 року [20, с. 21]. 

Факт існування литовського перекладу українського класика відомий в Литві, 

оскільки у статтях, присвячених Ю. Федьковичу і опублікованих в Литовській 

енциклопедії, виданій 1940 року в Каунасі [24, с. 26], та Литовської енциклопедії, 

виданій 1955 року в Бостоні [25, с. 191], зазначено, що А. Кріщюкайтіс переклав 

його оповідання “Хто винен?” литовською мовою і надрукував в “Литовському 

сільськогосподарському календарі” у 1891 році. Після публікації у періодичному 

виданні переклад зʼявився у книжкових виданнях литовського письменника-

перекладача і юриста А. Кріщюкайтіса-Аішбе 1892, 1905, 1974 років. 

В українській свідомості факт литовського перекладу твору, за висловом 

І. Франка, “буковинського Кобзаря” [18, с. 38] був відсутній, оскільки ані в 

національній енциклопедії [15, с. 550–551], ані у спеціальній літературознавчій 

праці [2], ані в новому біобібліографічному покажчику [20, с. 84–85] про це не 

йшлося. Втім ситуація змінилася з публікацією перекладу А. Кріщюкайтіса-Аішбе 

українською мовою [9, с. 189–194], яка дає можливість порівняти оригінал з 

інтерпретацією перекладача. 

Висновки. Отже, розгляд теми дає змогу встановити спільну рису видань 

оповідання Ю. Федьковича “Хто винен?” трьома мовами – першодрук у періодиці: 

в журналі, газеті та календарі. Після успішної апробації твору його було включено 

до книжкових видань. Укладені списки є нонелектронними (традиційними) 

джерелами інформації про друковані видання. Не дивлячись на численні 

перевидання твору “Хто винен?”, він знаходиться на маргинезі свідомості 

літературознавців, про це свідчать передмови до книжкових видань, в яких дуже 

рідко згадується про оповідання. Бібліографічна інформація про литовський 

переклад вперше вводиться у науковий обіг та згодом може увійти до нового 

біобібліографічного покажчика, присвяченого видатному українському 

письменнику. Укладена бібліографія стане потужним джерелом для подальших 

наукових досліджень творчості митця, сприятиме підвищенню ефективності 

міжнародної комунікації у галузі літературознавства та поповненню уявлення про 

побутування цього твору в українському, російському та литовському культурних 

просторах. 
Українські видання 

1. Федькович Ю. 1863. Хто винен? : оповіданнє народнє / Юрий Федькович // Мета. – № 1. – 

С. 44–49. 



Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 

 205 

2. Федькович О. 1876. Повісті Осипа Федьковича : з перед. словом про галиц.-рус. 

письменство Мих. Драгоманова / Осип Федькович. – Кіевъ : Типографія М. П. Фрица. – LVI, 

95 с. – Із змісту: Хто винен? – С. 31–37. 

3. Федькович О. 1891. Повѣсти О. Федьковича. Ч. 1 / О. Федькович. – Львовъ : Накладомъ 

К. Беднарского. Зъ друкарнѣ Товариства имени Шевченка, подъ зарядомъ К. Беднарского. – 

79 с. – Із змісту: Хто винен? – С. 54–61. 

4. Федьковыч О. 1899. Побратым ; Хто вынен? : оповидання / О. Федьковыч. – Чернигов : 

Выдав Б. Гринченко № 36, З друкарни Губ. Земства. – 21 с. – Із змісту: Хто вынен? – С.  11–21. 

5. Федькович О. Ю. 1902. Писаня Осипа Юрія Федьковича : Т. 2 : Повісти й оповіданя 

Осипа Юрія Федьковича / Осип Юрій Федькович ; з першодруків і автографів зібрав, 

упорядкував і пояснив Др. Олександер Колесса. – Перше повне і критичне виданє. – Львів : З 

друкарнї Наукового товариства ім. Шевченка під зарядом К. Беднарского. – ХІІ, 495 с. – 

(Українсько-руська біблїотека видає Фільольоґічна секция Наукового товариства імени 

Шевченка. Перше повне виданє) (Українсько-руська біблїотека, т. 2). – Із змісту: Хто винен? : 

оповіданє народнє : [друк. в Метї р. 1863 ч. 1. стор. 44–49. Передрук. у Драгоманова стор. 31–

37. Друкуємо з першодруку]. – С. 68–75. 

6. Федькович О. Ю. 1920. Оповідання Осипа Юрія Федьковича з малюнками Олени 

Кульчицької : 1. Люба-згуба. 2. Хто винен? 3. Нікс : народна фрашка переповіджена 

О. Ю. Федьковичем / Осип Юрій Федькович ; мал. Олени Кульчицької. – Перемишль, Накладом 

Редакції “Українського Голосу”. – 32 с. – (Бібліотека “Українського Голосу”, Ч. 1). – Із змісту: 

Хто винен? : оповіданнє народнє. – С. 26–30. 

7. Федькович Ю. [1921?]. Оповідання / Юрій Федькович (Йосип Гординський) ; [від 

редакції Василь Верниволя]. – Київ ; Ляйпціґ : Українська накладня. – 288 с. – (Загальна 

біблїотека). – Із змісту: Хто винен? – С. 55–65. 

8. Федькович О. 1927. Твори О. Федьковича / О. Федькович ; за ред. Д. Загула. – Київ : 

Державне видавництво України. – 366 с. – (Бібліотека українських класиків). – Із змісту: Хто 

винен? – С. 265–274 ; Про Хто винен? – С. 33. 

9. Федькович Й. Ю. 1928. Твори Йосифа Юрія Федьковича : [у 2 т.]. Т. 2 / Йосиф Юрій 

Федькович. – Львів : Накладом товариства “Просвіта”. – 320 с. : портр. – (Українське 

письменство. ХІ. 2.). – Із змісту: Хто винен? : оповіданнє народнє. – С. 91–99. 

10. Федькович О.-Ю. 1929. Вибрані твори / Осип-Юрій Федькович ; редакція, вступна 

стаття й примітки Р. Заклинського. – Київ : Книгоспілка. – XLIV, 284 с., XIV. – (Літературна 

бібліотека). – Із змісту: Хто винен? – С. 201–211 ; Про Хто винен? – С. XI–ХІІ. 

11. Федькович О. 1929. Твори / О. Федькович. – Вид. 2. – [Київ?], Державне видавництво 

України. – 338 с. : портр. – (Библіотека українських клясиків). – Із змісту: Хто винен? – С. 230–

236 ; Про Хто винен? – С. 25. 

12. Федькович О. Ю. 1934. Вибір творів / О. Ю. Федькович ; з передмовою Миколи 

Голубця. – Львів : Накладом Івана Тиктора. – 128 с. – (“Українська бібліотека”, Ч. 8(20) серпень 

1934). – Із змісту: Хто винен [?]. – С. 102–109. 

13. Федькович Ю. 1949. Вибрані твори / Юрій Федькович ; [передмова М. П. Пивоварова]. – 

Київ : Державне видавництво художньої літератури. – 320 с. – Із змісту: Хто винен? : 

оповідання народне. – С. 245–250 ; Про Хто винен? – С. ХІV. 

14. Федькович Ю. 1950. Буковина : вибрані твори / Юрій Федькович ; [передмова 

М. П. Пивоварова]. – Київ : Молодь. – 158 с. – Із змісту: Хто винен? – С. 89–96 ; Про Хто 

винен? – С. 10. 

15. Федькович Ю. 1951. Повісті та оповідання / Юрій Федькович. – Львів : Книжково-

журнальне видавництво. – 144 с. – Із змісту: Хто винен? : оповідання народне. – С. 67–73. 

16. Федькович Ю. 1953. Вибрані твори / Юрій Федькович ; [передмова Юрія Мельничука]. – 

Львів : Книжково-журнальне видавництво. – 310 с. – Із змісту: Хто винен? : оповідання 

народне. – С. 232–238. 



Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 

 206 

17. Федькович Ю. 1953. Сафат Зінич : оповідання і повісті / Юрій Федькович. – Київ : 

Державне видавництво художньої літератури. – 107 с. – Із змісту: Хто винен? : оповідання 

народне. – С. 43–50. 

18. Федькович Ю. 1955. Вибрані твори / Юрій Федькович ; [автор передмови, упорядник 

текстів та приміток Г. М. Мізюн]. – Київ : Державне видавництво художньої літератури. – 323 с. 

– Із змісту: Хто винен? : оповідання народне. – С. 261–268. 

19. Федькович О.-Ю. 1959. Хто винен? : оповідання народне / Осип-Юрій Федькович 

[художнє оформлення та малюнки В. Касіяна]. – Київ : Молодь. – 10 с. 

20. Федькович Ю. 1960. Твори : в 2 т. Т. 1 / Юрій Федькович ; [упорядкування текстів, 

вступна стаття та примітки М. Ф. Нечиталюка]. – Київ : Державне видавництво художньої 

літератури. – 530 с. – Про Хто винен? – С. 31, 34, 36. 

20а. Федькович Ю. 1960. Твори : в 2 т. Т. 2 / Юрій Федькович ; [упорядкування текстів та 

примітки М. Ф. Нечиталюка]. – Київ : Державне видавництво художньої літератури. – 499 с. – Із 

змісту: Хто винен? : оповідання народне. – С. 64–70. 

21. Федькович Ю. 1962. Серце не навчити : оповідання / Юрій Федькович. – Львів : 

Книжково-журнальне видавництво. – 95 с. – (На добрий вечір. Бібліотечка оповідань). – Із 

змісту: Хто винен? : оповідання народне. – С. 22–33. 

22. Федькович Ю. 1976. Вибрані твори / Юрій Федькович ; [підготовка текстів, вступна 

стаття та примітки М. Й. Шалати]. – Київ : Дніпро. – 384 с. – Із змісту: Хто винен? : оповідання 

народне : [1863] – С. 281–288 ; Про Хто винен? – С. 24. 

23. Федькович Ю. 1978. Вибрані твори / Юрій Федькович ; [упорядкування та примітки 

М. Й. Шалати ; вступна стаття Ф. П. Погребенника]. – Ужгород : Карпати. – 256 с. – (Серія 

“Шкільна бібліотека”). – Із змісту: Хто винен? : оповіданє народне : [1863]. – С. 195–201. 

24. Федькович Ю. 1983. Вибрані твори / Юрій Федькович ; [упорядкування та примітки М. 

Й. Шалати ; вступна стаття Ф. П. Погребенника]. – 2-е вид. – Ужгород : Карпати. – 239 с. – 

(Серія “Шкільна бібліотека”). – Із змісту: Хто винен? : оповіданє народне : [1863]. – С. 195–201. 

25. Федькович Ю. 1984. Твори : в 2 т. Т. 1 : Поезії / Юрій Федькович ; [підготовка текстів, 

передмова та примітки М. Ф. Нечиталюка]. – Київ : Дніпро. – 463 с. – Про Хто винен? – С. 13, 

15. 

25а. Федькович Ю. 1984. Твори : в 2 т. Т. 2 : Повісті, оповідання, казки, драматичні твори, 

листи / Юрій Федькович ; [підготовка текстів та примітки М. Ф. Нечиталюка]. – Київ : Дніпро. – 

426 с. – Із змісту: Хто винен? : оповідання народне – С. 58–63. 

26. Федькович Ю. 1985. Поетичні твори. Прозові твори. Драматичні твори. Листи / Юрій 

Федькович ; [упорядкування і примітки М. Й. Шалати ; вступна стаття Ф. П. Погребенника ; 

редактор тому Ф. П. Погребенник]. – Київ : Наукова думка. – 574 с. – (Бібліотека української 

літератури. Дожовтнева українська література). – Із змісту: Хто винен? : оповідання народне. – 

С. 275–280. 

27. Федькович Ю. 2009. Вибрані твори / Юрій Федькович ; [упорядкування текстів та 

передмова І. М. Андрусяка]. – Харків : Ранок. – 320 с. – (Серія “Українські класики”: у 12 т. ; 

Т. 10). – Із змісту: Хто винен? : оповідання народне. – С. 273–278. 

28. Федькович Ю. 2010. Люба-згуба ; Три як рідні брати / Юрій Федькович. – Донецьк : 

Кредо. – 320 с. – Із змісту: Хто винен? : оповідання народне. – С. 111–117. 

29. Федькович Ю. 2010. Твори : [у 3 т.] Т. 2 : Проза. Повісті та оповідання / Юрій 

Федькович ; [упорядкування, підготовка текстів і примітки Б. І. Мельничука, Л. М. Ковалець, 

Л. М. Черняк]. – Чернівці : Буковина. – 304 с. – Із змісту: Хто винен? : оповідання народне. – 

С. 78–83. 

 

Російські видання 

1. Федькович О. 1890. Кто виноватъ? / Осип Федькович ; [пер.] Н. Златовратскій // Русскія 

Вѣдомости. – 24 февраля (№ 53). – С. 2. 



Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 

 207 

2. Федькович О. 1890. Кто виноватъ? / Осип Федькович // Сотрудникъ. – Кн. ІІІ и ІV. – 

С. 40–45. – В оглавлении: Кто виноватъ? : изъ разсказов Осипа Федьковича / переводъ 

Н. Н. Златовратскаго. 

3. Федькович О. 1894. Кто виноватъ? : изъ галиційскихъ разсказовъ Осипа Федьковича / 

Осип Федькович ; [пер. Н. Н. Златовратского] // Новые разсказы / Н. Н. Златовратскій. – Москва 

: Изданіе Книжнаго Склада П. К. Прянишникова. – С. 183–190. 

4. Федькович О. 1895. Кто виноватъ? : изъ галиційскихъ разсказовъ Осипа Федьковича / 

Осип Федькович ; [пер. Н. Н. Златовратского] // Новые разсказы / Н. Н. Златовратскій. – Москва 

: Изданіе Книжнаго Склада П. К. Прянишникова. – С. 183–190. 

5. Федькович О. 1897. Кто виноватъ? : из галицко-русскихъ разсказовъ Осипа Федьковича / 

Осип Федькович ; [пер. Н. Н. Златовратского] // Сочинения Н. Н. Златовратского : [в 3 т.] / 

Н. Н. Златовратский. – 3-е доп. изд. – Москва : Типо-литография Высочайше утвержденного 

Товарищества И. Н. Кушнеревъ и К̊. – Т. 1 : Повѣсти, очерки и расказы. – С. 336–339. 

6. Федькович О. Ю. 1959. Любовь-погибель : повести и рассказы / Осип Юрий Федькович ; 

перевод с украинского Бориса Турганова. – Москва : Государственное издательство 

художественной литературы. – 167 с.; портр. – Из содержания: Кто виноват? : народный рассказ 

: [1863]. – С. 64–70. 

7. Федькович Ю. 1965. Любовь-погибель : повести и рассказы / Юрий Федькович ; перевод 

с украинского Бориса Турганова. – Москва : Художественная литература. – 214 с. – Из 

содержания: Кто виноват? : народный рассказ : [1863]. – С. 79–87 ; О Кто виноват? – С. 207. 

Литовські видання 

1. Fedkovicz J. 1891. Kas kaltas? : pasaka J. Fedkoviczʼio : (isz malorosiszko) / J. Fedkovicz ; 

[išverstas A. isz B.] // Lietuvos ukininku kalendorius ant meto 1892. – Vilniuje : Spaustuvėje Juozapo 

Zavadzkio. – P. 45–50. 

2. Fedkovicz J. 1892. Kas kaltas? / J. Fedkovicz ; [išverstas A. Kriščiukaitis-Aišbė] // Kas 

teisybė, tai ne melas : „Aisžbes“ sžesžios pataisytos ir naujai atspaudytos apysakėlės / Aišbė. – Tilžėje 

: Spauda M. Jankaus. – P. 62–68. 

3. Fedkovič J. 1905. Kas kaltas? : sekamas Fedkovič / Fedkovič // Kas teisybė – tai ne melas / 

Aišbė. – Vilnius : Juozapo Zavadzkio Spaustuvėje. – P. 52–58. 

4. Fedkovič J. 1974. Kas kaltas? : sekamas Fedkovičius / Fedkovič // Kas teisybė – tai ne melas 

: rinktinė / A. Kriščiukaitis-Aišbė. – Vilnius : Vaga. – P. 159–168. 

Список використаної літератури 

1. Білоус М. Василь Сімович (1880–1944) : життєписно-бібліогр. нарис / Марія Білоус, 

Зеновій Терлак ; Наук. т-во ім. Шевченка у Львові. – Львів : Вільна Україна, 1995. – 180 с. – 

(Визначні діячі НТШ, № 3). 

2. Гуць Г. Є. Юрій Федькович і західноєвропейська література / Г. Є. Гуць. – Київ : Вища 

шк., 1985. – 207 с. 

3. До 125-річчя з дня народження Юрія Федьковича : на допомогу вчителеві / Чернівец. 

обл. ін-т удосконалення кваліфікації вчителів, Чернівец. держ. літ. музей Ю. Федьковича ; 

[відповід за вип. : П. Д. Онищенко, Г. М. Мізюн]. – Чернівці : Обл. вид-во, 1959. – 48 с. : портр. 

4. Загул Д. Ю. Короткий бібліографічний покажчик окремих видань творів 

О. Федьковича від перших публікацій до наших днів (1861–1925 р.) // Твори О. Федьковича / 

О. Федькович ; за ред. Д. Загула. – Київ : Державне видавництво України, 1927. – С. 44–52. 

5. Загул Д. Ю. Короткий бібліографічний покажчик окремих видань творів 

О. Федьковича від перших публікацій до наших днів (1861–1925 р.) / Д. Загул // Твори 

О. Федьковича / О. Федькович ; за ред. Д. Загула. – Київ, 1929. – С. 33–38. 

6. Ковалець Л. М. В епоху Федьковича, в епоху ранньої Кобилянської… До проблеми 

актуалізації спадщини інших учасників літературного процесу на Буковині / Лідія Ковалець // 

Слово і час. – 2016. – № 6. – С. 63–67. 



Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 

 208 

7. Ковалець Л. М. “Нема світа понад рідне” : образ Буковини в худож. осягненні 

Ю. Федьковича / Лідія Ковалець // Слово і час. – 2016. – № 1. – С. 3–12. 

8. Ковалець Л. М. Юрій Федькович. Історія розвитку творчої індивідуальності 

письменника : монографія / Лідія Ковалець. – Київ : Академія, 2011. – (Серія “Монограф”). 

9. Кріщюкайтіс-Аішбе А. Хто винен? / Антанас Кріщюкайтіс-Аішбе ; з лит. переклала 

Зінаїда Пахолок // Всесвіт. – 2017. – № 3/4 – С. 189–194. 

10. Маковей О. Покажчик друкованих уже статей про Федьковича. Доповнення до 

покажчика / О. Маковей // Життєпис Осипа Юрія Гординського-Федьковича / Осип Маковей ; 

за ред. Б. І. Мельничука, Л. М. Ковалець, О. В. Добржанського, К. М. Лукʼянюка. – Чернівці, 

2005. – С. 37–44, 385. 

11. Нечиталюк М. Ф. Буковинський Кобзар : літ.-крит. нарис / Михайло Нечиталюк. – 

Львів : Книж.-журн. вид-во, 1963. – 96 с. 

12. Пазяк М. М. Юрій Федькович і народна творчість / М. М. Пазяк. – Київ : Наук. думка, 

1974. – 175 с. 

13. Пахолок З. А. Культурологический аспект перевода Антанасом Крищюкайтисом-

Аишбе рассказа Ю. Федьковича “Кто виноват?” / Зинаида Пахолок. – Literatūra. – 2017 – 

№ 59(2). – С. 25–47. 

14. Пивоваров М. П. Юрій Федькович : літ.-крит. нарис / М. П. Пивоваров. – Київ : 

Держлітвидав України, 1954. – 76 с. 

15. Пустова Ф. Д. Федькович Юрій (Осип) Адальбертович / Ф. Д. Пустова // Українська 

радянська енциклопедія : [в 12 т.] – Київ, 1984.– Т. 11, Кн. 1 : Стодола – Фітогеографія. – 

С. 550–551. 

16. Український правопис / НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Ін-т 

української мови. – 5-те вид., стереотип. – Київ : Наук. думка, 1996. – 240 с. 

17. Федькович Юрій Адальбертович // Українські письменники : біо-бібліогр. слов. : у 5 т. 

– Київ, 1963. – Т. 3 : Дожовтневий період (ХІХ – поч. ХХ ст.) : Н–Я. – С. 300–330. 

18. Франко І. Я. Осип-Юрій Федькович. (Кілька слів по поводу 25-літнього ювілею його 

літературної діяльності) // Зібр. тв. : у 50 т. / Іван Франко. – Київ, 1980. – Т. 27 : Літературно-

критичні праці (1886–1889). – С. 37–39. 

19. Юрій Федькович : корот. бібліогр. покажч. / Львів. б-ка Акад. наук Укр. РСР ; [склав 

М. П. Гуменюк ; відп. ред. О. І. Дей]. – Київ : Вид-во Акад. наук УРСР, 1956. – 24 с. 

20. Юрій Федькович (1834–1888) : до 180-річчя від дня народж. : біобібліогр. покажч. / 

Чернівец. ОУНБ ім. М. Івасюка, Чернівец. літ.-меморіал. музей Ю. Федьковича, Держ. архів 

Чернівец. обл. ; [авт.-уклад.: О. Гаврилюк, Г. Григорець, О. Новак ; підгот. ІV розд.: Н. Масіян, 

М. Гуцу]. – Чернівці : [б. в.], 2014. – 160 с. 

21. Юрійчук М. І. Дореволюційні переклади прозових творів Ю. Федьковича російською 

мовою / М. І. Юрійчук // Наукові записки Чернівецького державного університету. Серія 

філологічних наук – 1959. – Т. 38, Вип. 9. – С. 131–150. 

22. Юрійчук М. І. Юрій Федькович : семінарій / М. І. Юрійчук, З. А. Івашкевич. – Київ : 

Вища шк., 1981. – 230 с. 

23. Шалата М. Й. Юрій Федькович. Життєвий і творчий шлях / М. Й. Шалата – Київ : 

Дніпро, 1984. – 239 с. 

24.  Fedkovič Juozas // Lietuviškoji enciklopedija. 10 t. – Kaunas : Leidėjas “Spaudos fondas”, 

1940. – T. 8. – P. 26. 

25. Fedkovič-Hordynskij Osip // Lietuvių enciklopedija. 35 t. – Boston : Lietuvių enciklopedijos 

leidykla, 1955. – T. 6. – P. 191. 

 

 

 

 



Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 

 209 

 

УДК 316.77                                                                                                   Ян Полівода 

 

СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ІНСТРУМЕНТ КОМУНІКАЦІЙНО-

ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Процеси загальносуспільної інформатизації значно прискорили хід структурних 

перетворень у сучасному соціумі. Вони також стали потужним каталізатором 

суспільної активності в інформаційній сфері, у використанні системи вже 

сформованих соціальних комунікацій та у створенні нових. 

Відповідно до зростаючих суспільних потреб, пов’язаних із включенням у 

процес інформатизації великої кількості громадян України, розвивається система 

інформаційних комунікацій, насамперед електронних соціальних мереж. У 

національному інформаційному просторі, таким чином, розвивається суспільна 

активність не тільки у сфері пошуку та використання потрібної для розвитку 

суспільства інформації, але й активізується процес виробництва нових 

інформаційних ресурсів, які використовуються для різних форм приватного 

спілкування, дозвільного та іншого призначення і, при цьому, різної якості 

виготовлення [3, с. 57]. 

Соціокультурні перетворення, інформаційно-технологічна революція, 

поширення інформатизації вглобальному масштабі є невід’ємним елементом 

процесів зміни сучасногосуспільства З’явилась його нова форма – 

мережевесуспільство. В основу цього суспільства покладено мережевий 

принципорганізації, який об’єднує і нову економіку, і ділове спілкування, 

іглобальний обмін інформацією та знанням [2, с. 42]. 

Оволодіння івикористання різних сервісів Інтернету вже нині є невід’ємним 

компонентом інформаційної культури людини. Організація ефективної 

інформаційної діяльності фахівця практично всіх сфер професійної діяльності 

найчастіше не обходиться без використання соціальних мережних сервісів 

(соціальні пошукові системи, народнікласифікатори, Вікі-проекти, онлайн офіси, 

карти знань, соціальні медіа-сховища,блоги, ресурси соціальних мереж). 

З технологічної точки зору електронна соціальна мережа – це інтерактивний, з 

великою кількістю користувачів веб-сайт, контент якого наповнюється самими 

учасниками. Сайт є автоматизованим соціальним середовищем, яке дозволяє 

спілкуватися групі користувачів, об’єднаних загальним інтересом. Теоретично як 

соціальну мережу можна розглядати будь-яку онлайнову спільноту [1, с. 150]. 

Деякі автори визначають соціальні мережіяк «технологічні комплекси 

організації і управління обмінами електронною інформацією між суб’єктами 

соціальних відносин, призначені для забезпечення горизонтального спілкування 

зацікавлених у ньому абонентів, об’єднаних спільними інтересами, 

інформаційними потребами і навичками спілкування» [3, с. 23]. 

У світі існує понад 206 соціальних мереж, їх кількість зростає кожен день 

[4].Усі відомі на сьогоднішній день соціальні мережі можна умовнорозділити на 

три категорії: на загальну тематику (створені для приватного спілкування); 

спеціалізовані; ділові. 

Соціальні мережі на загальну тематику, наприклад, Facebook, спрямовані на 
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налагодження і підтримкуже існуючих контактів та пошук нових знайомих. Вони 

мають великупопулярність серед школярів та студентів, що використовують веб-

сервісияк платформу для спілкування у мережі. 

Спеціалізовані соціальні мережі займають певну нішу в своєму секторі, і 

збирають аудиторію за інтересами. Наприклад, Last.Fm– музична соціальна 

мережа, яка розбудовує зв’язки між користувачами за принципом музичних 

уподобань. Geni– сімейна соціальна мережа, об’єднує людей на основіродинних 

зв’язків. Соціальна мережа MyChurchнадає можливість будь-якій людині створити 

свою церкву та своє коло спілкування. Autokadabra.ru-соціальна мережа 

автолюбителів.Ділові соціальні мережі, такі як LinkedIn, Plaxoта МойКруг, 

спрямованіна професійний розвиток своїх користувачів та побудову кар’єри.Новою 

вцьому переліку є українська ділова соціальна мережа PROFEO, запуск 

якоївідбувся у квітні 2008 року. PROFEO має україномовний інтерфейс 

іспрямована на професійний розвиток людини в Україні.  

Аналізуючи процес виникнення та розвитку соціальних мереж та ті функції, які 

вони виконують у сучасному світі, науковці дійшли висновку, що поширення і 

використання соціальних Інтернет-мереж має певні соціальнінаслідки, зокрема: 

- зрощування, переплетіння реального та віртуального соціальногожиття; 

- Інтернет-залежність (як соціально-психологічне явище та як феноменмасової 

культури); 

- «глобалізація» життєвого простору людини (створення груп, якіреально 

включають людей, що фізично проживають та перебувають у різнихкраїнах); 

- фрагментація суспільства, створення великої кількості віртуальнихгруп за 

інтересами; 

- поява нових технологій у політичному житті, сфері дозвілля тощо; 

- формування кіберкультури (інтернет-культури) як нового напрямурозвитку 

суспільства, безпосередньо пов’язаного з появою, розвитком іпроникненням 

у соціальне і культурне життя досягнень інформаційнихтехнологій [3]. 

Отже, соціальні мережі необхідно розглядатияк інтегровану частину нового 

віртуального соціального середовища. Зодного боку, таке становище зумовлене 

трансформацією технологійздійснення суспільних зв’язків, а з іншого боку, 

визначається масштабамикористування інтернет-сервісами, що змінює 

характеристики комунікативних зв’язків, до яких залучається велика кількість 

населення країни. 
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УДК 021.4:378.4(477.82)                                                                Людмила Петрина 

 

МАСОВА РОБОТА – НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА 

 ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕКИ ЛУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

Масова робота – культурно-дозвільна діяльність бібліотек, яка включає 

сукупність форм і методів, усної і наочної популяризації творів друку та інших 

документів серед читачів. 

Важливою складовою у діяльності бібліотеки Луцького національного 

технічного університету (далі – бібліотека Луцького НТУ) є організація та 

проведення різноманітних масових заходів щодо просвіти та дозвілля згідно 

Положення про роботу бібліотеки [3.4.1.; с. 4]. За період 2014–2018 рр. було 

проведено 29 масових заходів. У ролі організаторів, сценаристів і ведучих 

виступають бібліотекарі. Наприклад, 31 березня 2015 р. в Центральній читальній 

залі бібліотеки університету відбулася літературна година “Усе моє, все зветься 

Україна” (з нагоди 85-річчя від дня народження видатної української поетеси 

Ліни Василівни Костенко). Ведучою свята була провідний бібліотекар 

Л.В. Петрина. 

Масова робота має традиційну і нетрадиційну форми бібліотечних заходів. До 

традиційних належать: бібліографічний огляд, книжкова виставка, літературний 

вечір, обговорення прочитаних книг, читацька конференція, диспут, літературний 

суд, тренінг,  презентація прочитаних книг. До нетрадиційних належать: 

літературний ринг, бібліофорсаж, бібліофреш, буктрейлер, літературний лабіринт, 

літературний діліжанс, бібліотечний уік-енд. 

Однією з традиційних форм є бібліографічний огляд – це розповідь чи бесіда 

про книги, побудовані за чітким планом. Вони супроводжуються розкриттям 

змісту, фаховою оцінкою і рекомендацією щодо опрацювання представленої 

літератури. Аналізуючи окремі книги, бібліотекар коротко знайомить аудиторію з 

їх змістом, основними ідеями, художніми образами, літературними героями або з 

практичними висновками (якщо розглядається природнича чи технічна 

література). Так, в Луцькому НТУ серед студентів проводяться бібліографічні 

огляди літератури. Наприклад, нещодавно провідний бібліограф Є. Ф. Будчик 

провела огляд літератури на тему: “Інтеграція України до європейського 

простору” та розповіла і представила такі  книжки: Романовський О. О. Теорія і 

практика зарубіжного досвіду в підприємницькій освіті України, Європейська та 

євроатлантична інтеграція : навчальний посібник, Навчайся в Європі!, 

Європейський Союз – Україна. 

Ще одна традиційна форма – книжкова виставка. Основною метою книжкової 

виставки є популяризація книги, надання наочної інформації. Інтересу читача 

сприяє розташування виставки, її стиль, художнє оформлення, технічне 

оснащення і використання нових конструктивних матеріалів. Безпосередню увагу 

викликають виразні заголовки, яскраві ілюстрації, символи, включення в 

експозицію художніх виробів, малюнків. Так, у Центральному читальному залі 

оформлені постійно діючі виставки: “Вища освіта в Україні: проблеми та 

перспективи розвитку”, “Вернісаж книжкових новинок”, “Праці викладачів 
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Луцького НТУ”. 

Обговорення прочитаних книг – це обмін думками про прочитане, аналіз і 

оцінка художніх творів. Цей захід може проходити спільно з авторами книг, 

критиками, представниками редакцій журналів, видавництв. Обговорення 

допомагає навчити читачів осмисленому читанню, культури читання в цілому, 

виробленню вміння критично мислити, самостійно працювати з книгою. 

Підготовка обговорення літературного твору триває 2-3 місяця, під час якого 

бібліотекар забезпечує аудиторію достатньою кількістю примірників книг, яка 

планується до обговорення, визначає проблемні питання. На обговорення 

запрошується не більше 15–20 осіб. Бібліотекар веде розмову з читачами про 

книгу, уникаючи власних оцінок з позиції дорослої людини. Якщо є необхідність, 

в кінці заходу бібліотекар корегує невірні вислови читачів, дає колективну оцінку 

книзі.  

Найбільш складна форма обговорення – читацька конференція. Зазвичай 

читацька конференція присвячується одній темі або окремому твору. Інколи 

читацька конференція не відрізняється за формою проведення від обговорення. 

Однак, крім загальних рис (попереднє вивчення твору, його критичне осмислення, 

підготовка до виступу, наявність ведучого), конференція має специфічні риси. В 

ній може бути більша кількість учасників. У виступах учасників повинен 

прозвучати аналіз критичних матеріалів, а не лише виклад власних думок.. 

Диспут – як метод популяризації літератури передбачає зіткнення різних, 

протилежних точок зору на одну тему або проблему, що піднімається в 

художньому творі. Мета диспуту – пошук найбільш вірної оцінки висвітлених в 

книзі ідей, думок. Читачі під час участі в диспуті вчаться не лише вміло 

висловлювати свої думки, погляди, але й аргументовано їх захищати, література 

сценарії і рекомендації для проведення диспутів зустрічаються на сторінках 

професійної періодики. 

Літературний суд – вид літературної гри, обговорення героїв книги, 

літературне розслідування, організоване у вигляді театралізованого судового 

засідання. Літературні суди з’явилися в практиці роботи бібліотек на початку ХХ 

століття. В 60-ті роки минулого століття, коли почалося пожвавлення масової 

роботи, літературні суди почали проводитися взамін читацьких конференцій. 

Театралізований характер цієї форми передбачає відповідне оформлення 

приміщення, підготовку учасників заходу – представників “захисту”, 

“звинувачення”, “суду”. Літературний суд, як і інші активні форми масової 

роботи, сприяє глибокому сприйняттю прочитаного. 

Літературний вечір – технологія масової роботи з читачами, яка дає 

можливість підвести підсумки їх діяльності, розкрити творчість. Технологія 

потребує великої підготовки, знання і володіння законами театрального дійства, 

творчих здібностей читачів і бібліотекаря, естетичного оформлення приміщення, 

вдало вибраного музичного супроводу, компонування проекту тощо. 

Тренінг – активний пізнавальний процес і своєрідний синтез навчальної та 

ігрової діяльності, що проходить в умовах моделювання різних ігрових ситуацій, 

а також метод навчання і форма розвитку здібностей та розкриття творчих 

можливостей його учасників. Структура тренінгу аналогічна ігровій програмі і 
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передбачає чергування різних видів діяльності, наприклад, навчальні вправи 

змінюються ігровими розминками [2, с. 14]. 

У бібліотечній практиці з’явився ще один метод – презентація прочитаних 

книг. “Почитай, не пожалкуєш!” – таку назву може носити подібна презентація. 

Презентацію прочитаних книг можна практикувати до Всесвітнього Дня книги 

(23 квітня). Однією з умов проведення цього заходу є завдання не лише прочитати 

і цікаво розповісти про автора, організація книжкової виставки, створення 

рекомендаційних списків літератури, проведення бібліографічних оглядів 

літератури. 

Останнім часом форми масової роботи в бібліотеках зазнали значних 

інновацій. Крім традиційних методів, з’являються нові, завдяки яким у читачів 

формується сприймання бібліотеки, як життєво необхідної для навчання, дозвілля 

і розвитку Зупинимося детальніше на декількох інноваційних видах масової 

роботи. 

Бібліотечні інновації – це результат творчого пошуку оригінальних, 

нестандартних рішень різних бібліотечних проблем. Результатом інновацій як 

процесу творчої діяльності є й підвищення професійної майстерності 

бібліотекаря, рівня його культури, мислення, світогляду [1]. 

Літературний ринг – гра-змагання  команд на краще знання літературного 

твору, творчості письменника і т. д. Так, у читальному залі серед студентів 

декількох груп університету відбувся брейн-ринг на тему: “ Все про Європу. 

Читай, слухай, дізнавайся”. 

Серед нових бібліотечних термінів який з’явився  можна назвати, 

бібліофорсаж – це захід з вивчення правил дорожнього руху. 

Бібліофреш – (фреш, в перекладі з англ. означає свіжий) бібліографічний 

огляд книжкових новинок. 

Буктрейлер – сучасна форма популяризації книг. Являє собою невеликий 

відеоролик, що розповідає у довільній художній формі про якусь цікаву книгу. 

Буктрейлер – це відеореклама книги, у якій працюють методи, аналогічні рекламі 

кінофільмів, а також реклама нових книг і просування книг ювілярів, створення 

буктрейлерів, приурочених до дат, подій і т.п. 

Літературний лабіринт – літературна гра, яка проводиться в декілька турів. 

Кожний тур – подорож у різні жанри літературного світу: поезію, епічну прозу, 

фантастику, драматургію тощо. 

Літературний диліжанс – проводиться у вигляді подорожі за творами окремого 

автора або групи авторів. В оформленні використовуються квитки, фішки, 

сигнальні знаки, намальована на аркуші ватману карта дороги з умовними 

зупинками. Умовною платою за проїзд є відповідь читача на літературне 

запитання. Всім, хто відгадує правильно, видаються проїзні квитки, в яких 

вказано кінцевий пункт подорожі. Кількість загадок відповідає кількості 

учасників гри. 

Бібліотечний уїк-енд – відпочинок у бібліотеці. Це комплексний захід, для 

підготовки якого необхідно створити робочу групу, куди ввійдуть працівники 

бібліотеки, представники організацій, спільно з якими буде проводитися захід, 

читацький актив. До програми уїк-енду можуть входити: зустрічі-бесіди з людьми 
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різних професій; різноманітні літературні конкурси, ігри, вікторини; огляди 

літератури; бесіди-рекомендації; обговорення телепередач та цікавих книг; 

виставки літератури та виробів декоративно-прикладного мистецтв, екскурсії; 

засідання бібліотечних клубів.  

Отже, досвід проведення масових заходів підтверджує, що їх ефективність 

залежить і від активності читачів. Тому треба сміливіше використовувати 

оригінальні, нетрадиційні цікаві читачам та студентам форми роботи. Потрібно 

враховувати також те що, читачі юнацького віку віддають перевагу діалоговим, 

дискусійним, ігровим  формам спілкування адже вони посилюють пізнавальну й 

читацьку активність, спонукають до самостійного мислення, вміння відстоювати 

особисту думку. Захоплюючі, емоційні заходи більше підходять дітям молодшого 

та середнього віку. 
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УДК 027.7.001.76:378                                                                        Наталія Поліщук  
 

ІННОВАЦІЙНІ МЕТОДИ В РОБОТІ БІБЛІОТЕК ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ 

У сучасних умовах бібліотеки ВНЗ перебувають у процесі динамічних змін, 

пов’язаних із впровадженням новітніх інформаційних технологій. Інформація стає 

двигуном прогресу, тому істотно зростає роль бібліотек, як традиційних 

зберігачів і розповсюджувачів знань.   

Наукові бібліотеки вузів поступово перетворюються в інформаційні центри, де 

поряд з традиційними напрямами і формами роботи: фонди, каталоги, 

бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування, методична робота, 

матеріально-технічна база, кадри, управління, книгозбірні вишів, залишаються 

елементом духовного виробництва суспільства і маючи ознаки бібліотеки як 

інформаційного центру, перетворюються на нові організаційно-функціональні 

структури ВНЗ. Поступово, в міру надходження матеріальних ресурсів, 

поліпшуючи матеріально-технічне оснащення, автоматизують всі виробничі 

процеси, впроваджують і освоюють новітні інформаційні технології.  Бібліотечні 

інновації стимулюють процес розвитку бібліотек ВНЗ, без яких неможливо 

надати сьогодні конкурентоспроможні послуги користувачам. 

Завдання бібліотеки вищих навчальних закладів на сьогодні –довести цінність, 

яку вони представляють для спільноти своєї установи. Зараз вони знаходяться, 

можна сказати, в епіцентрі боротьби за «веб покоління читачів», які частіше 

схильні відвідувати бібліотеку віртуально, ніж реально.  Вітчизняні вузівські 

бібліотеки намагаються йти в ногу з часом.  Вони створюють свої оригінальні веб-

http://osvita.ua/school/lessons_summary/administration/38253/
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сайти, інформують своїх користувачів про свої заходи в різних соціальних 

мережах, використовуючи для цього найрізноманітніші телекомунікаційні засоби, 

співпрацюють з вузами різних країн, беручи участь конференціях і семінарах, що 

проводяться в Україні та за кордоном. 

Наукові бібліотеки вищих навчальних закладів європейських країн 

створювалися в різні історичні епохи, тому історія їх розвитку тісно пов'язана з 

розвитком їх культур.  Вони відрізняються не тільки джерелами фінансування, а й 

обсягами і складом фондів, кругом і чисельністю користувачів.  Єдине, що їх 

об’єднує, це – сучасний дизайн, затишок, комфорт і високий рівень 

інформаційного сервісу. 

В Україні не існує модельного стандарту бібліотеки вишу, але сьогодні вона 

позиціонується як інтегрований інтелектуальний простір, заповнений 

різноманітними інформаційними ресурсами та засобами інформаційної взаємодії. 

Бібліотеки сприймаються не тільки як науковий підрозділ вузу, а й як 

важливий інструмент системи освіти. Розвиток інформаційного сервісу поступово 

перетворює вузівські бібліотеки в медіа-центри. Це приваблює користувачів  

бібліотеки, тут студенти не тільки готуються до практичних занять, а й проводять 

своє дозвілля, спілкуються один з одним, що зближує їх і допомагає швидше 

адаптуватися до нових умов життя в університеті. 

Успішна інтеграція вітчизняної системи освіти до європейського та світового 

наукового простору неможлива без переорієнтації та модернізації нашої 

застарілої бібліотечної системи. Досягти успіху можна тільки шляхом 

впровадження інноваційних методів в сфері інформаційного обслуговування: 

використання всіх сучасних видів сервісу (друковані копії, CD, DVD, web-доступ, 

доступ до баз даних тощо). Навчати користувача формулювати інформаційні 

запити, находити, оцінювати та використовувати набуту інформацію. 

Організовувати творчі заходи з метою натхнення читачів/користувачів на 

вивчення, дослідження та відкриття, що дозволить розширити межі 

інтелектуального розвитку студента, викладача і науковця. Проводити семінари з 

питань авторського права, консультації по створенню профілю вченого, з пошуку 

наукових журналів для розміщення в них праць вчених вузу. 

Важливо також створити якісний електронний каталог усіх наявних в 

бібліотеці ресурсів, освоїти і використовувати міжнародні пошукові і навігаційні 

системи.  Наукова бібліотека повинна супроводжувати і підтримувати всі освітні 

та наукові заходи, що проводяться у вузі. Доцільно також надати бібліотекарям 

можливість регулярно підвищувати свою кваліфікацію, навчатися новим 

телекомунікаційним технологіям, інформаційної аналітики, мережевого 

менеджменту, щоб надавати допомогу в нових видах наукової діяльності - таких, 

як електронна добірка матеріалів для семінару, електронна публікація результатів 

наукової діяльності, мультимедійна презентація, сканування і  обробка текстів і 

багато іншого. 

Бібліотека ВНЗ повинна стати ядром, навколо якого будуватиметься вся 

наукова і навчальна діяльність вузу.  Бібліотека, як традиційний накопичувач і 

хранитель інформації, завжди була фундаментальним партнером науково-

дослідного процесу. Наукове співтовариство сьогодні, як ніколи, потребує 
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підтримки своєї діяльності з боку бібліотеки. Пошук, відбір, архівування, 

навігація і поширення інформації неможливі без освоєння і впровадження 

інноваційних технологій.  Для цього бібліотека повинна бути забезпечена всіма 

необхідними сучасними технічними засобами, програмами, обладнанням, які має 

сьогодні зарубіжна вузівська бібліотека. 

Вузівським бібліотекам варто взаємодіяти один з одним не тільки в рамках 

регіону або відомства, а й із зарубіжними бібліотеками. Обмін новаторськими 

ідеями і спільний пошук для вирішення виникаючих проблем допоможе 

наблизитися до європейських стандартів у сфері бібліотечного обслуговування.   

Тільки постійно розвиваючи та вдосконалюючи сервіс сучасних 

інформаційних послуг, можна досягти популярності у користувачів, 

забезпечивши їм необхідний комфорт і оперативність в пошуку та наданні 

потрібної інформації для їхньої науково-дослідницької діяльності. 

 

УДК 02:655]378.4(477.46)                                                                 Лариса Синявська 

ВИДАВНИЧА  ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ЧЕРКАСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ БОГДАНА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

З набуттям у 2003 р. статусу «наукової», бібліотека Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького (далі − НБ ЧНУ) розпочала 

планомірну діяльність з організації й проведення наукової та видавничоїроботи. 

Вона націлена на задоволення інформаційних потреб читачів і на допомогу у 

функціонуванні бібліотеки та надає їй такі необхідні елементи, як системність, 

комплексність, цілісність. 

З метою інформування працівників НБ ЧНУ, професорсько-викладацького 

складу та студентства університету про роботу наукової бібліотеки, популяризації 

її здобутків, підняття рівня науково-дослідницької роботи, у вересні 2007 р. за 

погодженням методичної ради було започатковано друк нового інформаційного 

вісника «Бібліотечні новини». 

У 2008 р. з подальшим наміром оперативного інформування співробітників 

та студентів університету про матеріали умас-медійних і наукових виданнях, 

бібліотека започаткувала періодичне видання прес-моніторингового збірника 

«Відгомін: імідж Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького в інформаційному просторі». Подану інформацію згруповано за 

хронологічно-галузевим принципом, що охоплює певний період поточного року. 

Під рубрикою «На шпальтах масової періодики» подано стислі анотації 

матеріалів про університет, що вміщено на сторінках газет та медійних 

часописів. Наступна структурна частина видання дозволяє відстежити найбільш 

вагомі виступи викладачів, студентів університету у теле- та радіоефірі. Зі 

сторінок збірника читач дізнається також і про те, як виглядає ЧНУ на сайтах 

світової інформаційної мережі Internet. Подається також інформація про наукові 

конференції різного рівня, що проводилися на базі університету завдяки 

організаторській ініціативі його підрозділів. Оскільки найбільш ефективний 
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спосіб утвердження належного авторитету ЧНУ є кількість і якість його наукової 

продукції, у цьому виданні міститься перелік найголовніших публікацій 

викладачів закладув окреслений період. Зокрема, йдеться про монографії, книги, 

брошури, навчально-методичні посібники, а також статті в іноземній науковій 

періодиці. 

Вдале починання у довідково-видавничій діяльності НБ ЧНУ знайшло у друці 

інформаційного бюлетеня «Книжкова скарбниця». Метою цього видання є 

оперативне поінформування читачів про нові надходження літератури до 

бібліотеки. До того ж, у 2010 р. НБ університету започаткувала друк чергового 

видання «E-Library: інформаційний бюлетень». Збірник «Електронна бібліотека» 

висвітлює наявну літературу на електронних носіях та повні їх тексти. До 

бюлетенів входять лише ті видання, які вже пройшли відповідну науково-

технічну обробку, уведені як утрадиційні, так і електронні каталоги і вже сьогодні 

пропонуються до послуг читачів. У них вміщено повний бібліографічний опис 

нових видань, проінформовано про кількість примірників та місцезнаходження 

документу в структурних підрозділах відділу обслуговування бібліотеки. Поряд з 

цим подано й стислі анотації (мовою видання), які допоможуть користувачам 

краще зорієнтуватися у змісті книги. Нові надходження літератури до бібліотеки 

згруповано за галузевим принципом: «Природничі та медичні науки», «Фізико-

математичні та хімічні науки», «Соціально-політичні та історичні науки», 

«Економічні науки», «Юридичні науки», «Психолого-педагогічні науки», 

«Філологічні науки», «Мистецтво», «Філософські науки та релігієзнавство», 

«Бібліографічні покажчики та довідкові видання». У структурних частинах 

збірників документи подано в алфавітному порядку. Всю інформацію 

скомпоновано згідно з чинними вимогами бібліотечно-бібліографічної 

класифікації. 

Видавничу діяльність НБ представлено ще одним напрямом роботи, який є 

важливим та закономірним продовженням науково-дослідної і науково-

методичної роботи колективу і яку спрямовано на вивчення і розкриття її фондів – 

підготовката публікація бібліографічних та біобібліографічних покажчиків. 

Покажчики друкують за серіями: «Історична», «Бібліографія вчених України», 

«Бібліографія вчених Черкаського національного університетуімені Богдана 

Хмельницького».  

Структура двох останніх серій є традиційною для такого виду видань і 

складається з попереднього слова про вченого, основної частини (кілька розділів) 

та додатків. У розділі «Матеріали про вченого» зібрано й подано відомості про 

діяльність та життя учених з опублікованих джерел. Розділ «Список учнів, які 

захистили кандидатські/докторські дисертації» містить перелік авторефератів 

дисертацій учнів науковця. Розділи «Хронологічний покажчик друкованих праць» 

та «Рукописні роботи» містять перелік назв наукових робіт учених, які 

розташовані за хронологічним принципом. Для зручності користування 

покажчиками, у межах окремого року матеріал розміщено в алфавітному порядку. 

Завершують основну частину розділи «Видання за редакцією/співредакцією» та 

«Видання за рецензуванням» учених, які додатково розкривають перед читачами 

багатогранність особистості та науковий доробок науковців. Додатковий матеріал 
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у покажчиках представлено «Алфавітним покажчиком авторів та співавторів». 

Бібліографічний опис та скорочення слів здійснено у відповідності з Державними 

стандартами України. 

Таким чином, можемо констатувати, що одним з провідних напрямів роботи 

НБЧНУ є видавнича діяльність з основним науково-довідниковим та 

інформаційним компонентом. Сьогодні НБ ЧНУ – це сучасний бібліотечний 

заклад, що посідає достойне місце серед вузівських бібліотек і рівняється на 

кращі українські та зарубіжні бібліотеки вищих навчальних закладів. 

 

 

УДК 025:004(477.82)                                           Людмила Степанова, Надія Конон 

 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ЮНАЦТВА ЯК ПРОВІДНИЙ 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ДЛЯ МОЛОДІ ВОЛИНІ 

Волинська обласна бібліотека для юнацтва (ВОБЮ) – перша на Волині почала 

надавати користувачам доступ до мережі Інтернет. У 1998 р. від фонду 

«Відродження» отримала грант на реалізацію проекту «Підключення до 

Інтернету». У 2002 р. за підтримки Держдепартаменту США, відповідно до 

програми ІRЕХ/ІАТР, бібліотека розширила свої інформаційні можливості, – було 

підтримано проект зі створення Інтернет-центру, отримано 10 комп’ютерів, 

укладено договір про співробітництво з Радою Міжнародних Наукових 

Досліджень та Обмінів (ІRЕХ) [1, с. 85–93]. 

У 2002 р. в рамках реалізації  програми «Допомогти дитині-інваліду» 

отримано грант від обласного управління в справах сім’ї та молоді на придбання 

партії озвучених книг для Луцького виробничого підприємства УТОС в різних 

форматах: шрифтом Брайля, плоско-друковані, на аудіо та цифрових носіях. 

У 2003 році створено веб-сайт бібліотеки. На головній веб-сторінці 

Волинської обласної бібліотеки для юнацтва (voub@ukr.net) розділ «Інформація» 

розкривають підрозділи: «Новини», «Про бібліотеку», «Відділи», «Наші послуги», 

«Дистанційна бібліографічна довідка». У розділі «Наші доробки» висвітлені теми: 

«Видавнича діяльність», «Краєвид», «Легенди Волині», «Віртуальні виставки», 

«Творча лабораторія бібліотекаря», «Школа правових знань», «Програми, 

проекти». Розділ «Ресурси» включає: «Електронний каталог», «Нові 

надходження», «Періодичні видання», «Бібліографічні ресурси», «Видатні постаті 

Волині», «Обмінний фонд». Змістовно наповнюються блоги. Сторінка «Наші 

партнери» включає інформацію про діяльність Української бібліотечної асоціації 

(УБА), яка всебічно сприяє розвитку бібліотечної справи і забезпеченню 

реалізації права користувачів бібліотечних послуг на якісне і своєчасне 

бібліотечне та інформаційно-бібліографічне обслуговування, а також захищає 

соціальні та інші спільні інтереси членів УБА. 

У 2008 році розпочато автоматизацію бібліотечних процесів з використанням 

програми «УФД/Бібліотека». У 2013 р. ВОБЮ стала переможцем ІV раунду 

конкурсу програми «Бібліоміст», це дало змогу організувати для користувачів 

безкоштовний доступ до Інтернету. У 2013–2014 рр. отримано доступ до 

навчальної програми «English 1 2 3». У відділі читальних залів відкрито Пункт 

mailto:voub@ukr.net
http://vollibr.org.ua/index.php/home-2
http://vollibr.org.ua/index.php/getting-started
http://vollibr.org.ua/index.php/struktura-biblioteki
http://vollibr.org.ua/index.php/nashi-poslugi
http://vollibr.org.ua/index.php/distantsijna-bibliografichna-dovidka
http://vollibr.org.ua/index.php/parks-home
http://vollibr.org.ua/index.php/gazeta-qkraevidq
http://vollibr.org.ua/index.php/legendi-volini
http://vollibr.org.ua/index.php/virtualni-vistavki
http://vollibr.org.ua/index.php/tvorcha-laboratoriya-bibliotekarya
http://vollibr.org.ua/index.php/shkola-pravovikh-znan
http://vollibr.org.ua/index.php/programi-preokti-zakhodi
http://vollibr.org.ua/index.php/programi-preokti-zakhodi
http://37.53.72.26/
http://vollibr.org.ua/index.php/novi-nadh
http://vollibr.org.ua/index.php/novi-nadh
http://vollibr.org.ua/index.php/periodichni-vidannya
http://vollibr.org.ua/index.php/bibliografichni-resursi
http://vollibr.org.ua/index.php/vidatni-postati-volini
http://vollibr.org.ua/index.php/vidatni-postati-volini
http://vollibr.org.ua/index.php/obminnij-fond
http://ube.nplu.org/article/%D0%91%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82
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вільного доступу до мережі Інтернет. Користувачі бібліотеки мають можливість 

безкоштовно пройти курси комп’ютерної грамотності, надсилати і отримувати 

електронну пошту, спілкуватися у програмі «Skype», користуватися веб-

ресурсами [3, с. 24–26]. 

В 2015 році при ВОБЮ став діяти «КІНОКЛУБ DOCUDAYS UA В 

БІБЛІОТЕЦІ», завдяки перемозі у другому етапі конкурсного відбору з перегляду 

та обговорення фільмів правозахисної тематики в стінах бібліотеки. Бібліотека 

сприяє технологічній грамотності молоді, ліквідації цифрової нерівності, робота 

зорієнтована на ефективне використання інформаційних ресурсів та пов’язана з 

певними подіями [2, с. 178–183]. 

Впровадження автоматизації в бібліотеці обумовлено : потребою користувачів 

у більш повній та якісній інформації. Сучасна бібліотека, яка прагне задовольнити 

ці потреби, не може існувати лише за рахунок власного інформаційного 

потенціалу, тому виникає потреба взаємодії у створенні і використанні загальних 

інформаційних ресурсів; внутрішніми причинами : збільшення інформаційного 

потоку, трудомісткість ручної обробки, швидке забезпечення інформацією 

споживача, яка швидко втрачає актуальність. 

Бібліотека бере участь у конкурсах та грантових програмах, можна згадати 

про перемогу у конкурсі «Все про Європу: читай, слухай, дізнавайся в пунктах 

європейської інформації в бібліотеках» за підтримки Європейського Союзу 

(програма «Еразмус +») та УБА. ВОБЮ отримала : пристрої для читання 

електронних ресурсів та збереження електронної інформації; методичний 

посібник «Пункти європейської інформації в бібліотеках: технологія створення та 

механізми популяризації інформації про ЄС та євроінтеграцію України»; набір 

рекламно-інформаційних матеріалів, сувенірів про ЄС та євроінтеграцію до Дня 

Європи та заходів бібліотеки; допомогу у формуванні інформаційних матеріалів 

про ЄС та євроінтеграцію; доступ до електронних баз даних про ЄС та 

євроінтеграцію від Представництва ЄС в Україні та інших організацій. «Пункт 

ЄІ» у бібліотеці – це спеціально облаштоване місце, де користувачі можуть 

самостійно або за допомогою бібліотекаря отримати доступ до інформаційних 

ресурсів з питань європейської інтеграції. Сьогодні ВОБЮ – своєрідний 

супермаркет інформації, що стосується діяльності керівних інституцій ЄС, 

подорожей, європейської освіти, волонтерства, мовних курсів, медіа ресурсів 

тощо [4]. 

Краєзнавчі інформаційні послуги ВОБЮ – діяльність, яка надає бібліотеці 

місцевого колориту, регіональної специфіки, самобутності. Ефективності, 

системності краєзнавчої роботи сприяють цільові краєзнавчі міні-програми, 

програми та проекти. Волинська обласна бібліотека для юнацтва видає електронні 

версії бібліографічних посібників, які розміщено на web-сайті бібліотеки. 
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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 

Дзенік Ігор Володимирович – студент 4 курсу напряму підготовки 

«Комп’ютерна інженерія» Луцького інституту розвитку людини Університету 

«Україна» 

Дмитренко Алла Адамівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

документознавства і музейної справи Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки 

Драч Оксана Олександрівна – доктор історичних наук, професор, професор 

кафедри історії України Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького 

Єрко Галина Іванівна ‒ викладач-методист кафедри суспільних дисциплін 

Луцького педагогічного коледжу 

Жалко Тетяна Йосипівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри інформаційної діяльності, бібліотечної та архівної справи Луцького 

інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Жук Віталій Леонідович ‒ студент 1 курсу ОС «магістр» спеціальності 

«Фінанси, банківська справа і страхування» Миколаївського міжрегіонального 

інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Заблоцький Борис Антонович ‒ студент 1 курсу ОС «магістр» спеціальності 

«Фізична терапія, ерготерапія» Луцького інституту розвитку людини 

Університету «Україна» 

Закусило Оксана Юріївна ‒ старший викладач кафедри фізичної реабілітації 
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та соціального забезпечення Луцького інституту розвитку людини Університету 

«Україна» 

Захаров Петро Олексійович – кандидат технічних наук, доцент, професор 

кафедри інформаційної діяльності, бібліотечної та архівної справи Луцького 

інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Зелик Ірина Миколаївна – студентка 2 курсу спеціальності «Облік і аудит» 

Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного 

університету 

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) 

Іванюк Інна Яківна – старший викладач кафедри фізичної реабілітації та 

соціального забезпечення Луцького інституту розвитку людини Університету 

«Україна» 

Йолита Урбанавичиене - доктор философии (Ph.D.), Институт литовского 

языка, г. Вильнюс, Литовская Республика  

Каун Юрій Вікторович – старший викладач кафедри інформаційної 

діяльності, бібліотечної та архівної справи 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» г. Коломна 

Ковальчук Альона Миколаївна – студентка 1 курсу ОС «магістр» 

спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», Луцького інституту 

розвитку людини Університету «Україна» 

Ковальчук Василь Васильович – студент 1 курсу спеціальності «Професійне 

навчання» Луцького національного технічного університету 

Конон Надія Гнатівна – старший викладач кафедри інформаційної 

діяльності, бібліотечної та архівної справи Луцького інституту розвитку людини 

Університету «Україна» 

Корнійчук Іванна Іванівна – студентка 3 курсу напряму підготовки 

«Фінанси і кредит» Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Кот Наталія Миколаївна – старший науковий співробітник Волинського 

інституту післядипломної педагогічної освіти 

Купріда Олександр Валерійович – студент 3 курсу напряму підготовки 

«Право» Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Куртєва Катерина Олександрівна – студентка 4 курсу, напряму підготовки 

«Здоров’я людини» Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Курчаба Олександр Євгенович – викладач кафедри суспільних дисциплін 

Луцького педагогічного коледжу 

Кушпетюк Олена Іванівна – кандидат історичних наук, доцент, заступник 

директора з навчально-виховної роботи Луцького інституту розвитку людини 



Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 

 224 

Університету «Україна» 

Левицька Надія Миколаївна – доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри гуманітарних дисциплін Національного університету харчових 

технологій 

Ліповська-Маковецька Наталія Іванівна – кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування Луцького 

інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Ліхтанський Антон Русланович – студент 1 курсу ОС «магістр» 

спеціальності «Фінанси, банківська справа і страхування» Миколаївського 

міжрегіонального інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Ляшук Наталія Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

інформаційної діяльності, бібліотечної та архівної справи Луцького інституту 

розвитку людини Університету «Україна»  

Майстер Андрій Анатолійович – кандидат географічних наук, доцент 

кафедри туризму Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Максимець Володимир Олегович – студент 1 курсу ОС «магістр» 

спеціальності «Готельно-ресторанна справа» Миколаївського міжрегіонального 

інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Мамчич Ярослав Минович – старший викладач кафедри інформаційної 

діяльності, бібліотечної та архівної справи Луцького інституту розвитку людини 

Університету «Україна» 

Марчик Ніна Юріївна – студентка 2 курсу спеціальності «Облік і аудит» 

Любешівського технічного коледжу Луцького національного технічного 

університету 

Масло Оксана Сергіївна – студентка 1 курсу ОС «магістр» спеціальності 

«Фізична терапія, ерготерапія» Луцького інституту розвитку людини 

Університету «Україна» 

Махоніна Юлія Юріївна – студентка 4 курсу напряму підготовки «Туризм» 

Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Мацюк Лариса Миколаївна – методист відділу природничих дисциплін 

Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти   

Мельничук Андрій Володимирович – студент 1 курсу ОС «магістр» 

спеціальності «Інформаційна діяльність, бібліотечна та архівна справа» Луцького 

інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Мельник Роман Миколайович – викладач політології Любешівського 

технічного коледжу Луцького національного технічного університету 

Миколайчук Анжела Володимирівна – методист Волинського інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

Мохнар Юлія Вікторівна – студентка 3 курсу напряму підготовки «Здоров’я 

людини» Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Мочкін Сергій Анатолійович – науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії соціологічних досліджень і розвитку освіти Волинського інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

Мочкош Ян Васильович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри права 

Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» 
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Музиченко Дар’я Сергіївна – студентка 2 курсу спеціальності «Психологія». 

Рівненського інституту Університету «Україна» 

Надха Полина Игоривна – студентка 3 курса педагогического факультета 

«Государственный социально-гуманитарный университет» г. Коломна 

Надольська Валентина Василівна – кандидат історичних наук, доцент, 

доцент кафедри документознавства і музейної справи Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки 

Нечипорець Євгенія Миколаївна – студентка 1 курсу ОС «магістр» 

спеціальності «Готельно-ресторанна справа» Миколаївського міжрегіонального 

інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Ольхова-Марчук Наталія Володимирівна – кандидат педагогічних наук, 

завідувач кафедри туризму Луцького інституту розвитку людини Університету 

«Україна» 

Пахолок Зінаїда Олександрівна – доктор філологічних наук, професор 

кафедри інформаційної діяльності, бібліотечної та архівної справи Луцького 

інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Пащук Тарас Валерійович – старший викладач кафедри права Луцького 

інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Петренко Ірина Миколаївна – доктор історичних наук, професор кафедри 

педагогіки та суспільних наук Вищого навчального закладу Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Петрина Людмила Вячеславівна – студентка I курсу ОС «магістр» 

спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Луцького інституту 

розвитку людини Університету «Україна» 

Пиндюк Ніна Дмитрівна – студентка I курсу ОС «магістр» спеціальності 

«Готельно-ресторанна справа» Миколаївського міжрегіонального інституту 

розвитку людини Університету «Україна» 

Пікалюк Світлана Станіславівна – старший викладач кафедри права 

Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Погодина Ольга Александровна – кандидат философских наук, доцент 

кафедры ФИПиПГСУ «Государственный социально-гуманитарный университет» 

г. Коломна 

Полівода Ян Васильович – студент I курсу ОС «магістр»  спеціальності 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Луцького інституту розвитку 

людини Університету «Україна» 

Поліщук Наталія Петрівна – студентка I курсу ОС «магістр» спеціальності 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Луцького інституту розвитку 

людини Університету «Україна» 

Поляруш Владлена Вікторівна – студентка 4 курсу напряму підготовки 

«Комп’ютерна інженерія» Луцького інституту розвитку людини Університету 

«Україна» 

Попов Анатолій Андрійович – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач 

кафедри права Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Резнік Олег Ігорович – фельдшер Луцького інституту розвитку людини 

Університету «Україна» 

http://mmirl.edu.ua/
http://mmirl.edu.ua/
http://mmirl.edu.ua/
http://mmirl.edu.ua/


Матеріали ІV міжнародної науково-практичної конференції 

 226 

Рязанцева Наталія Олександрівна – старший викладач кафедри права 

Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Романчук Галина Дмитрівна – завідувач лабораторії соціологічних 

досліджень та розвитку освіти Волинського інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

Романюк Альона Павлівна – асистент кафедри фізичної реабілітації та 

соціального забезпечення Луцького інституту розвитку людини Університету 

«Україна» 

Савенко Діана Олександрівна ‒ старший викладач кафедри психології 

Рівненського інституту Університету «Україна» 

Савич Сергій Святославович ‒ кандидат юридичних наук, директор 

Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» 

Сидорук Дмитро Ігорович ‒ студент 4 курсу напряму підготовки 

«Комп’ютерна інженерія» Луцького інституту розвитку людини Університету 

«Україна» 

Синявська Лариса Іванівна ‒ доктор історичних наук, доцент, професор 

кафедри історії України Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького 

Степанова Людмила Володимирівна ‒ студентка I курсу ОС «магістр» 

спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Луцького інституту 

розвитку людини Університету «Україна» 

Сушик Олександр Григорович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри ІППУ Луцького національного технічного університету 

Титлов Александр Юрьевич – кандидат педагогических наук, профессор 

кафедры ТиМФКиСД Государственного образовательного учреждения высшего 

образования Московской области «Государственный социально-гуманитарный 

университет» г. Коломна 

Терлецький Володимир Карлович – кандидат біологічних наук, доцент, 

доцент кафедри туризму Луцького інституту розвитку людини Університету 

«Україна» 

Томашівська Мар’яна Ростиславівна – аспірантка Кременецької 

гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка 

Томащук Олена Григорівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри теорії фізичного виховання, фітнесу та рекреації Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки 

Туз Юлія Олександрівна – асистент кафедри права Луцького інституту 

розвитку людини Університету Україна»  

Фень Тарас Ярославович – студент 4 курсу напряму підготовки 

«Комп’ютерна інженерія» Луцького інституту розвитку людини Університету 

«Україна» 

Фещук Олег Олегович – студент I курсу ОС «магістр» спеціальності 

«Фізична терапія, ерготерапія»Луцького інституту розвитку людини Університету 

«Україна» 

Фрадинська Богдана Валентинівна – студентка I курсу ОС «магістр» 

спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» Миколаївського 
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міжрегіонального інституту розвитку людини Університету «Україна» 
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