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ЛУЦЬКИЙ ІНСТИТУТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ 

ВІДКРИТОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕСИТЕТУ 

РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ «УКРАЇНА»: 

ДОРОГА ДО ЗНАНЬ ДОВЖИНОЮ У 20 РОКІВ 

 
Цьогорічний ювілей Луцького інституту розвитку людини Відкритого 

міжнародного університету «Україна» – це яскраві сторінки історії нелегкого тернистого 

шляху, наполегливої і копіткої праці, осмислення того, яким був Інститут на початку 

своєї історії і як змінився впродовж двадцяти років. Це шлях постійних творчих пошуків, 

радісних подій, аналізу причин суперечностей і втрат, яких також було чимало. 

Інститут увійшов у третє тисячоліття з чіткими планами та намірами: зберігати 

традиції національної освіти, примножувати багаторічний досвід та інтегруватися в 

європейський і світовий освітній простір. 

Сьогодні Луцький інститут розвитку людини Відкритого міжнародного 

університету «Україна» – це сучасний навчальний заклад, який є центром науково- 

дослідної роботи професорсько-викладацького складу; підготовки 

конкурентоспроможного людського капіталу для високотехнологічного та 

інноваційного розвитку країни; осередком підвищення кваліфікації/стажування науково-

педагогічних кадрів; видання наукової, навчальної та методичної літератури; здійснення 

міжнародних зв’язків. 

Луцький інститут розвитку людини Відкритого міжнародного університету 

«Україна» – єдиний на Волині заклад вищої освіти інтегрованого типу, відкритий для 

молоді неоднакового рівня підготовки, диференційованих соціальних можливостей і 

різного стану здоров’я. Колектив інституту свідомо взяв на себе відповідальну місію: 

навчати людей із особливими потребами і створити сприятливі умови для того, щоб така 

молодь мала змогу успішно поєднувати навчання із заняттями спортом. 

Ідеї, що були закладені в основу навчального закладу, а сьогодні зазначені у 

новому законодавстві та стосуються створення і забезпечення рівних умов доступу до 

вищої освіти, у тому числі забезпечення осіб з особливими освітніми потребами 

спеціальним навчально-реабілітаційним супроводом, вже дають вагомі результати. І 

особливо відчутні вони у сфері паралімпійського спорту. Інститут по праву пишається 

плеядою чемпіонів. Серед них є чемпіони та призери паралімпійських та Дефлімпійських 

ігор. Так, Ю. Батенкова-Бауман (тренер В.П. Сторожук) за видатні спортивні досягнення 

нагороджена орденом княгині Ольги ІІ та ІІІ ступенів. Список переможців і призерів 

змагань найвищого рівня можна продовжити. А. Шевчук – чемпіон паралімпійських ігор 

з футболу –  нагороджений  орденом  «За  заслуги» ІІ  і ІІІ ступенів; Ю. Солярук – 

чемпіонка Дефлімпійських ігор з волейболу – нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ 

ступеня; О. Колодій – призер чемпіонатів Європи та чемпіон 
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Дефлімпійських ігор – нагороджений орденом «За мужність» (тренери О.В. Платонов, 

В.В. Свереда); І. Литвиненко – призер паралімпійських ігор і чемпіон Європи з  футболу 

– нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Значний внесок у розвиток 

паралімпійського спорту також інших вихованців інституту – С. Гедіан, М. Бондаренка, 

А. Медведюка, В. Пустельника, О. Слюсаріва, А. Прищепи. І за цим всім підтримка та 

наполеглива робота потужного викладацького складу інституту. 

Акумулюючи досвід провідних закладів вищої освіти світу і здійснюючи на цій 

основі реформування всіх сфер діяльності, інститут впевнено наближається до 

європейських і світових цінностей. На сьогодні Луцький інститут розвитку людини 

співпрацює з науковими центрами, громадськими організаціями, іншими закладами 

освіти, в тому числі: Інститутом литовської мови (м. Вільнюс, Литовська Республіка), 

факультетом гуманітаристики та освітнього менеджменту Клайпедського університету 

(м. Клайпеда,  Литовська  Республіка),  Вищою  школою   Економіки   та   Інновацій  (м. 

Люблін, Республіка Польща); Українсько-польським кластером «Економіка. Наука. 

Медицина» (Республіка Польща); Люблін Вентурес ТОВ (Республіка Польща) тощо. 

Луцький інститут розвитку людини співпрацює з багатьма роботодавцями Волині, 

зокрема Департаментом соціальної політики, Праг «УСК « Княжа Воєнна Іншуранс 

Груп», ПраТ «Страхова компанія «Перша»», Луцьким геріатричним пансіонатом, ГО 

«ЦРД «Розмовляйко»», Луцькою міською центральною бібліотечною системою, 

туристичним агентством «СанТревел» тощо. 

Одним із пріоритетних напрямків розвитку інституту є науково-дослідницька 

діяльність, адже в епоху індустріального суспільства головною продуктивною силою є 

наука та науково-технічні розробки. Науковий рівень інституту визначається насамперед 

науковим та освітнім рівнем професорсько-викладацького складу. Позитивною 

тенденцією доцільно вважати постійне покращення якісного складу закладу  вищої  

освіти.  Наші  викладачі  –  справжні  професіонали.  Серед  них  –   75% кандидатів наук, 

а майже 20% – доктори наук. Крім того, до освітнього процесу інститут долучає фахівців 

із провідних навчальних закладів України й зарубіжжя. Частка молодих викладачів 

навчаються в аспірантурах освітніх установ України. Високий науковий рівень 

професорсько-викладацького складу інституту засвідчений значною кількістю 

публікацій у фахових виданнях України та виданнях, включених до наукометричних баз 

Scopus та Web of Science. 

Підвищенню наукового рівня викладачів та розширенню наукового 

співробітництва сприяє стажування науково-педагогічних працівників інституту в 

провідних закладах вищої освіти України та в зарубіжних освітніх установах (Республіка 

Польща, Литовська Республіка тощо). 

Луцький інститут розвитку людини – організатор низки міжнародних, 

всеукраїнських, науково-теоретичних та науково-практичних конференцій, семінарів, 

круглих столів різних рівнів, що засвідчує інтерес науковців до різноманітних проблем 

педагогічної, економічної, психологічної та правової сфери. Практичним результатом 
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такого виду діяльності професорсько-викладацького складу інституту є видання 

наукових збірників: «Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та 

архівної справи», «Проблеми правового статусу особи в Україні», «Медико-біологічні 

проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, інклюзивної та 

спеціальної освіти», «Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в контексті 

євроінтеграційного поступу», «Рекреаційно-туристичний потенціал регіонів України: 

сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку». 

Високий рівень наукової діяльності Луцького інституту розвитку людини є 

невід’ємним складником і гарантією якості підготовки висококваліфікованих фахівців 

– носіїв найновіших наукових знань, соціального досвіду, необхідних компетенцій, 

інтегрального світогляду, національних і загальнолюдських цінностей, 

конкурентоспроможних у вітчизняному та європейському просторі. Варто зазначити, що 

спеціальності, за якими здобувають фах студенти ЛІРоЛу, є перспективними, але як 

розпоряджатися багажем здобутих знань – вирішувати лише студентам. Саме в інституті 

здобувачі освіти отримують повноцінні знання, бо між студентами та викладачами 

сформувалися партнерські стосунки, які ґрунтуються на засадах взаємної поваги, 

вимогливості та розуміння. Сучасна молодь дуже цінує людяність, отримані знання та 

набутий досвід у процесі спілкування з викладачами, адже їх основа – високий рівень 

мотивації до навчання. Завдання педагогів закладу вищої освіти полягає в тому, щоб 

розбудити інтелектуальні сили здобувачів освіти і спрямувати їх до творчого пошуку й 

активної співпраці. Тому студенти, починаючи з першого курсу, активно долучаються 

до наукової роботи. Студентські доробки – це наукові реферати, курсові та 

кваліфікаційні роботи, тези, статті до наукових конференцій та круглих столів. 

Щорічно в інституті практикується проведення конкурсів студентських наукових 

робіт, олімпіад, переможці яких беруть участь у Всеукраїнських конкурсах та 

олімпіадах. Зокрема, студенти інституту вже кілька років поспіль є призерами обласного 

етапу щорічного Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка (М. Чемес, спеціальність «Право», 4 курс, 

ОС  «бакалавр»,  2018  р.,  1 місце;  М. Данилевич,  спеціальність  «Право»,  1  курс,  ОС 

«бакалавр», 2019 р., 2 місце), переможцями ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових 

робіт для студентів з інвалідністю Відкритого міжнародного університету розвитку 

людини (Я. Власюк, 4 курс, спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія», 2018 р., 2 

місце; І. Степенко, 2 курс, спеціальність «Спеціальна освіта», ОС «бакалавр», 2019 р.,1 

місце). 

Активність студентської молоді проявляється у функціонуванні студентського 

самоврядування, яке є активним учасником та організатором розважальних і наукових 

заходів. Ні статути, ні декларації, ні розпорядження адміністрації не будуть мати дієвої 

сили, якщо студенти самі не проявлятимуть ініціативи. Заперечуючи давню істину про 

те, що ініціатива карається, в нашому закладі вищої освіти принцип добровільності 



  Матеріали t f міжнародної науково-практичної конференції  

21 

 

 

лежить в основі всіх починань студентства. Саме вони є ініціаторами та учасниками 

важливих заходів як в межах інституту, так і на рівні області: брейн-рингів на кубок 

міського голови, спортивні різнопланові змагання і події, культурно-масові, благодійні 

та просвітницькі заходи. Студіююча молодь сьогодні – перспектива освіченості, 

культури і духовності, прогресу і процвітання, становлення громадянського суспільства. 

Студенти Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна» завжди 

тримають руку на пульсі життя. 

Про непересічність виховного процесу в Луцькому інституті промовисто говорить 

і той факт, що в період політичних катаклізмів та перипетій наші студенти не 

залишаються осторонь. Назавжди в серцях викладачів та студентів інституту залишаться 

Герої Небесної Сотні – патріоти, націоналісти: студент 4 курсу спеціальності «Здоров’я 

людини» Василь Мойсей, випускник 2012 року спеціальності 

«Програмне забезпечення інформаційних систем» Сергій Байдовський, випускник 

спеціальності  «Фізична  реабілітація»  Сергій  Ляшук   та   викладач   інституту   Сергій 

Климчук. Вони мріяли про гідне майбутнє для України і віддали своє життя за те, щоб 

здійснилися мрії та прагнення української молоді. 

Тисячі випускників Луцького інституту розвитку людини примножили когорту 

інтелектуальної та творчої еліти, яка заклала міцний підмурівок науки, освіти, 

економіки, юриспруденції краю. Серед них: Віра Ольшевська – начальник відділу 

«Ківерцівське бюро правової допомоги» Луцького місцевого центру з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги (випускниця 2013 року); Роман Ющук – 

міський голова Любомльської міської ради (випускник 2009 року); Наталія Поліщук – 

заступник директора бібліотеки Луцького національного технічного університету 

(випускниця    2019    року);    Олена    Барашовець    –начальник     відділу     кадрів  КП 

«Ківерцівський РЦПНСД» (випускниця 2020 року); Алла Гнатюк – директор Луцького 

геріатричного пансіонату; Ольга Міхненко – провідний тренер збірної з боксу, член 

Європейської асоціації; Марія Мельничук – провідний документознавець Управління 

економіки та європейської інтеграції Волинської обласної державної адміністрації 

(випускниця 2014 року), Лілія Ільчук – завідувач відділу комплектування документів 

бібліотеки Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

(випускниця 2018 року) та інші. Саме їх служіння справі, енергія та фахова 

компетентність є запорукою утвердження нашої держави в економічному, соціально- 

культурному, європейському та світовому просторі. 

Довгий і славний шлях нашого інституту – це яскравий приклад самовідданої праці 

колективу, якому притаманна талановитість, висока професійність та вміння долати 

труднощі, яких вистачає в усі часи. 

Сергій Савич, директор інституту 
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РОЗДІЛ І 

ІСТОРИЧНІ, ФІЛОСОФСЬКІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ 

ПИТАННЯ РОЗВИТКУ НАУКИ ТА ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПОСТУПУ 

 

УДК 930.1(477)(438) 

Jan Jerzy Milewski (Polska, Białystok) 

UKRAIŃCY W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM (1989-2019) – TOŻSAMOŚĆ, 

OŚWIATA, KULTURA 

Województwo podlaskie (w latach 1919-1990 noszące nazwę białostockie i mające nieco 

zmieniający się kształt terytorialny) w roku 2011 zamieszkiwało 1mln 644 tys. osób, głównie 

byli to Polacy, ale także Białorusini, Litwini, Ukraińcy, Rosjanie, Tatarzy. Podczas drugiego 

powszechnego spisu ludności przeprowadzonego w grudniu 1931 r. w województwie 

(pomijając dwa powiaty, które po II wojnie światowej znalazły się w BSRR: grodzieński i 

wołkowyski) zadeklarowało jako język ojczysty ukraiński 2418 osób a ruski – 691. Organizator 

spisu Główny Urząd Statystyczny wprowadził wówczas kategorię “język ojczysty” zamiast 

“narodowość” uznając, że ta pierwsza pozwoli lepiej odzwierciedlić faktyczną strukturę 

narodowościową. 

Wojewoda białostocki w sprawozdaniu do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w kwietniu 

1939 r. pisał: “Na terenie województwa zamieszkują tylko Ukraińcy – azylanci, których 

organizacją społeczno-polityczną jest Ukraiński Komitet Centralny – 5 oddziałów, 195 

członków”. Faktycznie na tym obszarze znaleźli schronienie i pracowali, głównie w ośrodkach 

przemysłu drzewnego, ukraińscy emigranci polityczni, byli żołnierze sojuszniczej armii 

atamana Symona Petlury. Roman Wysocki pisze nawet o sześciu oddziałach UCK (w 

Augustowie, Płocicznie, Suwałkach, Białymstoku, Białowieży i Hajnówce), z których 

najsilniejszy był w Hajnówce. Jednak największa liczba osób deklarujących język ukraiński lub 

ruski to była ludność miejscowa – na wsi deklarowało te języki prawie trzy tysiace osób 

(dokładnie 2 777). Warto jeszcze dodać, że na początku 1939 r. na 120 etatowych księży 

prawosławnych w pięciu powiatach 18 podało narodowość ukraińską (polską -56, białoruską 

– 37, rosyjską – 8). 

Po II wojnie światowej w południowo-wschodniej części województwa  białostockiego nie 

doszło do jakichś istotnych przemieszczeń ludności ukraińskiej: mało było chętnych do 

przesiedlenia się do ZSRR, obszar ten nie został też objęty akcją “Wisła”. Miejscową ludność 

władze traktowały jako białoruską a ponieważ generalnie zaczęto lansować ideologię  państwa 

jednonarodowego również instytucje białoruskie (głównie oświatowe) miały rachityczny 

charakter a ich byt “falował” zgodnie z polityką władz. 

Sytuacja zaczęła się zmieniać po październiku 1956 r. W roku następnym w Kleszczelach 

(powiat bielskopodlaski) powstało Ukraińskie Towarzystwo Społeczno – Kulturalne – 

pierwsza po wojnie organizacja ukraińska na Podlasiu. Podjęto tam również akcję nauczania 



  Матеріали t f міжнародної науково-практичної конференції  

23 

 

 

języka ukraińskiego, ale próba uczenia w szkole zakończyła się po roku (1966/1967). 

Rozwiązano także koło UTS-K (odrodziło się ono w 1985 r.). W tym miejscu warto zwrócić 

uwagę na badania językoznawców rozpoczęte w końcu lat pięćdziesiątych i trwające przez dwie 

dekady, których efektem finalnym był “Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny”. 

W “Atlasie” stwierdzono, że granica zasięgu gwar ukraińskich przebiega na wschód od 

Hajnówki, na północy wzdłuż rzeki Narew a na zachodzie mniej więcej po linii Siemiatycze – 

Bielsk Podlaski. Nie szło to jednak w parze z ukraińską świadomością narodową. 

Kolejny impuls dały wydarzenia w Polsce, które miały miejsce na przełomie lat 

osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. W wyborach samorządowych w maju 1990 r. mandaty 

radnych zdobyło 34 Ukraińców. Rok później zaczęto wydawać czasopismo “Nad Buhom i 

Narwoju”, a w 1992 r. na bazie podlaskiego oddziału Związku Ukraińców w Polsce powstał 

Związek Ukraińców Podlasia. Organizowano ukraińskie imprezy kulturalne, zapoczątkowano 

nauczanie języka ojczystego. Interesujące, że wśród pionierów tych działań było wiele osób, 

które ukończyły studia w Lublinie, a nie w Białymstoku. 

Wieloletnia asymilacja do polskości, podobieństwa kulturowe i trudność w rozgraniczeniu 

ukraińskości od białoruskości (ludność prawosławną na północ od Bugu już od początków 

Drugiej Rzeczypospolitej na ogół utożsamiano z Białorusinami) przyniosły niezbyt dobre 

wyniki podczas spisu powszechnego w 2002 r.: narodowość ukraińską zadeklarowało 1366 

osób, natomiast używanie języka ukraińskiego w kontaktach domowych – 1414. Znawca tej 

problematyki Marek Barwiński był przekonany, że podczas następnego spisu powszechnego 

liczba osób deklarujących na Podlasiu narodowość białoruską będzie wyższa kosztem 

Białorusinów. Spis w 2011 r. przeprowadzono metodą mieszaną: 1) w wyniku pozyskania 

danych ze źródeł administracyjnych, 2) metodą reprezentacyjną, 3) poprzez badania pełne. 

Badania pełne przeprowadzono w 86 gminach, w których dziewięć lat wcześniej stwierdzono 

minimum 10 % osób należących do mniejszości narodowych lub etnicznych, a więc w 

południowo-wschodniej części podlaskiego dzięki Białorusinom. W 2011 r. z mniejszością 

ukraińską utożsamiało się w województwie 2,2 tys. osób (czyli około 800 więcej niż w 2002 

r.), z których jednocześnie 800 zadeklarowało przynależność do narodu ukraińskiego i 

polskiego. W porównaniu do wysiłku wkładanego przez działaczy postęp nie był duży, ale w 

przypadku Białorusinów a także Litwinów nastąpił nawet regres. 

Od początku istnienia Związek Ukraińców Podlasia prowadził działania w celu 

zapewnienia nauki języka ukraińskiego w szkołach regionu. Pierwszą szkołą, gdzie w 1994 r. 

rozpoczęto nauczanie tego języka była Szkoła Podstawowa nr 4 w Bielsku Podlaskim (obecnie 

są   tam oddzielne klasy z  nauką  ukraińskiego),  a także w tamtejszym  przedszkolu 

„Leśna Polana”. Następnie nauczanie zorganizowano w niektórych szkołach i przedszkolach w 

Czeremsze, Orli, a także w stolicy województwa – Białymstoku, gdzie mieszka wiele osób 

pochodzących z terenów między Bugiem i Narwią. W Białymstoku lekcje języka ukraińskiego 

odbywają się w Szkole Podstawowej nr 9, w przedszkolu nr 26 oraz w prawosławnym Zespole  

Szkół Niepublicznych św.  św.  Cyryla  i Metodego.  Ogółem  języka 
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ukraińskiego jako ojczystego w województwie podlaskim uczy się ponad 400 dzieci. Nie 

wszędzie próby jego organizacji zakończyły się powodzeniem,niekiedy ze względu na 

niesprzyjającą atmosferę, a czasem także przeciwdziałanie. Podsumowania tej działalności 

dokonano podczas III Ukraińskiej Podlaskiej Konferencji Naukowej (Bielsk Podlaski, 15-16 

XI 2019 r.) na temat: „25-lecie odrodzenia nauczania języka ukraińskiego na Północnym 

Podlasiu w kontekście społeczno-kulturowym”. 

Pod patronatem ZUP działa kilka dziecięco-młodzieżowych zespołów  artystycznych m.in. 

: „Rodyna” (Dubiażyn), „Ranok” (Bielsk Podlaski), „Strumok” (Dubicze Cerkiewne), 

„Hiłoczka” (Czeremcha), „Tyrsa” (Kleszczele). 

Z imprez kulturalnych wymienię najważniejsze: Festiwal Piosenki Ukraińskiej na Podlasiu 

„Podlaska Jesień” (w ubiegłym roku odbył się po raz 28.), impreza plenerowa „Na Iwana na 

Kupała”, Konkurs Piosenki Ukraińskiej „Z Podlaskiej Krynicy” (w 2019 r. 15. edycja). 

Charakterystyczne, że imprezy te przyciągają po kilka tysięcy osób, a więc nie tylko tych, 

którzy podczas spisów deklarują ukraińskość. Dofinansowywane są one przez część lokalnych 

samorządów oraz władze państwowe (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych). Władze polskie na 

ogół dostrzegają problemy mniejszości a obowiązki  wobec  nich  wynikają także z 

przynależności do Unii Europejskiej. Już od 1991 r. trzy razy w tygodniu w Polskim Radio 

Białystok nadawana jest audycja w języku ukraińskim „Ukraińska Dumka” a w miejscowej 

telewizji raz w tygodniu prezentowany jest program „Przegląd Ukraiński”. Od niedawna 

audycję dla tej grupy narodowościowej nadaje też niepubliczne prawosławne  Radio 

Orthodoxia. 

Wykaz podstawowych źródeł i literatury: 

Archiwum Państwowe w Białymstoku, zespół Urząd Wojewódzki Białostocki, Opracowanie wojewody 

białostockiego „Problem wzmocnienia polskiego stanu posiadania”, 1 IV 1939 r. 

Drugi powszechny spis ludności z dnia 9 XII 1931. Województwo białostockie, „Statystyka Polski”, seria 

C, zeszyt 83, Warszawa 1938 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011. Raport z wyników z województwa podlaskiego, 
Białystok 2012 

Atlas gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, t.1, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 

1980 

M. Barwiński, Ukraińcy na Podlasiu – geneza, kontrowersje, współczesność, „Acta Universitatis 

Lodziensis. Folia Geographica Socio – Oeconomica”, nr 11, 2011 

J. J. Milewski, Województwo białostockie. Zarys dziejów (1919-1975), Białystok 2011 

E. Mironowicz, Polityka narodowościowa PRL, Białystok 2000 

Portal e-Siemiatycze.pl – Rozmowa z A. Artemiukiem, 30 IX 2009 
 

 
 

УДК 172.15-05(477.81)  

 
ПРОВІНЦІЙНИЙ ПАТРІОТ 

 
Тетяна Антонюк 

Ми впевнені, що у сучасному суспільстві нема громадянина, який би не розумів 

поняття «патріотизм». Проте переконані, назвати ім’я справжнього патріота серед 

пересічних краян Костопільщини – завдання не з легких. 
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Левчик Микола Мусійович (уродженець с. Майдан, житель м. Костопіль) – людина- 

борець, людина-гуманіст, Патріот з великої літери. Все його життя пронизане 

величезною любов’ю до України, до землі, до людей. Його складний життєвий шлях 

знайшов своє втілення у рукописній книзі пам’яті «Про життя наших батьків і родичів», 

написану М. Левчиком у 2000 році, за кілька років до смерті. 

Батько Миколи, Мусій Іванович, разом із своїми братами подався у 1910 році до 

США, аби заробити грошей на придбання землі. На той час у господарстві Левчика було 

всього 3 гектари. Українські землі були під владою Російської імперії. Виїзд до Америки 

забороняли, тому хлопці вирушили до Австрійського кордону, купили закордонні 

паспорти і після двотижневого плавання прибули до Америки. Працювати довелося у 

підземних шахтах, гроші пересилали до Петербурзького банку. 

«Завдячуючи» Російській революції, гроші пропали, тому довелося затриматися на 

заробітках до 1920 року. 

У цей час, в результаті радянсько-польської війни західноукраїнські землі опинилися 

у складі Польщі. Мусій повернувся додому, а брати Микола та Михайло назавжди 

лишилися в США. До речі, рідних не забували – листувалися, зустрітися ж довелося вже 

їх дітям. За даними Інтернет сайту, у м. Необрітан (штат Луїзіана), де осіли брати, нині 

проживає аж 5 Левчиків! 

Мусій Іванович на зароблені гроші купив 16 га землі (на північ від с. Майдан – 

колонія Півбіда). У 1927 р. у родині Мусія народжується син Микола, 1929 – дочка 

Ксенія і в цьому ж році одружився старший син Сергій, у якого згодом народилося 

четверо дітей. Отож, на 1936 рік родина Мусія Левчика нараховувала 12 осіб. Проте 

ощадність та хазяйновитість глави сімейства, а також величезна працездатність членів 

родини дали змогу створити високопродуктивне господарство: окрім хати, на обійсті 

стояв хлів (10х8), клуня (18х8х3), у розпорядженні були всі новинки 

сільськогосподарської техніки – молотарка, віялка, січкарня, культиватор,  плуг, борони, 

столярний верстат. Родина вирощувала жито, ячмінь, пшеницю, просо, овес, горох, льон. 

Розводили корів, свиней, овець, птицю, мали 25 бджолосімей. У хаті стояв коловорот, 

ткацький верстат, отож було і полотно, і сукно. Самі господарі шили кожухи, черевики, 

чоботи і т.д. На зиму мали великі запаси продовольства, що вимірювалися бочками: мед, 

огірки, капуста, березовий сік і т.д., дрова заготовляли у Цуманському лісі. Оскільки, 

чоловіче населення навколишніх сіл у кращому випадку працювало в Івано-

Долинському кар’єрі, то основна маса селян вела натуральне господарство. Аналізуючи 

об’єми такого господарства на прикладі лише однієї родини, бачимо, що через практично 

100 років ситуація на селі значно змінилася. Таких господарів, чи то фермерів так бракує 

сучасному українському селу! 

Вересень 1939 року – початок Другої світової війни – практично збігся у часі з 

возз’єднанням західноукраїнських земель з Радянською Україною та включенням їх до 

СРСР. М. Левчик, 12 річний хлопчик згадує, як вчителька Майданської школи закликала 

надати допомогу Росії у боротьбі з німцями. Пам’ятає Микола, як з 



  Матеріали t f міжнародної науково-практичної конференції  

26 

 

 

хлопцями на підводах їхали в с. Злазне зустрічати Червону Армію. Школа перейшла на 

українську мову навчання. Підручники були лише у вчителів, тому величезною радістю 

для Миколки був подарунок від дядька з Дніпропетровська – шкільні посібники. 

Кінець польського періоду не змінив на краще життя наших краян. Для наших 

справжніх господарів незрозумілі були обсяги продовольчих поставок. Опір спричинив 

наростаючу згодом хвилю радянських репресій. 

Про початок Великої Вітчизняної війни Микола дізнався від сестри Ксенії, що 

принесла йому, пастуху, сніданок. 

Саме в цей період пробуджується національна свідомість громадян. Люди зрозуміли: 

і Польща, і Німеччина, і СРСР вважають Україну виключно сировинним придатком, 

продуктовою базою. Поширення ідей ОУН сприяло народженню державотворчих 

настроїв. 

Костопільщина знаходилася на перехресті різних воюючих сторін, а родина Левчиків 

пережила всі лихоліття війни. Окрім постійних продовольчих поставок, взимку 1941–

1942 рр. у сім’ю Левчиків за розпорядженням радянських органів, був підселений 

радянський воїн Іван Бортніков (родом із Пензенської області). Він відстав від лінії 

фронту, що проходила між В.Мидськом, В.Стиднем та Степанню. Із переміщенням у 

Рівне німецького Рейхскомісаріату у В.Стидні був створений постерунок і українська 

поліція. Сергій Мусійович став комендантом, згодом стане підрайонним господарчим 

ОУН. 

Цікавим фактом є перебування у хаті навпроти постерунку командира 

партизанського з’єднання Ковпака. У цій же хаті одночасно з Ковпаком був і Сергій, 

який переховувався на горищі три дні, допоки ковпаківці збили німецький літак, забрали 

бочку меду та кожухи і рушили у Карпатський рейд. З весни 1943 до весни 1944 року на 

цій території діяли партизанські загони Д. Медвєдєва, а в хаті Мусія розташувався 

німецький штаб. 

4 квітня 1943 року енкаведисти розстріляли Левчика Мусія за співпрацю з Нілом 

Хасевичем та націоналістичну діяльність сина Сергія. Сім’я в цей час переховувалася на 

хуторах. Так обірвалося життя людини, що прагнула свободи Україні, великого трударя. 

З цього часу національний рух значно пожвавився; була створена УПА, серед 

населення було якесь особливе піднесення. Навіть закінчення війни і перемога 

сталінської системи не зупинила українців. ОУН-УПА не здавала позицій. У 1946 році 

М. Левчик, що мав псевдо «Ясен», вступає у Всеукраїнське братство вояків УПА (№ 

263), проходить спеціальний вишкіл, свою підпільну діяльність узгоджує з братом 

Сергієм. У 1947 р. Сергій, що йшов на завдання разом з господарчим із с. В.Мидськ, був 

обстріляний енкаведистами, поранений в руку і ногу. Виконав вимогу гебістів – показав 

криївку, знаючи, що в ній нікого нема. Згодом суд, вирок – 20 років таборів у 

Норильську. А в 1949 р. на спец поселення виїхали репресовані: мати Сергія, брат, 

сестра, два сини – 7 із 12 членів родини! Такою була ціна «провінційного патріотизму». 
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Навіть у найскрутніших ситуаціях М. Левчик завжди залишався людиною: за всіх 

дбав під час переїзду до Хабаровського краю, під час освоєння спец поселення у тайзі, 

знав, що тепер він за старшого! 

Його, працьовитого, ініціативного, цінували, поважали за прекрасні людські якості. 

Там, у Хабаровську Микола Мусійович заочно закінчив лісний технікум. У 1966 р. його, 

як передовика, запросили на зліт працівників лісової промисловості. У перерві до 

Миколи підійшов радіо кореспондент, взяв інтерв’ю, а потім пообіцяв, що виконає його 

музичне замовлення. Таким пісенним сюрпризом стала пісня «Реве та стогне Дніпр 

широкий». Це був найкращий подарунок у житті Миколи. Скільки думок спалахнуло у 

душі: оспівана Тарасом нещасна обездолена Україна; визвольні походи ОУН-УПА, 

смерть батька, репресії родичів, і тепер – чужина, далека тайга! 

Проте і тут життя тривало. Українці з притаманним їм вмінням швидко 

адаптовуватися продовжували жити. У лютому 1955 р. Микола одружується із 

землячкою Г. Ткачук, родом із Золотолина. Її сім’я теж перебувала на спец поселенні. 

Згодом народилися три сини. Життя нормалізувалося. Проте, як материнський наказ 

прозвучала просьба Пелагеї Лукашівни повернутися на рідну Україну, щоб там знайти 

вічний спокій. 

І ось 1967 рік. Після 18 років проживання у с. Сідіма М. Левчик з дружиною, трьома 

дітьми та матір’ю збирається на Батьківщину. На проводах, за традицією, вся українська 

громада, співала свій гімн українцям, що повертаються на Батьківщину – пісню «Рушив 

поїзд в далеку дорогу». Настрій у родини був піднесений. Їдуть додому! На Україну! Є 

трохи грошенят, йде контейнер з пожитками, є сила, наснага. 

Проте неймовірно жорстоким «ляпасом» була відмова родині у прописці. Бурхливі 

емоції охопили Миколу. Чому не можна осісти на своїй Україні, за яку життя віддали 

стільки безневинно вбитих людей? І лише чоловіча витримка і розважливість подолала 

ще один тоталітарний бар’єр. Майже півроку у невизначеності. Лише завдячуючи 

благородним і чуйним людям, що дали прихисток сім’ї, ситуація не була такою 

критичною, а згодом прояснилася. Дозвіл отримали на прописку у с.  Перемінка. Згодом 

Микола Мусійович влаштувався на роботу, почав будуватися, життя налагодилося. 

Як же радів М. Левчик, що дочекався незалежності України. Він відстоював інтереси 

української автокефальної церкви у м. Костополі, радів відкриттю пам’ятника героям 

УПА у с. Гутвин, вітав Помаранчеву революцію! Його родину реабілітовано! Це 

означало, що все його життя – це цеглинка в українській державотворчій будові! Він 

щасливий з того, що дочекався свободи своєї Батьківщини! Він переконаний, що всі 

жертви національної боротьби це – велика плата за українську незалежність. 

Я пишаюся тим, що знаю історію життя такої людини. Я не знаю жодної родини, яка 

за будь-яких життєвих обставин, почувши звуки гімну, «Ще не вмерла Україна», так 

гордо стоячи співає. Життя Левчика Миколи Мусійовича вважаю прикладом високого 

патріотизму наших земляків. 
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УДК 94(477.82) “19/20” 

Василь Байцим, Лариса Понєдєльник 

ДО ІСТОРІЇ СТАРОГО ЧОРТОРИЙСЬКА (ХХ – ПОЧАТОК ХХІ ст.) 

Сучасний розвиток історичної науки потребує переосмислення багатьох етапів 

вітчизняної історії та вивчення тих проблем, що раніше не були досліджені. Останнім 

часом простежується стійка тенденція поглиблення інтересу до минулого. 

У літописі під 1100 роком, коли руські князі зібралися на з’їзд у Витичеві, на якому 

було прийняте рішення відібрати у Давида Ігоровича стольне місто Володимир, вперше 

згадується про містечко Чорторийськ, який нині розташований у Маневицькому районі. 

Початок ХХ ст. перетворив давнє історичне містечко Старий Чорторийськ у плацдарм 

прифронтових і фронтових подій. У зв’язку з наступом австро-німецьких військ в 

червні 1915 року переважна більшість населення змушена була евакуюватись. Лише в 

1917 році, після жовтневого перевороту, мешканці почали повертатись до своїх 

домівок. Тодішній Старий Чорторийськ у роки Першої світової війни перебував в 

епіцентрі військових дій. Апогеєм протистояння стала відома військова операція під 

назвою Брусиловський прорив. На початку червня-липня 1916-го зі слів очевидців – 

старожилів населеного пункту відомо, що в ході операції було знищено два куполи 

Хрестовоздвиженського монастиря, який є пам’яткою національного значення XVIII ст. 

(на час Першої світової війни тут розташовувався склад для зберігання зерна). З 

початку 1918 року Старий Чорторийськ знову опинився у вирі воєнних подій. У 

лютому місяці кінні підрозділи німецько-кайзерівських військ окупували містечко. З 

настанням липня 1920 року у результаті наступу Червоної Армії містечко було 

визволене, але в другій половині 1920 року воно знову потрапило під владу Другої Речі 

Посполитої. 

8 липня 1941 року Старий Чорторийськ окупували гітлерівці. Місцеве населення 

вступило у боротьбу з окупантами. Незважаючи на жорстокий окупаційний режим, 

жителі допомагали партизанам загону І. Я. Шишка, що діяв в районі залізничної станції. 

Мешканці Старого Чорторийська і навколишніх сіл зазнавали утисків, фашисти 

грабували їх, відбираючи птицю, худобу, городину. Назавжди вкарбувалася в пам’ять 

подія 27 липня 1942 року – розстріл чоловічого населення, яке становило військову 

загрозу для ворога. У той день було розстріляно близько 300 чоловік [4, стор. 56]. 

Героїчною сторінкою у цій боротьбі для жителів стала ніч з 27 на 28 січня 1944 року, 

коли до річки Стир, в районі сіл Козлиничів і Старого Чорторийська підійшли два 

ескадрони радянських кіннотників 115-го кавалерійського полку 13-ї армії. На озброєнні 

у них були дві 45-міліметрові гармати, чотири протитанкові рушниці, кулемети та 

автомати. Форсувавши річку, вони розгромили фашистський гарнізон у с. Козлиничах і 

зайняли висоту між Козлиничами і Старим Чорторийськом. Проти невеликої групи 

радянських солдатів, у яких закінчилися снаряди для єдиної гармати, гітлерівське 

командування кинуло великі підрозділи есесівської дивізії генерала Вахта. 



  Матеріали t f міжнародної науково-практичної конференції  

29 

 

 

За героїзм і мужність в обороні висоти, узбек Наматжан Хакімов і росіянин Віктор 

Єршов були посмертно удостоєні звання Героїв Радянського Союзу. Обв’язавшись 

гранатами, вони кинулись під танки і затримали прорив ворога. З лютого 1944 року 

фашистів вибили з Старого Чорторийська [1]. 

У грудні 1949 року в селі розгорнулась робота з перебудови сільського господарства. 

З ініціативи С. Сльозка, К. Герасюка, С. Зуйка, Я. Сахнюка, О. Сюра та інших було 

створений перший колгосп імені М. Щорса [5, стор. 33]. Уже на кінець  1949 року в артілі 

об’єдналися 292 селянські господарства. В колгоспі було усуспільнено 2868 га землі, з 

них 1480 га орної, сіножатей — 595 га, пасовиськ – 430 га, лісів та чагарників – 188 га, 

саду – 15 га, інших земельних угідь – 160 га. 1960 р. побудували Старочорторийську 

загальноосвітню школу I–IIIступенів, у якій сьогодні навчається близько 200 учнів. 

Завдяки мешканцям села у 1997 році спорудили Церкву Успіння Пресвятої Богородиці, 

яку відвідують місцеві прихожани і гості міста [2, стор. 456]. 

Старий Чорторийськ на теперішній час має добре розвинуту [6, 117]. На території 

однойменної сільської ради функціонує ряд установ: поштове відділення, 2 аптеки (одна 

приватна), лікарська амбулаторія загальної терапії сімейної медицини, Будинок 

культури Близько 47 дошкільнят відвідує дитячий садок «Сонечко» В перспективі – 

відкриття ще однієї дитячої групи. У Старому Чорторийську на базі колишніх лікарні та 

амбулаторії відкрили будинок-інтернат для людей похилого віку. 

Таким чином, можна зробити висновок, що історія Старого Чорторийська у ХХ– поч. 

ХХІ стт. є багатою і цікавою, і потребує окремих досліджень. Зокрема, заслуговують на 

увагу події Першої та Другої світової воєн на території населеного пункту і навколишніх 

сіл, героїчне минуле його мешканців, а також післявоєнна відбудова, розвиток в роки 

незалежності України. Окремою сторінкою минулого є проблема Голокосту. 
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УДК 001.89:378(477.82) 

Олена Бундак 

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛУЦЬКОГО ІНСТИТУТУ 

РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ ВІДКРИТОГО МІЖНАРОДНОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

«УКРАЇНА» 

Шлях українського народу від пострадянських традицій до демократії завжди був 

тернистим. Проте найважчі кроки уже позаду, визначено головні пріоритети та цінності. 

Державна політика зробила ставку на розвиток приватного сектору; приватизації 

підлягали навіть ті галузі, в яких переважання державної власності ще донедавна було 

звичайною справою. Років десять-двадцять тому, монополія держави на освіту була 

незаперечною, а нині в Україні функціонує ряд приватних навчальних закладів, які в 

процесі свого розвитку, стають еталоном якості освіти. 

Одним із таких освітніх осередків на теренах Волині є Луцький інститут розвитку 

людини Відкритого міжнародного університету «Україна», 20-річний ювілей якого ми 

відзначали 25 січня 2020 року. 

Це сучасний, креативний і динамічний навчальний заклад європейського зразка, 

повний нових ідей та здорових амбіцій, завжди відкритий до співпраці. Єдиний у своєму 

роді в регіоні, інститут є осередком освіти та культури, сучасних інновацій та 

формування активної громадянської позиції. Саме Луцький інститут розвитку людини 

Відкритого міжнародного університету «Україна» – навчальний заклад інтегрованого 

типу, відкритий для молоді неоднакового рівня підготовки, диференційованих 

соціальних можливостей і різного стану здоров’я. Колектив інституту свідомо взяв на 

себе відповідальну місію: навчати людей із особливими потребами та створити 

сприятливі умови для того, щоб така молодь мала змогу успішно поєднувати навчання, 

спорт, дозвілля та особисте життя. 

Вагомим напрямком розвитку інституту є науково-дослідницька діяльність, як 

професорсько-викладацького складу інституту, так і здобувачів освіти. За часів 

Радянського Союзу науково-технічний потенціал України становив приблизно 6% від 

світового, тепер на порядок менше. Причиною такого стану речей є залишковий принцип 

фінансування науки, на розвиток якої асигнується лише 0,3% валового національного 

продукту при необхідних 3% ВНП, що підтверджено світовою практикою. 

Тому розвиток вітчизняної науки приватними організаціями, установами, ЗВО сприяє 

збереженню та розвитку науково-технічного потенціалу нашої країни. З огляду на це, 

наукова діяльність визнана однією з пріоритетних керівництвом інституту. 

Наукова робота здійснюється на кафедрах інституту відповідно до їх наукових 

проблематик. Нині кафедри інституту працюють над профільними науковими темами: 

«Історичний, соціокультурний, комунікаційний виміри сучасного 

інформаційного простору»  (кафедра  Інформаційної  діяльності  та  туризму,  науковий 
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керівник – Пахолок З. О., доктор філологічних наук, доцент), «Теоретико-методичні 

засади соціально-економічного розвитку суб’єктів господарювання на ринку України» 

(кафедра права та фінансів, науковий керівник – Євтух О. Т., доктор економічних наук, 

професор), «Вивчення особливостей формування вікової динаміки психомоторних 

функцій та їх звʼязок з ефективністю учбової та професійної діяльності людини в 

онтогенезі» (кафедра фізичної реабілітації та соціального забезпечення, науковий 

керівник – Чижик В.В., кандидат біологічних наук, професор), «Реформування правового 

забезпечення захисту прав людини на національному та міжнародному рівнях», 

науковий керівник – Попов А.А., кандидат юридичних наук, доцент). Результати 

спільної роботи над тематикою знаходять своє висвітлення у фахових публікаціях, 

виступах на Міжнародних, Всеукраїнських та інститутських наукових конференціях, 

симпозіумах, науково-практичних семінарах та круглих столах. Загалом, визначальною 

рисою кафедральних наукових тематик є їхня актуальність  та важливість для подальшої 

розбудови держави. 

Уже традиційними стало проведення на базі інституту щорічної Міжнародної 

науково-практичної конференції «Актуальні проблеми сучасної освіти та науки в 

контексті євроінтеграційного поступу», Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення, ерготерапії, 

інклюзивної та спеціальної освіти», Всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції «Рекреаційно-туристичний потенціал регіонів України: сучасний стан, 

проблеми та перспективи розвитку», Міжвузівських науково-практичних семінарів 

«Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи», 

«Комп’ютерні технології: сучасні реалії та перспективи» тощо. За результатами яких 

опубліковані наукові збірники, що відображають теоретичні та практичні напрацювання 

цих наукових заходів. 

Варто зазначити, що співорганізаторами та учасниками цих та інших різнопланових 

наукових заходів є як закордонні партнери, так і представники ЗВО України: Інститут 

литовської мови (м. Вільнюс, Литовська Республіка), факультет гуманітаристики та 

освітнього менеджменту Клайпедського університету (м. Клайпеда, Литовська 

Республіка), Вища школа Економіки та Інновацій в м. Люблін (Республіка Польща); 

Українсько-польський кластер «Економіка. Наука. Медицина» (Республіка Польща); 

Люблін Вентурес ТОВ (Республіка Польща) тощо. 

Науковий рівень інституту визначається, насамперед, освітнім та науковим рівнем 

науково-педагогічних працівників. Позитивною тенденцією слід вважати постійне 

покращення якісного складу викладачів інституту. 2/3 з усієї кількості викладачів мають 

вчені ступені кандидатів і докторів наук. Ряд молодих викладачів навчаються в 

аспірантурах провідних навчальних закладів України. 

Підвищенню наукового рівня викладачів та розширенню наукового співробітництва 

сприяє стажування науково-педагогічних працівників інституту у провідних вузах нашої 

країни та зарубіжних наукових та освітніх установах (Республіка Польща, 
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Литовська Республіка). 

Працівниками закладу щорічно готується до видання понад 200 наукових статей та 

науково-методичних матеріалів (публікації у фахових виданнях України, статті у 

виданнях, індексованих у Scopus або Web of Science Core Collection, рекомендованих 

МОН, монографії, підручники, посібники, навчально-методичні комплекси, методичні 

рекомендації тощо). 

Приємно відзначити, що поряд з викладачами, активно залучаються до наукового 

пошуку і здобувачі освіти. В навчальному плані здобувачів вищої освіти на 2 курсі в блок 

природничо-наукових дисциплін включено вивчення навчального курсу «Основи 

наукових досліджень», які і є вагомою складовою для залучення студентів до наукової 

роботи. Специфікою цієї навчальної дисципліни є надання студентам необхідного обсягу 

знань у галузі наукових досліджень, підготовка їх до самостійного виконання такого 

роду досліджень у вигляді курсових проектів, написання тез, доповідей та прилюдних 

виступів з ними на студентських наукових, науково-практичних конференціях, 

семінарах, «круглих» столах; написанні студентських наукових робіт разом з визнаними 

науковцями (або під їх керівництвом), участі у студентських олімпіадах з окремих 

професійних предметів та конкурсах. Переможці конкурсів отримують грамоти, подяки, 

кубки та грошові премії. 

У процесі навчання здобувач вищої освіти вчиться більш точно і коректно  відбирати 

та аналізувати необхідну інформацію, формулювати мету, завдання, теоретично 

обґрунтовувати відповідну проблематику, спираючись на існуючий науковий здобуток 

попередників; робити висновки, узагальнення, обґрунтовувати та пропонувати власні 

нововведення або перспективи розгляду тематики. 

Важливим компонентом, на який звертається основна увага при написанні більших 

чи менших наукових робіт, є дотримання правил академічної доброчесності та 

уникнення плагіату. Завдання професорсько-викладацького складу ЗВО – навчити своїх 

здобувачів дотримуватися правил академічної доброчесності, уникати плагіату, робити 

правильні посилання при використанні наукових здобутків вчених, відповідно 

оформлювати списки використаних джерел та літератури. 

Загалом рівень підготовки здобувачів вищої освіти, їх науковий потенціал, дає 

підстави рекомендувати кращих з них до навчання в аспірантурі. 

 

УДК 94(477):329.73"18" 

Олександр Дем’янюк 

ТРУДНОЩІ ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІЇ В УМОВАХ 

БЕЗДЕРЖАВНОСТІ У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ 

На початку ХІХ ст. українська цивілізація продовжувала жевріти в умовах постійного 

обмеження імперіями – з одного боку Російською, з іншого – Австрійською. Українське 

суспільство фактично було поділене не лише станово, але й за важливістю впливу на 

українотворчі процеси. Окремі дослідники цивілізаційних процесів ХІХ ст. 
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вважають це століття часом формування української нації. 

Ця проблема гостро повстала вже на початку ХІХ ст., коли найзаможніша земельна 

(Україна тоді була здебільшого аграрним краєм) верства місцевого населення 

Наддніпрянщини та Наддністрянщини пристала до російської чи польської політичних 

націй – попри те, що етнічно на 80 % земельна аристократія складалася з представників 

українського етносу. 

На заміну цій зденаціоналізованій верстві в 30-х рр. ХІХ ст. приходить нова 

інтелектуальна еліта, представники якої вийшли з різноманітних соціальних станів. Вони 

вже не годувалися з землі, їхні маєтності не потребували підтвердження царя. Цей 

прошарок працював на державних посадах чиновників, учителів, священників, 

службовців. 

Саме ця еліта спочатку віднайшла, а згодом широко популяризувала нову самоназву 

етносу «українці», який проживав у західних воєводствах Російської імперії. Адже в 

окремих населених пунктах Російської імперії ще до початку ХХ ст., а подекуди й 

пізніше, в тому числі й на Волині, місцеве населення називало себе «руськими»,  

«посполитими», «православними», «мужиками» тощо. 

Нагадаємо, стара назва «руські», яка виводила українців від княжих часів, була 

безсоромно викрадена нашим північно-східним сусідом, новим державним народом – 

московітами. Вони її потребували більше, адже це дозволяло їм продовжити свою 

історію на кілька століть. Вони й сьогодні вчепилися у власноруч  створений історичний 

міф, щоб претендувати на належність до західної цивілізації. 

Можемо констатувати, що цивілізаційний вплив України став вирішальним кроком у 

піднесенні відрізаного від морів Московського царства до рівня великої європейської 

держави. Це ж стосується внутрішнього перетворення напівазіатської Московії на 

Російську імперію. По суті Україна стала для Росії першим «вікном в Європу». 

Однак місцева інтелігентська еліта, яка лише зароджувалася на українських землях, 

здебільшого в Києві та Харкові, потребувала грошової підтримки. Землевласницька 

верства, яка з огляду на свої власні бізнес-інтереси відмовилася від автономістських ідей, 

такої підтримки не надавала. Винятком можуть слугувати хіба що Василь та Платон 

Симиренки (власники цукрових заводів) та Євген Чикаленко (середній землевласник). 

Окрім того, починаючи від кінця XVII – початку XVIIІ ст., держави у складі яких 

перебували українські землі (більше Московія, менше Річ Посполита), намагалися 

використовувати людський та інтелектуальний потенціал української цивілізації для 

зміцнення свої політичних націй. А русифікацію та полонізацію місцевого населення й 

культурних еліт здійснювали заклади освіти: імперські – Харківський університет, 

Рішельєвський і Ніжинський ліцеї, губернські гімназії; польські – Віленський 

університет, Кременецький ліцей. 

Таким чином, українці були позбавлені права обирати собі національну освіту. На 

Наддніпрянщині не було початкових і середніх державних українських шкіл, була 
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відсутня можливість розвивати приватне українське шкільництво. 

Про те, що українська цивілізація в цю пору продовжувала існувати у бездержавному 

стані свідчать різноманітні факти. Наприклад, представники інтелігенції, які обрали собі 

шлях українських діячів, навчалися в російських школах, тобто їхній світогляд 

формувався всупереч загальній системі освіти Російської імперії. Тому, мабуть, 

парадоксально виглядає, що класики російської літератури Василь Капніст та Микола 

Гоголь за світоглядом були українськими автономістами. Натомість західні українці 

мали більше шансів здобути хоча би елементарні українознавчі знання, ознайомитися з 

національною минувшиною. 

Інші цивілізаційні ознаки також різнилися. Так, у поляків була інша релігія (римо- 

католицька), інша абетка (латиниця). Свій родовід українці виводили з часів Руської 

держави, поляки – з держави династії П’ястів. Руська традиція виводила свою 

цивілізацію з візантійської, де орієнтирами були константинопольський патріарх і 

візантійський імператор. Польська цивілізація пов’язувала себе з окцидентальною 

(західноєвропейською) традицією з орієнтиром на папу римського та королівську владу. 

Росіяни, хоча й були однієї віри з українцями та перейняли велику частину 

цивілізаційної спадщини Руської держави, не змогли повністю позбавитися наслідків 

азійської цивілізації, з якою їх поєднували значно тісніші зв’язки. Заявляючи свої 

претензії на княжу спадщину Русі, вони, на відміну від українців, мали менше 

можливості інтегруватися в західний цивілізований світ: здобуття європейської освіти, 

участь в культурно-мистецьких заходах, проживання в європейських країнах. 

Натомість у першій половині ХІХ ст. український національнимй рух наростав.. У 

1827 р. з’явилися «Малоросійські пісні» Михайла Максимовича, в 1837 р. альманах 

«Русалка Дністрова» Маркіяна Шашкевича, Івана Вагилевича та Якова Головацького, в 

1840 р. «Кобзар» Тараса Шевченка. Поступово до українського руху залучаються 

працівники вищої школи. 

Утім, поза українським національним рухом залишалися Православна церква. Її 

відсутність була спричинена цивілізаційним православним вибором, за яким вона 

перейшла під московську зверхність ще у XVII ст. 
 

УДК 94(477.82) “1943/1944” 

Лілія Дідич, Лариса Понєдєльник 

«ВОЛИНСЬКА ТРАГЕДІЯ» ТА ОПЕРАЦІЯ «ВІСЛА» У ПАМ’ЯТІ ЖИТЕЛІВ 

СЕЛА ГАЙОВЕ (ПШЕБРАЖЕ) КІВЕРЦІВСЬКОГО РАЙОНУ 

У 40-х роках ХХ ст. роках населення села Гайове Ківерцівського району пережило 

трагедію, яка назавжди залишиться в пам’яті поколінь: операцію «Вісла». Свідки тих 

подій залишили спогади, які сьогодні є безцінними у пошуку правди. 

Українсько-польські відносини періоду Другої світової війни на Волині, а саме 

обопільні етнічні чистки конфліктуючого українського і польського населення 1943 р. 
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сьогодні оцінюються по-різному. Для українців, які стали жертвами операції «Вісла», 

було справжньою трагедією долі примусове переселення. 

27 липня 1944 року Рада народних комісарів СРСР підписала угоду з Польським 

Комітетом Національного Визволення щодо врегулювання радянсько-польського 

державного кордону. За цією угодою, етнічні українські землі (Лемківщина, Підляшшя, 

Холмщина, Надсяння) відійшли до складу Польщі. Близько півмільйона українців 

опинилися в чужій державі. Для вирішення цієї проблеми 9 вересня 1944 року між Радою 

народних комісарів СРСР і Польським Комітетом Національного Визволення була 

укладена угода про депортацію українців з території Польщі до УРСР і поляків з УРСР 

до Польщі. 

І хоча польська сторона з полегшенням сприйняла угоду про переселення, проте не 

хотіла випускати зі своїх рук майна. Особливо дошкульним щодо українців у цьому 

плані виявилися дії польського підпілля і місцевого польського населення [5, 92]. 

Депортація в рамках операції «Вісла» була насправді другим виселенням українців з 

тих українських земель, що опинилися під владою комуністичної Польщі. Перша 

депортація, яка офіційно мала виглядати як добровільне переселення українців з Польщі 

в Україну, була на початку. Пізніше відбулася примусова депортація [1]. 

Як зазначає Ярослав Ісаєвич, операція «Вісла» є заключним акордом акції 

деукраїнізації території, яку українці стали називати «Закерзонням»[4,46]. 

У тій же колонії Пшебраже після від’їзду поляків пустками залишилося 264 будинки. 

Із «Закерзоння» сюди переселяли українців. Перші переселенці прибули 20 квітня 1945 

року, останні – у квітні 1946 року. Влада надала їм будинки і майно, залишене поляками. 

У Пшебраже переселились і жителі міста Радимно Ярославського повіту та навколишніх 

сіл. І у 1945 році село було перейменоване у Преображе. 

Очевидці тих подій пригадують, що тогочасна політика дотримувалася принципу 

«розділяй і владарюй», обґрунтовують злочинні дії по виселенню з різних місць 

мільйонів людей, перетворення Польщі в одну національну державу. Результатом цієї 

політики було виселення поляків з села Преображе і заселення його переселенцями – 

українцями. Процес став дуже болючим і трагічним для багатьох із них. 

Ганна Хомик так пригадує процес переселення: «Наша сім’я у село Преображе була 

переселена у квітні 1945 року. Коли ми приїхали, то в багатьох хатах ще жили поляки і 

доводилося тіснитись двом великим сім'ям в одній хаті. В Польщі у нас була побудована 

нова хата, яку довелося залишити. Майна також не можна було всього взяти, довелося 

частину залишити. У Преображе нас поселили в маленькій старій хаті. Прадід мав 10 

гектарів землі, купив пару коней і почав господарювати сам. Але згодом, у 1947 році, 

коли утворили колгосп – діда заставили туди вступити»[2]. 

У Лідії Качмар теж спогади трагічні: «Народилася я в 1931році у селі Околишів 

Ярославського повіту Краківської області. У 1945 році поляків виганяли з України, а 

українців примусово вивозили з Польщі. Казали що на деякий час. 3 травня 1945 року 

приїхали місто Ківерці. З настанням перемоги планували їхати назад, але не пустили. В 
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одному вагоні їхали 3 сім'ї, Жили два тижні на вокзалі, а потім переселили в село 

Преображе» [3]. 

Операція «Вісла» мала на меті остаточно вирішити українське питання у Польщі, 

виселивши та розпорошивши 150 тисяч українців із Закерзоння на сучасній території 

України. Як бачимо, події 1945–1947років у селі Гайове стали справжньою трагедією для 

його мешканців, які назавжди залишаться в пам’яті українського селянина. В знак 

памʼяті цих подій до 50-річчя у селі було встановлено хрест, біля якого щорічно в травні 

жителі села згадують далекі події, які відбулися з дідом-прадідом. 
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УДК 37.018.43(477)  
Дмитро Дьомін, Олена Бундак 

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: 

ВИМОГА ЧАСУ ТА ПРОГРАМНІ РЕСУРСИ 

Розвиток освіти в Україні в контексті євроінтеграційного поступу держави має 

глибоке історичне коріння. Так першу друкарню, де вживали українське письмо, у 

Кракові заснував німець Фіоль Шванпольт. У цій друкарні у 1491 році вперше у світі 

кириличним друком було видано Часословець. І лише значно пізніше з’явились 

аналогічні друкарні у Львові (1573 р.) та Острозі (1576 р.). Для становлення української 

освіти мали велике значення видання українізованих Граматик Лаврентія Зизанія 

Тустановського (1596 р.) та Мелетія Смотрицького (1619 р.). Перший значний осередок 

«вищої» освіти на теренах сучасної України  Острозька Академія (заснована князем 

Острозьким в 1580 р). Значна частина викладачів «триязичного ліцею» були з Греції та 

Польщі. Київська братська школа у другій половині XVII ст. була реформована П. 

Могилою на зразок єзуїтських колегій (привілей Владислава IV 1635 р.). Переважна 

кількість її викладачів проходила підготовку в Європейських країнах, інтегрувалась в 

загальноєвропейське освітнє коло та, відповідно, поширювала серед «спудеїв» передову 

науку. 

Сотні років подальшого суспільного розвитку у площині організації змісту та 

структури освітнього простору середньої та вищої школи форми та методи навчання не 

зазнавали значних змін. Проте вибуховий розвиток у другій половині XX  початку XXI 

ст. інформаційно-комунікаційних технологій кардинально змінив картину можливостей 

сучасної освіти. Перший загальнодоступний персональний комп’ютер Стіва Джобса та 

Стіва Возняка Apple I з’явився у 1977 році. 43 роки потому складно найти молоду 

людину цивілізованого світу, яка б не мала та активно не користувалась 



  Матеріали t f міжнародної науково-практичної конференції  

37 

 

 

у навчанні персональним комп’ютером. Локальні та регіональні мережі об’єднались у 

глобальну. Так мережа ARPANET з 1 січня 1983 р. перейшла з протоколу NCP на 

протокол TCP/IP, який досі успішно використовується для об'єднання мереж. Саме від 

1983 р. за мережею ARPANET закріпився термін Інтернет. Таким чином, гармонійне 

поєднання інформаційних та комунікаційних можливостей Інтернету з доступністю 

персональних комп’ютерів вибудували та організували нову площину можливостей 

дистанційного навчання. На сьогодні переважна більшість світових навчальних закладів 

вищої освіти надають можливість усім охочим отримати знання дистанційним шляхом. 

А з огляду на комунікаційні зміни у життєвому просторі суспільстві, до яких призвела 

пандемія короновірусу, дистанційна освіта найімовірніше буде набувати базового 

статусу в системі вищої школи. 

Що ж це таке: сучасне дистанційне навчання та сучасна дистанційна освіта? Які 

форми та методи повинні використовуватися для максимальної реалізації мети й завдань 

вищої освіти? 

Інформаційний простір ХХІ століття представляє величезну за обсягом наукову та 

практично обґрунтовану базу щодо використання дистанційного навчання, завдяки якій 

можна отримати освітні послуги на будь-якій відстані від навчального закладу, коли 

викладач та студент спілкуються у віртуальному просторі, а переважна більшість або й 

усі навчальні дії здійснюються з використанням сучасних інформаційних та 

телекомунікаційних технологій. Крім іншого, дистанційне навчання є формою 

безперервного навчання, спрямованого на реалізацію загальних прав людини щодо 

отримання вільного доступу до фахової інформації та освітнього розвитку за рахунок 

активного використання наукового, бібліотечного та експериментально-дослідного 

потенціалу провідних навчальних закладів передових країн світу. Таким чином,  основні 

соціально значущі завдання дистанційного навчання та дистанційної освіти це: 

- забезпечення потреб громадян у якісних багаторівневих освітніх послугах; 

- забезпечення потреб держави щодо підготовки фахівців різних галузей науки та 

виробництва на рівні міжнародних стандартів; 

- створення та розвиток єдиного освітнього простору, який підтримує можливість 

отримання нотифікованої освіти в будь-якому місці освітнього простору; 

- формування підвищеної соціальної та професійної мобільності громадян, їх 

підприємницької та соціальної активності, світобачення та рівня самосвідомості. 

Класичні форми і методи дистанційного навчання мають довгий перелік. Проте 

останнім часом, завдяки розвиткові телекомунікаційних технологій та удосконаленням 

інформаційних носіїв, Internet став єдиною доступною, недорогою та  вкрай ефективною 

базою розгортання системи дистанційної освіти. 

Узагальнюючи, можна визначити три основні методи роботи з користувачами мережі 

Internet: 

1. Навчання у режимі реального часу. Під час цього онлайн-навчання викладач за 

допомогою спеціальних інтернет програм з використанням віртуального простору 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Network_Control_Protocol
https://uk.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
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здійснює презентацію навчального матеріалу; отримує запитання та надає на них 

відповіді; здійснює опитування слухачів та оцінювання засвоєного ними нового 

матеріалу. 

2. Навчання через інтерактивні навчальні матеріали. Під час такої організації 

освітнього простору слухач самостійно, за допомогою наданих інтерактивних 

навчальних матеріалів, які мають відповідні інструкції, навчальний контент (відео, 

інтерактивне відео, малюнки, схеми, тексти тощо), здійснює вивчення  нового матеріалу 

та самоперевірку. 

3. Змішана форма. Навчання в режимі реального часу із застосуванням інтерактивних 

навчальних матеріалів. 

З огляду на глобалізаційні процеси, які відбуваються не лише у сфері економіки, а і 

у площині освіти з використанням у її змісті та структурі дистанційної організаційної 

форми, важливого значення, зокрема, набуває оптимізація та уніфікація програмних 

інструментів дистанційного навчання. 

Використання стандартних або найбільш поширених у мережі інструментів 

максимально збільшить доступність дистанційної форми освіти для широкого загалу 

користувачів. Мабуть, в цьому сенсі варто згадати такі платформи для навчання: Google 

Classroom, Google Sites, Classtime, H5P. Через ці платформи зручно будується 

навчальний процес: розташовуються навчальні матеріали, здійснюється обговорення 

навчального матеріалу, надається та отримується зворотній зв'язок. Найбільш 

поширеними на сьогодні сервісами для створення зворотного зв’язку у навчальному 

процесі є: Direct Poll (опитування створюється за лічені секунди), Google Form (за 

допомогою форм є можливість створити навчальний текст, форму зворотного зв’язку чи 

анкету), Quizizz, Kahoot (сервіси для створення вікторин). Популярні сервіси для 

створення додатків для самоперевірок: LearningApps, Kubbu, Quizlet (дозволяє 

створювати флешкарти та ігри для будь-якого ступеню навчання). 

Сучасний комунікаційний розвиток людства неможливо сьогодні уявити без 

спілкування у віртуальному просторі. Нормою стали дописи президентів провідних 

держав у соціальних мережах. Безумовно, на моє переконання, дистанційні форми 

навчання та освіти стануть не тільки найбільш доступними та поширеними, а і найбільш 

якісними у ХХІ столітті. 
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УДК 37.014.5(477) 

Оксана Драч 

ШКІЛЬНІ ПІДРУЧНИКИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОГО ПОСТУПУ ДЕРЖАВИ 

З початку 1990-х рр. в Україні формувалася така версія дидактичної історії, яка мала 

виконувати свого роду компенсаційну функцію – (від)творення внутрішньо цілісної 

історії «титульної нації», свого роду «українського міленіума», де остання 

перетворюється із об’єкту історії на її повноправний суб’єкт (Історична освіта, 2011:6). 

Новий національний наратив упроваджено в офіційний дискурс та підручники з історії. 

Саме шкільний підручник став чи не головним елементом впливу національного чинника 

на історичну свідомість молоді у 1990-х рр. 

Шкільні підручники з історії пропонують картину історичних подій, адресовану 

представникам певної вікової групи й апелюють до свідомості дітей і підлітків у формі 

«директивного повчання». Саме підручники з історії мають формувальний вплив на 

організацію навчання, оскільки є базисом і орієнтиром навчального процесу в середній 

освіті. Вони завдяки широкій читацькій аудиторії вагомо впливають на розвиток 

підростаючого покоління, зокрема формування ідентичності, світоглядних засад і 

цінностей. Міжнародні експерти наголошували на великій відповідальності осіб, які 

укладають рекомендації для занять з історії, приймають рішення, пишуть навчальні 

посібники, готують учителів і займаються підвищенням їхніх кваліфікацій, які самі 

викладають історію. Вони покликані допомогти молоді у пошуку життєвих орієнтирів і 

одночасно мають запобігати їхній залежності від героїв чи кумирів, які утверджують 

націоналізм, расизм або сприяють їм (Фішер, 2000:223). Непокоїло те, що підручники − 

особливо в період бурхливого процесу зміни цінностей, який мав місце в Україні після 

раптових політичних та суспільних зрушень 1991 p. − стають ареною для спроб 

різноманітних соціальних сил «погодити» між собою нові суспільні правила, способи 

бачення та оцінки, тлумачення та визначення. 

Перше покоління українських підручників з історії втілювали предметно-знаннєву 

парадигму освіти. У методологічному сенсі це був період перегляду версій та оцінок, 

усталених у радянській історіографії, спроба застосувати цивілізаційний підхід до 

висвітлення подій всесвітньої історії та державотворення історії  України. Методичними 

напрямами вдосконалення підручників стали: підсилення джерельної бази через 

збільшення документального матеріалу в додатковому компоненті; розширення частки 

самостійної роботи учнів; зменшення обсягу навчального матеріалу до тезового викладу 

(Удод, 2016:62). 

Друга половина 1990-х pp. стала часом інтенсивного насичення школи новими 

підручниками. Значущість цього здобутку влучно окреслив один з учнів, який, 

відповідаючи на питання, чим подобаються сучасні підручники з історії, наголосив: 

«Тим,  що  вони  взагалі  є».  Проведене  наприкінці  1998  р.  анкетування  учнів 9−11-х 
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класів виявило результати апробації нових підручників з історії, за якими їх назвали 

найвірогіднішим джерелом знань 52 % дев’ятикласників, 39 % десятикласників, 70 % 

одинадцятикласників (у середньому – 47 %), що засвідчило значне (майже у 6 разів) 

зростання довіри до підручника порівняно з 1991 р. (Баханов, 2000:239) 

Шкільні підручники з історії були постійно у фокусі державної і суспільної уваги, а 

також стали предметом вивчення Інституту імені Георга Еккерта − громадської науково-

дослідної установи з міжнародних досліджень підручників, що діє у Брауншвейзі (ФРН). 

Міжнародних експертів цікавило наскільки зміст українських підручників відповідає 

новітнім досягненням історичної науки та суспільствознавства в об’єктивному 

переосмисленні минулого та розумінні сучасних проблем суспільства? Чи слугують 

сучасні підручники справі виховання незалежного мислення учнів і відмові від будь-якої 

(комуністичної чи націоналістичної) індоктринації учнів? Визнаючи важливу роль 

національної історії в процесі шкільного навчання, як засобу подолання міфологічних 

перекручень та перебільшення національного чинника, демагогії та фальсифікації 

історії, водночас експерти застерігали від візії винятково в межах історичної 

перспективи XIX ст., що слідом за Гегелем визнавала національну державу самоціллю 

та остаточною метою історичного розвитку (Фуррер, 2000:332). Європейські фахівці 

стримано й обережно сприйняли позицію українських істориків щодо підготовки 

шкільних підручників крізь призму функції націотворення в Україні, з огляду на 

німецький досвід, розмежовуючий та ненависницький потенціал концепції 

національного, висловили сумніви щодо її придатності як інструмента соціального 

структурування. 

Десять років по тому ґрунтовний аналіз шкільних підручників історії України 

здійснено    групою    університетських    викладачів-істориків    під     керівництвом   Н. 

Яковенко. За підсумками Робочої наради з моніторинґу шкільних підручників історії 

України зроблено загальний висновок про те, що вони відповідають чинній нормативно-

правовій базі (державному стандартові й навчальній програмі), однак не відповідають ні 

сучасному станові історичної науки, ні потребам суспільства (Шкільна історія, 2008:24). 

Серед основних недоліків підручників експерти виділили: тиражування песимістичного 

уявлення про Україну як простір з безперервним – від ХІІІ до ХХ ст. – «колоніальним 

статусом»; етноцентричне бачення історії; переважання у тематиці підручників 

політичної та мілітарної історії; недостатня кількість нових методів та розвивальних 

методик. Загальними засадами оновлення шкільних історії України визнано вектор 

антропологізації минулого. 

До аналізу українських підручників долучилися і громадські активісти. Констатували 

поступовий перехід від радянської візії до етноцентричної зі збереженням властивих 

минулому періоду рис, помножених на еклектичну невизначеність щодо того, як має 

виглядати сучасний підручник: практично повна відсутність згадки про нацменшини, 

постійний пошук зовнішніх ворогів, просторова невизначеність (то в Європі, то в 

Східній Європі, то в «одному ряду із 
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Західноєвропейськими країнами», то в східнослов’янському чи православному світі 

тощо), термінологічна плутанина і відсутність пояснень багатьох термінів 

(«націоналізм», «держава» тощо) (Левін, 2011). 
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УДК 37:94(430)“1933/1939” 

Вікторія Ковальчук 

СИСТЕМА ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ ТРЕТЬОГО РЕЙХУ В КОНТЕКСТІ 

ДЕРЖАВНОЇ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ 

З моменту приходу до влади у Німеччині Націонал-соціалістичної робітничої партії 

розпочинається творення нової нації, в якій визначення певних ролей та обов’язків 

відбувається на основі гендерного принципу. Підтримуючи концепцію творення «нової 

людини», яка буде функціонувати як символ держави, нацисти переглянули існуючі 

уявлення про маскулінність і фемінність. Оскільки, щоб сформувати щось нове, слід 

розпочати з основ, однією з перших зазнає змін існуюча система освіти та виховання. 

Першою трансформується шкільна система освіти. Школи починають сприяти 

засвоєнню політичних, расових та гендерних ідей нацизму. Реалізацію цих ідей в школі 

було покладено на плечі вчителів. Відповідно, всі вчителі повинні були приєднатися до 

Асоціації нацистських вчителів, яка перевіряла їх на політичну та расову придатність. 

Значних змін зазнали навчальні плани, які мали відповідати нацистській ідеології, 

швидко наповнювалися пропагандою шкільні підручники. Дітям постійно нагадували 

про їхні расові та гендерні обов’язки перед «народним співтовариством». «Німецький 

хлопчик, пам’ятай, що ти німець… дівчинка, не забувай, що ти повинна стати німецькою 

матірю! [1, с. 37]». 

На рівні із змінами шкільної освіти, відбувається трансформація системи 

https://www.litteralis.com/2011/02/history-education-in-europe-and-ukraine/
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молодіжних організацій, які діляться за гендерним принципом. З 10-річного віку 

хлопчикам пропонувалося приєднатися до молодіжної організації нацистів – 

Гітлерюгенду. Хлопчики проходили навчання в Юнгфольк з 10-14 років, потім 

переходили власне в Гітлерюгенд. Ці організації виховували військові цінності і чесноти, 

такі як обов'язок, послух, честь, мужність і сила. Під час навчання в Юнгфольку, хлопців 

готували до головної мети – стати майбутніми солдатами. Тому переважна більшість 

занять були зосереджені на фізичних вправах і стрілецькій підготовці, а також засвоєнні 

ідеології. 

Ще у 1930 р. було засновано Союз німецьких дівчат як жіночу молодіжну гілку в 

складі Гітлерюгенду. Були дві загальні вікові групи: Юнгмедель, куди входили дівчата 

віком від 10 до 14 років, і БДМ, куди входили старші дівчата віком від 15 до 18 років. 

Дівчата Гітлерівської молоді навчалися принципам служіння, регламентації, послуху і 

дисципліни. Організація хотіла створити ідеальну німецьку дівчину, яка б виросла в 

ідеальну німецьку жінку і матір. 

На значно вищий рівень, як обов’язковий атрибут виховання, виходили заняття 

фізичною культурою. Сам А. Гітлер наголошував на важливості фізичних вправ, при 

цьому не передбачалося ніяких обмежень за ознакою гендеру. Займатися спортом ‒ це 

вже не право, а обов’язок. Фізичні вправи, в першу чергу, мали розвивати особистість, 

виховувати її в колективному дусі та пробуджувати відчуття расової краси [2]. 

Таким чином, як і інші тоталітарні режими, нацисти розуміли потенціал пропаганди, 

яка мала значний вплив на всі сфери буття громадян. Тому у своїй пропагандистській 

кампанії, яка лягла в основу змін в освіті та вихованні, нацисти ідеалізували ідеологію 

щодо гендеру. Також така значна кількість молодіжних організацій яскраво ілюструє 

бажання нацистів організувати та контролювати приватне та публічне життя німців. 

Апелюючи до ідеалізму та мрій молоді, ідеологи нацизму мали на меті спонукати їх до 

звершення вище згадуваної місії. 
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ІДЕЇ ЕРІХА ФРОММА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОСТІ 

Дослідження проблем суспільного розвитку в цілому та їх конкретних проявів 

стосовно становища людини в техногенному світі були і залишаються одними з 

пріоритетних у філософії. Це обумовлено тим, що ситуація в постіндустріальному 

суспільстві значною мірою ускладнюється, що має негативні наслідки для буттєвості 

людини, ускладнення ситуації щодо її самовизначення та реалізації у соціальному 
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середовищі. 

Ідеї Еріха Фромма, американського філософа і психолога німецького походження, 

визначного мислителя-гуманіста XX століття, фундатора теорії гуманістичного 

психоаналізу, не втрачають актуальності та вимагають глибокого прочитання й 

переосмислення. Саме Еріх Фромм розробив оригінальну філософію людини, 

спрямовану на подолання глибокої кризи особистості в розвинутому індустріальному 

суспільстві. Сакраментальну сентенцію Фрідріха Ніцше – «В XIX столітті Бог вмер» Еріх 

Фромм доповнив не менш разючою метафорою – «У XX столітті людина вмерла». Вислів 

звучить загрозливо та водночас актуалізує питання, як вийти з цієї ситуації. Мислитель 

не лише констатує «смерть людини», але й розмірковує щодо відродження специфічних 

якостей людської природи та запровадження продуктивних, самореалізаційних форм 

міжособового спілкування. 

У своїй праці «Революція надії» філософ ставить запитання: «Де ми зараз 

знаходимось і куди прямуємо?» [3, с. 141]. Основна ідея автора очевидна: вплив 

сучасного технологічного суспільства на людину має негативні наслідки, основними з 

яких виступають нівелювання особистості, внутрішня духовна пасивність, зростаючий 

гедонізм та «синдром відчуження», розрив між розумом і серцем, перетворення в 

кінцевому рахунку людини в машину, робота. 

Ідеї Е. Фромма, попри те, що твір «Революція надії» опублікований у 1968 році, 

уже півстоліття тому, залишаються і нині актуальними. Більше того, час лише 

підтвердив занепокоєння мислителя щодо майбутнього, підтвердив його передбачення і 

прогнози щодо посилення описаних ним негативних наслідків впливу технологічного 

суспільства на людину. 

Проблеми у творі представлені своєрідним концентрованим згустком, вони 

переплетені між собою, взаємозалежні між собою та в результаті посилюють  одна одну. 

Неминучими наслідками пануючої бюрократизованої раціональності, зорієнтованої на 

максимальне товарне виробництво й споживання, виступають: відсутність чітких 

стандартів ефективності і продуктивності виробництва та й загалом розвитку; 

дегуманізація; усунення творчості; нівелювання цінності якості в угоду кількості в 

процесі економічного зростання; споживацтво та гедонізм; маніпуляції свідомістю; 

перетворення людини в машину, робота; механізації життя; неспроможність людини до 

внутрішньої духовної активності; втрата людиною внутрішньої цілісності та гармонії; 

людської свободи; сприйняття хронічної шизофренії, буденних форм психозу, депресії 

як нормальних для буденності; поступове втрачання людського виміру [3, с. 142–150]. 

Всі ці патології автор описує без надмірних сентиментів, чітко вказує на їх причини й 

можливі модифікації. 

Важливо підкреслити, що філософ не відкидає ідею розвитку економіки, 

виробництва. Він, радше, описує небезпеки та ризики однобокого, взятого курсу лише 

на кількісні критерії розвитку економіки. Відповідно, описані проблеми у тексті, – це не 

страх, не відчай, це проаналізований можливий варіант розвитку людства, при не 
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врахуванні душевно-духовної, емоційно-почуттєвої складової людини. 

Схиляємося до думки, що головна проблема, яка є коренем до вирішення всіх 

зазначених Е. Фроммом проблем – це проблема людини, чи антропологічна проблема. У 

мислителя вона звучить як «втеча від життя», контролювання життя, «людина 

організації», розрив людини зі своїм внутрішнім світом [3, с.143–144]. Це механізація- 

роботизація людини, перетворення її в гвинтика, одновимірність людини. В кінцевому 

рахунку – це втрата контакту з собою, своїм внутрішнім духовним світом, своїм Я, 

стандартизація мене, перетворення у «людину маси», юрби, натовпу, без яких уже не 

мислю свого існування. 

Слід зауважити, що співзвучними ідеям Е. Фромма виступають погляди 

українських філософів початку ХХІ століття. Домінування діяльнісного активізму 

призвело до акцентування уваги на умовах життя і водночас втрати інтересу до власної 

буттєвості. Такий спосіб життя переформатував сенси світосприйняття. Мислителі 

Київської світоглядно-антропологічної школи переважаючими модусами 

життєсприйняття сучасної людини називають «богополишеність» та «новостійну 

свідомість». Загострюють увагу на факт кризи самоідентичності сучасної людини як 

кардинального порушення органічності всіх складових людської життєдіяльності, втрату 

надійних усталених раціонально вивірених, освячених традицією життєво значущих 

орієнтирів в усьому універсумі людського буття (на рівні соціальних структур, культури, 

індивідуальної екзистенції, мислення, ціннісних орієнтацій, моральних імперативів, 

психічного здоров’я тощо) [1, с. 13–14; 12, с. 200]. 

На основі вищесказаного можна зробити наступні висновки. Сучасна цивілізація 

потребує нового концептуального напрямку розвитку, в якому людина має посідати 

чільне місце. Антропоцентризм, гуманізм, персоналізм – суспільно-філософські 

концепції людини, її цінності, які домінували у різні часи. Концепцію актуалізації 

значущості людини в умовах сьогодення охоплює новітнє явище – людиноцентризм чи 

гуманоцентризм. Людиноцентричність нової парадигми суспільного розвитку – 

необхідність, зумовлена сучасними проблемами людства, філософсько-суспільна 

концепція, яка запобігає моральній деструкції людини, активізує її етичні та смислові 

цінності; це так звана протидія нівелювання людини. 
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Алла Корнейко 

РОЛЬ МОНІТОРИНГУ В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ 

Сьогодення має виняткові особливості – зміни сьогодні не просто очікувані, зміни, 

реформи стали змістом нашого життя. Отож і освітня сфера, як своєрідне дзеркало 

суспільно-політичних процесів, вимагає перетворень на усіх рівнях освітнього 

середовища, включаючи і рівень конкретного закладу освіти. Як відомо, сучасна 

реформа освіти України покликана сприяти зростанню реальної автономії закладів 

освіти, отож проблеми, пов’язані з управлінською діяльністю керівника освітньої 

установи, нині набувають фундаментального змісту. А, з огляду на посилення суспільної 

уваги до питань якості освіти, особливо актуалізується пошук засобів оптимізації 

управлінської діяльності сучасного освітнього менеджера. Серед цих засобів помітну 

роль відіграє володіння керівником дослідницькими технологіями оцінювання стану 

освітньої системи (до яких, зокрема, належить моніторинг) у процесі здійснення 

управлінської діяльності. 

Управлінська діяльність – це процес вироблення, прийняття й реалізації 

управлінських рішень. За своїм змістом вона є реалізацією універсальних функцій 

управління (планування, прогнозування, організації, контролю, мотивування тощо). 

Рушієм управлінської діяльності керівника є управлінська культура – як система знань, 

умінь та навичок, особистісних якостей, мотивів і цінностей, які забезпечують якісне 

виконання керівником своїх обов’язків, успішну взаємодію з учасниками управлінського 

процесу та ефективність управління загалом [4, с. 6]. Важливе місце у структурі 

управлінської культури, виходячи із класичних функцій управління, посідають вміння 

всебічно аналізувати керовану систему, прогнозувати її динаміку. Саме ці вміння можна 

вважати квінтесенцією змісту моніторингу як систематичного спостереження за певним 

процесом для встановлення відповідності чи невідповідності результатів початковим 

припущенням. 

Поняття «моніторинг» представляє інтерес з точки зору його теоретичного аналізу, 

оскільки не має однозначного тлумачення, тому що вивчається і використовується в 

різних сферах науково-практичної діяльності. Складність формулювання визначення 

означеного поняття пов’язана з його належністю як до сфери науки, так і до сфери 

практики [1, с. 74]. Соціологічна енциклопедія окреслює згадану дефініцію як системне 

спостереження стану об’єктів, явищ, процесів з метою їх оцінки, контролю, прогнозу. 

Словник бізнес-термінів – як методику і систему спостережень за станом визначеного 

об’єкта або процесу, що дає можливість спостерігати їх у розвитку, оцінювати, 

оперативно виявляти результати впливу різних зовнішніх факторів. Оксфордський 

словник трактує моніторинг як ретельне спостереження, контроль за певною системою 
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загалом, а словник іншомовних слів – як спостереження, оцінку і прогноз стану 

навколишнього середовища у зв’язку з діяльністю людини. 

Таким чином, більшість трактувань визначають моніторинг як спостереження за 

яким-небудь процесом з метою виявлення його відповідності очікуваним або вихідним  

пропозиціям. Як достатньо складне й неоднозначне явище, він застосовується у різних 

сферах і з різноманітними цілями, і, хоч існує і розвивається досить ізольовано в межах 

тієї чи іншої науки або галузі управління, але при цьому має загальні характеристики, 

властивості, риси. 

Отже, «моніторинг» означає постійне спостереження за будь-яким явищем, об’єктом 

чи системою для визначення співвідношення його стану з бажаним результатом або з 

первинним уявленням [7, с. 74]. Виходячи з такого розуміння, у сфері освітнього 

менеджменту моніторинг – це форма організації, збору, зберігання, обробки і 

розповсюдження інформації про діяльність педагогічної системи, що забезпечує 

безперервний контроль її стану і прогнозування її динаміки. Це – так звана управлінська 

інформація, виважене та своєчасне використання якої є необхідним на етапі планування 

й організації діяльності щодо покращення якості функціонування керованої системи [6, 

с. 62]. Інформація, отримана в ході моніторингу, будучи підпорядкованою цілям 

управління системою, підвищенню якості та ефективності її функціонування, сприяє 

реалізації в такий спосіб зворотнього зв'язку у процесі управління [7, с. 75]. 

Залежно від методології впровадження, моніторинг як засіб оптимізації 

управлінської діяльності в освітньому менеджменті, класифікуємо на: 

- динамічний: аналізуються дані про динаміку розвитку або зміни об'єкта, явища або 

певної характеристики системи; використовується для аналізу відносно простих систем 

з метою насамперед – встановлення тенденцій, а вже потім – виявлення їх причин чи 

передумов; 

- конкурентний: паралельно за єдиною методологією досліджуються одна, кілька чи 

низка ідентичних або подібних систем, в результаті чого з’являється можливість оцінити 

і порівняти показники систем, виявити різницю між ними, встановити переваги та 

недоліки; 

- порівняльний: порівнюються окремі показники або результати проведених за 

ідентичними критеріями комплексних досліджень кількох систем [5, с. 187] на основі 

рандомно визначених показників. Рандомізація дозволяє нівелювати систематичні 

(наприклад, періодичні) впливи факторів, що не контролюються, а тим самим 

забезпечити об'єктивність отриманих результатів. 

За таких підходів освітній моніторинг стає надійним засобом аналізу різноманітних 

аспектів функціонування освітнього закладу як керованої системи. 

Сучасний менеджмент освіти трактує моніторинг як одну з складових управління, бо 

саме він дозволяє приймати коректні рішення. За результатами моніторингу органи 

управління отримують інформацію про стан освітньої системи, її складових, виявляють 
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проблеми, позитивні і негативні тенденції, а отже, сам процес управління роблять 

діагностично-прогностичним [2, с. 5–6]. Моніторинг дозволяє виявити динаміку 

розвитку системи у певний період. Через це він добре вписується в алгоритм маркетингу 

освітніх послуг, є його необхідною умовою та невід’ємним компонентом [6, с. 44]. За 

словами Г. Єльнікової, це – супровідне оцінювання і поточна регуляція будь-якого 

процесу в освіті, спостереження за станом та динамікою керованого об’єкта з метою його 

оперативної діагностики, випереджального визначення диспропорцій, вироблення та 

коректування управлінських рішень. Іншими словами, моніторинг – це інформаційний 

супровід і механізм управління системою [3, с. 178]. За такої постановки питання, 

моніторинг як один із елементів системи інформаційного забезпечення, перетворюється 

на складову системи управління освітою, оскільки підвищує обґрунтованість 

управлінських рішень, тим самим сприяючи оптимізації управлінської діяльності 

керівника. 

Розуміння освітнього моніторингу як циклічного процесу оцінювання, порівняння, 

зіставлення існуючого стану об’єкта із запланованим, а також прогнозування напрямків 

подальшого розвитку керованого об’єкта та прийняття на цій основі управлінського 

рішення щодо поточного коригування, характеризує його управлінську спрямованість, 

прогностичну, реагувальну та корекційну основу. 

Отже, поліваріативне за своєю сутністю і функціями, це явище можна розглядати і як 

засіб дослідження реального стану освітньої системи і як засіб управління нею. А його 

спрямованість на забезпечення наукового підходу при здійсненні управлінської 

діяльності перетворює моніторинг в системі освітнього менеджменту на дієвий 

інструмент оптимізації управлінської діяльності сучасного керівника закладу освіти. 
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Володимир Коцюруба, Оксана Кухнюк 

РОЛЬ І МІСЦЕ СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ 

СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МЕДИЦИНИ 

Сьогодні головним завданням вищої школи залишається не тільки засвоєння 

студентом необхідної суми знань, оскільки знання дуже швидко оновлюються, а й 

формування в них здібностей до самостійного вирішення професійних завдань, які 

висуває практична професійна діяльність і сучасне життя. Ці завдання реалізуються у 

навчальному процесі за допомогою використання сучасних педагогічних технологій 

навчання. Результати теоретичного аналізу психолого-педагогічної та методичної 

літератури свідчать про те, що не існує єдиної думки дослідників щодо поняття 

«інноваційні педагогічні технології» або «сучасні педагогічні технології». Суть 

інноваційних технологій навчання полягає в тому, що навчальний процес відбувається 

за умови активної взаємодії всіх учасників освітнього процесу, де студенти розуміють, 

що вони роблять і для чого. 

На сьогодні у зв’язку зі змінами в системі освіти, її оновленням, виникає об’єктивна 

потреба у впровадженні сучасних педагогічних технологій, які відповідають сучасним 

вимогам до процесу підготовки медичних фахівців. Відмінною рисою сучасної 

медичної вищої освіти має бути глибокий науковий зміст, тобто в основу всіх дисциплін 

мають бути покладені сучасні досягнення вітчизняної та світової науки. Однією з 

особливостей сучасної науки є її інтеграція, що має знайти відображення і у навчанні 

медичних фахівців [7]. 

Слово інтеграція походить від латинського intogratio – відновлення, поповнення, 

цілий, тобто щось ціле. У Філософському енциклопедичному словнику подано: 

«Інтеграція – це сторона процесу розвитку, зв’язана з об’єднанням у ціле різнорідних 

частин і елементів». Методологічні проблеми інтеграції наукових знань привертають 

увагу відомих філософів України та європейських країн (М.С.Анісімова, 

В.Г.Афанас’єва, Г.М.Волкова та ін.) [4; 7]. 

У педагогіці вищої школи, як синонім поняття «інтеграція» широко 

використовують терміни «взаємодія», «комплекс», «синтез» [8]. Учені виділяють за 

спрямованістю інтеграцію кількох видів: вертикальну й горизонтальну; зовнішню і 

внутрішню [1; 5]. З приводу форм і видів розвитку інтеграції досі не склалося єдиної 

точки зору. Більшість зарубіжних і вітчизняних дослідників додержуються єдиної 

думки про те, що найважливішою є зовнішня або міждисциплінарна наукова інтеграція.  

Навчання у медичній академії формує у студентів основи сучасного наукового 

пізнання, зорієнтованого на потреби життя і виробництва, забезпечує можливість 

активної і творчої участі молодої людини в житті та професійній діяльності. Реалізація 

таких вимог впливає на формування педагогічних цілей і завдань, тому потребує 
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застосування сучасних педагогічних технологій таких як: метод «Прес», мозковий 

штурм, мікрофон, метод проектів, метод проблемного навчання, робота в малих групах, 

кооперативне навчання [6]. І особливе місце серед них займають інтегровані заняття. 

Для вивчення нового матеріалу в медичних закладах освіти використовують 

бінарну та просунуту лекції [3; 9]. Бінарна лекція дає можливість забезпечити 

взаємопроникнення наук, синтезувати їх в цілісну систему, об’єднати знання і уміння з 

різних галузей наук у єдину наукову картину світу, що є важливим для майбутніх 

медиків. Інтегрування змісту кількох навчальних предметів методично збагачує лекцію; 

створює сприятливі умови для різнобічного розгляду нової інформації, упорядкування 

складних понять, аналізу і показу зв’язку між різними ідеями, розвитку творчих 

здібностей, породжує ентузіазм і мотивацію для подальшого навчання, співпраці. [2; 3]. 

Стратегія «просунутої лекції» припускає викладання матеріалу із зупинками. Зміст 

розбивається на значні уривки, після викладання кожного з них викладач організує його 

обговорення за спеціально розробленим планом. У ході лекції студенти під 

керівництвом викладача складають конспект, використовуючи опорні слова, вчаться 

відрізняти в змісті головне від другорядного, формулювати основну ідею уривка, 

аналізувати і критично осмислювати новий матеріал, так само здобувають необхідні 

навички розумової діяльності. 

Головний ефект будь–якої педагогічної технології – заняття, яке закріплює відчуття 

успіху у студента, розвиває його мислення, стимулює до нових досягнень. Тому сучасні 

заняття природничих і клінічних дисциплін мають будуватись на інтегративній основі. І 

за такими заняттями – майбутнє 
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ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙНО-АКСІОЛОГІЧНОГО КОМПОНЕНТУ 

ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ ФІЗИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ І СПОРТУ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Розглянемо сутність мотиваційно-аксіологічного компоненту професійної 

компетентності майбутнього менеджера фізичної культури і спорту, який формується у 

закладах вищої освіти. Бажання навчатися для студента залежить не лише від його 

здібностей, а й від його мотивації. Від мотивації особистості залежить чи він готовий до 

навчальної діяльності. Саме, поєднавши мотиви та особистісні здібності індивіда можна 

досягти ефективного результату у навчальній діяльності майбутнього менеджера 

фізичної культури і спорту. Для того, щоб у магістранта були визначені мотиви до 

навчання потрібно встановити його потреби, які формують ці мотиви. 

Як наголошує М. Надольний, потреба ‒ це стан живого організму, людської 

особистості, соціальної групи чи суспільства в цілому, що виражає необхідність у 

чомусь, залежність від об’єктивних умов життєдіяльності і є рушійною силою їхньої 

активності [3, с. 505]. 

У «Філософському енциклопедичному словнику» зазначається, що «… систему 

потреб особи можна зобразити у вигляді ієрархії трьох найбільш загальних рівнів: 

існування (вітальні потреби), функціювання (соціальні потреби), розвитку (потреби 

самореалізації, самоствердження, творчості)» [5, с. 505]. Отже, коли виникають потреби 

у особи, вона шукає шляхи їх досягнення, щоб задовольнити внутрішнє збудження, 

незадоволення. Потреби спонукають особу до різних видів діяльності, залежно від 

характеру потреб, поки не отримає внутрішнє задоволення. 

Потреби формують мотив особистості. Як вважає Л. Дзюбко, «мотив – це складова 

мотиваційної сфери людини. Він спрямований на задоволення нужди, потреби людини; 

спонукає її до дії; особистісно значимий для неї» [1, с. 37]. Отже, мотиви пов’язанні з 

прагненням особистості до обов’язку, відповідальності перед кимось, до задоволення 

очікуваного результату, самовизнання, одержання схвалення тощо. Мотиви можна 

розділити на два види внутрішні та зовнішні. Внутрішні мотиви – це те, що нас стимулює 

до дій допоки ми не задовільнимо власне я (очікування, бажання, інтерес), а зовнішні 

мотиви – це чинники зовнішнього впливу, які спонукають нас до дій (винагорода, статус, 

влада). 

Із проведеного аналізу досліджень, можемо стверджувати, що усі мотиви особистості 

в сукупності (внутрішні та зовнішні) складають основу мотивації. 

Розкриємо сутність поняття «аксіологія». У «Великій українській енциклопедії», 

автором якої є Т. Крайніков, вказується, що аксіологія (від грец. ἀξία&nbsp; ‒ цінність і 

λόγος ‒ слово, вчення) ‒ це теорія цінностей; один із розділів філософії, що вивчає 

сутність, види і функції цінностей. Розглядаючи аксіологію з точки зору галузі 
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педагогічного знання, то вона досліджує цінності, ціннісну свідомість та ціннісні 

орієнтації, які постають у процесі навчання, виховання та саморозвитку людини [2]. 

Ю. Потуй вказує, що вплив «професійних цінностей на становлення фахівця дає 

змогу студентам оволодівати типовими професійними завданнями й ролями, а також 

створювати власний їх багаж. Це забезпечує багатофункціональне оволодіння професією 

на підставі виявлення індивідуальних особливостей і аксіологічної спрямованості 

кожного студента» [4, с. 335]. 

Отже, мотиваційно-аксіологічний компонент професійної компетентності майбутніх 

менеджерів фізичної культури і спорту, яка формується в закладах вищої освіти, 

передбачає наявність мотивів, як внутрішніх так і зовнішніх, які впливають на вибір 

професії; самоствердження та самовираження; пізнавальну активність щодо фізичного, 

духовного й інтелектуального саморозвитку; визначення системи цінностей, як 

особистого життя, так і в професійній діяльності; визначення пріоритетів у житті, 

ціннісних орієнтирів; цілепокладання; формування себе, як особистості. 
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УДК 811.161.2:367.5 

Тетяна Масицька, Юлія Васейко 

СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АВТОРСЬКОГО ТЕКСТУ 

АНАТОЛІЯ СВІДЗИНСЬКОГО: ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ СУБ’ЄКТА 

У семантико-синтаксичні структурі речення залежний від предиката суб’єкт є 

найпоширенішим компонентом. Його дослідження сприятиме чіткішому баченню 

основних тенденцій організації семантико-синтаксичної реченнєвої структури та 

встановленню особливостей авторських текстів. В українських лінгвістичних студіях 

проблематику    суб’єкта    розглядали    І. Р. Вихованець     [1],     М. Я. Плющ     [6],   К. 

Г. Городенська [2], А. П. Загнітко [3], О. Г. Межов [5], Т. Є. Масицька [4] та інші 

мовознавці. 

Мета дослідження – визначити основні семантичні різновиди суб’єкта дії у праці 

Анатолія Свідзинського «Синерґетична концепція культури» [7]. Для досягнення 

поставленої мети необхідно укласти семантичні групи, що репрезентують варіанти 

суб’єкта дії. Проведений аналіз сприятиме поглибленому вивченню семантико- 
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синтаксичної структури речення, тому що суб’єкт і предикат є її основою. 

У семантико-синтаксичній структурі речення виокремлюємо залежні від предиката 

суб’єктну, об’єктну, адресатну, інструментальну та локативну синтаксеми. Суб'єктну 

синтаксему співвідносять у семантико-синтаксичній структурі речення із поняттям 

«суб’єкт». Найпоширенішим залежним від предиката суб’єктом є суб’єкт дії. 

Семантичний аналіз залежного від предикатів суб’єкта дії, уможливив виокремити в 

досліджуваному тексті 16 найчастотніших груп, у яких суб’єкт позначає: 

1) ім’я та прізвище особи, напр.: На мою думку, найточніше на цю тему висловився 

Нільс Бор (с. 8); Платон в своїх теоретичних міркуваннях накреслив схему 

тоталітарної держави … (с. 55); 2) загальну назву особи, напр.: …з малих селищ 

подалися до міст всі мешканці, а з середніх – не менше двох третин (с. 4); Люди 

творять культуру і водночас самі є її продуктом (с. 17); 3) номінацію членів сім’ї, напр.: 

Батько казав, що існує мова народна… (с. 3); …моя освічена мама викладала в 

українській школі… (с. 3); …нею (українською мовою) розмовляв і писав мій дядько, поет  

Володимир  Свідзинський…  (с. 3);  4) назву  виробничої  діяльності  особи, напр.: 

…Скажімо, садівник вирощує полуницю (с. 20); …математик «знаходить» доведення 

теореми (с. 102); 5) назву посади, напр.: …за колгоспного ладу все вирішував голова 

колгоспу, секретар парторганізації та їх найближчі поплічники… (с. 4); 6) номінацію 

соціального стану, напр.: …російські селяни (вони ж «колхозники») мали якусь 

дивовижну мораль, групову, а не індивідуальну (с. 4); 7) національність, напр.: …у такому 

разі кримські татари не мають такої ж ненависти до росіян (с. 5); 8) назви тварин, 

напр.: При малих значеннях цієї швидкости кінь пересувається кроком  (с.  27); 

9) предметне значення, напр.: В газеті «Кримська правда» з’явилася провокаційна, але 

ще  обережна  стаття  (с. 6);  Відносно  дешевий потужний персональний комп’ютер 

<…> міняє інформаційну ситуацію, а головне, формує нову людину (с. 69); 10) 

абстрактну номінацію, напр.: Проблема міжнаціональних відносин загострилася через 

доволі сумне відкриття… (с. 5); Міфи стають витонченішими… (с. 74); Чому 

звичайними людьми раптом оволоділа ненависть? (с. 6); 11) номінація будівель, напр.: 

Сама Церква дала чимало прикладів догматизму, фанатизму, нетерпимости до  вільної 

думки і переслідувань за її публічне виявлення… (с. 55–56); 12) номінації сакральної 

лексики, напр.: Боги існували в межах цього світу, хоча й у вибраному місці (с. 75); 

Христос сказав учням свою знамениту фразу: «Легше верблюдові пройти крізь вушко 

голки, ніж багатому в Царство Боже ввійти» (с. 75); Він (Єдиний Бог)  створює все те, 

що існує, крім Самого Себе (с.75); 13) номінації релігійних течій, напр.: Християнство 

кардинально змінило уявлення про людську особистість і її зв’язок  з  соціумом   (с.   57);  

…буддизм   <…>  формувався  у   VI–V   ст.   …   (с.   82); 

14) номінація на позначення релігійної приналежності, напр.: …християни створили 

потужну Церкву, яка змогла пережити тяжкі століття… (с. 75); …християни змогли 

за таких умов відстояти своє віровчення від різних єресей… (с. 75); 15) назви наук,   

напр.:   …філософія   загрузала   в   нерозв’язних   проблемах   онтологічного та 
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гносеологічного характеру… (с. 82); Нині наука, зокрема синерґетика, роз’яснила, як 

можуть стохастизуватися детерміністичні закони… (с. 58); 16) імпліцитне вираження 

суб’єкта дії, напр.: Найчастіше поняття культури намагаються  визначити в зв’язку з 

такою опозицією… (с. 19). 

Залежний суб’єкт дії представлений переважно іменниками. Значно рідше Анатолій 

Свідзинський використовує субстантивований прикметник, напр.: …(сліпі) обмацали 

кожен різні частини тіла слона і дійшли до цілком різних уявлень про його вигляд 

(с. 13). 

В аналізованому тексті розміщення залежного суб’єкта зазнає різних модифікацій 

відносно предиката. 
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УДК 82-93(075.2)"1861"  
Сергій Марчук 

«БУКВАР» ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ДЛЯ «ПЕРЕШКОЛЕННЯ» (РЕФОРМИ) 

ОСВІТНЬОЇ СПРАВИ 

«Буквар» укладений Т. Шевченком для початкового навчання українською мовою в 

недільних школах. 

За словами Олеся Гончара, «Буквар південноруський», упоряджений Шевченком для 

українських недільних шкіл, був улюбленою працею нашого національного генія, його 

прощальною, лебединою піснею, яку він посилав з похмурих берегів Неви далекій своїй 

Україні, її дітям, її прекрасному юному цвіту, в чиєму достойному майбутті поет вбачав 

і своє власне безсмертя» [1]. «Почав «Кобзарем», а закінчив «Букварем», – мовив якось 

письменник і вчений Пантелеймон Куліш (1819 – 1897) [1]. 

Т. Шевченко, вивчивши тогочасні букварі – Гатцука, Шейковського і особливо 

«Граматку» Куліша (СПб., 1857), виробив свій погляд на способи навчання дорослих 

учнів грамоти. Він відкинув букварні системи навчання грамоти, що базувалися на 

читанні ізольованих беззмістовних складів, прийнявши настанову спочатку навчити 

дорослих учнів букв, а потім приступати до читання зв’язного зрозумілого тексту [2, с. 

439]. 
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Перебуваючи в Україні у червні–серпні 1859 р., зокрема в Києві, Тарас Шевченко 

зустрічався зі студентами і педагогами, згодом засновниками і вчителями недільних шкіл. 

Повернувшись до Петербурга, поет встановив зв’язки з діячами недільних шкіл Києва, 

Полтави, Чернігова, Харкова та інших міст України, у серпні 1860 р. передав для недільних 

шкіл Києва і Чернігова 150 примірників щойно виданого «Кобзаря» (СПб., 1860), а восени 

1860 р. уклав «Букварь южнорусский» [2, с. 437]. 

Відомо, що «Буквар» проходив подвійну цензуру – духовну та світську; 31 грудня 1860 

р. цензор В. Бекетов підписав дозвіл на його випуск із друкарні. На початку січня 1861 р. 

«Буквар»  вийшов  у  світ.  Рахунок  друкарні  Й. Гогенфельдена  і  К°  за  надрукування 

«Букваря» становив 195 крб. 50 коп. 

Знав поет про те, що цензура буде подвійною: світською і духовною, оскільки в 

його «Букварі» були тексти Святого Письма і такі, що тісно з ним пов’язані. Через те 

автор підручника «відредагував» усе настільки» що обидва цензурні дозволи не 

забарилися, хоча й документи зберегли побоювання цензорів стосовно того, чи доречно 

вміщати в «Букварі» прислів’я типу: «Багато панів – а на греблю й нікому», «Казав пан: 

кожух дам – та й слово його тепле», бо вони, мовляв, «не зовсім доречні оскільки в них 

виражено почуття недовіри простолюду до вищих станів». Справжня ж боротьба 

офіційних кіл і цензури проти Шевченкового «Букваря» почалася після його появи на 

світ і зводилась вона до створення усіляких перепон його поширенню в народі. 

Прикладом може бути історія із кількома тисячами підручників, надісланих київському 

митрополитові Арсенію для розповсюдження у сільських школах. Митрополит, 

порадившись із відповідними петербурзькими чинами, не дав згоди на використання 

«Букваря» як підручника для навчання дітей. Ця заборона опиралася на висновки 

Головного управління цензури, з яких видно, що український буквар стояв, як в народі 

кажуть, кісткою у горлі царських урядовців [3]. 

«Буквар» був першим у серії навчальних посібників з різних галузей знання – 

арифметики, географії та історії, яку планував здійснити Т. Шевченко. «Думка єсть за 

«Букварем» напечатать лічбу і ціни і величини такої ж, як і «Буквар». За лічбою – 

етнографію і географію в 5 копійок. А історію, тілько нашу, може, вбгаю в 10 копійок», 

– ділився задумами Шевченко в листі до М. Чалого 4 січня 1861 р. Проте смерть 

перешкодила здійсненню цих планів. 

На початку січня 1861 р. Т. Шевченко розсилає «Буквар» приятелям для поширення в 

Україні. 4 січня 1861 р. він пише М. Чалому до Києва: «Посилаю вам на показ 10 экз 

[емпляров]. Добре було б, якби можна розпустить його по уездных та по сельских школах. 

Та вже що хочете, те і робіть з ним, а як Бог поможе, зберете за його гроші, то положіть їх в 

касу ваших воскресних школ». Аналогічне прохання висловлює він і в листі від 4 січня 1861 

р. до викладача малювання в полтавській гімназії Ф. Ткаченка: «Посилаю тобі 10 моїх 

«Букварів» на показ, а с конторы транспортов ти получиш їх 1000 і, не розв’язувавши тюка, 

передай його, хто там у вас старший над воскресними школами? то тому і передай. А він 

нехай як знає спродасть, а грошики положить в касу воскресної школи». І в наступних 

листах до цих адресатів, від 12 січня 1861 р., Шевченко давав настанови щодо 

http://litopys.org.ua/shevchenko/shev604.htm#chaly61
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розповсюдження свого «Букваря». 

Справа впровадження Шевченкового «Букваря» в народні школи натрапила на опір з 

боку шкільної адміністрації і вищого духівництва, зокрема чернігівського єпископа 

Філарета і київського митрополита Арсенія. Головним управлінням цензури «Буквар» був 

відхилений як навчальний посібник [2, с. 438]. 

О, Кониський про значення «Букваря» пише: «Шевченкові спонукання завжди 

були чистими, високоблагородними, він ніколи не відвертався від народу, від його 

темноти і злидарства, а навпаки, завжди любив народ, завжди тужив і страждав з 

народом, з його тугою і його стражданнями. Шевченко, і се його величезна заслуга 

віковічна, і нас, людей інтелігентних, повернув лицем до народа і примусив нас 

полюбити народ незрадливо» [1]. 
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УДК 378:371 (477) 

Роман Мельник 

ІНТЕГРАЦІЯ ОСВІТИ ЯК СКЛАДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

Однією з двох основних цілей Стратегії національної безпеки України є утвердження 

прав і свобод людини і громадянина, забезпечення нової якості економічного, 

соціального і гуманітарного розвитку, забезпечення інтеграції України до ЄС та 

формування умов для вступу в НАТО. 

Умовою реалізації зазначених положень є «зміцнення Української держави шляхом 

забезпечення поступального суспільно-політичного й соціально-економічного розвитку 

України» та зміцнення гуманітарної безпеки і найголовніша складова частина цього 

процесу – розвиток вітчизняної системи освіти. Це передбачає недопущення її 

руйнування, збереження досягнень та оновлення, яке необхідне для розвитку людського 

капіталу, поступу в економічній, соціальній, політичній, культурній сферах. 

У Стратегії національної безпеки України міститься також низка конкретизованих 

положень, дотичних до галузі освіти. Зокрема, визначено такі загрози національній 

безпеці, як «інформаційно-психологічна війна, приниження української мови і культури, 

фальшування української історії, формування російськими засобами масової комунікації 

альтернативної до дійсності викривленої інформаційної картини світу»; невідповідна 

вимогам часу економічна модель; недостатній рівень інформаційної освіти суспільства 

[3]. 

Серед основних напрямів державної політики національної безпеки України 

виокремлюються такі, що для своєї реалізації вимагають відповідних кроків в освітній 

галузі: 

http://vgolos.com.ua/articles/pochav_kobzarem_a_zakinchyv_bukvarem_209335
http://vgolos.com.ua/articles/pochav_kobzarem_a_zakinchyv_bukvarem_209335
http://storinka-m.kiev.ua/article
http://storinka-m.kiev.ua/article
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 розвиток системи військово-патріотичного виховання, запровадження програм 

військової підготовки і цивільного захисту в загальноосвітніх, професійно-технічних і 

вищих навчальних закладах; 

 розвиток оборонно-промислового комплексу як високотехнологічного сектору 

економіки; 

 створення умов для подолання бідності і надмірного майнового розшарування в 

суспільстві, досягнення економічних критеріїв, необхідних для набуття членства у ЄС; 

 упровадження загальнонаціональних програм з інформаційної освіти. 

Актуальність стану освіти і в безпосередньому безпековому вимірі додатково зростає 

в умовах іноземної агресії. Освіта є одним із ключових чинників забезпечення здатності 

та готовності громадян до служби в лавах Збройних Сил України та належного стану 

оборонно-промислового потенціалу [1, с. 38–39]. 

Незважаючи на усвідомлення взаємозв’язку стану системи освіти з безпековою 

сферою, його конкретизацію на рівні кількісних і якісних показників, що мають 

перевірятися, не розроблено до цього часу. Таке становище пояснюється, крім іншого, 

також браком міжнародного досвіду, який застосовується у вітчизняних умовах. 

Важливими чинниками нейтралізації та подолання впливу російської агресії на 

вітчизняну систему освіти: вироблення дієвої стратегії захисту українського освітнього 

простору за умови обов’язкового врахування, що такий вплив здійснюється на трьох 

територіальних рівнях: 

1) окуповані території; 

2) прифронтові райони та території розселення біженців і переселенців; 

3) загальнодержавний рівень; 

Також слід забезпечити підготовку фахівців у сфері дистанційної освіти, створити 

умови для залучення до розвитку дистанційної освіти ІТ-компаній, активізувати 

розроблення та впровадження в освітні програми елементів сучасної медіа освіти як 

ефективного засобу протистояння маніпулятивним технологіям і дієвого інструменту 

формування здатності до критичного сприйняття інформації та самостійного мислення 

[2, с. 278 - 279]. 

Отже, для подолання недоліків у роботі системи освіти, пов’язаних із потенційними 

загрозами національній безпеці, може бути доцільним вжиття низки заходів з 

урахуванням вітчизняних політичних реалій та особливостей. Реформування середньої, 

професійно-технічної освіти передбачає суттєве оновлення навчальних програм, що дає 

змогу внесення до них відповідних змін у пріоритетних навчальних напрямах. 

Зовнішнє незалежне оцінювання та система державних підсумкових атестацій 

дозволяють оперативно й докладно визначати поточний стан і динаміку результатів 

навчального процесу за пріоритетними дисциплінами. 

Щодо можливостей вибору для учнів і батьків, то в нинішніх політичних та 

економічних умовах оптимальним варіантом поліпшення становища є запровадження 

додаткових механізмів стимулювання навчання за пріоритетними напрямами, доступне 
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для всіх здібних молодих людей, незалежно від майнового стану їхніх родин, що 

забезпечить модернізацію та інтенсифікацію освіти, а відповідно зміцнення 

національної безпеки нашої держави. 
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УДК 373. 015.31-057  
Анжела Миколайчук 

ОЛІМПІАДА ЯК ФАКТОР СТРАТЕГІЙ 

РОЗВИТКУ ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

Україна обрала шлях європейської інтеграції, тому процеси реформації в сфері освіти 

націлені на досягнення рівня кращих світових стандартів. 

Нова українська школа має готувати особистість, громадянина та фахівця. Це ті осі 

координат, які формуватимуть простір нової школи: індивідуально-психологічну, 

суспільно-політичну та соціально-економічну. Найбільш затребуваними на ринку праці 

є вміння навчатися впродовж життя, критично мислити, ставити мету та досягати її, 

працювати в команді, спілкуватися в культурному середовищі [2]. 

В умовах сучасної України завдання підтримки обдарованої молоді набуває все 

більшого значення, оскільки кардинальні зміни в соціальному, політичному, духовному 

й економічному житті українського суспільства актуалізували потребу в особистості, яка 

спроможна бути гнучкою та інноваційною у нестандартних ситуаціях перманентних 

змін. Саме тому від роботи з обдарованою молоддю сьогодні залежить 

конкурентоспроможність України. Це сформувало потребу у створенні умов, які б 

оптимально сприяли розкриттю можливостей обдарованих особистостей та збереженню 

інтелектуального потенціалу українського суспільства»[1]. 

Як відомо, традиційно масовим та розвиненим напрямом із виявлення та підтримки 

учнівської молоді з академічною обдарованістю є учнівські олімпіади – різновид 

інтелектуальних змагань в освітньому просторі України, покликаний заохотити 

учнівську молодь до вивчення окремих предметів. Основними завданнями учнівських 

олімпіад є: стимулювання творчого самовдосконалення дітей, учнівської молоді; 

виявлення, розвиток обдарованих учнів, надання їм допомоги у виборі професії, 

залучення їх до навчання у вищих навчальних закладах; реалізація здібностей 

талановитих учнів; підвищення інтересу до поглибленого вивчення навчальних, 

спеціальних та фахових дисциплін, популяризація досягнень науки, техніки та новітніх 

технологій; формування команд для участі в міжнародних олімпіадах тощо [3]. 

Як вважають В. Коїн, Н. Іванова, В. Кремінь, Н. Леонова, М. Романенко та інші, 

інтелектуально-олімпіадна діяльність відкриває широкі можливості створення 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1


  Матеріали t f міжнародної науково-практичної конференції  

58 

 

 

оптимальних умов для виявлення індивідуальних здібностей, знань, умінь, навичок, 

розвитку вольових, комунікативних якостей особистості. Предметні олімпіади 

мотивують учнів навчатися того, що їм потрібно, створюють здорову конкуренцію та 

дають можливість самореалізуватися. З кожним етапом завдання ускладнюються, і це 

дає змогу учням самовдосконалюватися, здобувати новий досвід та вчитися. 

Як показує практика, учень-олімпіадник значною мірою схильний до 

самоорганізації, самопідготовки, самореалізації, самоосвіти, самовиховання, 

самоутвердження. 

Зазначимо, що підготовка до олімпіад вимагає системної та планомірної роботи із 

застосуванням технологій стратегічного проєктування розвитку обдарованої 

особистості. Досвід Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти 

демонструє, що сьогодні олімпіади залишаються наймасовішим та популярним 

змаганням серед обдарованої учнівської молоді. За підсумками останніх років щорічно 

загальна кількість учасників усіх етапів учнівських олімпіад з навчальних предметів у 

Волинській області становить понад 100 000 школярів. 

За результатами ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних 

предметів  2018/2019  н.  р.  юні  волиняни  здобули  42  перемоги  державного  рівня, 11 

випускників отримали додаткові 10 балів у вступній кампанії та 4 учні закладів загальної 

середньої освіти стали Стипендіатами Президента України. 

Міжнародний рівень проведення олімпіад вимагає від учасника набуття 

міжкультурної компетентності та формування в особистості командного духу, що сприяє 

акмеологічному розвитку обдарованої особистості. Підтвердженням є результати участі 

волинян у Міжнародних олімпіадах: 2018/2019 н. р. – «Золота медаль» в олімпіаді з 

екології (Кенія), грант на навчання в школі «Академія Фрайбург» за успішну участь в 

олімпіаді з астрономії та астрофізики (Угорщина), «Бронзова медаль» в олімпіаді з 

астрономії (Румунія). 

Традиційне проведення опитування учасників ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів демонструє, що 97,8 % респондентів підтвердили 

доцільність проведення олімпіад. 

За даними дослідження учасники зазначили, корисні та позитивні сторони їхньої 

участі в олімпіаді: «загальний розвиток і поглиблені знання з предмета; нові знання, 

підготовка до ЗНО; уміння працювати, реалізація мети, впевненість у собі, додаткові 

знання; досвід екзаменів в інших містах і школах, змагання найсильніших в певній 

галузі; навички працювати в конкурентних умовах; більше знань і цікавих фактів; 

нагороди; вміння самоорганізуватися, досвід, знайомство з новими людьми, навчання; 

саморозвиток, самоствердження; гордість за себе, бажання перемоги, жага до знань…» 

та ін. 

Отже, предметні учнівські олімпіади є своєрідним поштовхом до саморозвитку, 

самопізнання, активної позиції, спонукають до участі у різноманітних онлайн- 

конкурсах, інтернет-олімпіадах, до науково-дослідницької діяльності, сприяють 
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розвитку обдарованої особистості як педагога так і учня та підвищують ефективність, 

продуктивність, якість роботи. Під час підготовки та проведення учнівських олімпіад 

вдало здійснюється перехід на якісно новий рівень побудови міжособистісної взаємодії 

між учасниками освітнього процесу щодо розвитку обдарованої особистості педагога та 

учня, продукуються, генеруються інноваційні тенденції освітньої галузі. 
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УДК 37.018.58 

Оксана Нечипорук 

СТАНОВЛЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

Державотворчі зміни й виклики громадянському суспільству України сприяють 

створенню та розвитку умов реорганізації освітньої системи країни. 

Рекомендації Європейської Комісії щодо вільного вибору освітнього середовища та 

започаткування неурядової організації «Європейський форум за свободу в освіті» 

виокремили нагальність створення альтернативних освітніх можливостей не лише для 

громадян європейської спільноти, а й України. 

Закон України «Про освіту» декларує державний соціальний захист вихованців, 

учнів, студентів, курсантів, слухачів, стажистів, клінічних ординаторів, аспірантів,  

докторантів та інших осіб незалежно від форм їх навчання і типів навчальних закладів, 

де вони навчаються, сприяє здобуттю освіти в домашніх умовах [3, ст. 3.2]. Отже йдеться 

про актуальність створення освітнього простору, де відповідальні батьки будуть 

допомагати дитині обирати напрям навчання шляхом традиційної чи альтернативної 

освіти. 

Дослідженню  теоретичних  засади   альтернативної   освіти   присвячені   роботи   Й. 

Нагати (Японія), А. Слівки (Німеччина), Б. Сліверського (Польща), С. Губіка  (Чехія), Р. 

Ван ден Хівера (ПАР), Ф. Вудза і Г. Вудз (Великобританія) та вітчизняних науковців (О. 

Сухомлинська, Л. Баталій, Л. Рубан, Л. Пуховська, І. Кравець І. Ветова, О. Заболотна, О.  

Локшина). 

Ідея альтернативних шкіл виникла наприкінці 1960-х рр. Вони повинні були 

забезпечити індивідуалізацію та диференціацію опанування учнями значної кількості 

предметів й курсів (факультативів) через використання нетрадиційних форм і методів 

навчання. 

Хоча альтернативна освіта розвивається паралельно з класичною системою, вона 

використовує принципово нові підходи та можливості до навчально-виховного процесу, 

що й викликає зацікавлення споживачів освітніх послуг і педагогів-новаторів. 

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/25394/
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Однак ми можемо спостерігати, що розвиток альтернативних освітніх технологій в 

Україні пов’язаний з певними труднощами, щодо їх впровадження. 

За визначенням О. Заболотної альтернативна педагогіка є «течія педагогічної думки, 

яка пов’язана з досвідом практичного реформування шкіл, педагогічними інноваціями, 

експериментами чи новаторськими проектами (лат. alternare – змінюватися, alterno – 

змінюємо), завданням яким є привнесення у педагогічну теорію і практику нових 

перспектив розвитку чи ідей. Цей тип педагогіки асоціюється з відмінними від 

загальноприйнятих, домінуючих форм, методів чи організаційних моделей навчання і 

виховання» [1]. 

Здійснюючи аналіз критеріїв загальновизнаних (традиційних) та альтернативних 

закладів освіти, виділяють окремі тематичні групи, один з елементів яких є 

загальновизнаним, традиційним, а інший – альтернативним: 

• за джерелом фінансування (державні чи приватні заклади); 

• за спрямованістю навчальної діяльності (навчання загальноосвітнє чи 

трансгресивне, холістичне тощо); 

• за ставленням до релігії (світські чи релігійні освітні заклади); 

• за організацією навчання (навчання сегрегаційне чи інтеграційне); 

• за наявністю авторської концепції (школи традиційні чи авторські). 

Сьогодні в України існують такі види альтернативних закладів середньої освіти: 

• конфесійні приватні школи; 

• чартерні школи, які поєднують приватну ініціативу і державне фінансування; 

• заклади для навчання дітей з особливими потребами; 

• авторські школи (школи Монтессорі, Штайнера (Вальдорфські), Френе, 

Ніла тощо); 

• школи з нетрадиційною організацією навчання (школи без стін, експериментальні 

школи, Сендз-школи, віртуальні школи, домашнє навчання (homeschooling) тощо); 

• загальноосвітні державні школи з нетрадиційною концепцією організації навчання 

(школи з інтеграційним, корекційним навчанням тощо). 

Основним недоліком альтернативних закладів навчання є маніпулювання бажанням 

батьків створити максимально комфортне навчальне середовище та забезпечити 

всебічний розвиток здібностей дитини. Гіпертрофоване «удосконалення» навчально- 

освітнього процесу й пояснює появу значної кількості навчальних закладів нового типу. 
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УДК 657  

 
ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ 

 
Ірина Петренко 

СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

Соціальна відповідальність влади, бізнесу і українського суспільства значною  мірою 

визначається соціально відповідальною поведінкою громадян, які адекватно оцінюють 

власні потреби, дотримуються певних соціальних норм і беруть на себе необхідні 

обов’язки. Дані чинники, а також, врахування інтересів розвитку суспільства 

зумовлюють вибір поведінки членів суспільства – соціально корисної чи соціально 

шкідливої. Такі характеристики членів колективу впливають на відповідальне ставлення 

певної організації, навчального закладу тощо до свого продукту або послуги, до 

споживачів, працівників, стейкхолдерів і навколишнього соціального та природного 

середовища в цілому. 

Як філософсько-соціологічне поняття соціальна відповідальність відображає 

об’єктивний, історично конкретний характер взаємин між особистістю, колективом і 

суспільством з точки зору свідомого здійснення взаємних вимог. Отже, з практичної 

точки зору мається на увазі реакція суб’єктів соціально-економічного і політичного 

життя на реальні проблеми і виклики. 

Соціально-психологічні науки, розглядаючи соціальну відповідальність, 

акцентують увагу на контролі за діяльністю суб’єкта з точки виконання прийнятих 

цінностей, норм і правил. При цьому зовнішні форми контролю забезпечують 

покладання на суб’єкта відповідальності за результати його діяльності (підзвітність, 

заохочення, покарання тощо). Внутрішні форми контролю означають саморегуляцію 

діяльності суб’єкта і пов’язані з його власним усвідомленням відповідальності, 

обов’язку та суспільної необхідності. 

Соціальна відповідальність особи є невід’ємним елементом кожного суспільного 

механізму. В суто індивідуальному плані відповідальність є ознакою соціалізованості 

особи. 

Зміст соціальної відповідальності особистості характеризується взаємозв’язком двох 

сторін. Об’єктивна – включає вимоги суспільства, держави, громадськості, партнерів, а 

суб’єктивна – характеризується раціональністю осмислення суті суспільних вимог, 

ставленням до них та здатністю їх здійснити належним чином і з розумінням наслідків 

своїх дій. При цьому розрізняють індивідуальну та колективну відповідальність. 

Розглядаючи зміст поняття «соціальна відповідальність», слід зазначити, що дана 

категорія не зводиться до визначення одного з її видів: моральної, політичної, 

юридичної, професійної, релігійної тощо. 

http://www.waldorf.in.ua/
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Соціальна відповідальність особистості не передається автоматично, а потребує 

тривалої виховної роботи, яка б включала не тільки заохочення, роз’яснення важливості 

активної соціальної позиції ї користі для особистості та організації, а й передбачала 

вимогливе ставлення, необхідність враховувати інтереси суспільства, своєї організації, 

мешканців міста чи мікрорайону тощо. Необхідним у вихованні соціальної 

відповідальності є розуміння цього явища як системи цінностей, заходів та процесів, 

спрямованих як на зменшення певних негативних наслідків, шкоди, так і на досягнення 

позитивних результатів від соціальних та екологічних заходів, підвищення 

конкурентоспроможності компанії. 

Виховання соціальної відповідальності означає формування таких рис як 

благодійність, добровільність, інтегрованість у бізнес-стратегію організації, 

системність; користь для всіх заінтересованих сторін: співробітників, споживачів, 

акціонерів, партнерів, місцевої громади тощо, а також для самого підприємства.  

Особливу роль у формуванні соціальної відповідальності відіграє влада, діяльність 

якої не зводиться до патерналізму, задоволення всіх потреб кожного члена суспільства. 

Наприклад, за швейцарською конституцією сучасна держава своїми діями продовжує 

особисту відповідальність і приватну ініціативу, дбаючи про те, щоб: кожна особа була 

соціально забезпеченою і отримувала необхідну турботу про її здоров’я, про сім’ї як 

спільноти дорослих і дітей, щоб працездатні громадяни могли забезпечити собі своєю 

працею відповідні життєві умови, знайти доступне житло, щоб діти і молодь та 

працездатні особи могли навчатися та підвищувати свою кваліфікацію, щоб діти і молодь 

у своєму розвитку могли стати соціально відповідальними людьми. 

Варто наголосити, що соціальна відповідальність особистості має довільну форму і 

не призначається органами влади або бізнесовими структурами, не є засобом примусу, а 

регламентується соціальними нормами, націлена на реалізацію основного 

громадянського обов’язку, пов’язана з порушенням соціальних норм. 

Соціальна відповідальність особистості більш успішно формується в умовах активної 

соціальної позиції організації, що полягає в гармонійному співіснуванні, взаємодії та 

постійному діалозі із суспільством, участі у вирішенні найгостріших соціальних 

проблем. Однак при цьому соціально відповідальні члени колективу повинні бути готові 

до участі в таких видах діяльності як: 1) організаційне управління; 

2) права людини; 3) трудові відносини; 4) етична операційна діяльність; 5) захист 

навколишнього середовища; 6) захист прав споживачів; 7) розвиток місцевих громад і 

співпраця з ними. 

Таким чином, соціальна відповідальність є ефективним інструментом регулювання 

суспільних відносин. Кожний вид соціальної відповідальності реалізується в двох 

проявах: добровільному (позитивному, перспективному) та примусовому (негативному, 

ретроспективному). Формування соціальної відповідальності особистості виступає 

передумовою цілісності, стабільності і соціальної безпеки суспільства та його членів. 
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УДК 82.09(477.82)"1920/1930"-054 

Лариса Понєдєльник 

ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО САМОВИЯВЛЕННЯ У ТВОРЧОСТІ 

ВОЛИНСЬКИХ ПИСЬМЕННИКІВ У 1920–1930-Х РОКАХ (НА ПРИКЛАДІ 

ПОЕТІВ І ПРОЗАЇКІВ ЕТНІЧНИХ МЕНШИН) 

Західна Волинь, згідно з умовами Ризького мирного договору, увійшла до складу 

Другої Речі Посполитої. У лютому 1921 р. було утворене Волинське воєводство, яке 

займало майже 35,8 тис. кв. км та об’єднувало 11 повітів [8, с. 2]. 

Окрім українців, які загалом у національній структурі краю становили 68, 4% , на так 

званих «кресах» проживали німці, чехи, росіяни, білоруси, євреї, караїми. 

Незважаючи на утиски у пoлітичній, економічній, релігійній, культурній сферах, 

українці Пoльщі здобули певні свободи й можливості для національного самовиявлення 

та розвитку рідної мови й культури. Вони мали власну національну пресу, видавництва, 

мережу громадських культурно-освітніх організацій та кооперативних установ. У 

зв’язку з посиленням політичного тиску зростав опір українців, який проявлявся в різних 

формах (диверсії, сабoтаж, страйки, партизанський рух тощо), що свідчило про 

радикалізацію настроїв населення [2, с. 180]. 

За такої складної суспільно-політичної ситуації розвивалося літературне життя 

міжвоєнної Волині. Українські культурні діячі прагнули поставити слово на службу 

національно-визвольним змаганням, сформувати національну самосвідомість власного 

народу. Порівняно зі «східняками, придушеними московським централізмом, західники 

тішачись відносною свободою в Польщі, могли замінити свої власні зусилля на 

культурному й літературному полі на зусилля, які іншим чином могла ефективно 

виконати ціла нація»,  –  справедливо стверджує дослідник Р. Олійник-Рахманний [3,   с. 

3]. 

Поети, прозаїки, публіцисти прагнули до ідейного і творчого самoвизначення. Це 

змушувало їх до корпоративної самooрганізації. 

Щоправда, чимало літераторів ставили за пріоритет звеличення та оспівування краси 

краю, зображення сутності людського буття та почуттів. 

Творчість таких митців належить до романтичного напряму. Усі вони залишили 

певний слід у культурному житті регіону. Літературні громадські об’єднання 

розвивалися лише в містах, мали виразну національну спрямованість та постійно 

боролися за виживання за умов польського державно-політичного режиму. 

На  Волині за міжвоєнного періоду ХХ ст. жили і працювали прозаїки У. Самчук,   В. 

Островський, О. Мельничук,  Б.  Швед,  М.  Гаско,  Галина  Журба,  П.  Козланюк,  Г. 

Тичковський, Влас Мизинець, Т. Костянтин та ін. 

Усі вони справляли великий вплив на розвиток української культури в Румунії, 

Чехословаччині, навіть радянській Україні. Прагнення народу до волі активізувало 

літературну діяльність представників т. зв. націоналістичного напряму. Вони були 

найбільш продуктивними у творчому плані, їхні ідеї впливали на свідомість волинян, 
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свідчили про стійкість народного духу, закликали до боротьби. 

Одним із представників націоналістичного напряму в літературі Волині й Холмщини 

20–30-х рр. ХХ ст. був Володимир Островський (1881–1950). Розв’язання 

«українського питання» В. Островський вважав головною справою свого життя.  Будучи 

активним членом УНДО, він проводив агітацію напередодні виборів до польського 

сейму, за що 1930 р. був арештований і відправлений до Луцької в’язниці [6, с. 34]. 

Наприкінці ХІХ ст. в українську літературу повернулось ім’я Галини Журби (дівоче 

прізвище Домбровська, 1889–1979), дружини, соратниці А. Нивинського, однієї з 

найталановитіших українських письменниць міжвоєнних років. 

Разом із чоловіком А. Нивинським Галина Журба була активною учасницею 

революційного руху. Їх обох звинуватили в антидержавній діяльності: спочатку – в 

комуністичній, відтак – в українській націоналістичній. 

Життя письменниці – це суцільна боротьба. Її невипадково називають «провісником 

процесів, що починали добу культурного відродження і одночасно добу кривавої 

московської розправи з нашою культурою» [5, с. 128]. 

Темі побуту, звичаїв та обрядів поліського села 20–30-х рр. ХХ ст. присвятив свою 

творчість волинський письменник Борис Швед (1906–1945 рр. [4, с. 328]. 

Творчу  генерацію  волинських  німців  представляли  Г. Генке   (1913–2000   рр.),  Г. 

Тичковський (1910–1987 рр.), Е. Вайс (1906–1988 рр.),  Е.  Кончак (1903–1979 рр.),  Г. К. 

Шмідт (1909–1972 рр.). Великий інтерес серед них становить творчість Густава 

Тичковського. Твори митця, сповнені любов’ю до рідного краю та місцевим 

патріотизмом [1, с. 49]. 

Чеську національну культуру представляли  чехи-волиняни  В.  Лоуда,  І. Кнотек,  Й. 

Фойтік, Я. Грегра, Й. Рейзек. Маємо небагато відомостей про уродженку Дубна Антонію 

Єржабек (у шлюбі Гржибовську) (1909–2002 рр.). Основними мотивами їхньої творчості 

стали Волинь, родина, люди, які працею звеличували цей край. Писали вони  і про далеку 

Чехію – батьківщину своїх предків. 

Простежуючи діяльність літераторів волинського краю впродовж міжвоєнного 

двадцятиріччя ХХ ст., можна створити картину «суголосності» тодішньої суспільно- 

політичної дійсності та їхньої відповідальності за долю своїх народів. Разом з тим і 

поети, і прозаїки постійно перебували в пошуках кращого виразу власного таланту та 

прагнули віднайти способи донести живе слово до читача задля формування його 

світобачення. Це знайшло вияв у розвитку літературно-мистецьких течій – 

націоналістичної, пролетарської, романтично-ліричної, хоча виразні відмінності (за 

ідейними переконаннями) існували між двома першими, а лірика, романтика були 

властиві всім літераторам. Така ситуація стосувалася не лише українських, а чеських, 

німецьких, єврейських митців, які висловлювали соціальний біль і потреби населення 

краю та водночас оспівували його красу, велич, природу і культурні традиції. 

Список використаних джерел: 



  Матеріали t f міжнародної науково-практичної конференції  

65 

 

 

1. Вітренко В. Література волинських німці. Житомир : Волинь, 2003. 260 с. 
2. Оксенюк Р. Н. Нариси історії Волині. Соціально-економічний розвиток, революційний та 

національно-визвольний рух трудящих (1861–1939). Львів : Каменяр, 1970. 276 с. 

3. Олійник-Рахманний Р. Літературно-ідеологічні напрямки в Західній Україні (1919–1939 роки). 

К. : Четверта хвиля, 1999. 240 с. 

4. Поліщук Я. Література рідного краю. Рівне : Азалія, 1993. 79 с. 
5. Радіонова Н. К. Далекий світ – рідний світ української письменниці Галини Журби (1888– 1979). 

Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею : матеріали конф., 24–25 лют. 2005 р. Рівне, 

2005. Вип. 3. С. 128–130. 

6. Революційні поети Західної України. Київ : Радянський письменник, 1958. 464 с. 

7. Янса Анна. Свідчення. Записано зі слів мешканки с. Сенкевичівка Горохівського району 

Волинської області, 1930 р. н. Записано 15. 03. 1975 р. 

8. Wolyń w łiczbach. Zbiόr tablic statystycznych, dotyczących wojewόdztwa Wołyńskiego / pod red. S. 

Witkowskiego i S. Landy. Łuck, 1939. 65 s. 
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Лілія Пясецька, Лариса Понєдєльник 

НАЙДАВНІША ОБИТЕЛЬ КИЇВСЬКОЇ РУСІ 

УспенськийСвятогірський Зимненський ставропігійний жіночий монастир –давній 

український православний монастир, який є пам’яткою архітектури національного 

значення і розташований у с. Зимне Володимир-Волинського району Волинської області. 

Його історія сягає Х ст., коли великий князь Київський Володимир заклав єпархію у місті 

Володимирі, названому на його честь. Відтоді пройшло багато віків, а Свята гора і 

сьогодні уособлює в собі дух величі усього світу. 

Волинь завжди була на перехресті доріг «схід-захід», через неї пролягала дорога і на 

Святу Гору. Археологічні знахідки підтверджують, що християнізація західної частини 

цього краю почалася задовго до хрещення Володимиром. На території Волині дотепер 

знаходять давні артефакти – хрестики «енколпіони», які за своїм виглядом та матеріалом 

виготовлення належать до херсонеської доби IV-VIII століть. Такі ж хрестики знайдено 

і в селі Зимно [4, с. 19]. Саме місіонери-ченці (учні св. Мефодія), що поселилися на 

Святій горі поблизу стародавнього Володимира, заснували тут печерний монастир, який 

зберігав це у своїй назві це означення аж до кінця 19 століття. 

Перший руський монастир на горі Афон згідно акту 1030 року, був освячений на 

честь Успення Пресвятої Богородиці і носив назву «Ксілургу» – гр. – «Обитель теслі». В 

історичному тексті не вказується національна приналежність насельників, але у описі 

майна 1142 року і перепису книг цього монастиря перераховується 49 рукописних 

слов’янських  книг,  і  нічого   не   йдеться   про   інші   книги.   Грецький   дослідник  А. 

Н. Тахіаос робить висновок, що цей монастир – значний руський духовний центр, де 

перекладають і копіюють книги для Русі. В акті під 1169 роком ( про передачу руським 

монастирем св. Пантелеймона) говорить про Ксілургу, як «обитель  русичів».  Акт  1016 

року із підписом «ігумена обителі Роса», акти опису 1142 і акти 1269 дають підстави 

прийняти як найбільш правдиву гіпотезу про заснування руської обителі ще при 

рівноапостольному князі Володимирі, хоча зовсім недавно ще рахувалося легендою [2, 

с. 80]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80-%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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Безперечно, Зимненські печери не були природні, а саме викопані, і найправдивіше, 

руками найперших іоноків, бо в Україні-Русі в усі часи славилися своєю святістю і 

Богоугодністю рукотворні печери, зроблені руками самих подвижників, облаштовані їх 

слізьми і потом. Про це і йдеться в «Літописі руському»: «Многі бо монастирі  цесарями 

і боярами, і багатством поставлені, та не такі вони, як ті, що поставлені сльозами і потом, 

і молитвою, і неспанням. Антоній бо не мав ні золота, ні срібла, а досягнув усього потом 

і сльозами» [3, с. 97]. 

Впродовж століть стіни і печери монастиря стали очевидцями багатовікової історії 

нашого народу, її подій і фактів. У різні часи він був осередком чернечого життя. 

Так, у 1090–1094 роках у ньому була розташована резиденція першого 

Володимирського єпископа св. Стефана. 1682 рік став для святині роковим: монастир 

захопили уніати і він втратив своє головне призначення: бути центром православного 

церковного життя Володимирщини. У 1790 році обитель була розгромлена і закрита. 

А згодом, 1892 року на Святій Горі відродилося чернече життя і відбулося освячення 

обителі. 

Під час Першої світової війни у храм влучили три снаряди, але вони чудом не 

розірвалися, а залишилися в стіні, не пошкодивши храм. І з 1920 року монастир знову 

почав функціонувати, проте з приходом радянської влади його закрили. З початком 

Другої світової інокині повернулися в обитель, але в 1946 році їх перебування тут 

припинилося. І лише з проголошенням незалежності України в Зимно прибули з перші 

насельниці з Корецького монастиря. 

Отже, дослідження історії Успенського Святогорського жіночого монастиря у 

Зимному дало можливість прослідкувати його зародження, розбудову і діяльність на 

сьогоднішній день. Аналіз історичних, археологічних джерел сприяв вивченню початків 

і відродження чернечого життя, його місії служіння Христу і Церкві. 
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УДК 316(476)-051 

Евгений Розенблат 

С.З. КАЦЕНБОГЕН – ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ БЕЛАРУСИ И 

УЧЕНЫЙ 

Соломон Захарович Каценбоген (1889–1946) – уроженец Беларуси. Он родился 
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10 мая 1889 г. в г. Минске. В 1899 г. поступил в гимназию, однако был исключен из нее 

за участие в гимназической забастовке в защиту «учащихся польской национальности» 

[2, с. 103–111]. В 1905 г. С. Каценбоген принимал участие в антиправительственных 

вооруженных демонстрациях. 

Соломон Каценбоген закончил в 1910 г. Гродненскую гимназию и поступил на 

экономическое отделение Киевского коммерческого институт (закончил в 1914 г.). 

Проявил себя как талантливый публицист, печатался в киевской периодике, «отдавая 

предпочтение социологии и политике». Кроме того, С. Каценбоген проявил себя как 

перспективный ученый марксистского толка. В 1912 г. он публикует брошюру 

«Крестьянские войны в Германии». 

По окончании Киевского коммерческого института С. Каценбоген поступил на 

юридический факультет Петербургского психо-неврологического института, 

своеобразной кузницы будущих революционных кадров. В 1917 г. он получает второй 

диплом юриста. 

С. Каценбоген состоял членом еврейской социал-демократической партии Бунд с 

1904 по  1920  г.,  а  в  1920  г.  стал  членом  ВКП(б)  [2,  с.  105].  В этом  же  1920  г.  С. 

Каценбоген был делегатом ХII конференции от Смоленска [1]. 

Уже будучи студентом-юристом, начал преподавать на курсах по истории культуры 

и социологии. С этого времени история культуры, марксистская социология становятся 

темой его специализации, а талант лектора неоднократно применялся им в процессе 

долгой педагогической карьеры. В 1917–1920 гг. Семен Захарович Каценбоген занимал 

высокие партийно-государственные посты в республике Литвы и Беларуси, был 

наркомом социального обеспечения, заместителем наркома просвещения в Беларуси. 

Одновременно он читал лекции в совпартшколах. В 1920 г. он приглашен преподавать в 

Белорусский государственный университет, а с 1921 г. стал профессором БГУ на кафедре 

социологии. Начиная с 1921 г. в течение 5 лет он декан факультета общественных наук 

и заместитель первого ректора БГУ – знаменитого историка В.И. Пичеты. 

С.З. Каценбоген не был и не стал крупным ученым, однако проявил себя на всех 

занимаемых им постах как талантливый организатор науки. В БГУ он создал и возглавил 

кафедру социологии и первобытной культуры, читал курсы по истории первобытной 

культуры, истории социологии, марксистской социологии. Безусловно,  С. Каценбоген 

был талантливым популяризатором и лектором, однако его воззрения можно 

рассматривать как вульгарный материализм и социологию. В лекциях он доказывал, что 

идея свободы, равенства и братства уходит корнями в первобытные времена, а 

революция  –  это  неизбежные  этапы  развития  человечества.  В  1924  г.  С. Каценбоген 

едет в четырехмесячную командировку в Германию «для изучения новейшей 

философской и социологической литературы» и работы в этнографических музеях 

первобытной культуры. Блестяще владея немецким языком, С. Каценбоген слушал 

спецкурсы немецких ученых в университетах Берлина, Лейпцига, Дрездена, 
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Гамбурга. Молодой ученый поставил перед собой задачу собрать материал по 

«социологии первобытной культуры», «генетической социологии». Одной из успешных 

целей научной командировки стало приобретение новейшей философской и 

социологической литературы. 

После  завершения  успешной  научной  стажировки   в   Германии   в   1925   г.   С.З. 

Каценбоген получает предложение занять пост декана факультета хозяйства и права и 

заведующего кафедрой диалектического материализма Саратовского университета [2, с. 

106]. Уже 21 декабря 1925 г. С.З. Каценбоген прочитал перед ученым советом СГУ 

часовую лекцию «Марксизм и социология», предложенную как обозрение курса 

«Диамат» для студентов всех факультетов университета. Лекция была своеобразным 

«испытанием» для будущего профессора перед коллегами по цеху, которая должна была 

показать его квалификацию. Ключевая мысль С.З. Каценбогена в лекции была 

следующей: «Марксистская социология есть составляющая часть марксистско-

ленинского мировоззрения». Лекция была напечатана в третьем выпуске 

«Ученых записок Саратовского университета (1926, т. V) [С. 107). В январе 1926 г. 

Соломон Каценбоген начал исполнять обязанности декана и заведующего кафедрой в 

должности профессора. 

При всей конъюнктурности курса марксистско-ленинской философии, 

тенденциозного и политизированного, С. Каценбоген был по-настоящему увлечен бытом 

пещерного человека, формированием его интеллекта и духовной жизни. Несмотря на 

воинствующий атеизм, присущий риторике С. Каценбоген, его лекции вызывали 

неизменный интерес у слушателей. В 1920-е гг. С.З. Каценбоген опубликовал ряд работ: 

«Пролетариат и крестьянство» (1920), «Первобытный человек» (1923), 

«Философские и социологические основания марксизма» (1925), «Диалектический 

материализм и механическое мировоззрение» (1925), «К вопросу о проблеме 

закономерности исторического процесса» (1925), «Социолого-политические воззрения 

М. Бакунина» (1926), «Очерки по истории первобытной культуры. Переводы с 

немецкого» (1925–1958). Работая в Саратове, С. Каценбоген стал председателем 

научного общества воинствующих материалистов и действительным членом краевого 

научно-исследовательского общества. 

С апреля 1928 г. по июнь 1932 г. С.З. Каценбоген работал ректором Саратовского 

университета. На его деятельность в качестве ректора выпала «эпоха» деления и раздела 

СГУ. От университета отделился медицинский факультет, на базе которого в 1930 г. был 

создан медицинский институт. В сентябре 1931 г. из СГУ вышел педагогический 

факультет и экономическое отделение факультета хозяйства и права. В Саратове 

появились соответственно финансово-экономический и педагогический институты. В 

мае 1932 г. из СГУ вышло отделение права и создан юридический институт. 

После отъезда из Саратова С. Каценбоген в 1932–1935 гг. был ректором 

педагогического института имени А.И. Герцена в Ленинграде, в 1935–1936 гг. он 
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директор Свердловского педагогического института. Однако за публичную критику 

экономической политики советской власти был снят с должности и работал 

преподавателем в Уральском университете с 1939 по 1946 г. В 1943 г. С. Каценбоген 

организовал и возглавил кафедру философии в этом университете, которой заведовал до 

1946 г. В годы работы УрГУ занимался творчеством Б. Спинозы [3, с. 306]. 
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УДК 374.72(477.82) 

Майя Романюк 

РОЗВИТОК ПРОСВІТЯНСЬКОГО РУХУ НА ТЕРЕНАХ ЛУЦЬКОГО РАЙОНУ 

Невідʼємною складовою частиною національно-визвольних змагань українського 

народу 1917-1920 рр. за влучним висловом відомого громадсько-політичного і 

державного діяча Всеволода Голубовича був «буйний процес українського 

національного ренесансу, що йшов знизу вгору». Вивчення та переосмислення цього 

процесу – важлива передумова для відновлення історичної пам’яті та формування 

національної самосвідомості. Тому доволі актуальним для України як держави, яка 

обрала свій курс на Європу, європейські цінності й життєві стандарти, є вивчення 

історичного досвіду «Просвіти», її спрямованості на консолідацію української нації, на 

розбудову громадянського суспільства. 

Розбуджені революцією народні маси почали шукати політичного і культурного 

самовияву. Цей процес яскраво проявився у створенні «Просвіт». Не оминув він і наших 

теренів. 

У 1918 р., в тих умовах політичного життя, що панували в краї, важко було вести 

широку культурно-освітню роботу, тим більше, що громадянська війна на Україні 

розірвала зв'язки Луцька з українськими культурними центрами. Тому створення 

культурно-освітнього товариства на наших теренах було потребою самого часу. 

Товариство «Луцька повітова Просвіта» було зареєстровано в Житомирському 

окружному суді 17 вересня 1918 р. Містилася повітова «Просвіта» у м. Луцьку на вулиці 

Ягелонській, 93, поблизу Троїцького православного собору. В складі перших просвітян 

було переважно учительство. Заслугою новоствореного товариства, безперечно, можна 

вважати організацію курсів української мови та українознавства для урядовців 

державних інституцій у Луцьку. Курси при допомозі лекторських сил державної гімназії 

(директор І. Власовський) були проведені в січні-лютому 1919 р. На жаль, діяльність 

тогочасної «Просвіт» обмежувалась містом і довго не зачіпала села. Товариство не 

відрізнялося особливою активністю, не поширювало своїх впливів на повіт, оскільки не 

було для цього засобів. У рік його створення секретар Трохим 
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Тандрик побував лише у Торчинській волості – в містечку Торчин та селах Шепель, 

Білосток, Воютин. 

З 1920 р., коли життя на Волині поволі входить в мирне русло, знаходячи  формальне 

ствердження такого миру в кордонах Польської держави, просвітянська діяльність 

пожвавлюється. У 1920 році створюються секції «Луцької повітової Просвіти»: музично-

драматична, культосвітня, бібліотечна та організаційна. Товариство справді стає 

осередком національного життя українського населення в повіті, а часами і на цілу 

Волинь. Своїм завданням «Просвіта» ставила поширення освіти і національної 

свідомості серед українського народу. Товариство зверталося до всіх національно 

свідомих громадян вносити свої пожертви на цю справу грошима, книжками, 

журналами. У різні роки керівництво Луцькою повітовою «Просвітою» здійснювали Іван 

Власовський, Євген Петриківський. 

Зорганізованим просвітянський рух у повіті скоро почав проявлятися у відкритті 

філій: у с. Лаврів (11.04.1920), с. Підгайці (09.05.1920), с. Полонка (10.05.1920), с. 

Воротнів (16.05.1920), с. Коршів (27.06.1920), с. Чаруків (05.09.1920), с. Романів 

(8.05.1921). Активним учасником романівської «Просвіти», а згодом «Просвітянської 

хати» був мій дід Федір Бондарчук. В родинному архіві зберігається унікальна світлина, 

на якій зображені романівські просвітяни під час вшанування десятої річниці з дня 

загибелі Симона Петлюри (травень1936 р.). 

Філії та читальні було головною організаційною ланкою просвітянського руху. Філії 

створювалися відповідно до заяв місцевих громадян до Ради повітового товариства, а 

тоді надавалися на затвердження відповідні заяви до староства. Рада товариства несла 

відповідальність за діяльність своїх філій, контролювала їх, допомагала розвиватися. З 

ініціативою про заснування філії виходило місцеве свідоме громадянство. 

Селяни розуміли: щоб добитися чогось у громадському житті, потрібно діяти 

спільними зусиллями, організовано. Досить часто філії створювалися при вже діючих в 

селі гуртках, кооперативах чи хорах. 

Розпочинаючи з 1918 року і до квітня 1932 року всього було створено 191 філію 

«Просвіти» у повіті та поновлювалася праця у 31 філії. Зрозуміло, що географічні межі 

Луцького повіту не співпадають з територією сучасного Луцького району. На нинішній 

території Луччини було створено в ті часи чотири гміни: Полонківська. Піддубцівська, 

Торчинська, Чаруківська. Деякі села входили до Щуринської і Рожищенської гмін. 

Однією з найскладніших проблем у дослідженні просвітянського руху є визначення 

числа його організаційних осередків та загальної кількості їх членів. Це обумовлено 

кількома причинами: по-перше, не велося належного діловодства та обліку в повітовому 

товаристві, по-друге, в різні роки різною була динаміка організаційного розвитку 

«Просвіти», по-третє, адміністрація постійно закривала та відновлювала діяльність 

просвітянських осередків. 

Незважаючи на цілий ряд перешкод, в тому числі і переслідувань зі сторони польської 

влади, просвітянська організація в повіті за час свого існування виросла в 
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поважну національно-культурну силу. Найбільша кількість філій, що діяли одночасно, 

була у 1932 році – 150. Звертає на себе увагу той факт, що просвітянський рух був 

потужнішим у південній його частині, аніж у північній. 

Вплив осередків товариства «Просвіта» на збереження і розвиток національної 

культури нашого краю важко переоцінити. 17 травня 1921 року просвітянами була 

відкрита книгарня «Нива» як товариство на паях. Книгарня постачала українські 

підручники для тодішніх початкових шкіл, розповсюджувала українські книжки у повіті, 

допомагала засновувати бібліотеки по філіях. Найбільшою популярністю користувався 

«Кобзар» Т. Шевченка. Були й історія М. Грушевського, твори Івана Франка, Лесі 

Українки, книги з агрономії, ремесла. Книгарня проіснувала до квітня 1928 року. 

У березні 1927 року Українська сільськогосподарська академія в Подебрадах (Чехія) 

надіслала Луцькій «Просвіті» 103 томи своїх видань українською мовою. З них було 

утворено окремий науковий відділ книгарні. 

Філії «Просвіти» восени 1927 року отримували такі періодичні видання для 

голосного читання населенню: «Українська громада» – 33 філії, «Наше життя» – 28, 

«Українська нива» – 18, «Наше слово» – 16. Просвітяни також читали по селах лекції і 

реферати: «Про нові винаходи в світі» (О. Левчанівський); «Рідна мова» і «Спомини про 

Петлюру» (Модест Левицький) та ін. 

При культосвітній секції в 1920 році існувала ініціативна група по організації при 

«Просвіті» відділу «Сокола». Музично-драматична секція займалася розвитком 

українського театру по селах. Аматорських театральних гуртків по філіях товариства на 

1 липня 1928 року існувало 42. В 1925 по філіях було зіграно 157 вистав. 

Багато наших краян свідчать, що за Польщі саме «Просвіта» врятувала український 

народ від денаціоналізації. Товариство зуміло стати по селах форпостом національної 

культури і духовності. 

Розмаїтий характер діяльності волинських просвітян дуже непокоїв правлячі кола 

Речі Посполитої. Тому місцева влада перейшла спочатку до процесу стримування, а 

згодом і призупинення діяльності «Просвіт». Послідувала відмова в перереєстрації 

осередків «Просвіт», під різними приводами заборонялися вистави, робилися обшуки, 

арешти, знищувалося майно просвітян. 

У таких умовах 16 серпня 1932 року волинський воєвода Генрик Юзевський прийняв 

рішення припинити діяльність Луцької повітової «Просвіти». 1 липня 1934 року 

відбулися збори цього товариства, на яких воно припинило свою діяльність. 

Закриваючи «Просвіту», воєвода Г. Юзевський зініціював створення нових 

українських культурно-освітніх організацій, що діяли виключно на Волині і займали 

лояльну позицію щодо влади, – «Просвітянських хат». Вони знаходилися під впливом 

Волинського українського об'єднання – політичної партії, заснованої у 1931 році і 

зорієнтованої на співпрацю з польською адміністрацією. «Просвітянські хати» одержали 

значно менше розповсюдження, ніж осередки «Просвіти» у свій час. 
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Після вступу Червоної Армії на територію Західної України діяльність «Просвіти» і 

«Просвітянських хат» була цілковито припинена. Активні учасники просвітянського 

руху зазнали переслідувань і репресій: сталінський тоталітарний режим розглядав 

подібні організації, як «буржуазно-націоналістичні». 

Відродження просвітянських організацій в Україні стало можливим лише в період 

«перебудови», коли розпочалася чергова лібералізація радянської системи. 

У березні 1989 року в Луцьку відбулась установча конференція Товариства 

української мови ім. Т. Шевченка, у жовтні 1991 року воно було реорганізоване у 

Волинську     крайову     організацію     Всеукраїнського      товариства      «Просвіта» ім. 

Т. Шевченка. В середині 90-х років просвітянський осередок виник і в нашому районі. 

В основу своєї діяльності Товариство «Просвіта» ставить утвердження української 

національної ідеї, українського національного відродження, розвиток національної 

культури та піднесення добробуту людей. Мета діяльності товариства – відродження 

історичної пам'яті українського народу. 

Товариство сприяє утвердженню української мови як єдиної державної мови в усіх 

сферах суспільного життя, сповідує принципи гуманізму, взаєморозуміння, 

співробітництва, релігійної та громадянської єдності, а врешті-решт сприяє зміцненню 

Української держави. 

Історія «Просвіти», її традиції і здобутки – це невичерпне джерело національної 

духовності та культури, вкрай потрібне для подальшої розбудови суверенної Української 

держави, демократичного громадянського суспільства. 
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УДК 1:37:378  

 
ФІЛОСОФІЯ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

ТА ГЛОБАЛЬНА СОЦІАЛЬНА ДИНАМІКА 

 
Андрій Семенов 

«Ми повинні продовжувати рухатися 

в невідомість, невизначеність і небезпеку, 

використовуючи розум, що є у нас, 

щоб планувати, наскільки можливо 

нашу безпеку і нашу свободу» [2 ; 248] 

К. Поппер 

Філософські проблеми освіти та концептуальні питання утвердження формули 
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перманентної освіти у сучасному транскордонному гіпердинамічному світі – 

взаємодоповнювані та взаємоінтегровані теми можливі для впровадження в загальну 

схему соціальної практики та соціальної прогностики лише у цілісній варіації. 

У проектних рівнях соціально-антропної диференціації питання загальної концепції 

освіти динамічно взаємопов'язані з проблемами глобалізації сучасного світу і, водночас, 

із завданням розвитку людського в людині, розвитку громадянської культури в 

перспективі ( проекції ) державотворення та особистісних форм буття людини. Разом з 

тим завдання моделювання сучасної освіти в її системному полі, цільове у своїх 

загальних основах, соціально-метаболічне в цілісно-логічній схемі та полівекторне, 

багатофункціональне в задачах і проекціях виміру надто складне для вирішення в 

обмежених часових і просторових кордонах. Глобальна соціальна динаміка, що змінює 

відносно стійкі позиції традиціоналізму (цілісність формули політичної структури світу, 

внутрішню системність соціально-економічних параметрів розвитку регіонів та зон, 

загально визначеність цивілізаційних пріоритетів та сітки державотворення з 

відповідними партикулярними традиціями, сталість позицій національних культур та 

інше) видозмінює відповідні схеми та формули освітянської традиції в напрямку 

технологізації та уніфікації освітнього процесу. Звідси виходить, що на різних рівнях 

соціальної реальності та прогностики доцільно констатувати внутрішню потребу в 

створенні нових синтетичних методологій дослідження соціально- антропної структури 

глобальної динаміки та іманентної їй освітянської парадигми. Методологій або 

методології, яка хоча б у загальних основах виокремлювала «людське у людині та була 

б відмінна від традиційних позицій редукції суспільства до особистості або  особистості 

до будь-яких форм цілого. Тут абсолютно точним, на наш погляд є твердження проф. 

Юрія Афанасьева, який в статті «Чи може освіта бути негуманітарною?» вказав: 

«…завданням сфери освіти людини є створення  максимально повних умов для 

розкриття цього істинно людського, орієнтованого на цілісну організацію свідомості, і 

тому суто гуманітарного знання у всіх фундаментальних предметних областях, а зовсім 

не тільки в гуманітарних предметах. Така мета загальної універсальної освіти, яка є 

принципово гуманітарною і якої, на жаль, у нас немає! Тільки на цьому шляху можна 

створити середовище формування і розвитку потенційно в кожному власне людського. 

Таким середовищем, на наш  погляд, і повинен стати університет XXI століття. Кращим 

продуктом такого середовища повинна стати людина що розуміє, homo sapiens» [1, с. 41]. 

Філософія сучасної освіти – це інтроспекція власного «Я», самоаналіз та 

самоздійснення, розгортання смислу і сенсу людської життєтворчості у цілому. У цьому 

сенсі можливо підтвердити проф. Дж. Батлер що «питання про те, наскільки вірна та або 

інша точка зору, наскільки вона послідовна або цікава набагато менш змістовне в 

порівнянні з питанням про те, чому саме ми виявилися на тій або іншій позиції, чому 

саме її ми відстоюємо, що вона дає нам і від чого захищає…» [3, с. 48] 

Сьогодення в Україні пронизане спробами структурно видозмінити параметри 
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соціальної практики та соціально- антропного моделювання, що власне демонструє і 

перспективна формула освітянського процесу. Зрозуміло, коли йдеться за реалії та 

перспективи освіти в Україні варто принаймні визначиться з планом загальної концепції 

освіти, що, в свою чергу, вимагає відповідних фундаментальних основ державотворення: 

ідеології, загальнополітичної доктрини, системи перманентного розвитку прав людини, 

особистісноорієнтованої гуманітарної політики тощо. В якості системоутворюючих 

напрямків формування Національної доктрини освіти України виокремлюються: 

перехід від індустріального до інформаційного етапу соціально- економічного розвитку, 

посилення інтеграційних процесів та міжнародного співробітництва у соціально- 

гуманітарних галузях, поновлення формули перманентної, особистісноорієнтованої 

освіти в Україні. Відповідними є і пріоритетні напрямки розвитку освіти в Україні- 

утвердження новітніх інтелектуальних інформаційних технологій у просторі глобальної 

та європейської інтеграції, інтеграція освіти та науки, розвиток мовної культури та 

полікультурності у мовній стратегії, реформування ортодоксальних педагогічних 

канонів освітянської та просвітницької динаміки соціально-комунікативної взаємодії, 

розвиток дистанційної та дуальної освіти, радикальна трансформація процесу 

управління освітою тощо. 

У соціогуманітарному напрямку освітній процес має бути спрямований на 

формування, підтримку і розвиток світоглядної культури людини в площині 

інтеграційних процесів на рівні Глобального суспільства, підтримку етики соціальної 

відповідальності як форми гуманістичного світовідношення людини, розвиток 

цивілізаційної і громадянської культур в контексті державного будівництва. Очікуваним 

результатом соціально- антропного моделювання освіти в Україні  має бути формування 

новітньої системи ціннісних орієнтацій в площині громадянського суспільства, яка 

містила б паритетні основи екоантропоцентричних, соціоетичних, громадянських, 

національно-етнічних, релігійних, цивілізаційних цінностей. В Україні, це, швидше 

усього має прогнозуватися в динаміці самоорганізації нового соціального прошарку 

молоді, соціально зорієнтованій на світову практику вільного самовизначення людини, 

визнання прав індивідуальності і особистості, пролонгацію форм світової співдружності 

і глобальної етики соціальної відповідальності. 
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УДК 378.147:61  

 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ 

 
Олена Снісар 

ТЕХНОЛОГІЇ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ У МЕДИЧНУ ОСВІТУ 

Технологія проблемного навчання спрямовує студентів на активне одержання знань, 

розвиває уміння аналізувати й інтегрувати інформацію, формує пошуково-проблемний 

стиль мислення, сприяє залученню їх до дослідницької діяльності. Такі переваги 

технології роблять її особливо актуальною для застосування у медичній освіті, адже 

сучасну медицину вирізняє високий ступінь складності, багатофакторність та 

інтенсивність опрацювання інформації, збільшенням можливостей використання 

високотехнологічних методів лікування. 

Першими за моделлю проблемного  навчання  почали  працювати  у  60-х  роках  ХХ 

століття медичні факультети Університету МакМастер у Канаді та Гарвардського 

університету у США. Але дана технологія швидко поширилась у медичних навчальних 

закладах Австрії, Великобританії, Нідерландів, Фінляндії. Університети кожної з цих 

країн розробили власні варіанти технології, що відрізняються у підходах до організації 

навчального процесу, але незмінними залишились основні засади проблемного 

навчання: студент, застосувавши усі свої знання та  уміння, має брати активну  участь  у 

вирішити проблемної ситуації та допомогти пацієнту. 

У    Нідерландах     проблемно-орієнтований     підхід     найпершими     впровадили в 

Університеті Маастрихта. Студентам не читають лекцій, основна робота проходить в 

невеликих групах – дев’ять студентів і тьютор. Заняття проходять не по окремих 

дисциплінах, а присвячуються розв’язанню конкретних проблемних ситуацій. При 

цьому студенти користуються знаннями з різних предметів, які вони здобувають у ході 

занять з викладачем, індивідуальної роботи з джерелами інформації, групових 

обговорень. Включення студентів-медиків у практику відбувається поступово: спочатку 

вони працюють з комп’ютерними симуляторами, потім зі спеціально навченими  

акторами,   які  зображують   пацієнтів,   а   на   четвертому  році  навчання з пацієнтами 

університетської клініки. 

Подібні форми використовуються для організації навчання за проблемною 

технологією і у Віденському медичному університеті. Сутність занять, під час яких 

використовують проблемні методи, полягає в аналізі ситуативного завдання, що 

побудоване на основі попередньо вивченого лекційного матеріалу із різних дисциплін. 

На них присутні викладач і група студентів, серед яких вибирають модератора заняття. 

Проблемно-орієнтоване завдання виконують шляхом п’яти кроків: перший крок – 

студенти пояснюють незрозумілі терміни; другий крок – з’ясовують основні проблеми, 

які наявні в пропонованому завданні; третій крок – кожну з проблем вивчають більш 

докладно; четвертий крок – активно обговорюють проблему; п’ятий крок – студенти 
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окреслюють незрозумілі питання, які вони повинні опанувати наступного разу [1]. 



  Матеріали t f міжнародної науково-практичної конференції  

77 

 

 

У Фінляндії проблемне навчання почали впроваджувати на базі медичних 

факультетів Темперського університету та університету Турку. При застосуванні 

проблемного навчання більша частина занять проходила в групах із восьми студентів, 

кожною з них керував викладач-куратор. У результаті застосування проблемного 

навчання відмітили суттєве покращення інформаційної грамотності студентів-медиків. 

Така якість для сучасного медика є надзвичайно важливою, оскільки медичні знання 

дуже швидко оновлюються, тому уміння шукати, аналізувати інформацію, 

використовувати її для вирішення професійних проблем, є важливою якістю для 

безперервного професійного розвитку медичного спеціаліста [2]. 

У навчальний процес медичних шкіл Великобританії проблемне навчання 

запроваджено з 1995 року і на даний час є одним з пріоритетних напрямків. Результати 

досліджень у Великобританії доводять, що рівень знань студентів, у навчанні яких 

застосовувались традиційні методи, одразу після закінчення медичної школи, майже не 

відрізнявся від рівня знань студентів, які навчалися з використанням проблемних 

методів. Однак суттєва перевага методів проблемного навчання полягала у міцності 

отриманих знань, збереженні їх протягом тривалого часу, а також у посиленні інтересу 

та мотивації студентів до навчання [3]. 

В усіх університетах Європи, що впроваджують проблемну технологію навчання 

дотримуються високих стандартів обладнання навчальних кімнат та клінічних 

лабораторій. Вони мають бути оснащені тренувальними моделями, медичним 

обладнанням, комп’ютерною технікою, літературою й аудіовізуальними матеріалами. 

Європейський досвід свідчить про те, що застосування технології проблемного 

навчання у медичних навчальних закладах не тільки формує клінічне мислення 

студентів, а й розвиває їхні організаторські та комунікативні здібності, сприяє 

самореалізації та самовдосконаленню. Зарубіжний досвід застосовування проблемного 

навчання доцільно впроваджувати в українських медичних навчальних закладах, 

враховуючи особливості організації навчального процесу та зберігаючи традиції 

вітчизняної медичної освіти. 
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ГЕНДЕРНА КОМПОНЕНТА У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ПРАВНИКІВ 

На сьогодні тема гендеру є однією з найбільш обговорюваних не лише в Україні, 

але й у світі. Дана проблематика привертає до себе увагу значною контроверсійністю, 
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неоднозначністю сприйняття у суспільстві, небажанням долати гендерні стереотипи. 

Ігнорувати гендер уже неможливо, адже по суті немає жодної сфери суспільного життя, 

де б не був присутній гендерний аспект. 

Обраний Україною проєвропейський вектор розвитку вказує на необхідність 

створення простору рівних соціальних можливостей для реалізації особистості чоловіків 

і жінок в усіх сферах життєдіяльності, а впровадження європейських стандартів прав 

людини у нашій державі вимагає чіткого розуміння принципів гендерної рівності та 

недискримінації. 

Важливою та відповідальною у цьому контексті є роль освітнього сектору, зокрема 

закладів освіти. Відповідно до ст. 21 Закону України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків» [1] навчальні заклади забезпечують виховання культури 

гендерної рівності, ненасильницької поведінки, взаємоповаги та рівного розподілу 

професійних і сімейних обов'язків між жінками та чоловіками. 

Гендерна складова є надзвичайно важливою у підготовці правників. У стандарті 

вищої освіти за спеціальністю 081 «Право» для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти [2] серед загальних компетентностей, якими повинні оволодіти майбутні 

правники, вказана здатність усвідомлювати рівні можливості та гендерні проблеми 

(ЗК12). Це обумовлює включення гендерної компоненти до відповідних освітніх програм 

та вивчення означеної проблематики як у рамках циклу навчальних дисциплін загальної 

підготовки правника, так і класичних професійних дисциплін, а також вибіркових 

спецкурсів. У ст. 21 уже згадуваного Закону України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків» [1] зазначено, що до навчальних програм вищих 

навчальних закладів, курсів перепідготовки кадрів включаються дисципліни, які 

вивчають питання забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, 

запобігання та протидії насильству за ознакою статі, та факультативне вивчення 

правових засад гендерної рівності на основі гармонізації національного і міжнародного 

законодавства. 

Чому розуміння гендерних засад для правника має надважливе значення, можливо, 

навіть більше, аніж для здобувачів вищої освіти інших спеціальностей, підготовку яких 

здійснюють ЗВО? Правника можна вважати своєрідним «універсальним солдатом», 

оскільки він може бути залучений практично в усі сфери життєдіяльності суспільства, 

невід’ємним складником яких завжди є гендер. Сформована на належному рівні 

гендерна компетентність забезпечить: 

по-перше, глибоку обізнаність правника щодо гендерної політики та шляхів її 

реалізації, гендерної культури та поведінки, особливостей їх формування та впливу на 

соціум; 

по-друге, його гендерну чутливість, внутрішню готовність до застосування 

ефективних механізмів забезпечення принципу рівності та недопущення проявів 

гендерної дискримінації; 
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по-третє, здатність та вміння аналізувати, виявляти та належним чином реагувати на 

прояви гендерно обумовленого насильства, нетерпимості та інші випадки порушення 

прав та свобод людини в аналізованій сфері. 

Правники можуть стати агентами змін, які здатні мінімізувати існуючі в Україні 

гендерні диспропорції, реалізуючи свій професійний потенціал у різних напрямках. 

Йдеться про нормотворчу роботу щодо розробки та удосконалення гендерно 

орієнтованої нормативно-правової бази, проведення гендерно-правової експертизи, 

діяльність щодо ідентифікації та протидії дискримінації та гендерному насильству, 

надання правової інформації, роз’яснень та консультацій з правових питань, надання 

фахової допомоги щодо захисту прав та свобод дискримінованої особи, представництва 

її законних інтересів тощо. 

Варто констатувати, що на сучасному етапі в Україні сформований своєрідний 

суспільний запит щодо фахово підготовлених правників, які розуміються на гендерній 

проблематиці та здатні розв’язувати гендерно обумовлені проблеми та конфлікти різної 

складності. У свою чергу, такий запит повинен отримати адекватну відповідь правничих 

шкіл – закладів вищої освіти або їх структурних підрозділів, що здійснюють підготовку 

здобувачів вищої освіти в галузі знань «Право». 
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РОЗДІЛ ІІ 

ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ 

В ІНТЕГРАЦІЙНИХ УМОВАХ 

УДК 37.01 

Юлія Дзіковська 

ГЕЙМІФІКАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ ФАХОВОЇ 

ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ 

Заклади фахової передвищої освіти залишаються однією із наступних сходинок для 

продовження процесу здобування освіти для школярів та учнів закладів професійно- 

технічної освіти. 

У результаті проведення освітньої реформи НУШ українські школи переходять у 

формат «…школи, в якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, 

як це відбувається зараз, а й уміння застосовувати їх у повсякденному житті». У такій 

школі формуватимуть «…ядро знань, на яке будуть накладатись уміння цими знаннями 

користуватися, а також цінності та навички, що знадобляться випускникам української 

школи у професійному та приватному житті»  [4]. 

Для реалізації концепції НУШ особливо активно впроваджують STEM-підхід та 

забезпечують процес гейміфікації освіти. Якщо STEM-підхід у закладах фахової 

передвищої освіти загалом підтримується вибраною спеціалізацією та її реалізацією у 

рамках практичних, лабораторних робіт та організації навчальних, комп’ютерних, 

виробничих, переддипломних та інших видів практик, то про гейміфікацію зазвичай 

забувають. Наразі таке нівелювання у рамках фахової освіти лише починаємо відчувати, 

але надалі це призведе до критичної ситуації. 

За матеріалом української Вікіпедії «гейміфіка́ція (ігровізація, 

геймізація, англ. gamification) – використання ігрових практик та механізмів у 

неігровому контексті для  залучення  кінцевих користувачів  до  розв’язання  проблем» 

   [5].  Згідно  інформації  на  сайті      від інших ігрових форматів 

гейміфікація відрізняється тим, що її учасники орієнтовані на ціль своєї реальної 

діяльності, а не на гру як таку, для мотивації конкретних форм поведінки у заданих 

умовах. Тут же вказано, що коли ми призвичаюємося до повторюваної діяльності, то 

вона стає рутиною, що знижує мотивацію та розсіює увагу [3]. Якщо адаптувати це до 

навчання, то фактично студенти перестають думати про якість результату і свій внесок 

у нього, а нам же навпаки потрібно ввести їх у стан потоку, щоб забезпечити 

зосередженість на справ. Щоби процес називався гейміфікованим, він повинен містити 

чотири характеристики, виокремлені Джен Макгонігал на  : 

чітко визначені цілі, що забезпечують мотивацію участі у грі; логічні та послідовні 

правила, що задають обмеження та рамки досягнення поставлених цілей; стабільна 

система зворотного зв’язку, яка гарантує, що поставлені цілі досяжні, а гравці слідують 

http://www.udcsummary.info/php/index.php?lang=uk&pr=Y
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правилам; добровільна згода на учать у грі і слідування правилам досягнення мети. 

Виходячи із цих характеристик, наша фахова освіта вже гейміфікована, чи не так? На 

жаль, проблема у тому, що наша освіта загалом перетворилася на не надто цікаву гру. 

Що це означає? 

Процес у вигляді гри заради гри і гейміфікований процес заради процесу – це 

кардинально різні речі. У нас процес навчання організований як гра, яка втратила 

цінність своєї нагороди, перетворилася на рутину або «обов’язок» здобути освіту. 

Необхідно навчання зробити невід’ємною частиною життя, а не грою, що має своє 

логічне закінчення після отримання «папірця». Отже, необхідними є елементи гри у 

навчання, а не навчання як гра. Задоволення повинно бути у процесі, а не тільки в 

отриманні результату. 

Ігрові методики завжди використовувалися в освіті. Самостійні, контрольні, заліки й 

екзамени, комплексна здача сесії для переходу з курсу на курс тощо – в цьому є елементи 

гри, втім не завжди дієві. Як зазначено на сайті   з посиланням на досвід роботи 

платформи    проблема в тому, що класичні освітні методики часто ігнорують 

простий, але безмежно значущий факт – навчання має приносити радість, воно може і 

має бути цікавим. Так влаштований мозок людини: коли замість боротьби з нудьгою є 

драйв і позитивні емоції, інформація засвоюється краще. Таким чином, навчальний 

процес у фаховій освіті потрібно організувати для забезпечення потреб студента в 

автономії (сам вибираю, грати чи ні, вибираю, у що грати і як досягати успіху), у 

формуванні визначених компетентностей (розібрався і впорався, тому переможець), у 

визнанні (можна поділитися результатом з іншими) та можливості вчитися через 

помилки, які вітаються як засіб досягнення успіху. Проте, не слід забувати при цьому, 

що гейміфікація без якісного освітнього контенту працювати не буде [2]. Отже, школа 

вже у тренді, а якщо ми у закладах фахової освіти не будемо адаптуватися і розвиватися, 

актуальність нашої роботи буде під великим питанням. 

У результатах дослідження на сайті    за 2018-2019 рік зазначено, що у 

професійній діяльності такий механізм гри як нагорода вже другий рік поспіль визнано 

найліпшим мотивуючим елементом гри, далі зазначені бейджі (значки, відзнаки), бали, 

дошка лідерства та рівні [1]. Для прикладу, якби диплом позиціонували як нагороду за 

підсумками процесу навчання, а не наслідок «потоковості» навчання, то скоріше за все і 

ситуація була б не настільки критичною. До того ж, цей факт додатково підтверджують 

своєю поведінкою роботодавці, які нівелюють його цінність, а сприймають лише як факт 

підтвердження наявності освіти. 

Основними аспектами гейміфікації є динаміка, механіка, естетика та соціальна 

взаємодія [6], тому саме це і необхідно інтегрувати у форми проведення занять. Для 

прикладу, нівелювати необхідність «зазубрювання» матеріалу у контрольних заходах на 

відтворення матеріалу у видозміненому вигляді (аналогії, метафори), зміна порядку 

конспектування «під диктовку» на підбиття підсумків ключових моментів самим ж 
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студентами протягом пари, «бланковий» тип опрацювання матеріалів (інтерактивні 

зошити для вищої школи), стимулювання мотивації у вигляді кейсових, пошукових 

завдань, запрошення спікерів-спеціалістів у визначеній галузі для опрацювання 

проблемних питань, «симуляція» реальних ситуацій у професійній діяльності (всім 

добре відомі симулятори, наприклад, проведення хірургічних операцій, ремонту 

сантехніки і т. д.). 

Учителі вже мають ряд «напрацьованих» матеріалів, над якими інтенсивно трудяться 

найкращі педагоги України, а от у фаховій освіті підготовка матеріалу в основному на 

«плечах» викладача дисципліни, тому йому потрібно цікавитися досягненнями у 

шкільній практиці та на «дорослішому» рівні адаптувати їх у своїй діяльності. 

Навіть ми, викладачі, отримали можливість «погратися», проходивши певні онлайн- 

курси, особливо, якщо говорити про платформи ,   та  . 

Признаймося собі чесно, чи не хотілося вже після чергового курсу отримати всі 100%, 

хоча ж там присутні такі не визнані у нашому навчальному просторі тести? Але деякі 

курси містять не просто відтворювальні тести, а «смислові», у чому і є їх сенс. 

Безумовно, що гейміфікація не панацея, але це шлях зближення зі студентами, 

розуміння їхніх потреб та сприяння отримання задоволення від навчання чи хоча б 

«грайливих» стресових ситуацій. Почнімо їм формувати виклики, які через наявність 

ігрової складової, стають мотиватором для подолання труднощів та отримання 

необхідних компетенцій. 

Загалом гейміфікація може стати потужним інструментом впливу в освітньому 

просторі, повноцінною інфраструктурою, яка залучає в освітній процес. Ви ніколи не 

задавали собі запитання, чому кредитно-модульна система продовжує активно та 

ефективно працювати закордоном? А давайте згадаємо її суть: для отримання кредиту 

необхідно набрати відповідну мінімальну кількість балів, яку можна накопичити різними 

формами завдань із різною бальністю; якщо якесь із завдань не подобається, заміняєш 

його запропонованим іншим тематичним варіантом і добираєш свої бали. Таким чином, 

ніби проходиш перший рубіж. Після нього можна видихнути, адже ти знаєш, що кредит 

зараховано. Проте, якщо все виявилося не настільки складним, то може пройти і 

наступний рубіж – так отримаю вищу оцінку за курс. Ніщо не нагадує? 

Ще один приклад. Певно багато викладачів мають навантаження, що передбачає 

організацію лабораторних робіт при поділі групи на дві підгрупи, часто під керівництвом 

різних викладачів. Чому б не влаштувати змагання за ліпший показник у виконанні 

завдань? Ну і звичайно – вигадайте актуальну нагороду для команди. Але пам’ятайте, 

що це працює лише за умов здорової конкуренції, тому вартує змінювати свідомість і 

пам’ятати про академічну доброчесність. 

Нехай процес навчання стане не «даністю», яку просто необхідно відбути, нехай це 

буде повноцінною частиною життя, в якій необхідно докласти зусиль і все буде добре. 
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Наше основне завдання – перейняти естафету у вчителів шкіл, використати 

гейміфікацію для активного залучення у навчальний процес, за допомогою гри не дати 

із нього «випасти» та сформувати всі необхідні компетенції. 

Ми отримали достатній рівень автономії для модифікації навчального процесу, тому 

користуймося цим. 

Навіть ці тези авторка намагалася гейміфікувати, зробивши всі зображення 

клікабельними для переходу на ресурс. Невже так не цікавіше? 
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Серафима Дмитрів 

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК НЕВІДʼЄМНИЙ ЕЛЕМЕНТ 

ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Органи студентського самоврядування на законодавчому рівні мають широкий 

спектр прав і можливостей. Вони беруть участь в обговоренні та вирішенні питань 

удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, організації дозвілля, 

формуванні у студентів національної самосвідомості, патріотизму, соціальної активності 

та загальної культури особистості. Тому, можна стверджувати, що розвиток 

студентського самоврядування у ЗВО є вагомим фактором у формуванні громадянських, 

естетичних, моральних, творчих та управлінських якостей особистостей майбутніх 

професіоналів. 

На сьогодні студентське самоврядування – це «форма організації управління 

студентами різноманітною життєдіяльністю свого колективу на принципах свободи, 

рівності, безпосередньої участі в керівництві його справами» [6, с. 880]. 

Визначення студентського самоврядування містить стаття 40 Закону України «Про 

вищу освіту», яка тлумачить його як право і можливість студентів вирішувати питання 

навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, брати участь в управлінні ВЗО 

тощо. У ній наголошується, що студентське самоврядування є невід'ємною частиною 

громадського самоврядування [5]. 

Т. Веретенко і Л. Шеїна вбачають у самоврядуванні засіб соціалізації молоді. Вони 

розглядають його необхідним для формування у студентському  колективі сприятливого 

клімату для всебічного розвитку кожної молодої людини; усвідомлення, 
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що якість перебування у закладі вищої освіти залежить від них самих [3]. В. Бобрицька 

вважає, що самоврядування – це засіб підвищення ефективності виховання особистості 

[1]. На її думку, студентів потрібно вчити ставити перед собою завдання, програмувати 

діяльність на певні періоди, координувати зусилля управлінських дій, здійснювати 

самоконтроль, регулювати та аналізувати процеси. 

Сучасні вчені розглядають органи студентського самоврядування як різновид поза 

навчальної діяльності студентів, один із видів об'єднання їх за спільними інтересами, 

метою яких є вирішення своїх проблем, зокрема поліпшення умов навчання та 

культурного дозвілля, творчий, науковий розвиток, сприяння соціалізації тощо [9]. 

Узагальнюючи зміст попередньо представлених різними авторами визначень, можна 

подати таке тлумачення цього поняття: студентське самоврядування є формою 

самоорганізації студентів закладів вищої освіти у справі представництва й відстоювання 

своїх прав та інтересів, самореалізації як фахівців конкретної справи. 

Органи студентського самоврядування є невід'ємним елементом управління 

сучасним закладом вищої освіти. Вони враховують потенціал молоді, її активність в 

урегулюванні пов'язаних із соціальним становленням та розвитком проблем. 

Студентське самоврядування сприяє якісному спілкуванню молодих людей із різних 

груп, відділів, факультетів, інститутів тощо та розвитку їх здібностей, можливостей 

виявляти необхідну інформацію щодо якісного забезпечення навчання та виховання 

шляхом анкетування як членів свого колективу, так і науково-педагогічних працівників. 

Відносини між викладачами та студентами завдяки органам студентського 

самоврядування вибудовуються на основі тісної співпраці та взаємної довіри й 

відповідальності. 

У розробленій «Стратегії розвитку СС ВНЗ України на 2011–2021 рр.» йдеться про те, 

що: «без участі органів студентського самоврядування не може вирішуватись жодне 

питання стосовно студентства; необхідним є підвищення рівня обізнаності суспільства 

про діяльність та призначення органів студентського самоврядування; важливо посилити 

якість роботи органів студентського самоврядування й активістів студентського руху; 

варто змінювати склад органів студентського самоврядування таким чином, щоб у них 

були ті, хто бажає змін у системі вищої освіти; бажане визнання студентського 

самоврядування всіма представниками адміністрації закладу вищої освіти та науково-

педагогічними працівниками; велике значення має створення незалежних студентських 

засобів масової інформації для висвітлення подій у закладах вищої освіти тощо» [8]. 

Серед напрямів студентського самоврядування є доволі суттєві й важливі для 

кожного ЗВО: науково-дослідницький напрям; культурно-масовий напрям; спортивно- 

оздоровчий та інформаційний напрям [4]. Крім них важливими напрямами вважаються 

такі: забезпечення виконання студентами своїх обов'язків; сприяння захисту прав та 

інтересів студентів; сприяння їх навчальній, науковій і творчій діяльності, 

працевлаштуванню; створення для них необхідних соціально-побутових умов, розвиток 
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громадської активності, формування громадянської позиції, виховання патріотизму, 

потреби дотримуватися законодавства, моральних та етичних норм, організація 

культурно-освітньої та спортивно-масової роботи, дозвілля, відпочинку і т. п. [7]. 

Варто зазначити, що сучасна молодь, особливо студентська, «є рушійною силою змін, 

молодість – це частина великих ідей щодо соціальної справедливості майбутнього життя, 

свобод і прав людини. Це енергія, яка може і має стати рушійною силою, що змінить усе 

суспільство»[10, с. 72]. Звідси й важливість та значущість укріплення засад діяльності 

органів студентського самоврядування, яке становить значний потенціал для молоді 

стосовно її можливостей та активної участі в урегулюванні проблем, пов'язаних зі 

створенням умов соціального становлення та розвитку молоді в Україні [2]. 

Для поліпшення функціонування у ЗВО органів студентського самоврядування, перш 

за все, потрібно посилювати їх зв'язки з адміністрацією навчального закладу та 

відповідними структурними підрозділами; створювати умови для їх участі у 

міжнародних програмах обміну досвідом у сфері студентського самоврядування; 

сприяти співпраці з молодіжними громадськими організаціями; залучати до роботи в 

названих органах студентів, які здатні створювати проєкти, перемагати у конкурсах, та 

навчати цьому інших а також, підтримувати їх фінансову незалежність. 
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на 2011–2021 рр. / О. Ф. Каюмова, О. С. Корнієнко, О. В. Романцова. Київ, 2011. 24 с. URL: 

http://studmp.org.ua/wp-content/uploads/2013/04/%D0% 

9. Ступак О. Ю. Місце і роль студентського самоврядування у діяльності педагогічного 

університету. URL: http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=8862&chapter=1]. 

10. Ціннісні орієнтації сучасної української молоді: матеріали парламентських слухань у 

Верховній Раді України від 2 листопада 2016 р. / Верховна Рада України, Комітет з питань сім'ї, 

молодіжної політики, спорту та туризму. Київ: Парламентське видавництво, 2017. 312 с. 

http://www.dridu.dp.ua/vidavnictvo/
http://elibrary.kubg.edu.ua/
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-
http://zakon5.rada.gov.ua/
http://studmp.org.ua/wp-content/uploads/2013/04/%D0%25
http://studmp.org.ua/wp-content/uploads/2013/04/%D0%25
http://bo0k.net/index.php?p=achapter&bid=8862&chapter=1


  Матеріали t f міжнародної науково-практичної конференції  

86 

 

 

 

УДК 004.77:37.091-027.44 

Алла Дьоміна, Дмитро Дьомін 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОГО КАРАНТИНУ 

Суспільний простір ХХІ століття неможливо уявити без використання IT-технологій 

у всіх сферах життєдіяльності. Безумовно, освіта в широкому розумінні цього слова 

повинна послуговуватися практичними результатами своєї діяльності. Досвід такої 

роботи користується великим попитом як у тих, хто надає освітні послуги, так і у тих, 

хто їх отримує. Так, наприклад, лише українська Компанія STUDY.UA пропонує для 

школярів та студентів: підготовку до навчання (Academik Start), іноземні мовні курси в 

Україні та за кордоном, навчання в міжнародній школі STUDY Academy, післядипломну 

освіту (МВА), групові подорожі. Всі пропозиції, щодо закордонного навчання 

поширюються на 26 країн світу починаючи від США та Швейцарії завершуючи Китаєм 

та Болгарією. Для реалізації всіх згаданих програм широко застосовуються 

інформаційно-комунікаційні технології. 

Варто зазначити, що застосування комп’ютерних технологій набирає шалених 

обертів саме сьогодні, в умовах, котрі диктує пандемія, викликана коронавірусом 

COVID-19. Власне, завдяки інформаційно-комунікаційним технологіям вдається 

переформатувати і налагодити організацію та зміст навчально-виховного процесу у всіх 

освітніх ланках: дошкілля, середня та вища школа. 

До послуг педагогічного загалу не лише глобальний всесвітній банк інформації, 

котрий зібрано у мережі Internet, але й величезні можливості віртуального 

комунікаційного простору. З найбільш поширених і популярних інструментів (програм) 

варто згадати: Skype, iSendSMS, Zoom, ICQ, ooVoo, Instagram, Camfrog Video Chat, Franz, 

Net Speakerphone, Facebook Messenger, Nimbuzz, Messenger for Desktop, Viber, Telegram. 

Для користувачів відкрито бібліотечні та музейні фонди найкращих бібліотек та 

музеї. У вільному доступі величні надбання світової культури. Тому  важливого значення 

набувають уміння вчителя використовувати інтернет ресурси бібліотек та музеїв 

безпосередньо в освітньому процесі. 

Щодо популярних форм роботи в сьогоднішньому освітньому просторі необхідно 

назвати відеоконференції, відеоінтерв’ю, електронне листування тощо. 

Для забезпечення такої роботи використовуються перше за все Skype, WiziQ, Google-

документ, Teacher.Desmos. Педагогічні колективи у Польщі досить успішно опановують 

карантинну навчальну ситуацію, організація котрої, ймовірно, буде свого часу 

узагальнена у площині нового освітнього досвіду. Особливі проблеми спіткали вчителів, 

які працюють у міжшкільних пунктах навчання, як, наприклад, трапилось у місті Щецин 

Західнопоморського воєводства. У пункті навчання української мови, літератури та 

культури навчається 83 дітей різних освітніх закладів та різного віку. Тож 
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рекомендований спосіб організації – відеоконференція – із зрозумілих причин не є 

ефективним. Як вихід із ситуації було обрано електронне листування, яке, з одного боку, 

дає можливість індивідуальної роботи вчителя з кожним учнем і, з іншого боку, – 

дозволяє досить широко використовувати ресурси інформаційно-комунікаційних 

технологій. Варто відзначити, що використання такої простої форми, як листування 

дозволяє максимально ефективно використовувати час для розвитку в учнів правильного 

читання та писання українською мовою. 

Таким чином, для представлення та закріплення й перевірки нового матеріалу 

зазвичай прислуговується Liber, Office, Writer з їх можливостями зазначити важливе, 

зробити необхідне маркування, розмістити необхідні таблиці або зображення, відео 

тощо. 

В умовах вивчення української мови як другої мови особливої ваги набуває 

необхідність формування навичок читання й письма. У нагоді стають програми, які 

дозволяють прослухати необхідний текст, прочитати його і записати у відповідному 

алфавітному форматі. 
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Галина Єрко, Олег Казмірчук 

НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ(-ОК) ЯК ОСНОВА РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

Особливість сучасного освітнього процесу в умовах швидкого зростання потоку 

інформації полягає у можливості самостійного набуття знань та умінь здобувачем освіти 

та їх реалізація у практичній діяльності. Важливу роль у формуванні творчого потенціалу 

майбутніх педагогів відіграє участь студентів(-ок) в організованій і систематичній 

науковій діяльності. 

Мета статті – тезово показати особливості організації наукової роботи у 

http://www.rhsweb.org/intro%3B
http://www.rhsweb.org/intro%3B
http://www.study.ua/directions/ba.htm
http://www.study.ua/directions/ba.htm
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Комунальному закладі вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської 

обласної ради. 

Науково-дослідна робота студентів(-ок) є комплексною системою та має 

забезпечувати безперервну участь у науковій роботі протягом усього періоду навчання 

в освітньому закладі. 

При моделюванні студентської наукової діяльності варто дотримувалися таких 

етапів: 

перший етап – це етап становлення молодого(-ї) науковця(-иці), який реалізується 

на першому курсі та передбачає введення студентства в особливості організації наукової 

роботи, яка включає: знайомство з окремими прийомами, методами, видами наукового 

дослідження, правилами підбору необхідної інформації та підготовки доповідей, 

виступів тощо. 

Другий етап передбачає активне формування другокурсника(-ці) як науковця(-ці). 

Вони стають активними учасниками(-цями) наукової творчості студентської молоді, за 

допомогою викладача(-ки) обирають тематику та напрям наукового дослідження для 

самостійної пошукової роботи. Її завершенням є підготовка наукової статті, есе, виступи 

як під час навчальних занять, так і на наукових семінарах. 

На третьому етапі наукові знання студентів(-ок) значно поглиблюються. Цей етап є 

важливим для студентів(-ок) 3–4-х курсів. Основною формою роботи третьокурсників(-

ць) є написання статей. Вони, як правило, носять реферативний (теоретичний) характер. 

Утім, в окремих випадках зміст статті може включати й елементи власних досліджень 

[1]. 

На четвертому курсі рівень підготовленості студентів(-ок) дозволяє проводити 

самостійні дослідження, які стосуються як їх практичної діяльності, так і наукової. 

Провідним видом наукової творчості на четвертому курсі є написання курсової роботи з 

дисципліни «Методика навчання громадянської та історичної освітньої галузі». 

Підсумком роботи студентів(-ок) за навчальний рік є участь у конкурсі науково- 

дослідних робіт «Суспільство ХХІ століття очима молоді», який організовує кафедра 

суспільних дисциплін. Свої напрацювання студенти(-ки) можуть продемонструвати в 

конкурсах, які організовує Центр ґендерної освіти ЛПК: соціального плакату (де 

презентують власне бачення проблем прав людини) та соціальних відеороликів. Зокрема, 

студенти/студентки публікують власні наукові дослідження у збірниках, які 

репрезентують не лише діяльність кафедри суспільних дисциплін, а й коледжу загалом: 

науково-практичної конференції «Методологічні та методичні проблеми викладання 

соціально-економічних дисциплін у сучасному освітньому процесі», науково- 

практичного семінару «Ґендерні студії» та ін. 

Результатом діяльності наукової роботи студентів/студенток є: 

– сформовані пізнавальні потреби та інтереси, орієнтовані на результат; 

–– сформовані уміння й навички пошукової роботи. 

У реальній педагогічній діяльності це надає можливість у майбутньому 
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компетентно вирішувати освітні завдання, активно залучати учнівську молодь до 

реалізації проєктів та проведення наукових досліджень. 

Набуття досвіду науково-дослідної роботи з профільних, а особливо з соціально- 

економічних та гуманітарних дисциплін може започаткувати серйозні наукові пошуки і 

стати справою життя педагога. 

Список використаних джерел: 
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ЗДОРОВ’ЯОРІЄНТОВАНА ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ- 

УПРАВЛІНЦІВ В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ 

Розвиток спеціальності «Менеджмент», широкі характеристики і вимоги цієї 

професії, ідея спільних аспектів і наближення наук, зокрема, філософії, математики, 

економіки, педагогіки, фізіології, психології, валеології, фізичного виховання і спорту, 

має раціональне зерно. У зв’язку з цим стає очевидним, що побудова цілісної 

педагогічної технології формування здоров’язбережувальних знань у майбутніх 

управлінців передбачає охоплення всіх наук узагалі, що неможливо уявити без 

універсалізації, інтеграції та фундаменталізації змісту їхньої фахової підготовки.  

Важливим механізмом формування здоров’яорієнтованого мислення студентів- 

управлінців, на нашу думку, є організаційно-педагогічні умови навчання. Аналітичне 

здоров’яорієнтоване мислення майбутніх менеджерів неможливо сформувати на 

відособлених один від одного фрагментах педагогічної науки. Фундаментальною 

особливістю  організаційних  засад   професійної  підготовки   студентів   спеціальності 

«Менеджмент» є  необхідність  врахування  взаємозв’язків,  адже,  як відомо,  в природі 

«все пов’язане з усім». У сучасній системі професійної підготовки студентів- 

управлінців, вивчення окремих аспектів реальності і упущення зв’язків між фрагментами 

організаційно-педагогічних умов навчання, позитивного результату не дасть. 

Оптимізацію процесу фахової підготовки студентів-управлінців у Вищій школі, на нашу 

думку, слід здійснювати через фундаменталізацію змісту  професійно значущих 

дисциплін [1]. З огляду на необхідність формування у них здоров’яорієнтованого 

світогляду, ідея вивчати окремі аспекти реальності не є прийнятною. Майбутнє за 

єдиним підходом, виокремленням і поєднанням в одне ціле змістовних компонентів 

найбільш значущих дисциплін, що дотичні до сфери здоров’язбереження. Це потребує, 

насамперед, як відповідної класифікації, так і теоретичного узагальнення різних 

наукових досліджень. 

В основі здоров’яорієнтованої компетентності майбутніх менеджерів лежить уміння 

відкривати і досліджувати нові закони і виявляти сутність процесів для збільшення років 

здорового життя працюючих людей. Стає зрозумілим, наскільки важливо 
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визначити фундаментальні принципи, аспекти, наукові знання, що у процесі формування 

готовності студентів-управлінців до створення здоров’яорієнтованого середовища 

організації впливатимуть на їхню свідомість, змінять мислення. 

На нашу думку, є два основні впливи педагогічної науки на вдосконалення 

професійної підготовки майбутніх управлінців: прямий і непрямий. Прямий вплив на 

практику підготовки таких фахівців відбувається через впровадження у навчальний 

процес прикладних досліджень і розробок, що містять конкретні науково-обґрунтовані 

факти про людський розвиток. Непрямий, тобто опосередкований вплив, здійснюється 

через впровадження досвіду, що приходить внаслідок професійної діяльності. Виключно 

тісні внутрішні взаємозв’язки таких впливів призведуть до позитивного результату 

педагогічного процесу. Сьогодні все більш актуальними стають питання: Чи можна 

змінити підходи у системі фахової підготовки майбутніх менеджерів для формування у 

них здоров’яорієнтованих управлінських навичок? Чи можна вважати, що в сутності, 

змісті фахових дисциплін може бути закладено фундаментальну, здоров’яорієнтовану 

компоненту (ядро), що не зашкодить формуванню у студентів- управлінців економічного 

мислення? Однак, власний педагогічний досвід свідчить, що на сьогодні зміст 

професійно важливих дисциплін спрямований виключно на формування компетенцій 

економічного характеру. Щодо формування здоров’яорієнтованої компетентності у 

процесі формування управлінських навичок, то, на жаль, треба визнати, що у цьому 

контексті ми маємо справу з формально складеним змістом. Як наслідок, на сьогодні 

немає ніякої результативності щодо впровадження менеджерами заходів 

здоров’язбереження в умовах організації, куди вони потрапляють на роботу після 

закінчення вищого навчального закладу. 

На наш погляд, у науці, яка пов’язана із життям, теорія і практика нероздільні. Наука 

про життя стає наукою життя виключно через те, що народжується вона безпосередньо 

у процесі життєдіяльності. Така позиція, на нашу думку, є ключовою фундаментальною 

основою філософської теорії формування готовності майбутніх управлінців до 

створення здоров’яорієнтованого середовища організації. Так, переорієнтація фахових 

дисциплін на основі здоров’яцентричних наукових методів, теорій, стандартів є вимогою 

часу. У психології здоров’я, соціальній медицині, персонології, педагогіці та інших 

науках обґрунтовується необхідність комплексного, системного підходу у вирішенні 

завдань здоров’язбереження. Йдеться про зміну концептуальних засад освітньої 

політики, технологій навчання студентів, майбутня професійна діяльність яких буде 

пов’язана з управлінськими впливами в умовах трудових процесів. Це змінює логіку і 

зміст освітнього процесу професійної підготовки студентів-управлінців, пропонуючи 

замість концентрованої освіти впродовж певного періоду, перейти до асинхронної, 

спеціально створеної, інтегративної системи професійного навчання, що допоможе 

випускникам реалізовувати власну спроможність до створення здоров’яорієнтованого 

середовища організації у майбутньому. 

Список використаних джерел: 
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УДК 364.632-057.87(477) 

Оксана Закусило 

ЯВИЩЕ БУЛІНГУ У СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

Булінг – актуальна соціально-педагогічна та психологічна проблема сучасності. 

Переслідування, знущання, онлайн погрози, образи – все це негативно впливає на 

здобувачів освіти та їхні успіхи в навчанні. 

Відповідно до Закону України «Про освіту» булінг (цькування) – це дії або 

бездіяльність учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, 

економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів 

електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи 

та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого 

могла бути чи була заподіяна шкода психічному або фізичному здоров’ю потерпілого. 

Булінг прийнято вважати проблемою підліткового віку, але безліч наукових 

досліджень вказує на наявність цієї проблеми і у закладах вищої освіти, і в робочих 

колективах, і у військових закладах. 

В.Е. Бесаг припустив, що булінг – поведінка, яка може бути визначена як 

неодноразовий напад – фізичний, психологічний, соціальний або вербальний – тими, чия 

влада формально або ситуативно вище, на тих, хто не має можливості захиститися, з 

наміром заподіяти страждання для досягнення власного задоволення. Це визначення 

підкреслює особливий аспект наміру «кривдника». Психотерапевт І. Бердишев 

розкриває булінг як свідоме, тривале насильство, що не носить характеру самозахисту і 

походить від одного або декількох людей. На думку соціолога І. Кона, булінг – це 

залякування, фізичний або психологічний терор, спрямований на те, щоб викликати в 

інших страх і тим самим підпорядковувати собі. 

Найвідомішим дослідником булінгу є норвезький вчений Д. Ольвеус. Він визначає 

булінг як ситуацію, в якій учень неодноразово піддається негативним діям з боку одного 

чи кількох інших учнів. На його думку, поняття включає три важливих компоненти: 1. 

булінг є агресивною поведінкою, що включає в себе небажані, негативні дії; 2. булінг 

включає патерн поведінки, що постійно повторюється; 3. булінг характеризується 

нерівністю влади або сили [1, с. 175]. 

Виявляється булінг у різних формах: вербальній, фізичній, соціальній. Ознаками 

фізичного цькування є стусани, побиття, штовхання. Соціальне третирування пов'язане 

зі створенням напруженої атмосфери у колективі з метою формування зверхнього 

ставлення групи, навіть вчителів чи персоналу школи, до аутсайдера, жертви, 

найчастіше, фізично слабкішої дитини або з бідної чи неблагополучної родини. 
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Цькування цього виду об’єднує форми непрямої фізичної та вербальної агресії, а саме: 

бойкот, ігнорування успішної підготовки до занять зі сторони вчителів, чи вдало 

виконаної роботи з боку начальства, ворожа міміка чи жестикуляція, образливі 

прізвиська; насміхання над виглядом, видом діяльності, поведінкою людини, яка 

вирізняється серед інших; погрози, приниження; примус до «служіння» сильному – 

нести портфель, бути на підхваті, чергувати тощо. Також до форм булінгу можна 

віднести: відбирання грошей та речей; змушування до певних негативних дій; дії 

сексуального характеру. 

Останнім часом увагу дослідників привертає нова форма булінгу – «кібербулінг». Під 

ним розуміють форму поведінки, яка полягає у розсиланні повідомлень агресивного та 

образливого характеру з використанням нових інформаційних та комунікаційних 

технологій (Інтернет, мобільний телефон). Іншими формами кібербулінгу можуть бути 

дії, які мають «хакерський» характер і спрямовані на шкоду персональним комп’ютерам 

жертв (зламування та зміна паролю, пошкодження персональних веб-сайтів тощо). 

І в навчальних закладах, і в робочих колективах складаються певні рольові стосунки 

у діапазоні «лідер-аутсайдер». Як соціально-психологічне явище – булінг здійснює 

вплив на всіх учасників студентської групи, класу дітей чи трудового колективу, де він 

виникає. 

Зокрема Д. Ольвеус описав таку рольову структуру буллінгу: 1) жертва булінгу; 

2) учасники, які здійснюють насилля, ініціюють та відіграють лідерські ролі у процесі 

булінгу – «булери» або переслідувачі, агресори; 3) наслідувачі – учасники, які позитивно 

ставляться до знущань над іншими і приймають активну участь у цьому, але зазвичай не 

є ініціаторами та не відіграють головної ролі; 4) пасивні «булери» – учасники, які 

відкрито підтримують булінг, наприклад шляхом сміху чи привертання уваги до 

ситуації, проте не втручаються у неї; 5) потенційні «булери» – учасники, яким 

подобаються знущання, але вони не виявляють цього ззовні; 6) «спостерігачі» – 

учасники, які відкрито не беруть участі у булінгу, і можуть вважати, що це не їхня справа, 

тобто виявляють байдуже ставлення до ситуації; 7) «потенційні захисники» – ці учасники 

негативно ставляться до насилля і вважають, що повинні допомогти жертві, проте нічого 

не роблять; 8) «захисники» – учасники, які виявляють негативне  ставлення до явища, 

вони захищають жертву або намагаються їй допомогти. 

Таким чином, феномен цькування є досить поширеним у суспільстві, має складну 

рольову структуру та різні форми прояву. Ситуація не обмежується лише ролями 

«агресора» і «жертви», вона «втягує» інших осіб, роблячи їх активними або пасивними 

учасниками цих відносин. 

Тому боротьба з булінгом найбільш ефективна через його попередження. 

Профілактика цього явища у студентському середовищі має здійснюватись послідовно, 

систематично та комплексно, з використанням різних методів виховної роботи, а також 

бути включена до напрямів роботи психологічних служб закладів вищої освіти. 
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Важливу роль у здійсненні превенції булінгу, мають здійснювати науково-педагогічні 

працівники ЗВО, яким варто: особистим прикладом демонструвати доброзичливість, 

милосердність, повагу до інших; виявляти реакцію неприпустимості явища булінгу; 

виховувати емоційно здорові стосунки у студентській групі; не залишатися байдужими 

до будь-яких проявів насилля; роз’яснювати студентам, що соціальний стан, фізичні 

вади, расова або релігійна приналежність не є приводом для цькування тощо. 
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Адам Земба, Алла Мудрик 

ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА УРОКАХ ФІЗИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 

Постановка наукової проблеми та її значення. Зміцнення та збереження здоров’я 

молоді, підвищення рівня їх фізичної підготовленості є одними з важливих завдань, які 

гостро стоять перед сучасним суспільством. В цьому контексті особливої увагу набуває 

проблема формування в учнів фізкультурних знань, культури рухів, формування 

пріоритету здоров’я як найвищої людської цінності. 

У сфері загальної освіти естетичне виховання відіграє велике значення. Учитель 

фізичної культури, впливаючи на розвиток дитини за допомогою фізичного виховання, 

закладає у неї базу для всебічного розвитку фізичних і духовних здібностей. Саме діти 

мають потенціал для сприйняття, розуміння та емоційної чуйності (Н. Глушак).  

Варто зазначити, що заняття фізичними вправами створюють сприятливі умови 

естетичного розвитку особистості. Адже саме фізична досконалість є частиною 

естетичного ідеалу (Н. Бервінова). 

Особливу актуальність набуває естетична підготовка учнів у системі фізичного 

виховання в ЗЗСО (В.Т. Кальянов). Школярі, які отримали естетичну підготовку, мають 

більші можливості для неухильного освоєння всього різноманіття рухових навичок і 

вмінь з точки зору культури рухів. Вчитель з фізичної культури постійно повинен 

розвивати у своїх вихованців потреби і здатності помічати і сприймати красу 

навколишньої дійсності, аналізувати і оцінювати її (А. П. Ситник). 

Наукова проблема дослідження полягає в необхідності оптимізувати процес 

естетичного виховання в системі фізичного виховання учнів, акцентуючи увагу на 

формування естетичної, рухової культури, красу, естетичного уявлення тощо. 

Метою нашого дослідження є вивчення проблеми естетичного виховання молодших 

школярів на уроках фізичної культури. У дослідженні взяли участь молодші школярі 

http://visnyk-international.uzhnu.edu.ua/article/view/2218-5348.2019.2%2818%29.48-59
https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/buling--stop-analiz-pershogo-roku-realizaciyi-zakonu-shchodo-protidiyi-bulingu.html
https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/buling--stop-analiz-pershogo-roku-realizaciyi-zakonu-shchodo-protidiyi-bulingu.html
https://yur-gazeta.com/publications/practice/inshe/buling--stop-analiz-pershogo-roku-realizaciyi-zakonu-shchodo-protidiyi-bulingu.html
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Луцької гімназії №18. Вибірку дослідження скали учні 1-А та 1-Г класів. Загальна 

кількість учнів – 48 осіб, вік школярів 6-7 років. 

Виклад основного матеріалу. Естетика – від грецького – чуттєве сприйняття – наука 

про закономірності естетичного освоєння світу, про сутність і форми творчості за 

законами краси (М. Овсяннікова). 

Термін «естетика» вперше був введений у літературу німецьким теоретиком 

мистецтва О. Баумгартеном. Його праця «естетика» була опублікована в 1750 р. З цього 

часу терміном «естетика» стали позначати певну галузь наукових знань. Проте сама 

естетика зародилася значно раніше,  її  корні  сягають  глибокої  давнини  (М. Сараф,  В. 

Столяров). 

Естетичне виховання – це цілеспрямований, організований процес формування у 

дітей розвиненої естетичної свідомості, художньо-естетичного смаку, здатності 

сприймати і цінувати прекрасне, піднесене, трагічне, комічне в суспільному житті, 

природі, мистецтві, жити і творити «за законами краси». 

Через основи фізичної культури й гігієни дитина пізнає красу людського тіла, 

фізкультурних, спортивних рухів тощо. Прекрасний вигляд спортсмена, краса статури 

та рухів, стрункість постаті, відмінна постава викликають естетичну насолоду. Естетичні 

переживання більше проявляються у того, хто сам займається фізкультурою. (А. 

Адаскіна). 

Фізичне виховання – це цілеспрямована, чітко організована і планомірно здійснювана 

система фізкультурної та спортивної діяльності дітей. Вона включає підростаюче 

покоління в різноманітні форми занять фізичною культурою, спортом, військово-

прикладну діяльність, гармонійно розвиває тіло дитини в єдності з її інтелектом, 

почуттями, волею і моральністю. 

Надзвичайно важливу роль фізичне виховання виконує в естетичному розвитку дітей. 

Розумне і доцільне виконання фізичних вправ розкриває красу і виразність рухів, 

виховує гарну поставу, зовнішню культуру, спритність, швидкість рухових реакцій, 

здатність до естетичних переживань. 

Оскільки робота по естетичному вихованню в школі відбувається в основному з 

учнями старшої школи, ми вирішили спробувати розробити та провести уроки фізичної 

культури, де прагнули здійснити естетичне виховання молодших школярів засобами 

гімнастики. 

Як, вже було зазначено вище, емпіричним майданчиком для нашого дослідження 

стали учні 1-А та 1-Г класів цієї гімназії. 

У цьому класі був проведений урок фізичної культури, метою якого було естетичне 

виховання засобами гімнастики. Оскільки це були учні першого класу, то нами був 

обраний варіант проведення так званого сюжетного уроку. Сюжетність уроку полягала 

у тому, що учням пропонувалося здійснити «мандрівку до лісу», де вони разом із 

місцевими жителями виконували фізичні вправи та грали у рухливі ігри. Гімнастичні 

вправи та ігри були підібрані відповідно до особливостей фізичного розвитку дітей 
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молодшого шкільного віку. 

Висновок та перспективи подальших досліджень. На наш погляд, нетрадиційні, 

інноваційні системи та методики фізичної культури, що сприяють корекції статури, 

постави, ходи, тим самим впливають на фізичну зовнішність людини – тим самим 

формуючи естетичні почуття. Заняття фізичними вправами, зокрема, гімнастичними, 

створюють сприятливу атмосферу для розвитку естетики особистості. Актуальним 

залишається розробка та впровадження нових рухливих ігор, забав та розваг з 

елементами гімнастики. 
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УДК 37.014 

Наталія Земзюліна 

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РІВНЯ ОСВІТНІХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

ВЧИТЕЛІВ 

Динамічні зміни, які відбуваються у нашому суспільстві зумовлюють необхідність 

нових підходів до еволюційного розвитку системи освіти в Україні. Все це потребує 

прийомів, які максимально дозволять оптимізувати освітній простір, створити умови для 

задоволення потреб усіх «споживачів» освітніх послуг, впроваджувати ефективні 

управлінські стратегії. 

На наш погляд, одним із найсуттєвіших чинників еволюційного розвитку освіти є 

процес осучаснення післядипломної педагогічної освіти з врахуванням вітчизняних 

потреб та світового надбання. 

Підвищення професійної компетентності вчителів – одна зі складових забезпечення 

сучасного рівня якості освіти. Значний потенціал, щодо формування професійної 

компетентності педагога, в умовах модернізації освіти містить регіональна методична 

служба, яка повинна будувати свою діяльність щодо професійного становлення педагога 

на основі особистісно орієнтованого підходу до змісту та форм підвищення 

компетентності з урахуванням положень Концепції реалізації державної політики у 

сфері реформування освітньої галузі «Нова українська школа»[1]. 

Педагогічна діяльність нерозривно пов’язана з творчістю. Розвиток творчого 

потенціалу педагога постає важливим чинником його професіоналізму. Науково- 

методичний супровід формування і розвитку творчості вчителів, особливо  в сільському 

районі, полягає в організації і проведенні системи методичних заходів для всіх категорій 

педагогічних працівників, під час яких методисти ставлять за мету розвиток потенційних 

творчих можливостей педагога, формування його як творчої особистості, обирають ті 

форми, методи та засоби педагогічної діяльності, які забезпечують розвиток креативних 

рис особистості, а також формують додаткові 
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мотиви, особистісні якості, здібності, які сприяють успішній творчій діяльності. 

Реалізувати в районному методичному просторі зазначені педагогічні умови можна 

шляхом впровадження активних форм і методів роботи, завдяки яким забезпечується 

особистісно-орієнтований підхід: увага акцентується не тільки на формування системи 

знань, умінь, але й на засвоєння досвіду творчої діяльності, емоційно-вольових 

стосунків, формування якостей особистості. Тобто, відбувається прогресивна динаміка 

розумової активності, генерування ідей, проектування, моделювання, виявлення творчої 

уяви, відбувається перенесення власного досвіду участі в інтеракціях на освітній процес 

у закладі освіти. Однією з умов реалізації названих завдань, є вихід із освітнього 

простору закладу освіти на більш широку аудиторію спілкування. Тому продуктивними 

стають такі форми роботи, як: районні майстер-класи, творчі групи і майстерні, 

практикуми, технопарки –, які дають можливість педагогам побачити і почути колег-

майстрів своєї справи, спільно шукати відповіді на питання сучасної методики [2]. 

Відповідно до державної політики у сфері реформування освітньої галузі «Нова 

українська школа», метою розвитку неперервної педагогічної освіти є відтворення 

людського капіталу та інтелекту суспільства для сталого людського розвитку країни 

через якісну підготовку педагогічних кадрів для всієї сфери освіти; створення ефективної 

системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників на основі 

поєднання національних надбань світового значення та усталених європейських 

традицій; забезпечення розвитку педагогів, здатних у процесі постійного вдосконалення 

здійснювати професійну діяльність на засадах гуманізму, демократії, вільної конкуренції 

та високих технологій, а також неперервної освіти громадян, здійснюючи практичну 

реалізацію освітньої політики як пріоритетної функції держави[3]. 

Суть післядипломної освіти педагогічних працівників полягає у підвищенні 

кваліфікації керівних і педагогічних кадрів відповідно до вимог і запитів суспільства та 

інтеграції у світовий освітній простір. Завданням підрозділів підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників є формування їх методологічної та теоретичної 

компетентності, поглиблення соціально-гуманітарних і психолого-педагогічних знань, 

формування вмінь використання новітніх освітніх та інформаційно-комунікативних 

технологій. 

Саме на інститути підвищення кваліфікації (їх філії) покладені три взаємопов’язані 

функції:     компенсаторну (ліквідацію      прогалин      у      базовій      освіті); адаптивну 

(оперативна підготовка до змін в освітньому і суспільному житті); розвивальну 

(забезпечення загальнокультурного розвитку, збагачення науковими знаннями, 

задоволення багатогранних пізнавальних інтересів та духовних потреб особистості)[4]. 

Освітній процес має базуватися на принципах: компетентнісного, діяльнісного та 

особистісно орієнтованого підходів; науковості, поглиблення та раціонального 

ущільнення змісту навчання; максимальної диференціації та інтеграції 
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змісту підвищення кваліфікації і професійної діяльності слухачів згідно з освітньо- 

професійними програмами та вимогами освітньо-кваліфікаційних характеристик до 

посад; педагогічного моніторингу, діагностики та корекції навчання; неперервності 

навчання, що супроводжується підтримкою самостійної навчальної роботи слухачів 

науково-педагогічними працівниками кафедр інституту; поєднання традиційних і 

новітніх методів підвищення кваліфікації та застосування інноваційних технологій 

навчання; упровадження в освітній процес ідей Європейської кредитної трансферно- 

накопичувальної системи (ECTS) [5]. 

Отже, розвиток освітніх компетентностей полягає в набутті особою здатності 

виконувати додаткові завдання та обов’язки в межах професійної діяльності. Обирати 

такі форми організації методичної роботи, які дозволяють кожному визначати власну 

траєкторію розвитку, форми та варіанти професійного зростання, які враховують освітні 

потреби, рівень та мотиви професійного розвитку, які стимулюють кожного вчителя до 

набуття професійної компетентності, здатності адаптуватися в умовах, що постійно 

змінюються. 
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УДК 316.647.5+37.011 

Оксана Кихтюк 

ТОЛЕРАНТНІСТЬ В ОСВІТНЬОМУ СЕРОДОВИЩІ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ? 

Актуальність психології толерантності не зникає в силу різних поглядів та 

суперечностей у сучасному суспільстві. Поняття толерантності охоплює різні широкі 

пояснення, тому часто його трактування саме по собі може викликати освітню дискусію. 

Як відомо, на сучасному етапі розвитку людства, вперше детальна концептуалізація 

поняття толерантності відбулася із затвердження Декларації принципів толерантності в 

1995 році [3]. Пізніше дослідники різних учень намагалися описати та дослідити його 

відповідно до мети та поставлених наукових завдань [1; 2;  4; 5; 6]. Знаходження спільних 

поглядів на розуміння даного феномену створює певне освітнє толерантне поле. Чи 

справді толерантність є необхідною в ході навчального процесу? Чи здатні забезпечити 

викладачі та студенти освітнє середовище побудоване на принципах абсолютного 

взаєморозуміння та толерантності? Саме такі питання ми намагалися дослідити в ході 

нашого пілотажного дослідження в умовах карантину. 

https://zakon.rada.gov.ua/go/2145â€
http://www.educationua.net/silovs-515
http://www.educationua.net/silovs-515
https://konkurent.in.ua/publica
https://konkurent.in.ua/publica
http://www.orenipk.ru/kp/distant/ped/ped/tech.htm#3
http://www.orenipk.ru/kp/distant/ped/ped/tech.htm#3
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Вибірку дослідження склали студенти факультету психології, віком 17−20 років. 

Психологія толерантності говорить нам про ненасильницьке, ввічливе, конструктивне 

подолання суперечностей та непорозумінь. В умовах навчального процесу побудованого 

в короткі терміни на дистанційних умовах таких питань чи проблем виникає чимало. 

Запити батьків, вчителів, вихователів та усіх інших учасників навчального процесу 

зосереджені на вирішенні питань порозуміння, знаходження консенсусу, компромісу, 

вирішення конфліктів шляхом толерантної взаємодії. Питання міжособистісної 

толерантності постає на першому місці. На побутовому рівні часто толерантність 

пояснюють як терпіння. Саме це розуміння є ближчим як перекладацька калька із кількох 

іноземних мов [4]. Психологи та педагоги повинні ширше трактувати даний феномен, 

наголошуючи на аспекті активної, сильної та відкритої позиції особистості, готової до 

відкритого конструктивного діалогу, а не на пасивній, терпінні. Саме активна позиція 

особистості, котра не хоче щось терпіти здатна забезпечити психологію толерантності в 

особистісному спілкуванні під час освітнього процесу. Проте, чи зможе вона дійти до 

порозуміння шляхом безконфліктної взаємодії? Тут постає питання зрілості особистості, 

здатності розвиватися, розуміти не лише власні потреби, а й інших, рахуватися з ними. 

Нами був розроблена анкета відповідно до трьох сфер особистості, які складають 

когнітивний, афективний та конотативний компонент толерантної особистості. Відповіді 

75% опитаних засвідчують розуміння толерантності, саме як терпіння, здатності до 

уникнення конфліктів в процесі навчання. 15% студентів говорять про бажання та намір 

у конструктивному діалозі у вирішенні освітніх непорозумінь. Лише 5% опитаних 

студентів готові взяти участь у конструктивному діалозі з позиції активного учасника. 

Формування толерантної міжособистісної взаємодії повинне базуватись на навчанні 

комунікативної компетентності, встановленні комунікативної толерантності. Базові 

навички спілкування, проведення освітнього процесу з врахуванням індивідуально- 

психологічних особливостей особистості, на ґрунті взаємної поваги, здатне мінімізувати 

непорозуміння та досягти бажаної толерантної взаємодії, конструктивного діалогу. 

Проведення соціально-психологічних тренінгів з формування особистісної 

толерантності здатне забезпечити психологічну зрілість та особистісний ріст учасників 

групи, котрі в прийдешньому будуть готові до дотримання принципів толерантності. 
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Юлія Колєснікова, Олена Бундак 

ЕЛЕКТРОННА ПІДТРИМКА НАВЧАННЯ З ВИКОРИСТАННЯМ 

МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ 

В умовах глобалізації активізувалася проблема підвищення рівня пізнавальної 

активності студентів. Адже перехід до дистанційного навчання за допомогою 

різноманітних електронних пристроїв та використання різнопланових каналів передачі 

інформації (Telegram, Viber, WhatsAAp facebook, електронної пошти, платформ 

MOODLE, ZOOM тощо), вимагають як від викладачів, так і від здобувачів вищої освіти 

поглибленого вивчення комп’ютера та методики самостійного опрацювання 

інформативних матеріалів. В умовах збільшення інформаційних потоків усе складніше 

забезпечити високий рівень освіченості, застосовуючи для цієї мети тільки традиційні 

методи навчання. Пошук нових методів і форм освітньої діяльності, удосконалення 

методики навчання, впровадження в навчальний процес більш ефективних методів і 

засобів для того, щоб активізувати процес засвоєння знань, формування вмінь і навичок, 

став основою для подальшої співпраці між педагогами та здобувачами освіти. 

Одним із перспективних напрямів цього процесу є використання мультимедіа- 

технологій, які збагачують процес навчання, дозволяють зробити його більш 

ефективним, втягуючи в процес сприйняття навчальної інформації більшість почуттєвих 

компонентів того, кого навчають. За дослідженнями англійських вчених, частка 

засвоєного може скласти 75% [1]. 

Одним з найважливіших переваг використання мультимедіа засобів у навчальному 

процесі є їхні можливості в плані забезпечення наочності й  емоційності досліджуваного 

матеріалу, що у свою чергу можна розглядати як додаткові засоби організації і керування 

увагою здобувачів вищої освіти. Мультимедіа дозволяють сполучити вербальну і 

наочно-почуттєву інформацію, що сприяє мотивації здобувачів вищої освіти, створенню 

актуального настрою до навчання. При використанні мультимедіа на занятті через 

структуризацію і візуалізацію інформації відбувається посилення мотивації того, хто 

навчається, активізація його пізнавальної діяльності, на свідомому та підсвідомому рівні 

[2, c. 78–83]. 

Арсенал мультимедіа-технологій складає анімаційну графіку, відеофільми, звук, 

інтерактивні можливості, використання віддаленого доступу і зовнішніх ресурсів, 

роботу з базами даних тощо. Різноманітні інформаційні компоненти, які знаходяться під 

керуванням однієї чи декількох спеціальних програм, називаються мультимедіа- 

системою. Мультимедіа-системи мають унікальну можливість надавати величезну 

кількість корисної і цікавої інформації в максимально зручній і доступній формі. 
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Поліпшення якості подачі матеріалу засобами мультимедіа досягається шляхом: 

використання кольорової графіки, анімації, гіпертексту; допуску можливостей 

постійного відновлення; допуску копіювань і переносу частин для цитування; допуску 

можливостей нелінійного проходження матеріалу, завдяки присутності безлічі 

гіперпосилань; установки гіперзв’язків з додатковою літературою, алфавітним і 

предметним покажчиком. 

Моделювання реальності – найважливіша перевага мультимедіа-технологій. З їх 

допомогою можна не лише відтворити будь-який об’єкт, але й забезпечити його 

програмою, яка описує його поведінку в реальних умовах. Завдяки цій «віртуальній 

лабораторії» людина практикує операції, що максимально відповідають реальним, 

насправді маючи справу лише з їх електронним аналогом. 

Комбіноване використання комп’ютерної графіки, анімації, живого відеозображення, 

звуку, інших медійних компонентів – усе це надає абсолютно унікальну можливість 

зробити предмет, що вивчається, максимально наочним, а тому зрозумілим та 

доступним. Це особливо актуально в сучасних умовах, коли здобувач освіти має засвоїти 

велику кількість емоційно-нейтральної інформації. 

Проте бажаний ефект досягається тільки тоді, коли мультимедіа засоби 

використовуються відповідно до закономірностей протікання пізнавальної діяльності 

здобувачів, характеристик навчального матеріалу і навчальних задач. 

Автоматизовані навчальні системи, побудовані на основі мультимедіа-технологій є 

на сьогодні одним із найбільш ефективних засобів навчання. Але слід пам’ятати, що 

програмні засоби навчального призначення мають відповідати вимогам доцільності, і 

виправданості їх застосування. 

Отже, застосування мультимедійних засобів навчання надає специфічну новизну, яка 

за своїм змістом і формою викладення має можливість відтворити за короткий час 

значний за обсягом матеріал, а також подати його в незвичному аспекті, викликати нові 

образи, деталізувати нечітко сформовані уявлення, поглибити здобуті знання. 

Використання мультимедійних технологій дозволяє заощадити час, забезпечує дієвість 

навчальних матеріалів. Мультимедійна інформація відрізняється чіткістю, 

лаконічністю, доступністю. У процесі роботи з нею здобувачі освіти вчаться 

аналізувати, висловлювати власну думку, вдосконалюють уміння працювати на 

комп’ютері. Якщо застосування мультимедійних технологій добре продумане, заняття 

буде образним, наочним, цікавим, життєвим, дозволить розвивати уміння здобувачів 

працювати в парах і групах. Впровадження організаційно-методичної моделі 

підготовки майбутніх фахівців із застосуванням мультимедійних засобів навчання 

сприяє значному поліпшенню засвоєння здобувачами освіти навчального матеріалу, а 

також підвищенню рівня їх готовності до застосування мультимедійних засобів 

навчання у професійній діяльності. 
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ДУХОВНИЙ САМОРОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ І ПСИХОЛОГІЧНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ 

Людина народжується з симетричною діяльністю півкуль головного мозку, але в ході 

соціалізації та акультурації настає дуже залежна від культурного середовища асиметрія 

півкуль. Людська особистість відбувається одночасно в трьох потоках психіки: 

буттєвому (на початку симетрично-півкульному і несвідомому), рефлексивному 

(лівопівкульному і свідомому) та духовному (правопівкульому і надсвідомому), в 

кожному із яких є по чотири щаблі духовного розвитку особистості. Звісно тілесна 

психотерапія, яка працює в буттєвому потоці психіки, спрямована на вирішення 

оперативних завдань життєдіяльності людини, які реалізують особистість як ієрархію 

смислів у безпосередньому реально-практичному породженні відповідних провідним 

смислам операцій, які є виконавчими складниками життєвих актів. Фіксація в буттєвому 

потоці психіки неадекватного першого задоволення вітальної потреби, навчання по 

невідповідному взірцю, ірраціональне порівняння людиною себе іншими людьми є 

невербальними та правопівкульними, тому і усунення пов’язаних з ними психологічних 

проблем доцільно здійснювати при допомозі невербальних правопівкульних методів 

тілесної психотерапії. Становлення мовлення у ранньому дитинстві людини 

започатковує опосередковуючу символічно-знакову свідомість, розвиває рефлексивний 

потік психіки та формує механізми психічного захисту, які зупиняють усвідомлення 

виражених словами травмуючих думок, але тілесні відчуття не проходять цієї 

рефлексивної перевірки, тому психокорекційна робота з ними є результативнішою від 

словесної психотерапії, оскільки використовує безпосередній доступ до підсвідомих 

психофізіологічних ресурсів. Раціональна, когнітивно- біхевіоріальна та когнітивна 

психотерапії, працюють у руслі рефлексивного потоку психіки, де вирішуються тактичні 

завдання, які практично та відносно стереотипно здійснюють реалізацію, спрямованої на 

досягнення бажаного соціального статусу, егоцентричної ієрархії смислів особистості 

через опосередковану символічно-знаковим усвідомленням довільну регуляцію 

породження відповідних смислам життєвих актів. 

Першою необхідною, але недостатньою, умовою становлення людини особистістю є 

розвиток у неї символічно-знакової свідомості, яка опосередковує породження дій і 

вчинків, започатковує початок становлення відносно рефлексивної картини світу та 

рефлексивного потоку психіки, відкриває можливість приймати раціонально 

обѓрунтовані рішення через посередність лівопівкульного дискретно-дискурсивного 
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словесно-логічного розсудкового думання, брати на себе відповідальність за результати 

породженого життєвого акту, бути соціально адаптованою та успішною в мінливих 

життєвих обставинах, на які накладаються понятійні та навичкові загальники. Другою і 

уже кінцевою умовою перетворення природного людського індивіда на особистість є 

становлення у нього правопівкульної ієрархії смислів, яка засновується на привласнених 

і переживаних цінностях. В основі ж самостійно твореної особистістю ієрархії смислів, 

яка внутрішньо та глибинно самомотивує породження особистістю своїх, відповідних 

провідним сенсам ієрархії смислів, життєвих актів, лежать чуттєві образи цінностей, які 

породжує надсвідомість духовного потоку психіки. Стержневою проблемою будь-якої 

психотерапії є зняття суперечності і подвійності в породженні життєвих актів між 

безпосереднім симетрично-півкульним інстинктивно-образно- імпульсивним 

несвідомим і опосередковуючою лівопівкульною символічно-знаково- довільною 

свідомістю. Особистість досягає злагоди сама з собою лише тоді, коли осягає здатність 

вести усвідомлену розмову із своїм несвідомим шляхом становлення заснованого на 

межовому зосередженні уваги як центру психіки правопівкульного духовного потоку 

психіки. 

Хід духовного саморозвитку особистості засновується на самопізнанні особистості, 

перебудовує її переживану ідентичність та усвідомлену «Я-концепцію», в якій підвищує 

самооцінку, робить розрив між «Я-реальним» та «Я-ідеальним» посильним для 

досягнення взірця потрібного прийдешнього. Саморозвиток особистості відбувається 

тоді, коли він спрямований на визначений результат, який є предметом відповідної 

провідному смислу діяльності. Психотехніки саморозвитку особистості посилюють і 

творять в ієрархії смислів провідні смисли досягнення, які спрямовані на 

правопівкульний образний взірець потрібного і перспективного прийдешнього. Розумне 

співвідношення між дійсним і бажаним призводить до успішної соціальної 

самореалізації особистості та до переживання миттєвостей щастя. Завдяки  становленню 

духовного потоку психіки на оперті спрямованої на взірець потрібного прийдешнього 

неегоцентричної ієрархії смислів та цілісного емпатійно-інтуїтивного взаємодіяння з 

людьми у особистості постають стійкі та довготривалі емоційно ствердні міжлюдські 

стосунки. Комунікативна обізнаність особистості проявляється навиками емпатійного 

спілкування, соціальної взаємодії, впливу на інших людей. Духовно зріла особистість 

приймає себе, інших людей і природу, що робить її життя осмисленим, захищає від 

переживання розпачів, відкриває можливість бути задоволеною своїм життям; вона 

втішена наявним переживанням свого буття у світі, але прагне до кращого. 

Саморозвиток особистості в духовному потоці психіки активує прагнення до виявлення 

й розвитку своїх можливостей та відкриває для неї доступ до потрібних для успішної 

життєвій самореалізації потенційно наявних у неї, але не активованих, психологічних 

можливостей; особистості лише варто уміти їх активізувати та використовувати. 

Починаючи з підліткового віку людина шукає свою ідентичність, а знайти її вона 
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може лише в самій собі. Віднайти в собі більше за свою усвідомлену «Я-концепцію» як 

складника своєї відносно усвідомленої картини світу, розвинути в своїй самосвідомості 

своє друге переживане дійсне «Я» особистість може через роботу над собою, шляхом 

осягнення уміння спілкування з своєю надсвідомістю духовного потоку психіки, що 

відкриває для неї правопівкульний шлях до переживання нею своєї справжньої 

автентичності, до свого глибинного внутрішнього потенціалу і творчих можливостей, 

емпатії, інтуїції, мудрості та переживання осмисленості свого буття у світі. Духовний 

саморозвиток особистості стає явним при ініціативній перебудові нею своєї ієрархії 

смислів з егоцентричної на світоцентричну, що звільняє цю особистість від колишніх 

проблем, але зберігає успадкування попереднього життєвого досвіду та ідентичності; 

така перебудована особистість почуває себе ніби іншою людиною, яка повернулася до 

своєї природної суті. 

Психічна зрілість особистості не співпадає із зрілістю фізіологічною, засновується на 

усвідомленні своїх вітальних потреб, ієрархії смислів, зосередженні на провідних сенсах 

ієрархії смислів; її першою ознакою є прийняття на себе відповідальності за наслідки 

своїх вчинків і дій та за свою долю. Самодостатня особистість міркує незалежно від 

суспільної культури, від людського оточення та життєвих обставин; вона прагне до 

самоствердження й самодостатності; самостійно, виважено та неупереджено приймає 

рішення про породження життєвих актів, за наслідки яких бере на себе відповідальність. 

Цілеспрямованість і соціальна результативність зрілої особистості проявляється в її 

здатності відсторонитися від власних егоцентричних проблем і обмежень та 

зосередитися на досягненні важливої мети. 

З відомих напрямків психотерапії екзистенційна, гуманістична, гештальтистська та 

трансперссональна психотерапії працюють у відносно правопівкульному духовному 

потоці психіки, який повертає людину до переживання стану тут-і-тепер буття, долає 

шкідливу і часто невротизуючу схильність людини до надмірного абстрагування, яке 

може замінити для цієї людини оточуючу дійсність. Екзистенційна психотерапія 

стратегічно допомагає особистості в усвідомленні своєї ієрархії смислів, гуманістична 

психотерапія посилює довіру людини до своїх почуттів, гештальт-психотерапія працює 

з невербальною стороною життєдіяльності людини у вигляді тілесних проявів емоцій, а 

трансперсональна психотерапія образно-архітипічно остаточно трансформує ієрархію 

смислів особистості з егоцентричної на світоцентричну через тимчасове входження у 

зрілі змінені стани психіки. Екзистенційний, гуманістичний, холістичний 

(гештальтистський) та трансперсональний ступені розвитку особистості духовного 

потоку психіки через тілесні сигнали поступово нарощують правопівкульні та 

безпосередні інтуїтивні механізми психіки, які забезпечують свіжість та безпосередність 

сприймання, спонтанність життєдіяльності, творчу  уяву. Спонтанність, відкритість і 

довіра до світу, простота й природність є необхідними умовами саморозвитку й 

самодостатності особистості, які найлегше та найкоротше досягаються при допомозі 

тілесних методів, які повертають цю особистість до своєї 
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природної сутності. Природність взаємодії особистості з світом проявляється свіжістю 

сприймань та оцінок у вигляді відсутності оман і загальників, відкритості до нового 

досвіду, гнучкості; безпосередністю, яка проявляється спонтанною активністю та 

простотою; творчістю у будь-яких життєвих обставинах. 

Становлення духовного потоку психіки забезпечується наростанням частоти 

переживання природних самодійних і творчих змінених станів психіки, які настають при 

граничному медитативному зосередженні уваги, супроводжуються піковими чи, іншими 

словами, межовими переживаннями, які супроводжуються блокуванням внутрішнього 

словесного діалогу. Саме природні змінені стани психіки є психофізіологічним 

підмурівком духовного саморозвитку особистості, завдяки якому духовно зріла 

особистість осягає здатність відкривати нове в своєму в своєму довкіллі, переживати 

результативне і рівноцінне сприйняття дійсності як миті щастя 
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САМООСВІТА В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ: 

СОЦІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ 

З другої половини ХХ століття значно активізувалося вивчення самоосвіти як галузі 

соціологічного знання. У дослідженнях українських та зарубіжних вчених відзначається 

тенденція домінування самоосвіти в розвитку освіти як соціального інституту і виду 

діяльності (Гідденс Е., Мертон Р., Попова І., Смелзер Н., Шукліна О., Якуба О.). О. 

Шукліна розглядає самоосвіту як соціальну детермінанту процесу пізнання: «Самоосвіта 

(і як автономне явище, і як складник інших видів діяльності) є формою реалізації процесу 

пізнання людиною, виступаючи його соціальною передумовою і умовою здійснення є 

засобом самореалізації суб’єкта в пізнавальній діяльності, коли розкриваються його 

екзистенціальні, антропологічні, соціальні характеристики» [4, с. 30]. 

Як один із альтернативних варіантів збільшення зайнятості населення України в 

умовах економічної кризи трактує самоосвіту Н. Глевацька, розкриваючи її зростаючу 

роль у процесі професійної самореалізації особистості [1]. 

Українськими вченими (Калашник Н., Купрій Т.) розроблено класифікацію видів 

самоосвіти: за часовою локалізацією (у робочий або вільний час); за критерієм 

спрямованості (професійна та загальнорозвиваюча); за просторовою локалізацією 

(вдома, на роботі, у громадських закладах); за кількістю відведеного часу; з позицій 

організації (інституціоналізована та неінституціоналізована) [2; 3]. Доречно відзначити, 
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що ця класифікація не відповідає на усі запитання щодо існуючих видів самоосвіти як в 

плані теоретичної розробки, так і з боку практичної організації процесу самоосвіти. 

Адже кожна з класифікацій форм самоосвіти вибудовується за різними критеріями та у 

зв’язку з цим їх перелік значно збільшується. 

Базуючись на наукових розробках попередників Калашник Н. виокремлює такі 

«складові самоосвіти державних службовців за змістом матеріалу, який опрацьовується: 

побутово-соціальна – оволодіння соціальним досвідом необхідним у повсякденному 

житті (в тому числі дозвілля і відпочинок, культура одягу, поводження, організація 

простору навколо себе тощо); пізнавальна – пізнання навколишнього світу, ліквідація 

недоліків формальної освіти, систематизація, підтримання та оновлення вже набутих 

знань; самореалізація – формування через засвоєння соціального досвіду властивостей і 

якостей особистості, які змінюються відповідно до сформованого в неї ідеалу (фізична, 

інтелектуальна, духовна, моральна сфери); професійна – служить для збереження і 

підвищення професійної компетентності, а також соціальної значущості, успішної 

реалізації професійних завдань» [2]. 

Значення самоосвіти особливо яскраво продемонструвала ситуація карантину у 

зв’язку з COVID-19. Педагогічні та науково-педагогічні працівники області 

організовують онлайн-навчання у закладах освіти, що спонукало значну частину 

педагогів до самостійного оволодіння «Google Classroom» та іншими е-інструментами 

створення онлайн-середовища та налагодження взаємодії зі студентами і учнями. 

Науково-дослідною лабораторією соціологічних досліджень та розвитку освіти 

Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти проводиться анкетування 

вчителів, які проходять підвищення кваліфікації в онлайн-режимі в період карантину. В 

опитувальник включено блок запитань щодо самоосвіти педагогів,  на  які відповіли 185 

респондентів. 

Серед чинників, які значною мірою впливають на якість роботи вчителя, респонденти 

називають найперше самоосвіту (92,2%) та користування Інтернет- ресурсами (81,6%); 

вивчення досвіду роботи колег (70,7%) тощо. 

Опитані вчителі використовують з метою самоосвіти інтернет-сервіси: EdEra, На 

Укрок, Всеосвіта, Prometeus, проєкт «Якість освіти. Дистанційна Академія», вебінари  з 

mozaBook та mozaWeb від Zооm, Classroom тощо. 

У відповідях на запитання щодо переваг у виборі форм самоосвіти яскраво 

виявляється індивідуальність респондентів та їх пріоритети (рис.1) 
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Рисунок 1. Розподіл відповідей респондентів на запитання «Які форми самоосвіти для вас 

найбільш прийнятні?» 

 

Розвиток підготовки соціологічних кадрів у системі освіти України з обов’язковим 

акцентом на самоосвітній діяльності студентів, як в освоєнні теоретичних знань з 

проблематики самоосвіти, так і в оволодінні кількісними та якісними методами 

емпіричних соціологічних досліджень з цієї проблематики забезпечить ефективний 

науковий та практичний супровід управлінських дій щодо створення умов для розвитку 

самоосвіти як значимого елементу в системі неперервної освіти [Купрій Т., Кучер І., 

Лукашевич М., Туленков М, Сурмін Ю.]. 
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УДК 316.346 

Валентина Любчук 

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ СОЦІОЛОГІВ У НОВИХ 

ОСВІТНІХ УМОВАХ 

Формування особистості фахівця набуває особливого значення у нових суспільних та 

освітніх умовах. Важливого значення набуває професійна підготовка соціологів, які 

матимуть конкурентоздатні можливості на ринку праці. У сучасному суспільстві 

постійно відбуваються зміни, що відбивається і на освітній сфері, яка має адекватно 

реагувати на виклики суспільства та ринок праці. 

Актуалізації цієї теми присвячені зокрема публікації К.А. Набіуліної Х.А., 

Солодникова В.В., Цибікової Д.Г.[4], Майорової-Щеглової С.М. [3], Багаєвої Т. [1] та ін. 

http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/1903/1/Samoosvita%20osobystosti%20yak%20alterna
http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/1903/1/Samoosvita%20osobystosti%20yak%20alterna
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Мета статті полягає у визначенні основних напрямів професійної підготовки 

спеціалістів соціологів у нових освітніх умовах. 

Оптимальним варіантом для підготовки спеціалістів соціологів є врахування думки 

роботодавців, викладачів, випускників-соціологів, що працюють за фахом, 

представників виконавчої влади. Саме тому спеціаліст соціолог повинен мати не лише 

знання та навички, що необхідні для його професійного становлення, але і оволодіти 

професійними компетентностями. Розроблений стандарт вищої освіти України для 

бакалаврів спеціальності 054 «Соціологія» містить інформацію щодо загальних, 

інтегральних та професійних компетентностей [5]. Інтегральна компетентність має на 

меті засвоєння знань, що передбачає виконання складних завдань у сфері соціології, 

загальні компетентності розкривають можливості спеціальності соціології, акцентуючи 

увагу на тих характеристиках, які допоможуть випускнику у вирішенні проблем 

соціологічного характеру, зокрема: володіння іноземною мовою, здатність працювати в 

команді, навички міжособистісної взаємодії, здатність використовувати інформаційні та 

комунікаційні технології тощо. Фахові компетентності відображають увесь спектр знань, 

умінь та навичок, необхідних для проведення професійної діяльності: від оперування 

категоріально-понятійним апаратом соціології, здатності працювати із соціальною 

інформацією, проводити соціологічні дослідження та аналізувати і представляти їхні 

результати до дотримання професійного кодексу [5]. Даний Стандарт вищої освіти є 

надзвичайно важливим документом для формування навчальних планів та наповнення 

його актуальними навчальними дисциплінами, які відповідають суспільним викликам. 

Оскільки розвиток інформаційних технологій, поширення нових напрямів діяльності 

спонукають і до необхідності викладання відповідних дисциплін. Зокрема,   стає   

популярним   такий   напрям   як   брендинг,   тому,   наприклад,   курс 

«Соціологія брендингу» – є на часі. Така дисципліна є новою для України і, на думку 

Багаєвої Т., «побудована на поглинанні і концептуалізації загальних маркетингових 

підходів до брендингу, інтеграції міждисциплінарних досліджень та їх адаптації до 

соціологічної науки» [1, с. 151]. Якщо розглядати спеціаліста соціолога як фахівця, що 

володіє різноманітними техніками проведення соціологічних досліджень, комунікує із 

різними соціальними групами та іншими компетентностями, то варто зауважити, що не 

лише традиційне навчання дає можливість це все засвоїти. Необхідні нові форми, що 

зацікавлять студентів у спеціальності, дадуть можливість розкритися їхньому 

потенціалу. Ймовірно, що неформальна освіта теж буде актуальною. Майорова- 

Щеглова С. М. пропонує у навчальному процесі застосовувати такі форми неформальної 

освіти, як додаткові навчальні курси, тренінги, позанавчальна інтеракція студентів у 

реальному полі соціології [3, с. 124]. Участь у таких неформальних заходах дозволить 

студенту застосувати свої теоретичні знання як із соціології, так і інших дисциплін на 

практиці. Розробка авторських курсів дасть можливість акумулювати знання студентів 

та вміти застосовувати їх у соціологічному контексті, наприклад, поєднати   вивчення   

соціологічних   тем   із    знаннями   літератури,   музики,    творів 
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художнього мистецтва. 

В умовах карантину особливого значення набуває дистанційне навчання, що 

дозволяє отримати такі компетенції: уміння самоорганізовуватися, письмова 

комунікація, уміння ефективно виконувати різні ролі, навички мобільного реагування в 

індивідуальній роботі з викладачем [2]. 

Для роботодавців важливими є досвід роботи, соціально-особистісні якості та 

професійні навички [4]. 

Таким чином, для формування особистості фахівця соціолога важливим є поєднання 

традиційної форми підготовки із нетрадиційною освітою, інтереси студентів та 

роботодавців. 
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УДК 378.147:174 

Наталія Ляшук 

ВАЖЛИВІСТЬ ВИВЧЕННЯ ІМІДЖОЛОГІЇ ЯК КОМПОНЕНТИ ОСВІТНІХ 

ПРОГРАМ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Реформування та модернізація вищої освіти в Україні постали важливими 

завданнями на шляху до інноваційного, європейського розвитку українського 

суспільства, актуальним є підвищення ролі вищої освіти у формуванні освіченого 

молодого покоління. Сучасні тенденції та соціальні вимоги до підготовки фахівців 

різних галузей спонукають до ретельного відбору та представлення таких освітніх 

компонент, що забезпечать усі необхідні компетентності й результати навчального 

процесу. Іміджологія як навчальна дисципліна виступає важливою складовою розвитку 

сучасної особистості, необхідним компонентом професійної компетентності спеціалістів 

різного профілю. 

Із середини ХХ століття у системі соціальних наук ведеться вивчення поняття імідж 

з різноманітних дослідницьких позицій. Сучасні українські вчені інтенсивно займаються 

дослідженням теоретичних і практичних основ 

іміджології. Зокрема Г. Почепцов [3] написав низку досліджень, видав підручники 

присвячені актуальним проблемам іміджології й паблік рілейшнз, 

В. Королько [1] – автор першого фундаментального підручника з основ паблік 

рілейшнз та проблем іміджу, О. Холод [4] запропонував цікаві підходи до 

http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-595-8118-distanciyne-navchannya-sociologiv-novi-realii---novi-kompetencii
http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-595-8118-distanciyne-navchannya-sociologiv-novi-realii---novi-kompetencii
http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-595-8118-distanciyne-navchannya-sociologiv-novi-realii---novi-kompetencii
http://www.dut.edu.ua/ua/news-1-595-8118-distanciyne-navchannya-sociologiv-novi-realii---novi-kompetencii
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/03/054-sociology-B.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/03/054-sociology-B.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/03/054-sociology-B.pdf
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систематизації складових іміджології. Отже, в українській науці вже сформована 

науково-методична база для ґрунтовного вивчення іміджології. Іміджологія постає 

конгломератом різних наук і носить міждисциплінарний характер, проте має свої 

окреслені об’єкт і предмет вивчення. Головне призначення іміджології – науково 

обґрунтувати, як створити привабливий імідж, як збудувати моделі достойної поведінки 

в тих чи інших ситуаціях. Мета навчальної дисципліни «Іміджологія» полягає у 

науковому обґрунтуванні ролі іміджевих технологій, вивченні теоретичних положень 

формування іміджевих стратегій у ділових взаємовідносинах для подальшого 

застосування на практиці майбутньої професійної діяльності. Знання та використання 

іміджевих технологій забезпечать майбутнім фахівцям реалізацію свого 

професіоналізму на високому рівні. У цьому велику роль відіграє вивчення функцій 

іміджу, які можна скомпонувати у три групи: 

1. Ціннісні функції. Приваблива особистість отримує людську увагу й визнання, 

стійкий позитивний настрій, оптимізм у досягненні своєї мети й упевненість у собі. 

Реалізація ціннісних функцій іміджів орієнтована на створення в самій особистості так 

званої підйомної сили, за рахунок якої вона з меншими психофізичними витратами 

досягає життєвого успіху й спілкується з людьми. 

2. Функції соціальної адаптації . Завдяки правильно підібраному іміджу можливе 

швидке входження в конкретне соціальне середовище, привернення до себе уваги інших 

людей, створення найбільш продуктивних і доброзичливих контактів з ними. 

3. Технологічні функції. Висвітлення найкращих особистісно‐ділових характеристик. 

Концентрація уваги людей на собі. Завуальованість або приховування негативних 

особистісних даних. Досягається за допомогою одягу, зачіски, макіяжу, гарних манер 

поведінки, щоб відвернути увагу людей від власних недоліків. 

Важливий компонент вивчення іміджології – це здобуття знань про корпоративний 

імідж, що дає розуміння корпоративної культури, фірмового стилю, іміджу організації в 

цілому. Відповідно до спеціалізації, іміджологія дає широкий вибір змістових модулів і 

тем, що будуть цікавими для фахівців різних спеціальностей. 

У результаті вивчення навчальних дисциплін студенти мають набути загальні та 

фахові компетентності відповідно до обраної освітньої програми. Включення до 

навчального плану спеціальностей різних галузей знань освітньої компоненти 

«Іміджологія», забезпечить виконання таких компетентностей: 

 Креативність мислення. Здатність генерувати нові ідеї та пристосовуватися до 

мінливих умов середовища, ініціативність. 

 Командна робота. Здатність розвивати свій загальнокультурний і професійний 

рівень. Здатність працювати в різнофаховій команді. Здатність до публічних, 

ділових і наукових комунікацій. Здатність до критики та самокритики. Здатність 

спілкуватися з експертами з інших галузей. 
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 Комунікаційні навички. Навички усного та письмового спілкування рідною мовою, 

володіння іноземною мовою, культура мовлення, навички наукового письма, вміння 

спілкуватися з непрофесіоналами галузі тощо. 

 Презентаційні навички. Вміння провести презентацію з метою популяризації 

певних ідей, власних напрацювань. 

 Етичні установки. Здатність дотримуватися загальних етичних норм, розуміння 

культур та традицій інших країн, вміння спілкуватися з урахуванням відмінностей 

та впливу культури інших, уміння працювати в міжнародному контексті. 

Отже, для формування сучасного професійного фахівця, серед програмних 

результатів навчання в освітніх програмах, закладам вищої освіти необхідно забезпечити 

вміння успішної самопрезентації, реалізація якого забезпечує вивчення дисципліни 

«Іміджологія». 
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Валерія Мотуз 

ІНФОРМАЦІЙНО-ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПІДТРИМКИ САМОСТІЙНОЇ 

РОБОТИ СТУДЕНТІВ-ІСТОРИКІВ ЯК ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМОК РЕАЛІЗАЦІЇ 

НОВІТНІХ ОСВІТНІХ СТАНДАРТІВ 

(НА ПРИКЛАДІ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ АСГІН ЧНУ 

ІМ. Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО) 

Модернізація системи вищої освіти в Україні вимагає підвищення якості теоретичної 

та практичної підготовки майбутніх фахівців-істориків. Вдосконалення як змісту, так і 

методів навчання вбачається в реалізації саме компетентнісного підходу у процесі їх 

підготовки. 

Формування академічних, професійних і соціально-особистісних компетенцій 

студентів-істориків вимагає впровадження, активне та ефективне використання 

інноваційних педагогічних технологій та різноманітних форм викладання, а також 

формування індивідуальних програм навчання останніх [2, с. 63]. 

Сучасні тенденції розвитку університетської освіти в Україні передбачають 

застосування методів самостійної роботи студентів та збільшення її обсягу в структурі 

навчальної програми. Оскільки процес самостійного осягнення  студентами навчального 

матеріалу мобілізує їх творчі сили, активізує внутрішні пізнавальні мотиви навчання, 

надає можливість вибору та забезпечує умови для саморозвитку [1, с. 376]. 

У контексті реалізації нових освітніх стандартів історичної освіти важливим 
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напрямком цього питання незмінно залишається інформаційно-освітнє середовище 

підтримки самостійної роботи студентів [3, с. 54]. 

Одним із прикладів сучасної форми організації інформатизації навчального процесу 

є діяльність кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки (АСГІН) 

Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Викладачі 

кафедри активно використовують можливості Інтернет-ресурсів та електронних носіїв: 

на сайті кафедри розміщено електронні документи, що відносяться до методичної 

документації та навчально-наукової літератури з дисциплін, викладання яких забезпечує 

кафедра. Вся навчально-методична документація продубльована на електронних носіях 

кафедри для безпосереднього копіювання студентами. 

Навчально-методичні комплекси є основою самостійної роботи студентів. 

Обов’язковими компонентами навчально-методичного забезпечення самостійної роботи 

студентів-істориків виступають: навчальна (робоча) програма з дисциплін; модулі 

навчальних дисциплін; тематика семінарських занять; завдання для самостійної роботи 

з дисциплін, що вивчаються; модульні контрольні роботи; тематика індивідуального 

навчально-дослідного завдання (реферати, доповіді, презентації, відеоролики та 

науково-дослідні проекти), а також вимоги до їх написання та створення, загальні 

критерії оцінювання робіт; тематика курсових, кваліфікаційних та дипломних робіт; 

методичні вказівки до семінарських занять; постійно оновлені списки джерел та 

літератури (основної та додаткової); питання до заліків та екзаменів; тести для 

самоперевірки тощо. 

Крім обов’язкової навчально-методичної документації, одержаний студентом- 

істориком електронний комплекс для самостійної роботи з кожної дисципліни, що 

забезпечує кафедра АСГІН, містить: хронологічні таблиці, словник термінів та історико-

географічних назв, історичні атласи, хрестоматії, підручники, навчальні посібники, 

монографії, найважливіші та останні наукові публікації з досліджуваних тем. 

Для освітньої мережевої платформи ЧНУ ім. Б. Хмельницького – «Електронний 

університет» – викладачі кафедри АСГІН впровадили тестові завдання для студентів- 

істориків із загально-професійних і спеціально-історичних дисциплінам, що забезпечує 

кафедра. Всі кафедральні дисципліни читаються із застосуванням сучасних електронних 

засобів навчання. Під час аудиторних занять викладачами та студентами 

використовуються ресурси мережі Інтернет, ПК, ноутбуки, планшети та смартфони. 

Студенти, що пропустили лекційне заняття мають можливість отримати її зміст в 

електронному вигляді у викладача. 

На кафедрі АСГІН активно використовується дистанційна система консультацій 

завдяки традиційним (телефон) та сучасним засобам комунікації (електронна пошта, 

Viber, Skype та інші месенджери) насамперед зі студентами заочної форми навчання, 

магістрами та аспірантами. 

Подібна практика здійснюється всіма кафедрами ННІ міжнародних відносин, історії 
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та філософії ЧНУ ім. Б. Хмельницького. Вона дозволяє підвищити ефективність 

викладання історичних дисциплін, забезпечує студентів всім необхідним навчально- 

методичним комплексом, допомагає викладачам встановити постійний контроль з 

визначення якості засвоєння студентами навчального матеріалу та покладає на останніх 

відповідальність за самопідготовку. 

Самостійна робота студентів-істориків з навчальних дисциплін кафедри АСГІН у 

цілому охоплює такі форми роботи: складання словників історичних термінів і виразів, 

складання історичних карт, конспектування першоджерел, анотація статей та 

монографій, підготовка рефератів, доповідей, презентацій, відеороликів, виконання 

тестових завдань, підготовка до проведення інтерактивних ігор і т. п. 

Відповідний список форм може бути значно розширеним з урахуванням 

індивідуальної практики педагога та творчих можливостей самого студента, а це, зі свого 

боку, підкреслює інноваційний характер сучасної історичної освіти, її відкритість до 

пошуку методів для підвищення якості викладання. 

Все вищезазначене дозволяє стверджувати, що реалізація самостійної роботи 

сучасного студента-історика можлива за наявності таких взаємопов’язаних факторів як: 

нормативно-правова база; готовність професорсько-викладацького складу та самих 

студентів до цього виду освітньої діяльності; належне навчально-методичне та 

інформаційне забезпечення. Інформаційно-освітнє середовище підтримки самостійної 

роботи дозволяє її учасникам по-новому поглянути на цілі та завдання своєї діяльності, 

звернутися до новітніх наукових розробок з історії та педагогіки, а ЗВО забезпечити 

якісну підготовку фахівців, компетенції яких відповідають запитам часу. 
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Алла Мудрик 

ПСИХOЛOГIЧНА ГOТOВНІСТЬ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ ДO 

ЗДІЙСНЕННЯ ПPOФЕСIЙНOЇ ДIЯЛЬНOСТI 

Постановка наукової проблеми та її значення. Сьогодення хapaктepизується висoким 

ступeнeм динaмiзму тa нeвизнaчeнoстi, якi зумoвлюють особливості суспiльнoгo життя 

тa пpoявляються нa piзних йoгo piвнях. Цi пpинципoвo нoвi умoви висувaють вимoги дo 

фaхoвoї пiдгoтoвки тa пpoфeсiйнoї oсвiти, якi пoкликaнi фopмувaти oсвiчeнoгo, 

сaмoкpитичнoгo, думaючoгo, iнiцiaтивнoгo, мoбiльнoгo нa 
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pинку пpaцi, психoлoгiчнo гoтoвoгo дo викoнaння oбpaнoї пpoфeсiйнoї дiяльнoстi 

спeцiaлiстa. 

Психологічна гoтoвнiсть є неoбхiднoю умoвoю успiшнoї пpoфесiйнoї сaмopеaлiзaцiї 

мoлoдoгo фaхiвця-психoлoгa. Вoнa є oднiєю з умoв успiшнoї пpoфесiйнoї психoлoгiчнoї 

дiяльнoстi. 

Особливе значення має особистiсна готовнiсть до професiйної дiяльностi майбутнiх 

психологiв як фахiвцiв, покликаних надавати психологiчну допомогу особистостi в 

складних умовах життя. Слiд зазначити, що окремi аспекти дослiджуваної проблеми вже 

були предметом уваги дослiдникiв. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз досліджень, присвячених питанню готовності, 

показує розмаїтість підходів до трактування цього поняття, які зводяться насамперед до 

її розуміння як найважливішої умови виконання професійної діяльності. 

Здійснений теоретико-методологічний аналіз дає змогу стверджувати, що можна 

визначити три підходи щодо трактування психологічної готовності до різних видів 

діяльності: 1) як особливий психічний стан особистості; 2) як психологічна установка; 

3) як система якостей і станів особистості. 

Головною особливістю готовності до професійної діяльності є її інтегративний 

характер, що виявляється в упорядкуванні її внутрішніх структур, гармонійності 

основних компонентів особистості  професіонала, у стійкості, стабільності та 

послідовності їх функціонування, тобто професійна готовність має ознаки, що свідчать 

про єдність, цілісність особистості, її здатність до продуктивної професійної діяльності. 

Співставлення результатів аналізу досліджень щодо особливостей формування 

психологічної готовності фахівця до здійснення професійної діяльності дозволяє 

зробити висновок: автори по-різному висвітлюють процес формування психологічної 

готовності, в залежності від специфіки діяльності, до якої здійснюється підготовка 

спеціаліста. Спільним у всіх дослідженнях є те, що компонентна структура готовності 

визначається структурою  конкретної   діяльності.  Кожен  із компонентів у різних 

моделях має своє специфічне навантаження. Формування психологічної готовності 

здійснюється шляхом формування усіх її компонентів, при домінуючій ролі того, чи 

іншого компонента, у  залежності від виду діяльності, в умовах спеціально 

організованого навчання, що спрямоване на оволодіння теоретичними знаннями, 

практичними вміннями, розвиток функціональних процесів. 

Психoлoгiчнa гoтoвнiсть студентiв-випускникiв дo пpoфесiйнoї дiяльнoстi психoлoгa 

мaє poзглядaтися, як чaстинa зaгaльнoї пpoблеми гoтoвнoстi дo пpoфесiйнoї дiяльнoстi. 

Теоретико-методологічний аналіз засвідчив, що означений феномен розуміється як 

iнтегpaльне утвopення oсoбистoстi психoлoгa, яке є pезультaтoм пiдгoтoвки дo 

кoнкpетнoгo aспекту цiєї дiяльнoстi i oб’єднує в сoбi кoгнiтивний, oпеpaцiйнo-дiйoвий, 

мoтивaцiйний, емoцiйнo-вoльoвий кoмпoненти: знaння, вмiння, нaвички, oсoбистiснi 

якoстi, aдеквaтнi вимoгaм дiяльнoстi. 

Емпірико-діагностична програма дослідження психологічної готовності до 
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професійної діяльності студентів-психологів стосувалася вивчення особливостей 

пріоритетної компетенції, професійної спрямованості, мотиваційних впливів на вибір 

професії, рівня психологічної готовності до трудової діяльності та смисложиттєвих 

орієнтацій. 

Результати кореляційного аналізу взаємозв’язку дали змогу виявити чинники 

психологічної готовності до професійної діяльності майбутнього фахівця-психолога. До 

них відносяться: професійна компетентність; внутрішня мотивація; зовнішня мотивація; 

інтегративна мотивація; спрямованість на процес: бажання отримати задоволення та 

насолоду від процесу діяльності; матеріальна винагорода, бажання відчутної зовнішньої 

винагороди: заробітна плата, премії тощо; схвалення іншими: бажання прийняття й 

підтвердження своїх рис, компетентності й цінностей з боку інших осіб або референтної 

групи; самовдосконалення, самореалізація: бажання відповідати власним стандартам 

рис, компетентності й цінностей; узгодженість завдань працівника із завданнями фірми: 

бажання досягати мети, що відповідає інтерналізованим цінностям; основні цінності: 

конкуренція, перемога над іншими, вирішення складних проблем, подолання перешкод; 

наявність аналітичних, комунікаційних навиків, емоційної врівноваженості, орієнтації 

на повну відповідальність за кінцевий результат, потреба в безпеці і стабільності, 

внутрішній локус контроль та тип професійного спрямування «Людина-Людина». 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у можливості удосконалення 

теоретико-методологічних конструктів вивчення феномену психологічної готовності до 

професійної діяльності та прикладних аспектів конструктивної гармонізації процесу 

професійного становлення фахівця. 
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Петро Олешко 

КРАЄЗНАВЧИЙ АСПЕКТ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ ДО НАЦІОНАЛЬНО- 

ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ 

У Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України 

зазначено, що нині є «нагальна необхідність переосмислення зробленого і здійснення 

системних заходів, спрямованих на посилення національно-патріотичного виховання 

дітей та молоді» [4]. Усвідомлення цих завдань колективом Волинського інституту 

післядипломної педагогічної освіти (ВІППО) зумовлює науковий та методичний пошук 

інноваційних підходів до формування у педагогів готовності до виховної діяльності у 

контексті сучасних викликів розбудови нової української школи. 
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Виключно важливе значення у національно-патріотичному вихованні особистості 

має краєзнавство як наука та практична діяльність, що обгрунтовується у числених 

працях представників різних галузей знань  (Бех І.,  Берекета В.,  Гавлітіна Т.,  Келембет 

Л. І., Прокопчук В., Риндич О., Фляк О. та інші). 

З метою активізації краєзнавчого руху як невід’ємного складника сучасного 

громадянського суспільства, підвищення ефективності роботи з педагогічними кадрами 

щодо їх готовності до національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді, 

розвитку волинезнавства як галузі наукових знань та забезпечення науково- методичного 

супроводу викладання волинезнавства у закладах освіти Волинської області рішенням 

вченої ради у ВІППО створено науково-дослідну лабораторію волинезнавства (листопад 

2014 р.), яка працює на громадських засадах. До її складу входять працівники ВІППО, 

науковці закладів вищої освіти, педагоги. У координації роботи лабораторії бере активну 

участь голова Волинської обласної організації Національної спілки краєзнавців України 

професор Г. В. Бондаренко. 

Лабораторія проводить різнопланові наукові заходи із широким залученням до 

участі в них учителів різних фахів, відомих краєзнавців області. Це – вже традиційні 

волинезнавчі історико-педагогічні читання «Освіта і виховання в родині Косачів». У 

2019 році вони відбулися на базі Ковельської міської гімназії імені Олени Пчілки. 

Виступи педагогів області розкрили багатогранність постаті Олени Пчілки як 

талановитої матері обдарованих дітей, яка створила для них «затишний український 

мікросвіт: розмовляла з ними тільки українською, Косачі вдягалися в національний 

український одяг, відзначали всі народні свята» [3]. Заступник директора гімназії з 

науково-методичної роботи Л.Л. Барановська на читаннях 2016 року представила 

педагогічну модель виховання в родині Косачів, елементи якої яскраво засяяли на 

останніх читаннях виставкою вишитих робіт за схемами, зібраними Оленою Пчілкою 

(вишивальниця Тетяна Ведмедюк та її дочка Мар’яна Місяць, студентка 

Східноєвропейського національного університету імені Олени Пчілки, випускниця 

гімназії, яка розповідала про кожну з робіт); виставою «Світова річ» (автор п’єси Олена 

Пчілка) у виконанні членів театральної студії гімназії; майстерним читанням поезії 

Олени Пчілки ученицею 1-А класу гімназії Софією Шевчук тощо. 

Участь вчителів у науково-практичних конференціях «Минуле і сучасне Волині та 

Полісся» і з педагогічного краєзнавства збагачує педагогів знаннями з історії краю та 

поширює досвід виховання учнів на національних цінностях. У жовтні 2018 року 

учасники конференції «Волинь – край козацький» всебічно обговорили козацьку 

виховну модель у системі національної педагогіки та втілення її елементів у закладах 

освіти області [1]. 

Особливе місце в системі наукового пошуку науково-педагогічних працівників 

ВІППО і педагогів області займає підготовка та проведення регіональних конференцій з 

вивчення та втілення в життя ідей В.О. Сухомлинського щодо різнобічності підходів і 

шляхів реалізації в закладах освіти національно-патріотичного виховання школярів. 
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У 2016 році інститутом проведено ІХ Міжнародну науково-практичну конференцію 

та ХХІІІ Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з 

сучасністю: Щоб у серці жила Батьківщина». Напрацювання волинських педагогів 

експонувались на виставці методичних  матеріалів  «Реалізація  патріотичних  ідей  В.О. 

Сухомлинського в освітньому просторі Волині», з якою ознайомились учасники 

конференції. 

Науково-педагогічні працівники інституту здійснюють наукове керівництво та 

консультування дослідно-експериментальної діяльності закладів освіти, зокрема, 

комунального закладу «Луцька загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 19 Луцької 

міської ради Волинської області» з теми «Національне виховання особистості в умовах 

полікультурного середовища» (2017–2022 роки).; комунального закладу «Луцька 

загальноосвітня школа І–ІІ ступенів № 11 – колегіум Луцької міської ради» з теми 

«Формування національної свідомості учнів шляхом інтеграції мистецьких дисциплін» 

(2017–2022 роки). 

Краєзнавство стало складником освітнього процесу на курсах та інших формах 

підвищення кваліфікації вчителів різних фахів. 

Проводяться семінари-тренінги з курсу «Культура добросусідства» (ВІППО), з 

громадянської освіти в рамках реалізації проєкту «Демократична школа» (на базі 

Баївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів (05.2019 р.), «Музично-фольклорна 

спадщина українського народу як ресурс формування патріотизму учнів» (ВІППО). 

Вчителька історії ЗОШ І–ІІІ ст. с. Дубечне Старовижівського району, член 

Всеукраїнської  асоціації  викладачів  історії  та  суспільних  дисциплін  «Нова  Доба» Л. 

Махун активно залучає колег до опанування методикою громадянського виховання 

учнів на основі вивчення історії рідного краю. Семінар-тренінг для вчителів суспільних 

дисциплін «Методичні особливості організації пошуково-проєктної роботи на основі 

місцевої історії», проведений нею у ВІППО, збагатив педагогів новими формами роботи. 

Структурні підрозділи інституту забезпечують різні напрями роботи з педагогами. 

Відділом виховної роботи ВІППО «розроблено організаційно-змістову модель 

підготовки педагогів до національно-патріотичного виховання, визначено орієновні 

організаційно-змістові напрями методичної роботи патріотичного виховання учнів, 

зокрема, «Сучасна теорія і практика патріотичного виховання учнів», «Закономірності, 

принципи, підходи та системи патріотичного виховання», «Фахова та функціональна 

готовність педагогів до національно-патріотичного виховання учнів», «Сучасні 

педагогічні технології та новації у патріотичному вихованні зростаючих громадян 

України» [2, с. 139]. 

Педагоги області мають багатий досвід здійснення національно-патріотичного 

виховання учнів, який вивчається, узагальнюється, поширюється і впроваджується через 

систему методичних заходів, що проводяться як у ВІППО, так і у навчальних закладах, 

де працюють його носії. Плідною є співпраця інституту з НВК «Гімназія 
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№ 14 ім. В.О. Сухомлинського» м. Луцька (директор М.М. Кардаш, заслужений вчитель 

України), на базі якої діє Школа перспективного педагогічного досвіду, що забезпечує 

поширення авторської системи формування національної самосвідомості учнів, батьків, 

учителів «Корінням – в етнос, гіллям – у світову цивілізацію». 

Система наукових, освітніх, методичних заходів краєзнавчого спрямування 

допомагає педагогам оволодіти технологіями національно-патріотичного виховання 

учнів. 
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УДК 811.161.2 ՚27:808(073) 

Оксана Орлова 

УДОСКОНАЛЕННЯ КУЛЬТУРИ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ 

НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

Вершиною лінгвістичного навчання студентів-нефілологів є дисципліна 

«Українська мова за професійним спрямуванням». Згідно з програмою відбувається 

удосконалення всього мовного матеріалу, що стосується норм сучасної української 

літературної мови, основ культури української мови, стилів сучасної української мови, 

ділових паперів, професійної та наукової комунікації. Для майбутнього фахівця будь- 

якої спеціальності важливо навчитися правильно спілкуватися у процесі 

усномовленнєвої діяльності. Для цього потрібно володіти усіма правилами професійної 

комунікації: бездоганно володіти нормами української мови, правилами мовленнєвого 

етикету, засобами логіко-емоційної виразності, дотримуватися комунікативних якостей 

мовлення, уміти доцільно й доречно їх використовувати у практиці діалогічного 

спілкування. 

Основними формами діалогічного спілкування є професійно спрямована 

міжособистісна бесіда, розмова, обговорення; важливе уміння брати участь в інтерв’ю, 

культурно вести суперечку тощо. В усіх формах діалогічне мовлення студентів- 

нефілологів має бути естетично культурним, тому відбувається повторення матеріалу 

про культуру мовлення в житті професійного комунікатора, мовленнєвий етикет 

співрозмовників, використання невербальних засобів діалогічної комунікації. 

Теоретичний блок опрацювання культури фахового діалогування передбачає 

https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-16062015-641
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-16062015-641
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-16062015-641
https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-vnesennya-zmin-do-nakazu-ministerstva-osviti-i-nauki-ukrayini-vid-16062015-641
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ознайомлення студентів з: 1) особливостями усного мовлення, 2) індивідуальними та 

колективними формами фахового спілкування, 3) основними видами та функціями бесід, 

4) стратегіями поведінки під час ділових бесід, 5) співбесідою із роботодавцем, 

6) особливостями дистанційного спілкування (етикет телефонної розмови), 

7) мистецтвом діалогічних перемовин чи дискусій [2, с. 4–5]. Ознайомлення з 

теоретичним матеріалом відбувається за допомогою проведення лекцій, у яких, крім 

названого матеріалу, подаються відомості про діалогічне мовлення, лінгвістичні 

особливості діалогічного мовлення; дотримання норм сучасної  української літературної 

мови в діалозі; комунікативні особливості діалогічного мовлення і його культуромовний 

напрям. 

Для формування умінь і навичок фахової комунікації, практичного використання 

засвоєного теоретичного матеріалу пропонується система вправ, яка полягає в 

організації завдань відповідно до загальнодидактичних принципів навчання: наступності 

і послідовності, єдності теорії та практики, практичного спрямування вивченого, 

поступового переходу від легшого до важчого тощо. 

Практичні завдання спрямовані на обговорення лекційного матеріалу, узагальнення і 

систематизацію здобутих знань, на виконання відповідних діалогічно-мовленнєвих 

комунікативних вправ тощо. Вони сприяють виробленню умінь і навичок використання 

парадигми мовленнєвоетикетних формул під час діалогування, культури сприймання 

(слухання й розуміння почутого); продукуванню діалогічних висловлювань із 

використанням форм мовленнєвого етикету, вживанням форм пошанної множини; 

проведенню професійно спрямованих бесід, обговоренню проблемних ситуацій; 

дотриманню мовленнєвої культури під час проведення ділових перемовин; виробленню 

умінь правильно вербалізувати емоційні стани (спонукання, захоплення, розчарування 

тощо) з дотриманням комунікативних якостей української мови, мовленнєвого етикету і 

правил ввічливості за допомогою системи комунікативних вправ: мовно- умовно- і 

власне мовленнєвих (за ситуацією, ілюстрацією, текстом, темою тощо) [1, с. 190]. 

Мовно-мовленнєві вправи призначені для вдосконалення мовних норм із вироблення 

культури діалогування. До них належать також вправи на дотримання мовленнєвих норм 

та імітаційні вправи. Умовно-мовленнєві вправи сприяють продукуванню діалогічних 

реплік і діалогічних єдностей. Власне мовленнєві – це ситуативні вправи, що опираються 

на природну або штучну (вербально описану) ситуацію, ілюстративні вправи 

проводяться за малюнками, серіями сюжетних малюнків, картин, побаченим фільмом 

тощо, текстові вправи продукуються за опорними художніми текстами, їхніми уривками, 

діалогічними репліками, діалогічними єдностями, тематичні вправи побудовані на 

основі запропонованої теми [1, с. 238]. 

У процесі вправляння удосконалюються навички продукування діалогічних 

висловлювань – реплік (за значенням, метою висловлювання, обсягом), діалогічних 

єдностей, діалогічних текстів; запропонованих ситуацій спілкування для побудови 
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діалогів, визначення комунікативної мети і її досягнення у процесі удосконалення 

культури діалогічного мовлення. 

Загалом усі змістові напрями удосконалення умінь і навичок культури діалогічного 

мовлення спрямовані на вироблення у студентів діалогічної комунікативної 

компетентності, яка визначається: комунікативними інтенціями (так званими 

комунікативними намірами адресанта); дотримання комунікативних стратегій, що дають 

змогу досягти необхідний результат комунікації; зворотний зв’язок у комунікації, що 

передбачає врахування психологічних особливостей адресата, його соціальної ролі у 

відповідній ситуації діалогічного мовлення; орієнтацією і підтриманням самого процесу 

діалогування; контроль власної мовленнєвої поведінки, емоцій тощо; формування 

навичок та вмінь входити в діалогічну комунікацію, проводити і завершувати її, 

контролюючи одночасно посткомунікативний ефект. 
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УДК 811.161.2՚27:808(073) 

Елеонора Палихата 

ФОРМУВАННЯ ЕСТЕТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МОНОЛОГІЧНОГО ПУБЛІЧНОГО 

МОВЛЕННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ РИТОРИКИ 

У навчальних закладах різних рівнів акредитації однією з нормативних дисциплін  є 

«Риторика», мета якої практично удосконалювати курси таких нормативних і вибіркових   

навчальних   предметів,    як   «Сучасна    українська    літературна   мова», 

«Культура мовлення», «Основи культури діалогічного спілкування», «Культури 

наукового мовлення» та інших, що сприяють формуванню естетики мовлення, естетики 

слухання   й   естетики   сприймання   почутого   з   опорою   на   «Етику»,  «Естетику», 

«Психологію», «Педагогіку». 

Мистецтво переконання реалізується з урахуванням таких риторичних понять, як 

логос, етос, пафос і топос. Логос як слово, мова, мовлення, критерій істинності 

функціонує поруч з етосом, як критерієм щирості, етичним забарвленням мовлення. 

Відповідно до критеріїв логосу й етосу відбувається формування естетичної культури 

монологічного публічного мовлення, що передбачає вивчення, закріплення, повторення, 

узагальнення і систематизацію знань про мовні норми – орфоепічні, акцентуаційні, 

лексико-фразеологічні, граматичні (морфологічні й синтаксичні), стилістичні, 

удосконалення відповідних умінь за допомогою тренувальних вправ, що укладаються до 

кожної теми. Етика й естетика публічного монологічного мовлення забезпечується 

багатством словника, орфоепічною правильністю його використання, бездоганним 

володінням способами поєднання слів у реченні, фонетико-інтонаційною виразністю, 

граматичною і стилістичною досконалістю висловлення, що залежить від 
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свідомого вибору мовних засобів, від мети, змісту й обставин спілкування. Поруч із 

виробленням етики й естетики мовлення лінгвістичними засобами важливе місце посідає 

паралінгвістика – наука, що йде у парі з лінгвістикою і своїми засобами (жестами, 

мімікою, поглядом, поставою тощо) та засобами логіко-емоційної виразності (інтонація, 

темп, тембр, гучність) допомагає переконувати, передавати почуття, ставлення до 

висловлюваного і слухачів. Культура мовлення забезпечується дотриманням показників 

мовленнєвої культури – правильності,  якій підпорядковуються інші якості мовлення – 

багатство (різноманітність), виразність, достатність, доступність, емоційність, 

логічність, образність, точність, чистота, ясність. Естетика публічного мовлення 

забезпечується формулами мовленнєвого етикету, що виражають вітання, звертання, 

побажання, вибачення, вдячність тощо і демонструють культуру спілкування мовця. 

Зв’язне мовлення під час вивчення риторики ґрунтується на теоретичних відомостях про 

текст і роботі над текстотворенням. Текстом є кожне висловлювання, що складається з 

мовних одиниць нижчих ієрархічних рівнів – речень, слів і словоформ, морфем. До 

основних ознак тексту належать: 1) тематична цілісність  і комунікативна спрямованість; 

2) зв’язність (смислові і мовні зв’язки між складовими частинами); 3) структурна 

організація: зачин, головна частина, що висвітлює часткові питання (підтеми) і сумарно 

– тему висловлювання; кінцівку (підсумок усього сказаного); 4) стильова визначеність. 

Текст є продуктом мовлення, сукупністю мовних одиниць і дій. До основних категорій 

тексту належать: комунікаційність, інформаційність, інтеграція, зв’язність, цілісність. 

На цих категоріях ґрунтується класифікація текстів: 1) за характером авторства: а) 

первинні; б) вторинні або створені на основі вторинних (конспекти, перекази); в) 

первинно-вторинні (тексти огляду літератури,   реферативного   типу,   твори);   2)   за   

способом   розгортання   змісту:   а) моноаспектні (розгортання в одній якій-небудь 

перспективі); б) багатоаспектні (розгортання в багатьох перспективах); в) тексти-

розповіді, тексти-роздум, тексти- описи; 3) за способом передачі фабули: безперервно-

фабульні (без відступів, вставок); перервно-фабульні (зі вставками, коментарями) тощо. 

Вияв змісту й форми висловлювання реалізується за допомогою моделей тексту: 

опорних слів, словосполучень, речень, що дозволяють відобразити жанр, тему, 

композицію, структуру і спосіб розгортання змісту. У монологічному тексті пафос – це 

інтелектуальне, вольове, емоційне прагнення мовця (автора), яке зачіпає струну, що 

знаходить відгук у кожному людському серці. Ці три основоположні категорії класичної 

риторики можна визначити як три важливі наукові критерії, що розвинулися дотично до 

риторики: критерій істинності (логос); критерій щирості (етос), що зачіпає мораль; 

критерій патетичний, (пафос), що збуджує пристрасті. Із часів античної риторики відомі 

стилістичні засоби (фігури): риторичні звертання, запитання й оклики, анафори, 

нагнітання слів і речень, розгорнені антитези, іронія, епітети. метафори, порівняння 

тощо. Насиченість текстів цими засобами риторичного мистецтва свідчить про 

риторизм монологічного публічного мовлення як певної форми висловлювання 
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думок (промови, доповіді, лекції) з використанням зворотів до слухачів, риторичних 

запитань, закликів, закидів, що створює риторичний стиль усного мовлення [1, с. 62]. До 

виражальних засобів риторики відносять подробиці – опис окремих фактів, деталей, 

явищ, ситуації; цитування, що посилюють вірогідність і переконливість висловлювання, 

надають йому особливого емоційного звучання; протиставлення – логічна операція над 

судженням, заміна ствердження на заперечення і навпаки та одночасна перестановка 

місцями суб’єкта і предиката з дотриманням певних правил [3]; парадокс, що засвідчує 

про різкі невідповідність, несумісність, розбіжність, нелогічність. 

Упродовж вивчення риторики студенти здобувають уміння: 1) будувати 

висловлювання з урахуванням типу і стилю мовлення, оперувати засвоєним мовно- 

мовленнєвим матеріалом; 2) повідомляти інформацію на запропоновану тему, 

увиразнюючи мовлення лексико-фразеологічними засобами; 3) спонтанно будувати й 

виголошувати тексти у природних умовах, враховуючи специфіку семантико- 

композиційних одиниць; 4) використовувати прикрашувальні фігури слова (тропи) і 

фігури думки (риторичні фігури); 5) оперувати основними поняттями про предмет 

висловлювання, логічне і гармонійне розташування його частин [2]. 

Список використаних джерел: 
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2. Палихата Е. Я. Методика навчання української мови. практикум : навч.-метод. посіб. Тернопіль 
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Ярослав Панюра, Юлія Боруцька 

ДЕЯКІ ЕЛЕМЕНТИ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

В ЕКОЛОГІЧНОМУ КОЛЕДЖІ ЛЬВІВСЬКОГО НАУ 

Перспектива і досягнення високого рівня життя – це наука, освіта, підготовка кадрів. 

За останні десятиріччя у країнах Європейського Союзу спостерігається швидка 

переорієнтація більшості національних освітніх систем від соціалізації у національній 

культурі до розробки спільної освітньої політики щодо підготовки кваліфікованих 

фахівців для життя і роботи в умовах ринково орієнтованої конкурентної глобальної 

економіки. Кращої для життя країни, як наша – немає, “симбіоз” людського, природного, 

земельного, геополітичного потенціалу України – неперевершений, але, тим не менше, 

нашим науковцям, викладачам варто їздити за кордон, бо у європейців є чому повчитись. 

А оскільки ми дбаємо про підготовку конкурентоспроможних фахівців, нам потрібно і 

своє вивчати-вдосконалювати, і переймати досвід іноземних колег. 

Отже, метою дуальної освіти є наближення якості підготовки фахівців до потреб 

сучасної економіки та вимог ринку праці, створення можливостей для навчальних 

закладів надавати випускникам найсучасніші компетенції та кваліфікації, підвищення 



  Матеріали t f міжнародної науково-практичної конференції  

121 

 

 

конкурентоспроможності як випускників навчальних закладів, так і самих навчальних 

закладів в умовах глобалізації освітніх процесів [1]. 

Навчальним планом із спеціальності 242 «Туризм» передбачено проходження 

навчальних, виробничих практик. Практичне навчання студентів є складовою частиною 

навчального процесу, ефективною формою професійної підготовки майбутнього 

фахівця, яке має за мету закріпити і поглибити знання, отримані у процесі навчання. 

Програми практик забезпечують взаємозв’язок усіх видів практик, передбачають 

безперервність формування та розвитку в студентів професійних навичок. За цією 

спеціальністю проводяться різнопланові навчальні практики. 

Основною метою краєзнавчої навчальної практики є залучення студентів до 

навчально-пошукової діяльності з туристичного краєзнавства не тільки в межах своєї 

області, а й окремого регіону своєї держави (на вибір). Дана практика потрібна, щоб 

ознайомити студентів із специфікою майбутньої спеціальності, а також сформувати 

вміння знаходити, оцінювати та синтезувати історико-туристичну інформацію регіону. 

Головно маршрути практики проходять на теренах Західної України, студенти 

відвідують етнографічні землі Галичини, Волині, Поділля, Буковини та Закарпаття вже 

впродовж декількох років. Варто зауважити, що є окремі студенти, які хочуть 

досліджувати краєзнавчі ресурси не лишень України, а й країн-сусідів, держав 

Євросоюзу, які мали змогу побачити столиці та міста країн Європи (спадщина 

ЮНЕСКО), зокрема, Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини, Австрії, Італії, Ватикану, 

Нідерландів, Бельгії, Німеччини, вивчати їхні сакральні та природні об’єкти. 

Основним завданням комплексної навчальної практики з туризму є ознайомлення 

студентів зі специфікою майбутньої спеціальності, закріплення та поглиблення знань, 

одержаних в процесі теоретичного навчання, набуття умінь і навичок, необхідних для 

їхнього застосування у виробничій діяльності. 

Метою навчальної практики «Екологічні маршрути» є застосування знань та вмінь 

щодо функціонування екологічного туризму як цілісної системи урбокомпенсаційного 

природокористування, оволодіння основами менеджменту та маркетингу екотуризму, 

вивчення історико-культурних цінностей, туристичної інфраструктури, рекреаційних 

територій, рослинного і тваринного світу, антропогенного впливу на довкілля у межах 

району, області, регіону (рис. 1). 
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Рис. 1. Природні туристичні ресурси України 

(навчальна практика «Екологічні маршрути») 

Входження України у світовий туристичний процес потребує відповідного кадрового 

забезпечення, оскільки рівень обслуговування в туризмі головно залежить від рівня 

підготовки працівників. Отож, дуальна система освіти та впровадження її у навчальних 

закладах України, зокрема в Екологічному коледжі Львівського НАУ, зможе подолати 

існуючий «теоретично-практичний бар’єр» поміж навчальним процесом і ринком праці, 

створити реальну можливість надання сучасної компетенції випускникам навчальних 

закладів і підвищити на теренах нашої держави конкурентоспроможність як випускників 

навчальних закладів, так і самих навчальних закладів в умовах сучасного попиту та 

глобалізації освітніх процесів. 

Список використаних джерел: 

1. Дернова М. Г. Дуальна модель вищої професійної освіти дорослих: європейський  досвід. Освіта 
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Ольга Приймачук 

ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ «FLIPPED CLASSROOM» У ВИКЛАДАННІ 

ДИСЦИПЛІНИ «АНГЛІЙСЬКА МОВА» 

Ситуація, яка склалася в Україні і у світі, підштовхнула педагогічну освіту стрімко 

розвиватися та шукати шляхи забезпечення ключових вмінь у засвоєнні навчального 

матеріалу. Вимушене дистанційне навчання стало викликом для всіх учасників 

освітнього процесу. Організувати якісне навчання з використанням цифрових 

технологій, надихати й мотивувати студентів виявилось зовсім не просто. 
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Самостійна робота є одним із найважливіших видів роботи студентів під час 

дистанційного навчання, зокрема для вивчення англійської мови, метою якого є розвиток 

лексичної, граматичної та фонетичної компетенції студентів. Таким чином, постає 

проблема ефективного методичного забезпечення самостійної роботи та організації її 

педагогічного супроводу для максимального досягнення кінцевої мети та цілей 

навчання. 

Аналіз останніх досліджень вітчизняних та зарубіжних авторів показав, що одним із 

перспективних підходів до організації навчального процесу є інтеграційна модель 

технологій навчання: традиційного та дистанційного, що є надзвичайно актуальним 

зараз. Процес навчання, за якого традиційні технології поєднуються з інноваційними 

технологіями електронного, дистанційного та мобільного навчання, називають 

«змішаним навчанням» (англ. Blended Learning) [2]. Враховуючи суть проблеми, яку 

викладач англійської мови бажає вирішити при застосуванні змішаного навчання, 

потрібно підібрати модель навчання, яка для цього найкраще підходитиме. Однією з 

інноваційних педагогічних технологій, яка може успішно використовуватися при 

вивченні нового матеріалу є технологія «перевернутого класу» (англ. Flipped classroom) 

[4]. «Перевернуте» навчання (англ. Flipped Learning) – це технологія здійснення процесу 

навчання, у якому передбачається, що студенти самостійно вдома за допомогою 

різноманітних гаджетів прослуховують і переглядають відеоуроки, вивчають додаткові 

джерела, потім всі разом обговорюють нові поняття і різноманітні ідеї, а викладач 

допомагає застосовувати отримані знання на практиці. Суть цієї технології зводиться до 

заміни традиційної схеми навчання «звичайний урок – домашні практичні завдання» до 

схеми «домашнє засвоєння теоретичного матеріалу, який подано в вигляді відео, схем, 

ілюстрацій, презентацій – практична робота викладача зі студентами». 

Технологія Flipped learning є досить новим явищем в освіті, проте зумовлює значний 

інтерес серед науковців, зокрема закордонних, і відображена у працях таких учених, як 

Бейкер С. (Baker Celia), Бергманн Дж. (Bergmann Jonathan), Самс А. (Sams Aaron), 

Дрісколл Т. (Driscoll Tom), Горман М. (Gorman Michael), Грін Г. (Green Greg), Маршал 

Г.В. (Marshall Helaine W.) та інших. 

Американські дослідниці Б. Уалвурд і В. Андерсон, які заохочували до застосування 

методу Flipped classroom [4], пропонують модель навчання, у межах якої студенти 

знайомляться з новим матеріалом до заняття і зосереджуються на опрацюванні 

вивченого під час заняття, що може включати завдання, пов’язані з аналізом-синтезом 

інформації, а також вирішенням проблемних завдань. Для більшої ефективності такого 

підходу вони пропонують підхід, за якого студенти виконують завдання вдома, а під час 

заняття відбуваються види діяльності, направлені на обговорення та забезпечення 

зворотного зв’язку. 

Інші науковці, що застосовують цю педагогічну технологію, Аарон Самс та Джонатан 

Бергманн наголошують на важливості методичного забезпечення Flipped 
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learning, зокрема необхідності створення відеолекцій для домашнього опрацювання 

студентами. Проте, Бергман у серії статей, присвячених цій темі, наголошує, що 

перевернуте навчання не є тотожним відеолекціям, які доступні в мережі Інтернет. 

Найголовнішим компонентом такого навчання, на його думку, є взаємодія та продумані 

види навчальної діяльності, які відбуваються вже під час заняття [2]. 

Зважаючи на особливості навчання іноземної мови у вищому навчальному закладі, 

пропонуємо приклад застосування даної технології. На початковому етапі роботи по 

технології Flipped classroom на уроці англійської мови студентам можна запропонувати 

завдання, яке викладач розміщує на платформі Moodle. Матеріал включає в себе 

формулювання завдань, термін виконання; список нових лексичних одиниць з теми для 

попереднього зняття труднощів при розумінні змісту відео-, аудіозапису; автентичне 

тематичне відео (час перегляду 2-3 хвилини); завдання для контролю розуміння змісту; 

таблиці, схеми, графіки з граматичними структурами та прикладами до уроку; 

можливості контактної форми зв’язку з викладачем. 

Як показало експериментальне впровадження технології Flipped classroom, 

з’являється можливість змінити навчальний підхід від пасивного до активного 

сприйняття, стимулюється отримання додаткових знань та їх ефективне закріплення, 

підвищується ефективність навчальних занять при одночасному зростанні ролі студента 

як суб’єкта навчально-виховного процесу. 

Аналіз передового педагогічного досвіду зарубіжних і вітчизняних педагогів показав, 

що за допомогою технологій Flipped learning розв’язується низка найважливіших 

проблем навчання – забезпечення безперервної інтенсивної навчальної комунікації за 

межами загальноосвітнього навчального закладу й активізація навчальної діяльності 

студентів, а інтерактивне навчальне середовище є незамінним компонентом цього 

процесу. 

Важливим аспектом подальшої роботи у даному напрямі є аналіз методики 

застосування моделі Flipped classroom і уникнення потенційних помилок у навчанні 

іноземних мов. 
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УДК 37.091.2:377.8(477.82) 

Надія Пушкар 

ПРОЄКТНА ТЕХНОЛОГІЯ В ДІЇ: ПОЗАНАВЧАЛЬНА ВИХОВНА ПРАКТИКА 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

Нинішнє століття ознаменувалося великими змінами в глобальному вимірі, які 

торкнулися освіти України. Перед нею стоїть завдання забезпечити здобувачів 

професійної педагогічної та повної загальної освіти якісними послугами відповідно до 

вимог МОН України. Соціум потребує професіоналів, яким доручає нинішнє покоління 

навчати, розвивати, виховувати та соціалізувати. 

Серед пріоритетів Луцького педагогічного коледжу- підготовка фахівців до роботи в 

Новій українській школі [2, с. 10], важливою складовою якої є різні види педагогічної 

практики, в тому числі позанавчальної виховної. Отримані якісні знання з педагогіки, 

психології, методик виховання, студенти успішно застосовують в роботі з дітьми 

початкової школи. Вони усвідомлюють вимоги до вчителя, передбачені професійним 

стандартом «Вчитель початкових класів загальної середньої освіти», розробленим МОН 

України і затвердженим Міністерством соціальної політики держави (2018). 

Проходячи практику в кращих закладах загальної середньої освіти, що визначені 

керівництвом коледжу, здобувачі вищої педагогічної освіти використовують інноваційні 

технології при проведенні заходів у різних формах (бесіди, усні журнали, конкурси, 

свята, години спілкування, казкові вікторини, ведуть дітей  стежками безпеки, екології 

тощо). Однією з таких педагогічних технологій є проєктна, яка базується на ідеях 

життєтворчості, компетентності, плеканні людини як творця, вільної конкурентоздатної, 

соціально мобільної особистості. Вона сприяє тісному зв’язку  теорії та практики у 

прцесі виховання, розвитку та розширення пізнавальної зони здобувача освіти. Протягом 

останнього часу зростає популярність технології в різних країнах світу. 

Найперспективнішим видом проєктної діяльності в позаурочний час з учнями початкової 

школи, з огляду на її потенційні психолого-педагогічні можливості, є колективні 

проєкти. Вони виступають інтегруючим фактором і забезпечують максимальне 

наближення до потреб життя, творчої самореалізації і конструктивної самореалізації 

особистості. 

В Україні нагромадився величезний досвід з даного питання, який використовують 

здобувачі вищої педагогічної освіти у практичній діяльності [1]. Він представлений у 

науково-методичній літературі, фахових та наукових виданнях, на сайтах Інтернету 

тощо. 

У Луцькому педагогічному коледжі видані на допомогу здобувачам педагогічної 

освіти методичні рекомендації , в яких висвітлено теоретичні та практичні основи 

проєктного підходу до виховання та розвитку молодших школярів [3, с. 4–31]. У закладах 

загальної середньої освіти м. Луцька при проходженні практики студенти мають 

можливість ознайомитися з досвідом роботи Олени Скрипчук (гімназія № 4), 
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яка стала лауреатом Всеукраїнського конкурсу з фахової майстерності, поділившись 

напрацюваннями з організації проєктної діяльності молодших школярів (2017), Тетяни 

Карабан (ЗЗСО № 9), робота якої «Проєкт як метод інтегрованого навчання молодших 

школярів» була відзначена на обласній виставці дидактичних та методичних матеріалів 

«Творчі сходинки педагогів Волині» (2018). Цікаві напрацювання є в інших закладах. 

Організовуючи проєктну діяльність здобувачів початкової освіти, студенти завчасно 

планують її, враховуючи запити та побажання учасників. Під час роботи над проєктом 

учні набувають досвіду. Вони вчаться визначати проблеми, самостійно працювати з 

джерелами інформації, діяти в команді, розвивають комунікативні навички, творчість, 

креативність, досліджують, знаходять шляхи вирішення проблеми, досягають 

поставленої мети. Тематика спрямована на громадянське, екологічне виховання, 

пізнання себе та оточення, формування цінностей тощо. 

Учитель, який володіє проєктною технологією, вважається фахівцем високої 

кваліфікації. Дуже важливо, щоб здобувачі педагогічної освіти самі освоїли цю 

технологію практично. Наведемо приклад. Ірина Кіперчук (2 курс, початкова освіта) 

розробила виховний захід за проєктною технологією «Ми – діти твої, Україно!» і провела 

його в закладі загальної середньої освіти № 1 м. Луцька. Послідовність проєктних дій 

включала визначення проблеми, мети, форми проведення, планування (що необхідно 

зробити, як узагальнити матеріали), дослідження (пошук джерел інформації, досвіду 

вчителів, вивчення особливостей дітей класу), узагальнення матеріалів (моделювання 

заходу), презентація (проведення, втілення ідеї в життя). Розробку виховного заходу 

опубліковано у збірнику VII Всеукраїнської науково- практичної конференції «Вектор 

пошуку в сучасному освітньому просторі»(2019). Проєктний підхід до проведення 

виховних заходів сприяє формуванню педагогічних якостей здобувачів вищої освіти, 

розвитку їх самостійності, творчості, руху по траєкторії зростання професійності. 

Впровадження в практику роботи з учнями початкової школи сучасних технологій 

виховання, серед яких проєктна, студенти забезпечують високий рівень виховання. 

Виходячи з вище сказаного та досвіду роботи із здобувачами педагогічної освіти під 

час позанавчальної виховної практики слід зауважити, що проєктна технологія на часі. Її 

практична реалізація дає можливість здобувачам освіти різних рівнів розвивати 

компетентності та цінності. Розуміючи важливість впровадження в практику 

інноваційних технологій, майбутні вчителі усвідомлюють, що освоєння ними проєктної 

технології – це ще один крок до професіоналізму. 
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УДК 378.046-021.68(477.82)-047.36 

Галина Романчук 

МОНІТОРИНГ РІВНЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ПЕДАГОГІВ ВОЛИНІ ДІЯЛЬНІСТЮ 

ВІППО 

Одним із пріоритетних завдань у розвитку системи освіти України у контексті 

розбудови Нової української школи є забезпечення умов здійснення неперервної освіти 

педагогічних працівників протягом усього періоду професійної діяльності. Це, і поряд з 

ним, завдання підвищення кваліфікації педагога до рівня здатності працювати в умовах 

сучасних вимог до освіти зумовило кардинальні зміни в діяльності ВІППО. 

Суттєвим елементом розвитку ВІППО є оцінка якості реалізації нових форм 

організації освітнього процесу, методичної діяльності, індивідуальної роботи з учителем 

тощо. Оперативність, об’єктивність і доступність інформації щодо змін, що 

відбуваються  в  усіх  напрямах  діяльності  ВІППО,  забезпечує  внутрішній моніторинг 

[1]. Метою моніторингу є інформаційна підтримка реалізації програми розвитку 

Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти (ВІППО); забезпечення 

суб’єктів процесу розвитку, авторів освітніх ініціатив актуальною, повною, достовірною 

і регулярно поновлюваною інформацією про зміни в громадській думці педагогів області 

щодо діяльності ВІППО; оцінка ефективності та повноти реалізації дій ВІППО щодо 

підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників; забезпечення 

формування інформаційної бази, необхідної для аналізу і прогнозу ефективного 

розвитку освітнього процесу та інших видів діяльності інституту. 

Вагомим показником ставлення суб’єкта до освітньої діяльності є задоволеність, 

тому з позицій суб’єктного підходу в практиці роботи науково-дослідної лабораторії 

соціологічних досліджень та розвитку освіти ВІППО здійснюються такі види 

моніторингу: задоволеність педагогів якістю післядипломної освіти; задоволеність 

здобувачів освіти умовами освітнього процесу та проживання у гуртожитку ВІППО; 

задоволеність учителів ефективністю діяльності методичних служб регіону тощо. 

Рівень задоволеності педагогічних працівників діяльністю ВІППО відслідковується 

лабораторією вже понад двадцять років [2]. Порівняння результатів опитування слухачів 

курсів підвищення кваліфікації впродовж п’яти років поспіль показує його зростання 

(див. табл.1). 
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Таблиця 1. 

Рік Кількість 

опитаних 

слухачів 

курсів у 
ВІППО 

Задоволені 

повністю 

Задоволені 

частково 

Незадоволе 

ні 

Не     

визначилися 

з оцінкою 

2015 2073 78,4% 20% 0,5% 1,1% 

2016 2507 89% 10,5% 0,1% 0,4% 

2017 1933 82,8% 16,6% - 0,6% 

2018 2017 94,33% 3,6% - 2,07% 

2019 1357 95,5% - 0,49% 3,96% 

 
Від січня 2020 року до початку карантину опитувались слухачі курсів підвищення 

кваліфікації (очна форма навчання (30 год.) – 671 респондент). Відзначили як комфортне 

та зручне навчання на курсах у контексті оцінок матеріально-технічного забезпечення 

освітнього процесу 96,1% респондентів. Задоволення курсами в цілому виявили 95,7% 

опитаних учителів (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Розподіл відповідей на запитання «Чи задоволені ви підвищенням кваліфікації?» 

 

Упродовж лютого-березня 2020 року опитано також 130 слухачів курсів 

підвищення кваліфікації вихователів закладів дошкільної освіти, які навчались на 

двотижневих курсах (чотири групи, два потоки). Організацією та проведенням курсів 

підвищення кваліфікації задоволені 93% респондентів, 7% – задоволені частково. 

Відзначили, що освітній процес курсів підвищення кваліфікації забезпечив підвищення 

їх професіоналізму у площині освітньої програми, за якою здійснює освітній процес 

заклад дошкільної освіти, де вони працюють, 95,3% респондентів. 

З уведенням карантину через COVID-19 освітній процес та всі методичні заходи у 

ВІППО відбуваються в онлайн-режимі. Так само здійснюється й опитування учасників 

інших форм підвищення кваліфікації. Масив опитаних складає 189 респондентів (рис. 

1% 
3.3% 

так 95,7% 

 
ні 1% 

 
не визначилась(вся) з 

оцінкою 3,3% 

 95.7% 
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2). 

Рисунок 2. Розподіл відповідей на запитання «Чи задоволені ви підвищенням кваліфікації?» 

 

Особливістю опитувань 2020 року варто відзначити збільшення активності у 

відповідях на відкриті запитання у порівнянні з минулими роками. Ми поставили 

запитання, які заняття були найбільш пізнавальними та корисними, які теми занять були 

малозначимими та що варто додати у зміст навчальних програм. На перше запитання 

відповіло 72% респондентів, на друге – 17% і на третє – 33%. Побічно це вказує на те, 

що того, що сподобалось було більше, ніж того, що не сподобалось, проте хотілося б 

бачити більшу активність у відповідях на запитання щодо поновлення змісту навчальних 

програм підвищення кваліфікації. 

Вивчення громадської думки здобувачів післядипломної освіти дозволяє 

реалізовувати їх потреби, використовуючи інноваційні підходи в організації діяльності 

ВІППО. 
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Всеукраїнської наук.-практ. конф. (Луцьк, 29-30 березня 2005 р.). Луцьк:  ВІППО,  2005.  129 с. 

 

УДК 316.6-057.87 

Тетяна Федотова 

ОСОБЛИВОСТІ ВИЯВУ ДОВІРИ У СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ 

Стрімкі зміни, що відбуваються в українському суспільстві та світі загалом, 

руйнують звичний уклад життя та зумовлюють не лише зростання нервово-психічного 

напруження, а й, змінюючи акценти у сприйманні інформації та ментальному її 

осягненні, формують певний рівень недовіри в системах відносин «людина-людина» та 
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«людина-суспільство». 

Мета статті – полягає у теоретичному аналізі проблеми довіри у психологічній 

літературі та емпіричному з’ясуванні особливостей її вияву в студентів-психологів. 

Проблемою довіри займається значна кількість науковців, в різні періоди вона постає 

предметом наукових пошуків філософів, психологів, соціологів, політологів та 

представників інших галузей наук. Підґрунтям сучасних уявлень про природу довіри 

виступили праці У.Дюркгейма, Р.Мертона, М.Вебера, Т.Парсонса та інших. У 

психологічній науці феномен довіри, фактори її формування та складові представлені у 

напрацюваннях Б.Поршнєва, В.Ядова, Т.Скрипкіної, А.Купрейченко, Є.Ільїна. 

Е.Еріксона та інших. Зокрема, Б. Поршнєв стверджує, що довіра – це вихідне 

психологічне відношення між людьми [1]. Е. Еріксон визначає довіру людини до світу 

базовою  соціальною  установкою  особистості  [4].  Згідно  диспозиційного  підходу   В. 

Ядова, свідомість людини на різних рівнях психічної діяльності регулюється набором 

настанов на дію. Тому довіра, як акт свідомості, також формується на рівнях регуляції 

психічної діяльності (імпульсивний рівень – несвідома довіра, об’єктивація – свідоме 

зародження довіри в конкретній ситуації; рівень соціального становлення особистості – 

довіра функціонує як вольова категорія, в межах якої настанова на довіру виступає 

концепцією життя ) [5]. 

У довірі/недовірі істотного значення набувають ірраціональні фактори, саме тому 

науковці впевнені, що цей феномен тісно пов’язаний з вірою [2]. Т. Скрипкіна 

наголошує, що в основі віри, як переконання, лежить акт прийняття чого-небудь як 

істини без взаємодії з об’єктом віри. Тоді як довіра містить характеристики, які часто 

пов’язані з невизначеністю ситуації і відсутністю гарантії, що вона виправдається, та 

пов’язана з реальними об’єктами (людьми, інформацію тощо) [3]. 

З метою з’ясуванні особливостей вияву довіри в студентів-психологів було 

проведене пілотажне дослідження із застосуванням наступних методик: методики 

вивчення довіри/недовіри особистості до світу, інших людей та себе (А. Купрейченко); 

методики «Шкала підозрілості» (Е. Ільїн та П. Ковалев) та тесту Т. Лірі. Вибірку 

досліджуваних склади студенти І-ІІ курсів факультету психології та соціології 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Кількість 

опитаних 43  особи.  Діагностовані  були  поділені  на  дві  групи:  група  1  –  студенти І 

курсу (17 осіб); група 2 – студенти ІІ курсу (26 осіб). Усереднені показники 

діагностованих за методикою вивчення довіри/недовіри особистості до світу, інших 

людей та до себе (А.Купрейченко) зображено на рис.1. 
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Рис.1 Середньогрупові результати діагностованих за методикою вивчення 

довіри/недовіри особистості (А.Купрейченко) 
Примітка: 1 – довіра до світу; 2 – довіра до інших людей; 3 – довіра до себе 

 
Як видно з рис.1 усереднені показники діагностованих є такими: 

– опитані першої групи (студенти першого курсу) демонструють високі результати 

за шкалою довіри до себе (Х сер =22,6), низькі – за шкалами довіри до світу (Х сер. = - 

2,6) та довіри до інших людей (Х сер. = -3,2); 

– у другій групі (діагностовані другого курсу) було визначено високий показник за 

шкалою довіри до себе (Х сер. = 22,5), проте низькі – за шкалами довіри до світу (Х сер.= 

3,2) та довіри до інших (Х сер. =2,4). 

Порівнюючи результати діагностованих груп за методиками «Шкала підозрілості» 

(Е. Ільїн та П.Ковалев) та тестом Т.Лірі можна визначити наступне: 

 у респондентів першої групи є значно вищими показники за шкалами всіх 

проведених методик, а саме: підозрілості (Хсер.=5 – в групі 1, тоді як в групі 2 – 

Хсер.=3,1), скептицизму (Хсер.=6,7; Хсер.=3,9, відповідно) та залежності (в першій групі 

Хсер.=7, а в другій групі – Хсер.=4,5); 

 проте, якщо показники в другій групі за трьома шкалами (підозрілість, скептицизм 

та залежність) знаходяться в діапазоні низького значення, а шкала конформізму – 

середнього, то в діагностованих першої групи результати за шкалами підозрілості, 

скептицизму та залежності знаходяться в діапазоні середнього значення, а за шкалою 

конформізму – високого значення. 

Отже, можна попередньо говорити про те, що в студентів-психологів високий 

рівень довіри до себе, проте в респондентів першого курсу рівень довіри до світу та 

інших людей є нижчим, ніж в студентів другого курсу. Те саме стосується й показників 

скептицизму, залежності та підозрілості. Ймовірно це пов’язано зміною умов навчання, 

вступом до ВНЗ та прийняття відповідальності за себе. 

Список використаних джерел: 

1. Ильин Е.П. Психология доверия. СПб. : Питер, 2013. 288 с. 

2. Купрейченко А.Б. Психология доверия и недоверия. Москва: Институт психологи РАН, 2008. 

571 с. 

3. Скрипкина Т.П. Доверие к себе как условие развития личности. Вопросы психологии. 2001. №1. 

С. 95-103. 

4. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб. : Питер, 2003. 608 с. 

40 

20 

0 

-20 група 1 група 2 

1-до світу 

2-до інших 

3-до себе 



  Матеріали t f міжнародної науково-практичної конференції  

132 

 

 

5. Ядов В.А. Саморегуляция и прогнозирование социального поведения личности: 

диспозиционная концепция. 2-е расширенное изд. Москва : ЦСПиМ, 2013. 376 с. 
 

УДК 908:172.12-057.87 

Альона Фарина 

КРАЄЗНАВЧА ПОШУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО 

КОЛЕДЖУ У ФОРМУВАННІ ГРОМАДЯНСЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

Під громадянською компетентністю розуміємо насамперед здатність орієнтуватися у 

проблемах сучасного суспільно-політичного життя в Україні, а також розуміти 

наслідковість і специфіку таких явищ і процесів у минулому. 

У підготовці фахівця освітньої сфери цей аспект особливо важливий, адже педагогу 

доведеться застосовувати набуті знання про громадянське суспільство, захищаючи 

права і свободи учнів початкової школи. 

У Луцькому педагогічному коледжі формування громадянської компетентності 

студентів постає серед цілей функціонування студентського наукового товариства 

«Академія». Пошукова робота має місце за такими умовними напрямами: минуле і 

сучасне роду, життєвий досвід предків; земляки – учасники Революції Гідності; 

збереження пам’яток місцевого значення; ґендерна рівність; глобальні проблеми 

суспільства. 

Генеалогічна тематика знаходить свою нішу в рамках конкурсу науково- 

дослідницьких робіт «Суспільство XXI століття очима молоді», що з 2012 року 

проводиться кафедрою суспільних дисциплін. Потужною джерельною базою 

вирізняється робота «Нариси з історії та сьогодення роду Лахтюків (XVIII–XXI ст.)». У 

висновках авторка підсумовує вагу своєї праці: «…зрозуміла, що мій рід працював на 

моє ім’я більше двох століть, тому дослідження – один із шляхів віддати належне 

предкам» [1]. 

Низка розвідок присвячено долі предків студентства, яка переплетена з суспільно- 

політичними катаклізмами, зокрема Голодомором, Другою світовою війною, 

Голокостом, засланням до Сибіру, депортацією тощо. Непересічними за вміщенням 

інтерв’ювань є напрацювання «Знання історії роду – данина поколінню депортованих у 

Другій світовій війні», «Мікроісторія як спосіб виховання молоді в дусі єдності з 

минувшиною народу», «Сибір крізь долю волинянки» [4]. 

У силу сучасних буремних реалій в Україні студенти коледжу не залишають поза 

увагою подвиг тих, хто боронив майбутнє держави й через те загинув. Маємо численні 

ініціативи у дослідженні життєвого шляху земляків-героїв. Це втілилось у доробках 

«Волинське обличчя Небесної Сотні: Едуард Гриневич», «Памʼяті Сергія Климчука: від 

Майдану до АТО», «Василь Лаврись: гордість і біль Стрия», «Запорізьке козацтво та 

збройні сили України: образ воїна очима студентства» та інші [1; 3]. 

Окремий напрям пошуково-дослідницьких спроб студентів – звернення до пам’яток 

культури, минувшини установ, населених пунктів. Завдяки роботі з 
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локальними архівами з’явилися цікаві матеріали «З історії та сьогодення Іоанно- 

Богословської церкви с. Заброди Ратнівського району», «З історії школи села Оленине, 

що на Камінь-Каширщині», «Олицький палац Радзивіллів у спогадах старожилів», 

«Кортеліська трагедія у свідченнях очевидців», «Зниклий в історії Трохимбрід» [3].  

Зміна ролі жінок в суспільстві в останній чверті ХХ століття зумовила появу 

гендерних студій. Основним об'єктом гендерних досліджень студентів коледжу є жінка 

та соціальні відносини між статями: «Жінки-історикині в українській науці», «Жінка- 

священик: досвід України та світу», «Жінка та археологія: сумісність понять», «Хобі 

сучасної жінки: погляд студентства», «Вибір фаху за вподобаннями: гендерний аспект», 

«Трансгендерність в Україні: шанси на сприйняття», «Гендерний компонент у системі 

вищої освіти» [2]. 

Завше були і є обговорюваними глобальні проблеми сучасності. Темами 

напрацювань у цій ділянці стали: «Мобільні технології та їхня роль у житті людини», 

«Булінг у школі: поняття нове, явище усталене», «Безробіття в Україні як соціальна 

проблема»,   «Взаємини   викладача   і   студента   як   особливе   поле   комунікації», 

«Масштабна еміграція українців як загроза існуванню держави», «Ігроманія та 

лудоманія – хвороби 21 століття», «Сучасні церковні протиріччя як загроза поляризації 

суспільства», «Жінки на війні: за і проти» [3]. 

Краєзнавча пошукова робота посідає чільне місце у сфері зацікавлень студентства, 

адже так чи інакше результати досліджень у даній площині торкаються життя 

суспільства, частиною якого є сам здобувач освіти. 

Список використаних джерел: 
1. Гарбарук А. «Мікроісторія» у дослідженнях студентів Луцького педагогічного коледжу. 

Педагогічне краєзнавство Волині: Матеріали науково-практичної конференції (29 бер. 2018 р.) / Упор. 

О. Юринець, Б. Шахраюк. В.-Волинський: ВВПК, 2018. 256 с. С. 42–46. 

2. Гендерні студії: матеріали доповідей учасників VI міжвузівського науково-практичного 

семінару (17.04.2019 р., Луцький педагогічний коледж) / упор. Г. І. Єрко, Т. Й. Жалко. Луцьк: 

Волиньполіграф, 2019. 124 с. 

3. Методологічні та методичні проблеми викладання соціально-економічних дисциплін у 

сучасному освітньому процесі : Матеріали доповідей (тез, статей) учасників VІII науково-практичної 

конференції (21 листопада 2019 року) / упор. А. С. Фарина, Т. Й Жалко. Луцьк, 2019. 302 с. 

4. Фарина А. Мікро- та усноісторичний підхід до вивчення історії в Луцькому педагогічному 

коледжі. Фахова передвища освіта. 2019. № 1 (48). С. 74–77. 
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Ірина Чемерис 

ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА ЯК ПЕДАГОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН 

Процес інклюзивної освіти в різних країнах світу відбувається по-різному, з 

урахуванням конкретних соціально-культурних умов і політичних пріоритетів держави. 

Кожна людина, незалежно від стану здоров’я, наявності фізичного чи інтелектуального 

порушення, має право на одержання освіти, якість якої не різниться від якості освіти 

здорових людей. 

Одним з найважливіших завдань соціалізації особистості є її інтеграція в 
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різноманітні соціальні інститути. Якість освіти в першу чергу пов’язана із задоволенням 

потреби кожної людини в ефективній соціалізації, тобто набутті засобів вибудовування 

особистої, професійної та громадської діяльності в суспільному житті. Як відомо, 

соціалізація здійснюється в трьох основних сферах: діяльність, спілкування  і 

самосвідомість. При інклюзивному навчанні відбувається повноцінне та ефективне 

наповнення цих сфер соціалізації учня з особливими потребами. Дитина з особливими 

потребами- не пасивний член суспільства, а особистість, яка має право на задоволення 

власних соціальних потреб. Рівень підтримки, гуманізм та терпимість у ставленні до 

дітей з особливими потребам, можливість надати їм доступну та якісну освіту- показники 

ступеня розвитку суспільства, в якому вони живуть. 

Інклюзивна освіта (інклюзія – inclusion (англ.) – залучення), передбачає створення 

освітнього середовища, яке б відповідало потребам і можливостям кожної дитини, 

незалежно від особливостей її психофізичного розвитку. Реалізація ідеї інклюзії як 

однієї з провідних тенденцій сучасного етапу розвитку національної системи освіти 

жодною мірою не означає згортання існуючої диференційованої системи спеціальної 

освіти. Ефективне інтегрування можливе лише в умовах постійного удосконалення 

систем загальної та спеціальної освіти, ліквідації наявних кордонів між ними [2, с. 190]. 

Аналіз історико-філософської і науково-методичної літератури дозволяє виділити 

основоположні характеристики інклюзивної освіти як соціально-педагогічного 

феномену: 

– інклюзивна освіта – історичний процес переходу від ексклюзії (виключення), 

сегрегації (розділення) та інтеграції (з’єднання) до інклюзії (включення), що веде до 

розвитку інклюзивного суспільства; 

– інклюзивна освіта як соціальний феномен включає такі складові: філософські 

основи, цінності та принципи інклюзії, індикатори успіху, постійна участь і критична 

оцінка; 

– в інклюзивному процесі сама система освіти підлаштовується під потреби дитини 

з особливими освітніми потребами, враховуючи індивідуальні особливості розвитку 

кожної дитини; 

– інклюзивне середовище забезпечує розвиток усіх суб’єктів інклюзивного 

освітнього процесу (у тому числі дітей з особливими освітніми потребами та їх здорових 

однолітків); 

– винятковою особливістю інклюзивної освіти вважається її ідеологія, яка виключає 

будь-яку дискримінацію дітей, забезпечуючи рівне ставлення до усіх людей, але 

створюючи особливі умови для їх особливих потреб [4, с. 210]. 

Основними принципами процесу освіти учнів «зі особливими потребами» є 

принципи децентралізації, нормалізації й інтеграції. Діти з особливими освітніми 

потребами мають отримувати будь-яку додаткову допомогу, яка може знадобитися їм 

для забезпечення успішності процесу навчання. Вони є найбільш ефективним засобом, 

який гарантує солідарність, співучасть, взаємоповагу, розуміння між дітьми з 
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особливими потребами та їхніми ровесниками. 

Інклюзивна освіта виходить з того, що кожна дитина – неповторна і унікальна 

особистість зі своїми інтересами, здібностями і потребами, що вимагає індивідуального 

підходу в процесі навчання і гнучкості у розробці навчальних програм, які б враховували 

ці особливості. Індивідуальний підхід вимагає від учителя високого професіоналізму, що 

включає в себе такі якості, як етичність, гнучкість, делікатність, уміння почути і 

зрозуміти іншого. Крім того, інклюзивна освіта формує свою власну шкалу цінностей 

(аксіологія), де ключовими є наступні принципи: кожна людина, незалежно від 

здібностей і досягнень, має право на освіту, самовираження і особистий прогрес [1, с. 

20–29]. 

Згідно зі ст. 3 Закону України про освіту в Україні створюються рівні умови доступу 

до освіти. Дітям з особливими освітніми потребами, як і всім іншим, гарантовано право 

на доступ до освіти, на можливість отримувати досвід і знання [5]. 

Отже, впровадження інклюзивної освіти має багато переваг, і її розвиток став одним 

з пріоритетів «Нової української школи». Та потрібно докласти чимало зусиль, щоб 

усунути ті недоліки, що заважають повноцінному навчанню дітей з особливими 

потребами. Адже інклюзивне навчання – це перший крок до того, щоб така дитина стала 

частиною соціуму й могла розвиватися як особистість. 
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РОЗДІЛ ІІІ 

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ 

КОМУНІКАЦІЙ, КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПСИХОЛОГО- 

КОНСУЛЬТАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

УДК 004.9:640.45 

Ігор Антонюк, Юрій Каун 

АВТОМАТИЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА СФЕРИ 

ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Вступ. Мале підприємництво є органічним структурним елементом ринкової 

економіки. Послуга є специфічним товаром, а сфера обслуговування є соціально- 

економічною системою, розвиток якої визначається функціонуванням двох 

структур: матеріально-речової (будівлі, устаткування, споруди) і особистісної 

(робоча сила). Визначальними чинниками розвитку сфери послуг є науково- 

технічна революція й структурно-технологічна перебудова матеріального 

виробництва. Так науково-технічна революція стимулює вихід на ринок широкого 

спектру нових послуг, пов’язаних з інформаційними технологіями, 

комп’ютеризацією, новими способами комунікацій. 

Метою дослідження є аналіз можливостей автоматизації малого підприємства 

сфери послуг. 

Основний зміст і результати роботи. Салони краси існують досить давно. 

Сьогодні клієнтам пропонують не лише зробити різноманітні зачіски, а й надати 

ряд інших послуг, таких як масаж, манікюр та педикюр, догляд за обличчям тощо. 

Основними послугами салону краси є: 

 перукарські послуги (чоловіча, жіноча, дитяча стрижка); 

 манікюр та педикюр (догляд, нарощування, дизайн, корекція); 

 косметологічні послуги (догляд за шкірою і чистка обличчя, догляд за 

бровами, догляд за віями, епіляція, демакіяж, пілінг); 

 догляд за шкірою тіла; 

 солярій; 

 продаж косметичних засобів; 

Очевидно, що автоматизація самих технологічних процесів викликає 

складнощі (рівень розвитку технічних засобів), тому краще зупинитися на 

автоматизації супутніх процесів. 

Автоматизувати можливо наступні групи супутніх процесів: 

Функції CRM-системи: 
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 Ведення бази клієнтів; 

 Попередній запис, онлайн-запис; 

 Система нагадувань; 

 Розсилка SMS та e-mail повідомлень клієнтам; 

 Звіти по клієнтах (статистика відвідування, завантаження робочих місць, 

продажі, рейтинг клієнтів, повторне звернення клієнтів до майстрів); 

 Проведення маркетингових заходів для утримання/залучення клієнтів, а 

також підвищення рівня сервісу та якості послуг, що надаються; 

 Проведення опитувань; 

 Аналіз ефективності реклами. 

Облік товарів і матеріалів на складі: 

 Планування потреб у номенклатурі; 

 Контроль критичних залишків, як у майстра, так і на складі; 

 Повний цикл складських операцій за товарами і матеріалами; 

 Передача матеріалів майстру під звіт; 

 Списання матеріалів за нормами під час надання послуг; 

 План-фактний аналіз витрат матеріалів; 

 Роздрібний продаж товару клієнтам; 

 Заповнення документів із використанням терміналу збору даних; 

 Оцінка складських запасів у закупівельних або роздрібних цінах. 

Управління персоналом: 

 Планування графіку роботи майстрів; 

 Відображення фактично відпрацьованого часу роботи майстрів; 

 Управлінський розрахунок зарплати (; 

 Ведення взаєморозрахунків із співробітниками; 

 Звіти по співробітниках (план-фактний аналіз робочого часу, продажі 

співробітників, рейтинг співробітників по залученню і утриманню клієнтів і багато 

інших.) 

Система підвищення лояльності клієнтів: 

 Дисконтні картки; 

 Накопичувальні знижки; 

 Бонусна система з нарахуванням на особистий рахунок клієнта; 

 Надання знижки у вигляді відсотка, суми чи подарунка; 

 Подарункові сертифікати. 

Облік грошових коштів: 

 Касові та банківські операції; 

 Завантаження банківських виписок із систем “Клієнт-банк”; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BA%D0%B0
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 Облік оплати послуг банківськими картами; 

 Особові рахунки клієнтів. 

Аналіз діяльності салону: 

 Контроль роботи салону через Інтернет; 

 Статистика відвідування салону, структура продажів і запасів; 

 Аналіз ефективності роботи персоналу; 

 Розрахунок собівартості; 

 Фінансовий результат діяльності салону; 

 Отримання керівництвом салону звітів щодо виручки та прибутку за 

допомогою SMS або e-mail повідомлень. 

І основним є автоматизація робочого місця менеджера по роботі з клієнтами, 

який здійснює роботу з клієнтами, підбір та обґрунтування стилю клієнта та, 

відповідно, послуг. Ця автоматизація здійснюється програмно та підбором 

відповідного обладнання. 

Висновки. Проведений аналіз напрямів і супутніх процесів автоматизації 

салону краси. 

 

УДК 159.925+316.624 

Єлизавета Гладковська, Тамара Дучимінська 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ОЗНАК АГРЕСИВНОСТІ, ЇЇ ФОРМ І ТИПІВ У 

ПІДЛІТКОВОМУ ВІЦІ 

Агресивність є ситуативним станом, який характеризується афективними 

спалахами гніву чи злості та імпульсивними проявами поведінки, спрямованими 

на об’єкт, що став причиною агресії. Під агресією мається на увазі будь-яка 

навмисна дія у фізичній або словесній формі, спрямована на спричинення шкоди, 

втрати та болю іншим людям або самому собі. Агресивна поведінка підлітка може 

бути спричинена незадоволенням собою або своїм оточенням, жорстоким 

поводженням з ним, впливом соціуму та іншими факторами. 

У психологічній літературі висвітлені фундаментальні теоретичні та 

експериментальні дослідження агресії (Р. Аткінсон, А. Бандура, Р. Берон, Д. 

Річардсон); форм агресії та її проявів (Е. Фромм); види агресії та її дослідження (А. 

Басс, А. Дарка); причини, наслідки та контроль агресії (Л. Берковіц); діагностика, 

профілактика та корекція агресії ( І. Фурманов, Т. Рум’янцева), мотиви агресії (Дж. 

Каган). 

Метою роботи є аналіз ознак агресивності, її типів та форм у підлітковому 

віці. 
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У сучасному світі підліткова агресія є поширеним явищем і може проявлятись 

у будь-яких аспектах, а саме вдома, у школі, на вулиці, з друзями або навіть 

малознайомими людьми. Підлітковий вік є досить суперечливий, багато батьків не 

розуміють поведінку підлітків у цьому віці, не розуміють, чому їхня дитина раптом 

стала впертою, егоцентричною, свавільною та агресивною. Така поведінка показує 

незадоволення потреб підлітка, або є способом відстоювання своїх меж та прав.  

Більшість дослідників агресії виокремлюють її типи і форми, серед яких 

вирізняють вербальну й невербальну агресію, пряму – непряму, активну – пасивну, 

ворожість та ін. Формами вербальної або словесної агресії є: обзивання, настирні 

скарги, зухвалість по відношенню до дорослих або однолітків, висміювання, 

кoлючі зауваження з метою викликати в іншої людини неприємні емоції тощо. 

Формами невербальної агресії є фізична й нефізична. Фізична агресія – це 

безпосереднє завдання болю іншим людям, вона також має два варіанти. Перший 

– це псування оточуючих предметів, а другий – це спричинення болю за допомогою 

фізичного нападу: різного роду удари, штовхання, підніжки, щипання, кусання, 

дряпання, викручування рук, удари різними предметами тощо [2]. 

Л. Семенюк на основі аналізу документації шкіл, бесід з вчителями, батьками, 

відносини кожного конкретного підлітка з однолітками, дорослими, його 

особливості, погляди, сторони поведінки в процесі тестування, анкетування, 

обстеження дітей за допомогою опитувальників, дозволили їй виділити чотири 

групи підлітків. 

Перша група – це підлітки з стійким комплексом аномальних, аморальних, 

примітивних потреб, що мають деформацію цінностей i відносин, вони прагнуть 

тільки до споживчого життя. Їм властиві егоїзм, байдужість до переживань інших, 

відсутність авторитетів, цинізм, озлобленість, грубість. У їхній поведінці 

переважає фізична агресивність. 

Друга – підлітки з деформованими потребами i цінностями, що мають більш 

менш широке коло інтересів, відрізняються загостреним індивідуалізмом, охочі 

зайняти привілейоване положення за рахунок утиску слабших i молодших. 

Прагнення до застосування фізичної сили у них ситуативне i лише проти тих, хто 

слабкіший. 

Третя група – це підлітки з конфліктом між деформованими і позитивними 

потребами, їм властиві однобічність інтересів, брехливість. У їхній поведінці 

переважають непряма і вербальна агресія. 
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Остання група – підлітки, із слабо деформованими потребами, відсутністю 

певних інтересів і дуже обмеженим колом спілкування, відрізняються безвіллям, 

недовірливістю, мстивістю [4]. 

Науково обґрунтованими і досить цікавими для батьків, педагогів, психологів 

є характеристики форм агресивних реакцій, які виділили А. Басс та А. Дарка: 

1. Фізична агресія – використання фізичної сили проти іншого лиця. 

2. Вербальна агресія – вираз негативних почуттів як через форму (крик, 

сварка) так і через зміст словесних звертань іншим особам (погроза, прокляття). 

3. Непряма агресія – використання проти інших осіб пліток, жартів, та ні на 

кого не спрямовані та неупорядковані вибухи люті (крик, тупання ногами, биття 

кулаками по столу або стіні та ін.). 

4. Негативізм – опозиційна форма поведінки, спрямована проти авторитету та 

керівництва, яка може наростати від пасивного опору до активних дій проти вимог, 

правил, законів. 

5. Роздратування – схильність до роздратування, готовність при найменшому 

збудженні вилитися в різкість, грубість. 

6. Підозрілість – схильність до недовіри та обережного відношення до людей, 

впевненість що навколишні мають намір заподіяти шкоду. 

7. Образа – виявлення заздрості та ненависті до навколишніх, зумовлені 

почуттям гніву, незадоволеність кимось або усім світом за дійсні або вигадані 

страждання. 

8. Аутоагресія – почуття провини, відношення і дії спрямовані на себе та 

навколишніх, які виникають з можливого переконання самого досліджуваного в 

тому, що він є поганою людиною [1]. 

На розвиток агресивності підлітка можуть впливати: сім’я, насильство або 

травматичні подій, психічні розлади або проблеми зі здоров’ям, залежність від 

алкоголю або наркотичних засобів, тиск з боку оточення, неприйняття підлітка 

однолітками, мас-медіа. Також й природні особливості його темпераменту, 

наприклад, збудженість та сила емоцій, які сприяють формуванню таких рис 

характеру, як схильність до роздратувань, запальність, невміння стримувати себе, 

низька або завищена самооцінка. 

Агресивна поведінка підлітків, на думку С. Шабанова, постає як спосіб 

задоволення потреби у спілкуванні; самовираження та самоствердження; реакція 

на неблагополучну ситуацію, що склалася у сім’ї, та на жорстоке ставлення з боку 

батьків; досягнення значущої мети. Тобто, у підлітковому віці агресивна поведінка 

являє собою своєрідний захисний механізм [5]. 
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Ю. Можгинський виділив, що агресія підлітків має певні особливості: 

1. Жертвами агресії стають близькі люди – рідні, друзі. Це, свого роду, 

феномен «самознищення», оскільки такі дії спрямовані на руйнування 

споріднених зв’язків – життєвої основи існування людини. 

2. Далеко не всі агресивні підлітки виховуються в неблагополучних родинах, 

багато хто з низ, навпаки, мають заможних і турботливих батьків. 

3. Агресія часто виникає без реального приводу [3]. 

Таким чином, агресивна поведінка може виявлятись у вербальній або 

невербальній формі, а також у певних агресивних реакціях. В результаті 

досліджень вчених було виділено чотири групи підлітків, у яких переважає певний 

тип агресії. На розвиток агресивності підлітка впливає багато чинників, одними з 

яких є сім’я, тиск з боку близького оточення, психічні розлади, проблеми зі 

здоров’ям, вплив алкоголю або наркотиків, тип темпераменту та інші. 
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УДК 659.1:81'373.612.2(477) 

Тетяна Жалко, Оксана Муляр 

МЕТАФОРИЧНА ОБРАЗНІСТЬ ЯК СКЛАДНИК РЕКЛАМНОЇ 

ТВОРЧОСТІ 

Проблема дослідження рекламного образу, а відтак і метафори, займає одне з 

основних місць у вивченні рекламної комунікації. Образна інформація здатна 

зацікавити адресата, а для деяких товарів і послуг образ є єдиним можливим 

способом побудови комунікації зі споживачем. Тому у сучасному рекламному 

просторі споживчі характеристики замінюються символічними. 

Використання метафор – це найкоротший шлях до підсвідомості. Метафора 

народжується, сприймається і несе в собі колосальну і концентровану інформацію 

не завдяки логічним законам і принципам, а всупереч їм. Більше того, саме її 

виникнення – загадка для логіки. За словами Аристотеля, єдине мистецтво, якому 

не можна навчитися, – це створення метафор, що є твором генія. Ніяка логіка не 

може призвести до появи метафори, яка народжується 



  Матеріали t f міжнародної науково-практичної конференції  

142 

 

 

 

 

спонтанно, будучи результатом деякого осяяння [4, с. 38]. 

Використання метафор обумовлює оригінальність і запамʼятовуваність 

рекламного повідомлення. Саме у метафорі наочно і дієво реалізується принцип 

індивідуалізації, тому метафора є ідеальним засобом нав’язування своєї точки 

зору, а також вибору відповідних засобів номінації і способів класифікації об’єктів 

реальності. 

Метафори – це оригінальні фігури мови, які дозволяють побачити світ по- 

особливому. У підручнику «Теорія літератури» за редакцією О. Галича метафора 

визначається як слово, значення якого переноситься на найменування іншого 

предмета, пов’язаного із предметом, на який звичайно вказує це слово, рисами 

подібності. Метафора ставить за мету конкретизувати уявлення про предмет, про 

який ідеться, через указівку на певну його ознаку, що висувається на перший план, 

але вказує на цю ознаку, замінюючи її словом, що містить у собі дану ознаку [3, с. 

213–214]. У рекламному тексті метафоризоване слово повинно вказувати на 

найсуттєвішу ознаку, яка характеризуватиме рекламований об’єкт з позитивної 

сторони. 

Метафори, як ніякий інший стилістичний прийом, дають можливість 

маніпулювати свідомістю аудиторії. Вони формують переконання цільових 

аудиторій у потрібному напрямі. За І.В. Арнольд, метафора – це «приховане 

порівняння, яке здійснюється за посередництвом використання назви одного 

предмета стосовно іншого і яке виявляє таким чином певну ознаку другого» [1,  с. 

62]. У рекламному слогані застосування метафори сприяє приверненню уваги 

читача й викликає в нього позитивні емоції. «Рекламна» метафора «дає можливість 

осмислити одні обʼєкти через властивості та якості інших» [2, с. 132– 135] і 

націлена на створення оригінального рекламного образу чи привнесення 

оцінювального ефекту в слоган. Вдале застосування образного підходу, яке 

полягає у вираженні відомих фактів несподіваним способом, створені образу, 

здатного звичайну інформацію зобразити під несподіваним кутом зору, набагато 

переконливіше доводить переваги рекламованого обʼєкта. 

Метафора в рекламі – це порівняння товару (предмета) з чим-небудь за однією 

або декількома ознаками. На відміну від порівняння, в якому наводиться і те, що 

порівнюється, і те, з чим порівнюється, метафора містить тільки друге, що помітно 

збільшує і місткість, і виразність образу. 

Завдання рекламіста полягає в тому, щоб викликати у читача інтерес, найбільш 

повно використовуючи так званий механізм цілеспрямованого рекламного впливу, 

слово. Вдало знайдене слово або зворот надають їй виразність, така реклама 

швидко запамʼятовується. Тому рекламісти дуже часто вдаються до 
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такого стилістичного засобу як метафора, аби викликати у покупця саме той образ, 

який їм потрібен. Для метафори головне – це вдала трансформація художнього 

образу в образ рекламний. 

Треба бути хорошим майстром своєї справи, щоб пройти усі творчі 

випробування при створенні рекламної візуальної метафори: 

- виписати усі параметри рекламованого об’єкта, тобто до чого можна 

«прив’язати» метафору; 

- по кожному параметру розробити метафоричні образи; 

- відібрати відповідні метафори на підставі таких критеріїв як впізнаний і 

найбільш виразний зв’язок асоціації з об’єктом і відсутність протиріччя асоціації 

образу. 

Метафора розповідає аудиторії усе, що знає про переваги предмета реклами 

через візуальний образ. Уся накопичена інформація про технічні характеристики 

продукту і філософію фірми перетворюється на одну або декілька ідей за 

допомогою винахідливої метафори. Необхідно метафору підібрати таким чином, 

щоб вона була в чомусь дуже схожою на предмет реклами. Причому, вид схожості 

вибирає зазвичай в процесі творчості. Це може бути схожість: за функціональною 

ознакою; за призначенням; за формою; за кольором; за розмірами. Наприклад, 

рекламодавець за допомогою метафори передає функцію сили. Візьмемо, 

наприклад, рекламу шампуню «Head & Shoulders» «Ти звичайний хлопець, але ти 

можеш продемонструвати свою сильну сторону за допомогою шампуню «Head & 

Shoulders». У цьому контексті (реклама шампуню) – сила волосся – це гнучкість, 

блиск і міцність. Для м’язів сила – це здатність долати земне тяжіння. А ось, 

наприклад, для гелю – сила дійсно в наданні зачісці властивості зберігати свою 

форму незалежно від зовнішньої дії. Тобто, треба знайти той смисловий відтінок 

функції сили, який найвигідніше відтінятиме переваги продукту. «Nisan Patrol – 

ласкаво просимо на борт!» – звучить нова ідея, бо метафоризований текст містить 

у собі приховане порівняння автомобіля з кораблем, підкреслюючи статус і 

престижність першого. «Свіжі депозити. Збирай врожай вже зараз» – 

метафоризований мікротекст, де друге речення сприймається як метафора лише в 

поєднанні з першим. 

Метафоричний рекламний образ створюється, з погляду лінгвістики, за 

допомогою метафори як способу існування значення слова, а також метафори як 

явища синтаксичної семантики. У цілому метафора несе додаткові конотації 

оцінності, емоційності, експресивності рекламного тексту, бере участь у 

семантичному ускладненні лексичного значення слів у висловленні. 

Наскільки багата мова реклами й наскільки вона дієва, можемо говорити з 
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огляду на те, як заповнено рекламний текст засобами образності. 

Таким чином, можна сказати, що метафора є важливим елементом рекламного 

тексту: по-перше, метафора забезпечує високу інтенсивність впливу на споживача, 

створюючи певний емоційний ефект, по-друге, метафори дають можливість 

маніпулювати свідомістю аудиторії. Метафора формує переконання цільової 

аудиторії в потрібному йому напрямку. Крім того образність та експресивність 

метафор дозволяють вихваляти позитивні риси товарів, що рекламуються, з 

найекономнішим використанням газетної і журнальної площі та з більшою 

ефективністю. Метафори дають змогу рекламодавцю звернутися до цілого ряду 

слів, що мають викликати певні асоціації й розкрити певні цінності. 
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УДК 004.3  

 
ВПЛИВ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ІС НА КС 

 
Юрій Каун 

Вступ. Компʼютерна індустрія – галузь техніки, що динамічно розвивається. 

У ній знаходять швидке вживання найостанніші досягнення науки і технологій. 

Швидкий розвиток ІТ вимагає відповідного вдосконалення елементної бази. 

Напівпровідникові прилади та інтегральні схеми відрізняються великою 

різноманітністю своїх характеристик, призначенням, сферою застосування, мають 

конструктивні, технологічні особливості, розрізняються за ступенем інтеграції та 

багато інших відзнак. 

Метою дослідження є аналіз впливу технологій виробництва ІС на структуру 

КС. 

Основний зміст і результати роботи. Структура обчислювальних машин, 

обчислювальних систем і організація обчислювального процесу істотно залежать 

від функціональної організації, розподілу функцій між блоками та функціональної 

ємкості надвеликих інтегральних схем (НВІС). 

Згідно з теорією та практикою сучасних НВІС відомо, що основну площу на 

кристалі займають не логічні елементи, а звʼязки між ними. Швидкодія схем в 

основному також обмежується затримками в звʼязках. При сучасних технологіях 
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платі. Розвиток технології НВІС дозволяє все більше число елементів і зв'язків 

перенести на рівень кристала, забезпечуючи зниження вартості, підвищення 

швидкодії і надійності. 

Зі збільшенням функціональних можливостей і рівня інтеграції НВІС в 

розвитку архітектури просліджуються наступні тенденції: 

 перенесення функцій системного ПЗ на апаратні засоби;

 розширення сфери використання спеціалізованих і функціонально 

орієнтованих мікропроцесорів (МП);

 широке використання методів паралельної обробки;

 зниження відносних витрат часу на комутацію порівняно з обробкою.

Найбільш сильний вплив на КС здійснюють технології виробництва трьох 

типів засобів: МП, НВІС динамічної пам'яті (DRAM) і зовнішніх запамʼятовуючих 

пристроїв. 

Розвиток МП безпосередньо пов'язаний з успіхами технології виробництва ІС. 

Число вентилів на кристалі збільшується щорік на 60–80%. Це повʼязано з 

розвитком в двох напрямах: вдосконаленням технології виготовлення ІС, що 

забезпечує збільшення щільності розміщення вентилів і з'єднань в середньому на 

50 % у рік, і розвитком технології вирощування кристалів напівпровідників, що 

забезпечує збільшення площі кристала НВІС в середньому на 10–15% у рік. 

Приведена статистична закономірність в літературі відома як закон Мура. 

Забезпечується експоненціальне зростання ресурсів на кристалі, що поступово 

уповільнюється. 

Швидкість перемикання вентилів зростає приблизно в тому ж темпі, що і 

щільність їх розміщення. Але через затримки в звʼязках і збільшення звʼязків у 

міру зростання ступеня інтеграції НВІС тривалість такту (регістрова передача) 

знижується повільніше. 

Усі сучасні ІС виконуються за планарною технологією. При цьому 

напівпровідникова структура формується на поверхні кристала в декількох шарах 

(15–25). Окремі шари використовуються для формування топологічних елементів 

напівпровідникової структури: дифузійного, з полікремнія, металу, діелектрика. 

Форма і розміри топологічних елементів визначаються з використанням маски 

(при фотолітографії) або за допомогою керованого електронного променя (при 

електронній літографії). При будь-якому способі формування напівпровідникової 

структури неминучі технологічні відхилення, допуск яких залежить від точності 

технологічного устаткування. Основною тенденцією є зменшення лінійного 

розміру, в межах якого можна сформувати елемент. Як міру використовують 

параметр μ, кратно якому визначається ширина металевого, полікремнієвого 
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з'єднання, лінійні розміри дифузійної ділянки і ін. Цей параметр μ називається 

проектною нормою. Він дорівнює значенню максимального (із заданою довірчою 

вірогідністю) випадкового зсуву кордону топологічного елементу. Чим менше μ, 

тим вище рівень інтеграції ІС. Подвоєння кількості транзисторів на одиницю 

площі пов’язані з такими нормами техпроцесу: 45 нм (2007 р.), 32 нм (2009 р.), 22 

нм (2011 р.), 14 нм (2014 р.), 10 нм (2018 р). 

Від μ істотно залежать функціональна складність і швидкодія НВІС. 

Інший тип масових НВІС з повним циклом проектування, розвиток яких 

істотно впливає на архітектуру КС – це НВІС динамічної памʼяті – DRAM. Їх 

розвиток також пов'язаний з розвитком проектної норми. Основним блоком 

структури DRAM є матриця запамʼятовуючих елементів (ЗЕ). Адреса комірки 

вводиться паралельно-послідовно (спочатку молодша половина адреси, потім 

через ті ж виводи – старша). При такій організації збільшення на одиницю числа 

адресних входів породжує збільшення числа ЗЕ в матриці в чотири рази. 

Зростання швидкодії відбувається істотно повільніше через збільшення довжини 

звʼязків ЗЕ із зовнішнім виводом НВІС у міру зростання інформаційної ємкості 

матриці ЗЕ. Зростання швидкодії характеризується наступним показником: час 

доступу зменшується на 30% за 10 років. Тому актуальні архітектурні методи 

підвищення продуктивності систем при обмеженому зростанні швидкодії DRAM. 

Прогрес в області зовнішньої памʼяті на магнітних дисках характеризується 

наступними даними. Щільність розміщення інформації на носієві та 

інформаційний обʼєм збільшуються в середньому в 4 рази за 3 роки. Час доступу 

зменшується в 1–3 рази за 10 років. Для підвищення швидкодії масових ПК 

використовують флеш-пам’ять. Вартість збільшується істотно повільніше, ніж 

надані ресурси. 

Висновки. Наведені характеристики темпів розвитку основних пристроїв 

говорять про суттєвий вплив технології виробництва ІС на структуру КС і 

визначають середній термін морального старіння КС близько 5 років. 

 

УДК 378.1 

Мирослав Криштанович 

СУТНІСТЬ ПРОБЛЕМ ПРИ ВИКЛАДАННІ ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН І 

ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

Для вирішення проблем, що виникають при викладанні правових дисциплін 

важливо забезпечити поєднання великого арсеналу сучасних технологій 

дистанційного навчання (далі – ДН), яке допоможе підвищити ефективність 

вивчення фундаментальних юридичних дисциплін. Вибір відповідної технології 
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слід робити виходячи з конкретики змістовного наповнення теми. Новітні 

технології навчання майбутніх юристів допоможуть навчити їх мислити 

нестандартно, швидко знаходити вихід зі складних ситуацій, приймати 

відповідальні рішення, узагальнювати та систематизувати знання, що необхідно 

для успішного засвоєння теоретичних знань державно-правових явищ та 

можливості користуватись отриманими знаннями. 

Окрім можливості безперешкодного доступу до навчальних джерел, 

найважливішою перевагою ДН є значно більше розширення джерельної бази 

навчальної практики студентів, ніж у традиційному навчальному процесі. Тому у 

зв’язку з цією її особливістю важливо визначити необхідні для неї формалізовані 

та вільні джерела, види, обсяги та співвідношення яких є суттєво відмінними від 

застосовуваних у традиційному навчанні. 

Серед проблем забезпечення ДН правників слід відзначити і той факт, що 

законодавство України постійно змінюється і студент не завжди може вчасно 

звернути увагу на такі зміни, проаналізувати його. Єдиним шляхом вирішення цієї 

проблеми є викорінення протиріч в законодавстві про освіту в Україні, приведення 

його у відповідність з об’єктивними потребами і тенденціями розвитку 

дистанційних форм навчання, постійне оновлення навчально- методичного 

забезпечення дистанційних курсів, в тому числі і з правових дисциплін. При цьому 

необхідно приділяти особливу увагу складнощам засвоєння окремих тем. Для 

майбутніх юристів важливим є їх уміння застосування отриманих знань на 

практиці, серед яких складання процесуальних документів, адже їх оформлення 

вимагає знання та застосування певних правил. 

Це ж стосується і уміння юристів правильно вести дискусію, в усній формі 

висловлювати та аргументувати свою думку. На жаль, дистанційна освіта не здатна 

повною мірою забезпечити формування у цих студентів творчого мислення при 

застосуванні правових норм, що регламентують порядок їх діяльності. 

В цілому, для вдосконалення та поширення високих дистанційних 

технологій навчання юристів необхідне рішення двох основних проблем. Головна, 

знаходиться в області права, інша – в сфері розробки та впровадження 

інноваційних технологій. З метою їх успішного вирішення об’єктивно необхідна 

реалізація наступних першочергових заходів і напрямів: 

‒ розробка і реалізація загальноукраїнської програми ДН; 

‒ розробка наукових основ, які в стані забезпечити інноваційність 

дистанційних форм, і рівнів освіти, програм та навчальних планів; 

‒ наукове обґрунтування ринку навчальної літератури, комп’ютерних та 
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мультимедійних баз даних, виключення можливості його монополізації; 

‒ забезпечення переходу до інтерактивних методів та практичної 

спрямованості дистанційного навчання; 

‒ створення системи підтримки проектів, нововведень для впровадження 

технології дистанційної освіти. 

Покращення ситуації з викладанням правових дисциплін і опануванням 

студентами знань з правознавства з урахуванням сучасних вимог та потреб, у 

першу чергу, безперечно, залежить від оновлення типових програм вивчення 

правових дисциплін, які затверджуються Міністерством освіти і науки України за 

погодженням із Міністерством юстиції України. 

Тому для вирішення проблем при викладанні правничих дисциплін важливо 

щоб цей процес мав чітко визначений комплексний характер, відповідав вимогам 

світової практики дистанційного навчання та здійснювався у двох напрямах; по-

перше, його використання безпосередньо в навчальному процесі і по-друге, 

організація належного педагогічного моніторингу. 

 

УДК 004.382.7:004.43 

Іван Мамчич, Ярослав Мамчич 

ВИКОРИСТАННЯ МІКРОКОМП’ЮТЕРА RASPBERRY PI ДЛЯ 

ВИВЧЕННЯ МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ PYTHON 

 
Дисципліна «Основи програмування» є однією з базових у процесі підготовки 

студентів спеціальності «Комп’ютерна інженерія». Метою вивчення дисципліни є 

сформувати у студентів необхідні уявлення про сучасні програмні продукти, 

середовища розробки та мови програмування, а також навчити студентів 

використовувати на практиці отримані знання, уміння та навички. Однією з мов 

програмування, що вивчаються є Python. 

Python – інтерпретована об'єктно-орієнтована мова програмування високого 

рівня зі строгою динамічною типізацією. Розроблена в 1990 році Гвідо ван 

Россумом. 

Серед основних її переваг можна назвати такі: 

 чистий синтаксис (для виділення блоків слід використовувати відступи);

 переносність програм (що властиве більшості інтерпретованих мов);

 стандартний дистрибутив має велику кількість корисних модулів (включно 

з модулем для розробки графічного інтерфейсу);

 можливість використання Python у діалоговому режимі (дуже корисне для 

експериментування та розв'язання простих задач);
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 стандартний дистрибутив має просте, але разом із тим досить потужне 

середовище розробки, яке зветься IDLE і яке написане мовою Python;

 зручний для розв'язання математичних проблем (має засоби роботи з 

комплексними числами, може оперувати з цілими числами довільної величини, у 

діалоговому режимі може використовуватися як потужний калькулятор);

 відкритий код (можливість редагувати його іншими користувачами).

Елегантний синтаксис Python, багата стандартна бібліотека, динамічна обробка 

типів, а також те, що це інтерпретована мова, роблять її ідеальною для написання 

скриптів та швидкої розробки прикладних програм у багатьох галузях на більшості 

платформ. 

Одним з ефективних підходів для вивчення мови Python є використання під час 

проведення занять мікрокомп’ютерів Raspberry Pi. 

Raspberry Pi – це одноплатний компʼютер розміром з банківську карту (рис.1). 

Спочатку мікрокомп'ютер розроблявся для навчання програмуванню в 

інформатиці, а згодом набув широкого застосування і популярності завдяки своїй 

функціональності, яка майже ні в чому не поступається повноцінним 

персональним комп'ютерам. 

 

Рис.1. Мікрокомп’ютер Raspberry Pi модель 3 В+. 

Операційна система Raspbian, встановлена на одноплатний комп'ютер 

Raspberry Pi, вже має вбудоване (інтегроване) середовище розробки і навчання на 

мові Python під назвою IDLE (Integrated Development and Learning Environment). 

Тому можна приступати до використання і вивчення мови Python без установки 

будь-якого додаткового програмного забезпечення. Інтуїтивно зрозумілий 

інтерфейс дозволяє у найкоротші терміни освоїти середовище розробки. 

Python є однією з основних мов, що використовуються розробниками 

робототехнічних систем, систем штучного інтелекту і подібних проектів, що є 

привабливим для процесу його вивчення. 

Головна перевага Raspberry Pi – це 40 (або 26 у старіших моделях) контактів 
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введення/виведення загального призначення (GPIO). До них можна підключати 

периферію, виконавчі пристрої та будь-які сенсори. 

Наявність різних вбудованих бібліотек для управління виводами GPIO 

спрощує процес написання програм для керування датчиками і приладами, 

підключеними до Raspberry Pi за допомогою інтерфейсу GPIO. Платформа 

Raspberry Pi підтримує дуже великий діапазон периферійних пристроїв – від 

найпростіших світлодіодів до датчиків руху, LED-дисплеїв та Web-камер. 

Raspberry Pi дозволяє наочно продемонструвати роботу коду. Студенти, 

створивши програму на Python, 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 Raspberry Pi у навчальний процес. Це 

може значно покращити матеріально-технічну базу та якість навчання і практичної 

підготовки майбутніх спеціалістів. 

Список використаних джерел: 

1. Любанович Б. Простой Python. Современный стиль программирования. СПб.: Питер, 

2016. 480 с. 

2. Макаров С. Л. Arduino Uno и Raspberry Pi 3: от схемотехники к интернету вещей: ДМК 

Пресс, 2018. 204 с. 

 

УДК 81’373.7(477) 

Зоряна Мацюк, Марія Фенко 

МІЖКУЛЬТУРНІ ФРАЗЕМИ ІЗ ЗАПОЗИЧЕНОЮ ЛАКУНОЮ 

Матеріальне та духовне життя народу – це невичерпне джерело 

фразеотворення й водночас екстралінгвальне тло, на якому об’ємніше виражено 

мовні цінності. Стійкі вислови, які, лаконічно й образно передаючи мислення 

народу, створюють фразеологічну картину світу, де присутні і лакуни, і заповнені 

фразеологічними нашаруваннями сфери тощо. Ці сфери, відображаючи різні 

аспекти народного буття, ілюструють вагомість вербалізованих ними подій, явищ, 

предметів. 

Лакунарні фразеологічні одиниці, як особливі одиниці мови – це не лише засіб 

номінації явищ, понять, різних параметричних характеристик предметів, дій, а й 

сховище національної культури, своєрідне інтерпретаційне поле тих 
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актуальних понять, які складають основу практичної життєдіяльності народу. 

Фраземи як особлива субстанція в ієрархічній структурі мовних одиниць належать 

до лексичних засобів мови та мають свою специфіку. Їх, як і інші мовні категорії 

та явища, можна аналізувати й розглядати і як елементи мови, і як 

психолінгвістичні та психологічні одиниці, розмежовувати й об’єднувати з 

науковою метою за їх функційним призначенням у межах мовленнєво-мовних, 

індивідуальних і соціальних процесів. 

Лакуни – вічні свідки процесів самоорганізації, самоконтролю та самотворення 

систем. Реконструкція поняття лакун проходить у режимі від побутової лексики 

до наукової, від дотермінологічної до термінологічної, від термінологічної до 

детермінологічної (Антохіна, с. 11). Головною причиною виникнення лакунарних 

мовних одиниць, і фразеологічних лакун зокрема, є особливості національного 

світосприйняття та екстралінгвальні причини. 

Довготривале проживання на суміжних територіях, узаємодія різних культур, 

запозичення досвіду представників інших національностей дало поштовх до 

запозичень (лексичних, концептуальних, життєвих). Причиною появи лексичного 

запозичення потрібно визнати декілька різнопланових чинників: структурні, які 

верифікують існування в системі мови певних порожніх місць, незаповнених 

лакун, які компенсуються за допомогою запозичень; соціолінгвістичні чинники; 

психолінгвістичні пояснюють неактуальність лексем, що призводить до їх заміни 

іншомовними номінаціями (Єрмоленко, с. 211–212). 

На лексичному рівні інтенсивно діють механізми інтерференції, 

найпродуктивнішими з яких є запозичення. Причиною появи лексичного 

запозичення потрібно визнати декілька різнопланових чинників: структурні 

чинники верифікують існування в системі мови певних порожніх місць, 

незаповнених лакун, які заповнюються за допомогою запозичень; 

соціолінгвістичні та психолінгвістичні чинники. Проблема мовної інтерференції є 

актуальною в історично сформованих двомовних суспільствах України 

(українська/польська мови) та (українська/російська мови) тощо. Мовний вплив 

там відчувається особливо гостро та в деяких випадках може виникнути проблема 

перенасиченості запозиченнями. Під час освоєння запозичень відбувається зміна 

семантичних складових. Наприклад, у діалектах української мови спостерігається 

вживання слів української літературної мови із значенням, що відповідає значенню 

їх фонетичних аналогів у польській мові: йак ʒи|горик ‘швидкість у роботі’ 

(Звиняче), |ходи йак ци|зорик ‘швидка хода’ (Милятин), zegar – годинник; ǀваркач йак 
ǀмишачиǐ хвʼіст ‘про тонке коротке волосся’ (Дачне), warkocz – коса; с|в’енту 
|п’енту ‘як-небудь’ (Клубочин), święntu – застілля; ни|ма 



  Матеріали t f міжнародної науково-практичної конференції  

153 

 

 

 

 

п’і|н′онзув // ни|ма ко|хан′:а ‘за все треба платити’ (Забужжя), pieniądze – гроші; 

з|мерзла на͜ н′іц ‘змерзнути’ (Машів), nic – нічого (Мацюк, 2020). 

В ареальному континуумі спостерігаємо динаміку взаємодії, яка зумовлює 

співіснування елементів суміжних просторових конструкцій або вплив суміжних 

мов. Найкраще міжмовну взаємодію спостерігаємо на лексичному рівні, оскільки 

діалекти пограниччя запозичують одиниці та мовні вирази, вважаючи їх 

автохтонними, «своїми»: лакуна спраття у фразеологічних одиницях все в 

спра|т′:і / в них все в спра|т′:і ‘десь покласти в надійне місце; так заховати, що не 

можна знайти’ (Мацюк, 2013, с. 198) походить від рос. спрятать. У фразеологічній 

одиниці на зно|с′ах (Мацюк, 2013, с. 293) лакуна на зносях походить від російської 

на сносях і означає – «на сносе (на сносех, на сносях) (иноск.) о женщине, которая 

скоро должна родить, последние дни ходит (как курица на сносе, которая скоро 

должна снести яйцо)» (Ефремова, 2000). Під час інтерференції діє калькування, 

коли існує структурна та генетична подібність мов на лексичному рівні. Одиниці 

близькоспоріднених мов у говірковому мовленні значною мірою збігаються. 

Формуючи нову лексему-кальку за аналогією, користуючись фонетичними 

відповідностями, можна помилково створити одиницю з відмінним значенням. 

Таким чином, аналіз національно-специфічних фразем та емоційної лексики, 

що запозичується з інших лінгвокультур надає ареальній фразеології 

національного колориту. Такі фразеологічні одиниці з однослівними 

запозиченими найменуваннями побутують у діалектному мовленні та є чітко 

зрозумілі для носіїв говірки. 
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громадян. Одними з основних комплексних показників, що відображають 

соціально-економічний розвиток країни, є рівень та якість життя населення. 

Актуальність проблем оцінки рівня та якості життя підтверджується 

ініціативами міжнародних організацій, насамперед ООН, урядами країн та 

експертною спільнотою. Так, за ініціативою Президента Франції у 2007 р. було 

створено Комісію з вимірювання економічних досягнень і соціального прогресу, 

рекомендації якої беруться до уваги у процесі планування та моніторингу [2]. 

Певні зобов’язання взято з боку Європейської комісії, у тому числі шляхом 

встановлення цільових показників розвитку до 2020 року у стратегії ЄC „Європа 

2020: стратегія розумного, сталого й інклюзивного зростання”. Станом на 

01.06.2019 р. в Україні нараховується близько 17,5 млн. домогосподарств, з яких 

більше 12 млн. проживає у містах, 5,5 млн. – у сільській місцевості [1]. 

Згідно з постановою КМУ від 2.11.1998 року №1725 «Про проведення 

обстеження умов життя у домогосподарствах» Держкомстатом України з 1.01.1999 

року запроваджене вибіркове обстеження умов життя домогосподарств, яке 

здійснюється на постійній основі та відповідає міжнародним стандартам. 

Розрахунок показників доходів в еквіваленті на одну умовну особу обумовлений 

існуванням в домогосподарстві умовно-постійних витрат (плата за житло та 

паливо, товари тривалого користування тощо), тобто спостерігається так звана 

економія на розмірі домогосподарства. В основу розрахунку доходів на умовну 

особу покладено еквівалентну шкалу, що застосовується в національній практиці 

досліджень питань бідності, за якою першому члену домогосподарства 

присвоюється коефіцієнт 1, а всім іншим – 0,7 [4]. Зазначена класифікація 

гармонізована з Класифікацією індивідуального споживання за цілями 

Європейського Союзу – Classification of Individual Consumption by Purpose 

(COICOP-HBS) у 2003р. 

Міжнародним співтовариством якість життя визнано однією з головних 

характеристик рівня суспільного розвитку країн. Поступово відходять у минуле 

орієнтири переважно на економічні результати та впровадження досягнень 

науково-технічного прогресу без урахування пріоритетності розвитку людського 

чиннику. 

Показники, за допомогою яких оцінюється рівень і якість життя на 

міжнародному рівні, можна розділити на кількісні і якісні: кількісні включають 

ВНП або національний дохід на душу населення, рівень доходу і його розподіл в 

суспільстві, рівень споживання різних матеріальних благ і послуг за класами 

товарів, рівень зайнятості і т.п. 

Необхідно зазначити, що кількісні індикатори необхідні для оцінки 
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об’єктивних сторін якості життя. На поточний момент не існує єдиного підходу до 

оцінки якості життя населення. Різноманіття підходів до вимірювання якості життя 

узагальнено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Загальна характеристика міжнародних систем оцінювання якості життя 

Назва Суб'єкт, 

який 

здійснює 
розрахунок 

Принцип 

розрахунку 

Індикатори Кількість 

охоплених 

країни 

Загально 
методоло 

гічна 

концепці 
я 

стандарт 

ів і 
якості 

Науково- 
академічне 

співтовариств 

о в цілому 

Розмежування 
макроекономіч 

них показників 

та 
соціологічних 

індикаторів 

ВВП на душу населення, індекс 
споживчих цін, споживчий кошик, 

видатки домогосподарств, GFK 

кошик, рівень бідності, нерівність у 
доходах, задоволеність життям і 

щастя, депривація, оптимізм щодо 

майбутнього тощо 

Залежно від 
академічни 

х завдань 

Індекс 

якості 

життя 

EIU 

Дослідницька 

організація 

Economic 

Intelligence 
Unit 

Рівнозначне 

врахування 

кількісних і 

суб’єктивних 
показників 

Здоров’я, сім’я, громадське життя, 

матеріальне благополуччя, політична 

стабільність і безпека, клімат, 

гарантія зайнятості, політична 
свобода. 

111 

Методол 

огія ЄС 

European 
Statistical 

System 

Committ 

Європейський 

комітет 

статистичних 
систем 

Рівнозначне 

врахування 

кількісних і 
суб’єктивних 

показників 

Матеріально-побутові  умови, 

продуктивна чи основна активність, 

здоров’я, освіта, дозвілля 
(відпочинок) та соціальні комунікації 

(взаємодія), економічна та фізична 

безпека, державне управління (влада) 
та основні права. 

Немає 

даних 

Європей 

ський 

монітори 

нг якості 

Європейська 

фундація 

покращення 

життя та умов 
праці 

Соціологічне 

обстеження 

якості життя 

Здоров’я, зайнятість, депривації 

(позбавлення) за доходами, освіта, 

сім’я, соціальна участь, житло, 

навколишнє середовище, транспорт, 
безпека, відпочинок. 

34 

Примітка. Складено на основі опрацювання [1; 3; 5] 

Отже, рівень бідності і чисельність бідних залежить від межі бідності, офіційно 

установленої державою, яка, у свою чергу, залежить від її фінансових 

можливостей, оскільки декларовані межі бідності ґрунтуються на певних розмірах 

соціальних програм. 
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ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ: СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ 

АНАЛІЗ 

Народження дитини з особливими потребами робить сім’ю «особливою», так 

як вона знаходиться в іншому становищі в суспільстві, ніж сім’я, що має здорову 

дитину. Це і зумовило актуальність даного дослідження. 

Мета статті – здійснити соціально-психологічний аналіз психологічних 

особливостей дітей з особливими потребами. 

Починаючи з XVIII ст. багато відомих психологів зосередили увагу на 

вивченні та аналізі виражених порушень розумового розвитку дітей (А. Біне, Ф. 

Гальтон, Дж. Кеттел, Е. Крепелін, Е. Сеген та ін.). 

У науковому контексті термін «дитина з особливими потребами» орієнтує 

дослідників на «проникність» кордонів між науками про аномальну і нормальну 

дитину. Це поняття покликане витіснити з широкого вжитку терміни «аномальні 

діти», «діти з порушеннями розвитку», «діти з відхиленнями», що вказує на 

ненормальність та неповноцінність людини. Підтвердженням логічності 

використання цього терміну може слугувати твердження Л. Виготського, який 

вказує, що сліпа чи глухоніма дитина насамперед є дитина і вже потім – дитина 

особлива, сліпа чи глухоніма [2]. 

Підтверджуючи відмову суспільства від поділу людей, новий термін закріплює 

зміщення акцентів в характеристиці цих дітей з недоліків, відхилень до норми на 

фіксацію їх потреб в особливих умовах і засобах освіти, що вказує на 

відповідальність суспільства за виявлення і реалізацію цих потреб. 

Обмеження можливостей не є суто кількісним фактором (тобто, дитина просто 

гірше чує або бачить, обмежена у русі та ін.). Це інтегральна, системна зміна 

особистості в цілому, це «інша» дитина, не така, як усі, що потребує зовсім інших, 

ніж звичайно, умов освіти для того, щоб подолати обмеження і вирішити ту 

освітню задачу, яка стоїть перед будь-якою людиною [1]. 

Ставлення суспільства до таких дітей і, головним чином, ставлення 

найближчого оточення мають істотне значення. Дефект накладає відбиток на 

взаємодію дитини з порушеним розвитком і його соціального оточення. 

Таким чином, розвиток особистості обумовлено не тільки дефектом як таким, 

https://www.lv.ukrstat.gov.ua/
https://www.lv.ukrstat.gov.ua/
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а й тим фактом, що дитина усвідомлює свій дефект і відчуває особливе ставлення 

до нього з боку інших людей. Пристосовуючись до свого дефекту, як внутрішньо, 

так і через поведінку, дитина формує певні захисні механізми, які накладають 

відбиток на формування його особистості. Разом з тим застосування спеціальних 

форм психологічної допомоги значно згладжує прояви вторинних порушень і 

сприяє повноцінному розвитку особистості дитини [3]. 

Отже, формування особистості у дітей з особливими потребами відбувається в 

умовах обмеженого життєвого простору та комунікативності, іноді в повній 

залежності від сторонньої допомоги в самообслуговуванні. Не дивлячись на це, як 

правило, діти володіють високою внутрішньою сприйнятливістю світовідчувань і 

розвиненим самоаналізом, що дають передумови для розвитку творчих здібностей 

тощо. 

Відсутність умов, за яких виникають і розвиваються здібності, 

цілеспрямованість, активність і життєстійкість, впливає на формування навичок 

самостійності, адекватних взаємин з оточуючими, без яких неможливо гармонійна 

взаємодія зовнішньої середовища проживання з внутрішнім світом індивідуума. 

Це викликає невпевненість у собі, комплекс неповноцінності, орієнтує на 

споживче свідомість і утриманство, тобто веде до синдрому соціального 

інфантилізму. 

Виходячи з цього, необхідні різні підходи до визначення інвалідності з 

дитинства та загального захворювання, тільки медичних критеріїв явно 

недостатньо. Необхідна комплексна соціальна оцінка. 

Список використаних джерел: 

1. Бубен, С. С. Інтеграція: проблеми і перспективи. Дефектологія. 1996. № 5. С. 5– 
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2. Выготский Л. С. Проблемы дефектологии / Сост., Авт. вступление. и библиогр. 

Т. М. Лифанова; М. А. Степанова. М. : Просвещение, 1995. 527 с. 

3. Киричук О. В. Опыт социально-педагогического изучения положения ребенка в 

системе коллективных отношений. Ребенок в системе коллективных отношений. М., 1972. 7 с. 

 

УДК 005.7/005/9(477) 

Богдан Мойсієць, Олена Бундак 

ВИКОРИСТАННЯ ПЕРЕХІДНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРОЦЕСА ДЛЯ ЙОГО ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ 

У кібернетичному моделюванні економічних процесів центральне місце займає 

розгляд поведінки складної динамічної системи в певному середовищі. При 

дослідженні таких систем як кібернетичних об’єктів вони розглядаються у 

більшості випадків як «чорний ящик» [1] із невідомою передатною функцією F(t) 

= W[x(t)], яка перетворює вхідний часовий вплив x(t) у вихід (виконавчу реакцію 
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системи, що вивчається) F(t). При цьому виникає задача експериментального 

встановлення такої функції для подальшого моделювання і прогнозування 

розвитку економічної системи. 

Вихідний параметр системи може змінюватися залежно від поточної  величини 

t, а також від внутрішніх, притаманних йому властивостей. Вичерпною 

характеристикою економічного процесу, як динамічного об’єкту, є його перехідна 

характеристика, тобто F[a·1(t)] – реакція на вплив величиною а. Практична 

реалізація такого впливу (ступінчастої функції Дірака 1(t) [2]) в більшості випадків 

або на практиці не можлива, або не раціональна. До того ж уставка f(t) = a·1(t) 

повинна відповідати граничному значенню зміни  F(t) < Fmax,  t  0, T . В силу 

значної інерційності економічного процесу, а також природної сутності 

економічних об’єктів, не є можливими і частотні методи дослідження, коли 

вхідний вплив є гармонічним сигналом. Тому запропоновано методику, яка 

заснована на використанні інтеграла ступінчастої згортки Дюамеля [2]. 

Реалізація процесу Fi(t) визначається відповідним і-тим управлінням (впливом) 

fi(t). Сукупність реалізацій Fi(t) та управлінь fi(t) – навчаюча ситуація, Ф(t) і u(t) – 

відповідно прогнозований процес та прогнозоване управління. 

Основною задачею, яку треба розв’язати при реалізації обраної стратегії 

планування експериментальних досліджень, є знаходження математичної моделі, 

яка характеризує в імовірнісному значенні перехідну характеристику, яка пов’язує 

задане управління з реалізацією процесу. Часовий інтервал (0,Т) поділений на 

однакові інтервали t і вважаємо, що управляючий сигнал змінюється стрибком у 

момент часу tj=jt, де j=0,1,…J: 
F (t )  f (t )h(0)  f ( )h(t  ). (1) 

 

i k i k 
j1 

 

i j k j 

У позначеннях для решітчастих функцій: 
k k k   0  j j1 k  j 

 
 

або в матричної формі: 

Fit  f ih  ( f i  f i  )h . 
j1 

(2) 

 
Розв’язком (3) буде вектор 

f i   h = F i, (3) 

 
h = (f i)-1  F i , (4) 

 

компонентами якого є дискретні значення h(tj) у момент часу tj перехідної 

характеристики об’єкта як реакції на одиничний вплив f(tj). 
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Задане управління u(t) і прогнозований процес Ф(t) представляються у 
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дискретній формі uj, j  1, J : 
J 

k   uk h0  uk  uk 1 hk  j , 
j1 

k 1, K; j 1, J. 
(5) 

При відомій оцінці дисперсії S2 нескладно здійснити інтервальну оцінку Ф(t) на 

підставі припущення про нормальний закон розподілу Фk, правомірність якого 

зумовлена центральною граничною теоремою [2]. 

Обробка експериментальних даних за описаною методикою виконується 

програмою DYUAM в Delphi-7. На графіках (рис. 1) показано дослідження 

динамічної моделі чотирьох циклів процесу проведення рекламної компанії на 

протязі 12 місяців підприємством з продажу програмного продукту і надання 

послуг з навчання (М = 1; І = 4): 1) f(t) – витрати на проведення  компанії протягом 

12 місяців, тис. грн.; 2) F(t) – денний об’єм продаж продукції і послуг, які 

рекламуються, 104 грн.; 3) h(t) – усереднена перехідна характеристика процесу по 

4-х реалізаціях; 4) u(t) – повільний (моделюючий) вплив – моделюючи витрати на 

рекламу, тис. грн.; 5) Ф(t) – денний об’єм продаж продукції і послуг при 

моделюючих витратах на рекламу, 104 грн. Результати оптимізації часового ряду 

u(t) відображені у табл. 1. 
 

 

Рисунок 1. Робоче вікно програми DYUAMEL в режимі оптимізації 
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Таблиця 1 

Результати аналізу та оптимізації ДЕП проведення рекламної компанії 
 

Показник Початковий процес Новий процес 

Витрати на рекламу за рік, грн. Sum f(t) = 18160 Sum u(t) = 18346 

Об’єм продаж і послуг, грн. Sum F(t) = 511800 Sum Ф(t) = 897800 

Відношення прибуток/витрати Sum F(t)/Sum f(t) = 28,2 Sum Ф(t)/Sum u(t) = 48,9 

Різниця: прибуток–витрати, грн. Sum F(t)- Sum f(t)= 493640 Sum Ф(t)- Sum u(t)= 879574 

Очікуваний економічний Е 
ефект, грн. 

[Sum Ф(t)- Sum u(t)] - [Sum F(t) - Sum f(t)] = 
= 879574 – 493640 = 385814 грн. 

Оцінка станд. відхилення σФ(t) 8978 грн. 

 

Апробація розробленої методики показала її адекватність і надійність при 

ідентифікації ДЕП. Результати аналізу та оптимізації стратегії проведення 

рекламної компанії досліджуваного ДЕП дозволяє рекомендувати методику до 

практичного використовування. 

Список використаних джерел: 

1. Веников В.А. Теория подобия и моделирования. М: Энергия, 1976. 479 с. 
2. Г.Корн, Т.Корн Справочник по математике для научных работников и инженеров. М.: 
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УДК 159.942:378.016 

Михайлина Ожга, Тамара Дучимінська 

ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ САМОРЕГУЛЯЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ 

У зв’язку з різкими змінами життєвого середовища, в умовах невизначеності, 

кризи й нестабільності суспільних структур, емоційна сфера стає однією з 

найбільш патогенних зон в сучасному світі. Депресивні та тривожні розлади 

відображають основні епідеміологічні тенденції психічних порушень у нас час. За 

даними ВОЗ 45% хворих, які відвідують лікувальні установи є практично 

здоровими людьми, але потребують корекції емоційного стану – позбавлення від 

негативних емоцій, що захлиснули їх. Регуляція та саморегуляція емоційної сфери 

– одна з центральних проблем філософії, психології й соціології сьогодення. У 

психологічній літературі висвітлені теоретичні та експериментальні дослідження 

ролі емоцій та емоційної саморегуляції у різних видах    діяльності    (Л. 

Виготський,    Д. Гоулман,     К. Абульханова-Славська, С. Рубінштейн,    О. 

Власова,    П. Зібельрман,    К. Ізард,    Є. Ільїн,     Л. Мітіна, О Асмаковець, Дж. 

Мейєр, В. Мясищев, О. Чебикін, Л. Яновська, В. Ямницький, П. Соловей, Д. 

Ельконін та ін.). 

Метою роботи є психологічний аналіз особливостей емоційної саморегуляції у 

навчанні та професійному становленні студентської молоді. 

Оскільки навчальна діяльність є емоційно напруженою, то вміння студента 
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регулювати свій стан вважається надзвичайно важливим. Емоційну регуляцію у 

професійній діяльності студенти називається однією з перших, коли мова йде про 

труднощі, які виникають під час навчального процесу. Емоційний компонент 

професійності студента проявляється в емоційній сфері його особистості, 

обумовленої переживанням, що відображають його потреби та активізують або 

гальмують його діяльність. 

Здатність до саморегуляції – виняткове надбання людини, що із плином 

власного психічного розвитку усвідомлює себе як суб’єкта емоційної сфери, 

спілкування й дії, стаючи в безпосереднє відношення до самого себе та зовнішніх 

чинників. Підсумковим продуктом процесу психічної саморегуляції є динамічна 

система уявлень людини про саму себе, сполучена з її оцінкою, та зовнішніми 

факторами впливу на людину у межах її життєдіяльності. Саморегуляція являє 

собою замкнений контур регулювання і є інформаційним процесом, носіями якого 

слугують різноманітні психічні форми відображення дійсності. Залежно від виду 

діяльності та умов її здійснення вона може реалізуватися різними психічними 

засобами – чуттєвими конкретними образами, уявленнями, поняттями тощо [2]. 

Загальні закономірності саморегуляції реалізуються в індивідуальній формі, 

яка залежить від конкретних умов, а також від характеристик нервової діяльності, 

від особистісних якостей суб’єкта та його звичок у організації своїх дій, що 

формуються в процесі виховання. Також, психічна саморегуляція розуміється як 

здатність зрілої особистості визначати мету своєї діяльності та знаходити шляхи 

для її досягнення [1]. 

Діяльність студентів постійно пов’язана із спілкуванням, із постійним потоком 

різноманітної інформації, з вирішенням задач різного типу, тому вони схильні до 

симптомів поступової втоми, афективних реакцій, тривожності, імпульсивності, 

емоційного вигорання і спустошення. Емоційна напруженість у процесі навчання 

характеризується переживанням негативних емоцій, надмірним збудженням, 

виснаженням нервової системи. Це призводить до психологічного стресу, заважає 

студенту змінювати рівень емоційного збудження, об’єктивно оцінювати умови 

проходження подальшої діяльності. 

Відсутність емоційної напруженості має поєднуватись зі здатністю студента 

створювати необхідний настрій, найповніше використовувати свої потенційні 

можливості. Проявлятиметься це у збереженні студентом оптимістичного 

настрою, відсутності страху, пригніченості у нестандартних ситуаціях, що в свою 

чергу пов’язано зі здатністю швидко приймати правильні рішення. Прийняття 

рішень проявляється передусім у керуванні своїм внутрішнім світом, тобто в 
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саморегуляції. Адже, неможливо впливати на інших, не вміючи володіти собою. 

Емоційна регуляція полягає в системі розумових дій, спрямованих або на 

активізацію емоційних процесів, або на гальмування, стабілізацію. Об’єктами 

емоційної регуляції студентів у процесі навчання є: емоційні реакції (гнів, 

дратування, обурення, страх, розчарування); стан настрою (депресія, апатія, 

понижений настрій, засмучення). Найбільш загальною властивістю всіх об’єктів 

емоційної регуляції та саморегуляції є негативні переживання та пов’язане з ним 

почуття душевного дискомфорту, що заважає нормальній навчальній діяльності. 

Тому розумові дії з саморегуляції мають бути спрямовані на ліквідацію цих 

емоційних переживань на формування душевного комфорту, емоційної 

стабільності. Прийоми регулювання емоційного світу покликані допомогти 

студенту керувати своїм настроєм, впливати на нього. 

Один із способів впливу на емоції – це зміна міміки, напруження м’язів, рухів. 

Інший важливий спосіб – повне зосередження на процесі будь-якої діяльності, а не 

на результатах, зовнішніх об’єктах або власних емоціях. Це поліпшує якість 

діяльності, покращує памʼять, мислення. Третій спосіб саморегуляції полягає в 

управлінні своєю уявою, образному самонавіюванню. Керуючи образами, які 

студент уявляє, індивід може впливати на свої думки, настрій, бажання, потреби. 

Керувати уявою означає не боротися з образами, що виникають, а спостерігати за 

ними збоку, емоційно відокремившись від ситуації, яка виникає в уяві, аналізуючи 

їх причини, функції, механізми. Рефлексія, тобто певне мисленнєве програмування 

стресових ситуацій на тлі розслаблення, релаксації дозволяє керувати собою. 

Самоконтроль можливий лише завдяки осмисленню, прогнозуванню, уявленню 

наслідків свої дій [3]. 

Як зазначає Л. Яновська, оволодіння навичками та вміннями емоційної 

саморегуляції діяльності студентів у комплексі, а саме розвиток психологічної 

техніки, психологічного тренінгу зі складанням ситуації успіху та аутогенного 

тренування, сприяють ефективному формуванню професіоналізму студентів. 

Регулювання емоцій дасть можливість студенту сформувати себе як професіонала, 

наприклад вільно контролювати емоційну напруженість, справлятись зі страхом, 

що може виникати у процесі взаємодії та комунікації на рівнях «студент-

викладач», «студент-студент», укріпити впевненість в собі, уміти приймати 

креативні та ефективні рішення у нестандартних ситуаціях [4]. 

Важливе місце у навчальній діяльності посідають ситуації емоційної напруги, 

які передусім пов’язані із кредитно-модульною системою організації навчального 

процесу, що передбачає необхідність регулярного контролю знань студентів. Для 

виявлення рівня знань та вмінь студентам необхідно володіти емоційною 
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стійкістю. Нервова система кожної людини має певні грані, тому далеко не кожен 

студент відчуває свої ресурси, адекватно оцінює свої сили. Уміння регулювати 

емоційний стан шляхом стабілізації емоційного збудження та поєднання зі 

свідомим управлінням емоціями – важлива умова збереження навчальної та 

фізичної працездатності. 

Отже, емоційна саморегуляція полягає не у витісненні негативних образів, а у 

зміні їх на такі, що стимулюватимуть особистість до корисних справ та 

слугуватимуть продуктивному переключенню людини. Це процес вираження 

емоційно-вольової стійкості особистості незалежно від видів ситуацій у які вона 

потрапляє. Оволодіння навичками та вміннями емоційної регуляції у процесі 

діяльності студентів дасть можливість більш ефективно працювати на 

формуванням таких ознак професійності, як: уміння контролювати свої емоційні 

стани (володіння собою, своїм настроєм, голосом, мімікою, жестами), швидка 

реакція на поведінку групи чи окремих студентів, уміння шукати вихід із складних 

ситуацій. 
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УДК 159.964.21"374.8" 

Лідія Павлюк 

ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ: СТРАТЕГІЇ КОНСТРУКТИВНОГО ВПЛИВУ 

НА КОНФЛІКТ 

Ефективність діяльності організації залежить від багатьох чинників. Важливим 

серед них є психологічна підготовка керівників щодо подолання та попередження 

конфліктів у трудовому колективі, який він очолює. 

На сьогодні теоретики управління визнають, що повна відсутність конфлікту 

всередині організації – умова не тільки неможлива, але і не бажана. Управління 

конфліктами, як і управління персоналом в цілому, повинно здійснюватися з 

урахуванням складності та багатоаспектності трудових відносин у всіх напрямах 

[2]. 

Проблема конфліктів є однією з ключових у ділових відносинах і охоплює всі 

її сфери. Тому, уміння попереджувати та вирішувати конфлікт є важливим 

завданням ефективності ділових відносин. Поряд із цим, майже не існує праць, де 
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б висвітлювався чітко збалансований і комплексний підхід до вирішення 

конфліктних ситуацій, особливо через їх різноманітність та непередбачуваність. 

Таким чином, для більшості як працівників, так і керівників мрія про 

гармонійну атмосферу в трудовому колективі так і залишається мрією, а 

вирішення конфліктних ситуацій часто залишається на рівні скарг і взаємних 

звинувачень. Хоча сучасні теоретики і практики управління все частіше 

схиляються до думки, що деякі конфлікти в організації не тільки можливі, але й 

бажані. 

Практично конфлікт в організації завжди можна помітити через певні зовнішні 

прояви: високий рівень напруженості в колективі; зниження працездатності; 

погіршення виробничих і фінансових показників; зміна взаємин із 

постачальниками й покупцями [1, с. 67]. 

Тому, задля ефективної, злагодженої, процвітаючої роботи в установі варто 

дотримуватися таких пропозицій щодо вирішення конфліктних ситуацій, що 

ґрунтуються на таких положеннях: 

- процес вирішення конфлікту необхідно здійснювати таким способом, щоб 

звести до мінімуму його негативні наслідки; 

- сприяти максимальному прояву позитивних функцій конфлікту; 

- прагнути до конструктивного вирішення конфлікту, задоволенню інтересів 

всіх учасників. 

Крім того, в разі виникнення конфлікту, рекомендуємо використовувати 

переговори між конфліктуючими сторонами безпосередньо або за участю третьої 

сторони. Тому підготовка і здійснення програми дій з вирішення конфлікту 

фактично є підготовкою і здійсненням переговорного процесу в тій чи іншій його 

формі. 

Необхідно виконувати основні етапи процесу конструктивного впливу на 

конфлікт, а саме: підготовка плану; здійснення програми; виконання угод щодо 

врегулювання або вирішення конфлікту. 

Оскільки на кожному етапі цього процесу вирішуються специфічні завдання, 

то підготовка плану повинна включати: аналіз конфлікту; визначення стратегії; 

розробку програми врегулювання або вирішення конфлікту. 

Завданням визначення стратегії повинно бути виявлення необхідних 

компонентів для здійснення плану впливу на конфлікт. 

Програма конструктивного впливу на конфлікт повинна включати: прийняття 

процедур переговорів; обмін інформацією; вироблення варіантів можливого 

вирішення проблеми, досягнення угоди [3, с. 3–7]. 

Ефективну програму і стратегію конструктивного впливу на конфлікт 
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пропонуємо засновувати з використанням таких принципів: 

- подолання конфлікту передбачає не тільки розгляд різного роду процедур, 

спрямованих на вирішення проблем, що виникають, а й облік взаємин між 

конкретними людьми; 

- неможливо залагодити конфлікт, не розуміючи суті проблеми, яка його 

викликала. Аналізуючи інформацію про конфлікт, необхідно зрозуміти 

справжні цілі конфліктуючих сторін; 

- стратегія впливу на конфлікт повинна бути ретельно продумана і її варто 

дотримуватися неухильно; 

- прогрес на переговорах вимагає нормальних, робочих взаємин між 

конфліктуючими сторонами; 

- вирішення спірного питання залежить від безпосередньої участі в його 

розробці конфліктуючих сторін; 

- довготривалі угоди ґрунтуються на інтересах, а не на позиціях сторін; 

- процес вироблення угоди з подолання конфлікту повинен бути гнучким, 

тобто видозмінюватися у процесі обговорення спірних питань і змін у 

відносинах між сторонами; 

- під час підготовки до переговорів необхідно передбачити труднощі, 

виникнення яких може перешкодити успішним переговорам. У таких 

випадках необхідно заздалегідь визначити лінію поведінки; 

- не варто робити що-небудь до тих пір, поки немає впевненості, що це буде 

виконано якісно. 

Не завжди конфлікти можна трактувати як позитивне чи негативне явище. У 

той же час, ми вважаємо, що краще вживати заходів щодо попередження 

конфліктів, ніж допускати їх виникнення. Відповідно вважаємо за необхідне 

розробити програму з профілактики конфліктів, яка полягає в організації 

виняткових і мінімальних ймовірностей виникнення конфліктних ситуацій. Мета 

програми – напрацювати методику попередження розбіжностей сторін 

(наприклад, адміністрації та персоналу). 

Названі методи підтримки і зміцнення співробітництва, звичайно ж, не є 

вичерпними. Але все ж можуть сприяти збереженню нормальних ділових відносин 

між членами колективу, зміцненню їх взаємної довіри і поваги; вони 

«працюють» проти конфлікту, попереджують його виникнення, а якщо він все- 

таки виникає – допомагають його вирішити. 
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УДК 004.4:657.1 

Артем Пеняєв 

НЕОБХІДНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМИ «1С:ПІДПРИЄМСТВО» 

На будь-якому підприємстві, що розвивається, рано чи пізно виникають 

проблеми з обліком. Бухгалтер або бухгалтери не справляються з потоком 

документів, що збільшується, менеджери не одержують вчасно необхідної 

інформації, керівництво не бачить, або одержує із запізненням звітність, яка 

завжди потрібна щонайшвидше. Природним рішенням в цій ситуації є 

автоматизація певної частини роботи персоналу, який займається оформленням 

первинної документації, складанням звітів і відстежуванням оперативної 

інформації. 

Здавалося б, в чому справа? Досить дати кожному бухгалтеру по комп’ютеру і 

все стане на свої місця. 

Але після цього відразу з’являється наступна проблема, – якими програмами 

користуватися, як звести всю інформацію, що з’являється на підприємстві, в єдине 

ціле таким чином, щоб детальний аналітичний облік по кожній з ділянок або 

відділів підприємства дозволяв би: 

 керівництву – без особливих зусиль побачити всю картину в цілому; 

 бухгалтерам – вчасно і без зайвих зусиль здавати офіційну звітність; 

 менеджерам – одержувати оперативну інформацію саме в той момент, коли 

вона дійсно потрібна. 

Кожний керівник розуміє, що цю проблему потрібно вирішувати в комплексі. 

Переваги комплексного підходу до рішення облікових проблем очевидні: 

 автоматизуючи облік на всіх робочих місцях з використанням одного 

програмного комплексу, Ви отримуєте можливість легко налагодити взаємодію 

між різними відділами підприємства; 

 принципи формування управлінської звітності можуть бути однаковими для 

всіх відділів; 

 отримання оперативної інформації по всіх ділянках обліку можна здійснити, 

користуючись однією системою програм з однаковим інтерфейсом і одними і тими 

ж принципами роботи; 

 при комплексному підході до рішення облікових задач легко передбачити 

можливість розширення системи у зв’язку із змінними вимогами з боку 

http://archive.nbuv.gov.ua/portal/chem_biol/nvnltu/22_8/150_Kol.pdf
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зовнішнього середовища (наприклад, при зміні законодавства, розширенні бізнесу 

і т.п.); 

 існує можливість використання могутніх типових рішень для автоматизації 

бізнесу; 

 при виникненні необхідності, можна поставити задачу автоматизації обліку 

і вирішити її за допомогою одного колективу розробників, при цьому одержуючи 

інтегровану систему з комплектом документації; 

 комплект програм коштує набагато дешевше, ніж рішення, які 

поставляються для окремо взятих областей обліку; 

Будь-яка облікова система має як мінімум чотири компоненти: 

 систему зберігання, пошуку і редагування умовно-постійної і нормативно- 

довідкової інформації, яка змінюється достатньо рідко (довідники); 

 систему введення і фіксації подій зовнішнього світу (документів, 

господарських операцій і ін.), що впливають на стан системи; 

 систему роботи з динамічною інформацією (залишки); 

 генератор звітів, що дозволяє одержувати різноманітні звіти як на основі 

динамічних даних і історії їх зміни, так і за довідковою інформацією і історією 

подій. 

І пов’язані вони, як правило, таким чином, що при введенні подій на базі 

інформації, що зберігається в довідниках, виконується зміна динамічної 

інформації (залишків). Причому зміна залишків виконується шляхом формування 

набору елементарних операцій (проводок або рухів). Надалі на основі інформації, 

що зберігається в системі користувач одержує різносторонні звіти [1; 2; 4]. 

У «1С» все це є, причому навіть три варіанти зберігання динамічної інформації: 

Плани рахунків і проводки, що використовується для бухгалтерського обліку, 

Регістри і рухи, що використовуються для оперативного обліку і Журнали 

розрахунків, що використовуються для різноманітних розрахунків, наприклад, 

розрахунку заробітної платні. Тому використання 

«1С:Підприємство» є найбільш вдалим вибором, якщо від вас вимагається 

побудувати облікову автоматизовану систему. 

На сьогодні безперечним лідером з продажу і кількості інсталяцій є програмні 

продукти фірми «1С» (Рис.1.1.). 
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Використання програм оперативного та бухгалтерського обліку 
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Рис.1.1. Діаграма використання програм бухгалтерського та оперативного обліку 

Більше 40 відсотків користувачів ділового програмного забезпечення 

використовують в повсякденній роботі продукти саме цієї фірми [3]. 

Список використаних джерел: 

1. Коновалова Н.Г., Сухарева Е.М. Автоматизированное место бухгалтера. М.: Феникс, 

2001. 448 с. 

2. Филатова В.Е. Компьютер для бухгалтера. Самоучитель. СПб.: Питер, 2004. 272 с. 

3. URL: http://www.1ab.ru/1cacc.php 

4. URL: http://www.homnet.ru/automation.html 
 

УДК 681.4:004.9 

Дмитро Полівода 

МОДЕЛЬ КІБЕРФІЗИЧНОЇ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ПРИМІЩЕННЯ НА 

БАЗІ МІКРОКОНТРОЛЕРА ATMEGA 328 

Віддалений контроль параметрів приміщення є досить актуальною задачею, 

оскільки він може запобігти виникненню небезпечних ситуацій та своєчасно 

інформувати власника про небажану ситуацію, що має місце всередині. У світі 

існує маса способів і приладів для спостереження за станом приміщення, будь то 

житлове чи промислове, тому вибір засобів і методів роблять виходячи із 

середовища спостереження, виділеного бюджету та обраних параметрів контролю. 

Задача системи, що розглядається, полягає у моніторингу критичних 

параметрів приміщення, виходячи з розрахунку на подальше, тривале її 

застосування. Наприклад, для житлового будинку це є вимірювання кількості 

чадного газу, вологості, температури, контроль наявності людей, визначення 

аварійних ситуацій (витік води та природного газу), виявлення відкриття вікон 

Інфософт 

Бест 

Інфо-Бухгалтер 

Парус 

Галактика 

Інші 

Інфін 

Турбо-Бухгалтер 

1С:Підприємство 

http://www.1ab.ru/1cacc.php
http://www.homnet.ru/automation.html
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або дверей. Для складу продуктів та теплиць – це температура і вологість у 

приміщенні. В усіх випадках критичною ситуацією є аварійне відключення 

електроенергії, що унеможливлює роботу систем підтримання необхідних 

кліматичних параметрів усередині приміщення. 

Запропонована модель системи контролю дозволяє дистанційно слідкувати за 

станом середовища у приміщенні та надсилає повідомлення на мобільний телефон 

власника при виникненні аварійних ситуацій різного характеру. 

Структурна схема системи показана на рис.1. 

Основним пристроєм, який контролює роботу усієї системи, є 

мікроконтролерна плата Arduino Uno. Вона отримує інформацію від сенсорів та 

управляє роботою виконавчих пристроїв, Wi-Fi-модуля та модуля GSM. 
 

 

Рис.1. Структурна схема системи контролю приміщення. 

 
Вибір мікроконтролерного модуля типу Arduino зумовлений його невисокою 

вартістю, наявністю широкої номенклатури підтримуваних периферійних модулів, 

легкістю створення програмного коду, широкою підтримкою у плані 

розповсюдження готових програмних рішень деяких загальних функцій, 

програмний супровід периферійних модулів, що можуть бути підключені до 

Arduino. 

У штатному режимі мікроконтролер слідкує за показами датчиків, опрацьовує 

отриману інформацію і, при необхідності, передає управляючі сигнали на 

виконавчі пристрої для підтримки заданих параметрів усередині приміщення. 

Паралельно покази датчиків через модуль Wi-Fi поступають в Internet на сервер, з 
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якого можуть бути зчитані власником за допомогою мобільного додатку. Багато 

сайтів надають такі сервіси безкоштовно. 

Модуль GSM знаходиться у «сплячому» режимі і переходить у режим передачі 

даних тільки після виникнення аварійної ситуації (вихід параметрів контролю за 

критичні межі, відключення електроенергії, проникнення сторонніх осіб та ін.). 

Система резервного живлення підключається при вимкненні чи пониженні 

напруги в електромережі і забезпечує працездатність системи під час 

короткочасних відключень. 

Установлення початкових контрольованих параметрів задають за допомогою 

панелі керування. 

Вибір конкретних моделей сенсорів та виконавчих пристроїв здійснюють у 

залежності від параметрів регулювання та побажань замовника. 

Список використаних джерел: 

1. Петин В. А. Создание умного дома на базе Arduino. М.: ДМК Пресс, 2018. 180 с. 
2. Соммер У. Программирование микроконтроллерных плат Arduino/Freeduino: Пер. с англ. 

СПб.: БХВ-Петербург, 2012. 256 с. 

 

УДК 159.942.5:364.634 

Юлія Прихоцька, Тамара Дучимінська 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ СИРІТСТВА НА РОЗВИТОК 

ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ ПІДЛІТКА 

Сирітство – соціальне явище, обумовлене наявністю в суспільстві дітей, 

батьки яких померли, а також дітей, які залишилися без піклування батьків 

внаслідок позбавлення батьківських прав. Сирітство, як соціальне явище існує 

стільки ж, скільки існує людство. 

Проблемам психічного розвитку дітей-сиріт присвячено чимало праць 

вітчизняних   учених   (Л. Дробот,   Л. Єременко,   Л. Кузьменко,    В. Мухіна,    А. 

Прихожан, В. Слюсаренко, М. Толстих, В. Чечет, В. Яковенко та ін.). Але 

дослідження даної теми не втрачає своєї актуальності. 

Метою дослідження є теоретичний аналіз психологічних особливостей 

впливу сирітства на розвиток емоційної сфери підлітка. 

Учені вважають, що родина є важливим чинником соціально-культурної 

адаптації й інтеграції дитини, допомагає їй опанувати собою, вступати в позитивне 

спілкування із широким колом однолітків, переборювати психологічні труднощі. 

Спілкування дає дитині навички соціальних контактів у процесі діяльності, що 

вкрай важливо для її нинішнього й майбутнього життя. Тому для дітей-сиріт, які 

виховуються поза родиною, у відриві від суспільства, в умовах установ 
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закритого типу, формування системи соціально-побутового орієнтування набуває 

особливого значення (Н. Плясов, Г. Плясова, В. Мухіна та ін.). 

Низкою   науковців   (Н. Авдєєва,   Г. Бевз,    Л. Волинець,    Л. Галігузова,   Я. 

Гошовський,   Т. Гуськова,   І. Дубровіна,   М. Лісіна,   С. Мєщєрякова,   В. Мухіна, І. 

Пєша, А. Прихожан, А. Рузська, Є. Смірнова, Є. Стрєбєлєва,  Н. Толстих та ін.) доведено, 

що умови життя і виховання в закладі закритого типу та відсутність дитячо-

батьківських стосунків деструктивно впливають на особистісний розвиток дітей-

сиріт [2]. 

Формування особистості дитини-сироти відбувається в стані соціальної і 

психологічної деривації, котра негативно впливає на розвиток емоційно- 

особистісної сфери дитини. У таких дітей менше емоцій по кількості, якості, 

емоційні прояви бідні, невиразні. Крім збіднілості емоційної сфери, у вихованців 

будинку дитини спостерігається менш точне розрізнення емоцій дорослого, 

затримка диференціювання позитивних і негативних емоційних впливів, 

гальмується розвиток пізнавальної діяльності та загальний психічний розвиток [4]. 

Oсобливе мiсце сeред eмоцій y дiтей в дитячoму бyдинку зaймає 

тривoжність. Дoмінуючою eмоцією в синдрoмі тривoжності є стрaх. Бaгато 

дoслідників, вивчaючи індивiдуальні відмiнності в емoційному життi дiтей-сирiт, 

нe рaз відзнaчали рiзку змiну оснoвних хaрактеристик емoційної сфeри – рaптове 

виникнeння тривoжності aбо життєрaдісності [1]. Загалом, тривожність в умовах 

дитячого будинку має досить широкий діапазон проявів: страхи, образи тощо. 

Стійкий характер страхів вказує на високий рівень тривожності, неспокою, 

знижений життєвий тонус, на відсутність достатніх, життєвих сил організму, на 

недовірливість і настороженість. 

Особливий акцент у формуванні взаємовідносин між  вихованцями дитячого 

будинку та вихователями відіграє агресія [2]. Найбільш просте і поширене 

психологічне пояснення виникнення агресії у дітей-сиріт полягає в тому, що 

агресія є наслідком незадоволеності (фрустрації) потреби  в батьківській, 

материнської любові. В якості важливої причини виникнення агресивних реакцій 

відзначаються також дефекти у становленні самоідентичності: нестійкість, 

суперечливість, невизначеність Я-концепції, яка зводиться у дітей, які 

виховуються поза родиною, до хиткого набору випадкових характеристик і може 

служити як причиною, так і наслідком постійного переживання глибокого 

емоційного дискомфорту. У таких дітей відсутні способи соціального 

підкріплення уявлення про особисту цінність, яка є важливою умовою і 

передумовою нормального психічного розвитку [3]. 
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Таким чином, сирітство є серйозною соціальною проблемою, що призводить 

до негативного впливу на розвиток емоційно-особистісної сфери дитини. У дітей-

сиріт підліткового віку більшою мірою відзначаються емоційно зумовлені 

нестійкість, суперечливість; підвищена збудливість афектів; сильна гострота 

симпатій і антипатій до людей; імпульсивність вчинків; гнів; полохливість і 

надмірні страхи (фобії); підвищена тривожність і агресивність. 
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1. Ліфарєва Н.В. Психологія особистості: Навчальний посібник. Київ: Центр навчальної 

літератури, 2003. 240 с. 

2. Прихожан A.M., Толстых Н.Н. Психология сирітства [3-е изд.]. СПб.: Питер, 2007. 416с 

3. Чистяк О.В. Особливості психічного розвитку дітей сиріт та дітей, позбавлених 

батьківської опіки, які виховуються в дитячих будинках сімейного типу. Актуальні 
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РОЗДІЛ ІV 

ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ ПИТАННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ: 

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 

 

УДК 314.7:351.746(477) 

Олена Арсентьєва, Галина Татаренко 

ОСВІТНЯ МІГРАЦІЯ В УКРАЇНІ: СУТНІСТЬ 

ТА ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 

У період світової глобалізації та інтернаціоналізації всіх сфер суспільного 

життя активізуються і міграційні потоки різного роду ресурсу (капіталу, 

інноваційного, виробничого, фінансового тощо). На фоні доступності отримання 

освіти за кордоном та наявності передумов переміщення молоді по території 

власної країни та за її межі у пошуках якісної освіти, останнім часом одним із 

привілейованих напрямків міграції стає освітня. Потрібно зазначити, що цей 

напрямок міграції є актуальним протягом останніх років і для України. Адже, під 

час дискусії, проведеної у Львові у Прес-центрі Галінфо ще 20 липня 2018 року під 

назвою «Проблеми трудової та освітньої міграції з України», У.Садова – експерт, 

керівник НДЦ «Демос» НУ «Львівська політехніка» доречно зазначила, що 

існуюча наразі п’ята хвиля міграції, є за своєю суттю освітньою [1]. Освітня 

міграція, як складова всієї системи міграційних потоків, також являє собою 

переміщення осіб (учнів, студентів, абітурієнтів, стажерів тощо) за межі країни 

(частини території) їх громадянства та/або постійного проживання, до іншої країни 

світу (частини території власної країни) з метою отримання освітніх послуг на 

різних рівнях. Потрібно зазначити, що в 2010 році була спроба легалізувати 

поняття «міграція» в законопроекті «Про основні засади державної міграційної 

політики України», як переміщення особи з метою зміни місця 

проживання/перебування, пов’язане з перетинанням державного кордону 

(зовнішня міграція) або меж адміністративно-територіальних  одиниць (внутрішня 

міграція. Проте цей проект було відхилено. 

Враховуючи, поділ міграції на такі її види як внутрішня та зовнішня спробуємо 

деталізувати наведене тлумачення терміну «освітня міграція» виклавши його 

наступним чином. «Освітня міграція» є строковим, здебільшого 

короткостроковим, переміщенням особи, пов'язаним з перетинанням державного 

кордону країни (зовнішня освітня міграція) або меж її адміністративно- 

територіальної одиниці (внутрішня освітня міграція), з метою отримання освітніх 

послуг. 



  Матеріали t f міжнародної науково-практичної конференції  

175 

 

 

 

 

Особливістю освітньої міграції сучасності, за участі України, є по-перше, 

наявність збройного конфлікту на території України, по-друге, виникнення в 

результаті збройного конфлікту особливої категорії людей із статусом ВПО чи 

особи, з окупованої території. Ці дві умови значно вплинули на стан освітньої 

міграції, зумовили зміну внутрішньої освітньої міграції шляхом перерозподілу між 

регіонами України та зовнішньої освітньої міграції – позапланового та 

неконтрольованого відтоку освітян в напрямку більш розвинутих країн світу з 

подальшим укоріненням на території іноземної країни – працевлаштування в ній. 

Тобто можна констатувати, що на території України з початку збройної агресії 

Російської Федерації, яка призвела до появи особливої категорії населення – ВПО, 

з’являється новий тип освітньої міграції – освітня міграція в умовах збройного 

конфлікту, що, у свою чергу, призвело до виникнення проблеми правового 

регулювання освітньої міграції саме в умовах збройного конфлікту. 

Наразі в українському законодавстві відсутній спеціальний нормативно- 

правовий акт, який би регламентував питання освітньої міграції, як внутрішньої, 

так і зовнішньої. Тому необхідно розглядати правове регулювання освітньої 

міграції на сучасному її етапі в поєднанні та взаємодії нормативно-правових актів 

України, що регулюють освітні питання, міграційні питання та міграційно-освітні 

питання в умовах збройного конфлікту на території України, зокрема за участі 

ВПО. 

Основними національними нормативно-правовими актами, які регулюють 

освітні питання є: Конституція України, ст. 53 якої проголошується право кожного 

на освіту та право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних 

навчальних закладах на конкурсній основі; Закон України «Про освіту», 

покликаний врегулювати суспільні відносини в сфері освіти всіх учасників цього 

процесу (права людини на освіту, права та обов’язки фізичних та юридичних осіб, 

які приймають участь в процесі реалізації конституційно передбачено права 

кожного на освіту, та визначення компетенції державних органів та органів 

місцевого самоврядування в даній сфері); Закону України «Про вищу освіту», 

який, насамперед, покликаний встановити основні правові, організаційні, 

фінансові засади функціонування системи вищої освіти, результатом якої є 

підготовка конкурентоспроможного людського капіталу для 

високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації 

особистості, забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у 

кваліфікованих фахівцях. український законодавець оперативно відреагував на 

зміни освітньої міграції в умовах сучасності (збройного конфлікту на території 

України та, зокрема появи в результаті цього особливої категорії населення – 
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ВПО, активного попиту на навчання за кордоном). Так, було розроблено низку 

нормативно-правових актів (зокрема, Закон України «Про забезпечення прав і 

свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20.10.2014 року № 1706-VII; Постанови 

Кабінету Міністрів України «Про облік внутрішньо переміщених осіб» від 

01.10.2014 року № 509, «Про затвердження Положення про порядок реалізації 

права на академічну мобільність» від 12.08.2015 року № 579, «Про затвердження 

Комплексної державної програми щодо підтримки, соціальної адаптації та 

реінтеграції громадян України, які переселилися з тимчасово окупованої території 

України та районів проведення антитерористичної операції в інші регіони України, 

на період до 2017 року» від 16.12.2015 року № 1094, 

«Про надання державної цільової підтримки деяким категоріям громадян для 

здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти 

» від 23.11.2016 року № 975, «Про затвердження Порядку пільгового кредитування 

для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» від 29.08.2018 року № 673; 

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження деяких нормативно- 

правових актів з питань прийому на навчання до закладів вищої освіти» від 

13.10.2017 року № 1378 тощо), в яких передбачив: можливість студентів з 

окупованої території реалізувати право на освіту, на продовження її здобуття на 

території України, вільного доступу до безкоштовних освітніх послуг, на державну 

цільову підтримку, зокрема пільгове кредитування; можливість освітніх мігрантів 

з України реалізувати право на освіту за кордоном тощо. 

Проте, дослідивши ці акти, було виявлено певні проблеми, прогалини та колізії 

правового регулювання сучасної освітньої міграції. Наприклад: відсутність 

законодавчого акта, що регламентує основи міграційної політики України, та 

відсутність спеціального нормативного-правового акту про освітню міграцію (про 

зовнішню / внутрішню освітню міграцію), зокрема щодо визначення понятійного 

апарату освітньої міграції, окреслення принципів функціонування освітньої 

міграції, її форм, напрямків тощо. 

Існування зовнішньої та внутрішньої освітньої міграції в умовах збройного 

конфлікту, а здебільшого її позаплановість, диспропорційне розподілення між 

регіонами країни, стрімке збільшення та наявність особливості неповернення 

українських освітян-емігрантів на Батьківщину, нагально потребує дієвого 

правового механізму. 

Список використаних джерел: 
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URL: Open Discussion: «Проблеми трудової та освітньої міграції з України». 
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Олександр Бондарук, Анатолій Попов 

РОЗГОЛОШЕННЯ АДВОКАТСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ І ПІДСТАВИ 

ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ АДВОКАТА 

Питання адвокатської таємниці було і залишається предметом багатьох 

дискусій та спорів серед як теоретиків, так і  практиків.  Як  слушно  зазначав А.Л. 

Ципкін, адвокатська таємниця – це одне з тих питань адвокатської діяльності, яке 

привертає велику увагу, з приводу якого посилено сперечаються, про яке багато 

писали і пишуть. Адвокатська таємниця постає найчастіше у вигляді нерозв’язної 

проблеми, яка викликає жваві диспути та гострі суперечки. Це одне з «вічних» 

питань адвокатської діяльності, яке оголошується нерозв’язаним подібно 

квадратурі кола [2, с. 55]. 

Законодавче визначення поняття адвокатської таємниці міститься у ч.1 ст. 22 

Закону України (далі – ЗУ) «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [1] і є, на 

нашу думку, досить вичерпним і вдалим. Разом із тим для правильного розуміння 

сутності поняття адвокатської таємниці потрібно, перш за все, виходити з того, які 

відомості становлять її предмет. 

Окремі правники цілком обґрунтовано наголошують на тому, що до предмету 

адвокатської таємниці варто відносити не лише сам факт звернення певної особи 

щодо його захисту, а дані про те, хто саме звертався до адвоката із цим питанням 

[3, с. 313]. 

Таємниця звернення осіб із проханням про надання правової допомоги має 

зберігатися навіть тоді, коли доручення про надання такої допомоги не було 

прийнято адвокатом. Адвокат має зберігати у таємниці і відомості промотиви 

відмови у прийнятті відповідного доручення (наприклад, через переконання 

адвоката у відсутності правових чи фактичних підстав для  його  виконання)  [4, с. 

71] сам, але при цьому він повинен покладатися на думку адвокатської спільноти. 

Що ж стосується положень чинного законодавства України, то варто зазначити, 

що законодавець є прихильником першого з названих вище підходів і вважає, що 

в окремих випадках розголошення адвокатської таємниці є допустимим. Так, у 

пунктах 2, 4, 6 та 7 статті 22 ЗУ «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» 

визначено випадки, за яких розголошення адвокатської таємниці буде 

правомірним, а саме: 

1) у разі наявності письмової заяви клієнта (особи, якій відмовлено в 

укладенні договору про надання правової допомоги з передбачених законом 
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підстав), відповідно до якої інформація або документи втрачають статус 

адвокатської таємниці; 

2) у разі пред’явлення клієнтом вимог до адвоката у зв’язку з адвокатською 

діяльністю (у такому разі адвокат звільняється від обов’язку збереження 

адвокатської таємниці в межах, еобхідних для захисту його прав та інтересів); 

3) у разі подання адвокатом в установленому порядку та у випадках, 

передбачених ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 

одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню 

розповсюдження зброї масового знищення», інформації центральному органу 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії 

легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню 

тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 

4) у разі подання центральному органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, інформації про 

фінансову операцію, навіть якщо такими діями завдано шкоди юридичним або 

фізичним особам, та у разі вчинення інших дій, якщо він діяв у межах виконання 

ЗУ «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 

злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 

зброї масового знищення». 
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Олена Борисюк 

СУЧАСНИЙ СТАН ВЕНЧУРНОГО КАПІТАЛУ В УКРАЇНІ 

За визначенням Української асоціації венчурного бізнесу, венчурний капітал 

– це довгостроковий, ризиковий капітал, що інвестується в акції нових і 

швидкозростаючих компаній з метою отримання великого прибутку після 

відповідальності адвоката. 

http://zakon5.rada.gov.ua/
http://nbuv.gov.ua/UJRN_pgip_
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реєстрації акційцих компаній на фондовій біржі [1]. 

Інвестують венчурні компанії через спеціальні фонди, таким чином уникаючи 

оподаткування. Такі “венчурні” фонди забезпечують зв’язок між донорами 

ресурсів та їх реципієнтами, а управляються вони групою професіоналів, що 

спеціалізується на відповідних інвестиціях. Управителі фондів виконують 

організаційні функції, відіграють ключову роль у формуванні схем взаємодії усіх 

зацікавлених осіб. 

Головна і принципова відмінність такого капіталу від традиційних інвестицій 

полягає в тому, що кошти можуть надаватися під перспективну ідею без 

гарантованого забезпечення наявним майном або іншими активами підприємця. 

Єдиною заставою слугує спеціально обумовлена частка акцій у вже існуючій або 

лише створюваній фірмі. Венчурний інвестор не намагається придбати 

контрольний пакет акцій. Він розраховує, що керівники компанії, маючи 

контрольний пакет акцій, збережуть стимули для активного розвитку свого 

бізнесу. 

Світовий досвід свідчить, що країни, які забезпечують безперервний та 

якісний трансфер наукових знань у нові технології та вироби, отримують значні 

переваги в забезпеченні стійких темпів економічного розвитку. У свою чергу 

розвиток підприємства передбачає залучення венчурного капіталу як необхідного 

атрибуту. Венчурний капітал за певних умов може стати ефективним джерелом 

фінансового забезпечення наукових розробок та перетворення їх на 

конкурентоспроможний продукт. 

Венчурне інвестування в Україні знаходиться на стадії розвитку. Тому не 

випадково український венчурний бізнес відчуває ряд проблем, які зумовлені 

відсутністю нормативно-правового регулювання венчурного фінансування, 

організаційного та фінансового забезпечення, недостатньою напрацьованістю 

теоретичних питань, пов'язаних з особливостями венчурного капіталну і його 

функціонуванням в умовах розвитку ринкової економіки а також кризовим станом 

банківської системи і фондового ринку [2, с. 96]. 

Безпосередньо на територнії України проводять діяльність лише п’ять членів 

EVCA, з яких один дійсний член – управляюча компаніня Horizon Capital та чотири 

асоційовані члени – міжнародні юридичнні фірми Clifforнd Chance, Dentons, 

Бейкер и Макензи та Noerr. 

За таких умов венчурний капітал є привабливим джерелом залучення коштів, 

особливо коли підприємствам відмовлено у більш пасивних джерелах 

фінансування та коли для створення й максимізації цінності потрібен досвід і 

креатин. 
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Ми вважаємо, що для розвитку венчурного інвестування, перш за все, 

потрібно створити привабливі умови: розробити систему мотивації з боку держави 

для формування венчурних фондів; проводити постійний моніторинг стану справ 

в інноваційні сфері; посилити захист прав інтелектуальної власності; забезпечити 

належну інформаційну підтримку венчурних інвесторів з високим рівнем якості та 

достовірності інформації, що надається; слід приділити увагу підготовці 

висококваліфікованих фахівцінв у сфері венчурного бізнесу та створювати 

позитивний імідж цього типу фінансування; сприяти виходу підприємництва з 

«тіньового» сектора і спрямування підприємницької діяльності у річище загальної 

стратегії світового економічного розвитку [3]. 

З боку венчурних інвестиційних гравців потрібне фінансове забезпечення 

інноваційних проектів, супроводження зростання та вихід на світові ринки. Ми 

бачимо, що ці питання є пріоритетними у формуванні економічної політики й 

актуальними складовими пакету економічних реформ. 

Можливість застосування нових фінансових інструментів активізації 

інновацнійної діяльності в Україні дозволить частково вирішити проблеми, малого 

й середньного бізнесу, збільшить зайнятість, особливо висококваліфікованих 

спеціалістів; частково вирівнянє рівень життя різних верств населення; полегшить 

доступ стартапів до західного капіталу; відіграє важливу роль в реалізації 

нововведень в наукомістких галузях. 

Отже, в умовах збільшеня глобальної інвестиційної спрямованості на 

міжнародному ринку активізнація венчурного інвестування є ефективним 

інструментом впливу на важливі макроекономічні показники в країні та, 

відповідно, повинна стати пріоритетним завданням не лише органів державної 

влади, але й міжнародних фінансових інститутів і приватних інвесторів, оскільки 

венчурні інвестиції дозволяють реалізовувати високодоходні проекти. Усунення 

більшості наявних перешкод на шляху венчурного капіталу створить у 

подальшому сприятливі умови для його розвитку в Україні. 
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Олександр Бригінець 

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

На початку ХХІ століття глобалізація фінансової сфери, що проявляється у 

динамічному розвитку ринку євровалют, системи транснаціональних банків, 

формуванні розгалуженої мережі офшорів і глобальних комп’ютерних мереж, які 

забезпечують миттєві переміщення капіталів, створює можливість руйнування 

навіть стійких економічних систем, зумовлюючи адекватні політичні зміни. У 

контексті зазначеного особливої актуальності набула проблема забезпечення 

фінансової безпеки як однієї із найважливіших складників національної 

економічної безпеки кожної окремої держави та проблеми, що прогресуючими 

темпами переростає в ранг глобальної, долаючи національні кордони. Відтак 

комплексний концептуальний підхід до дослідження поняття фінансової безпеки 

потребує виокремлення такого складника як міжнародна фінансова безпека. 

Важливим завданням для регулювання фінансової безпеки держави є 

визначення ступеня глобальних ризиків. Їх можна розглядати з об’єктивної та 

суб’єктивної сторін. Об’єктивна сторона визначається ситуацією невизначеності в 

стані глобалізованого середовища в цілому, а суб’єктивна – визначає ступінь 

готовності людства ухвалювати рішення щодо усунення та нейтралізації загроз 

фінансовій безпеці. Погоджуємося з думкою Л.В. Нечипорук, яка стверджує, що 

основною загрозою фінансовій безпеці держави є незавершеність і недосконалість 

чинного законодавства у фінансовій сфері. Без фінансової безпеки майже 

неможливо виконати жодне із завдань, що стоять  перед державою. Нехтування 

станом фінансової безпеки може призвести до катастрофічних наслідків: занепаду 

галузей, банкрутства підприємств і, зрештою, підриву системи життєзабезпечення 

держави з подальшою втратою її суверенітету. 

Сучасні умови розвитку економіки будь-якої країни нині враховують усі 

небезпеки, ризики й переваги процесу глобалізації. Процес глобалізації зараз надає 

величезні необмежені можливості, де є всі необхідні умови для забезпечення 

економічного розвитку держави. В умовах суперечливості глобалізації отримує 

новий вид розвиток фінансового сектору, який характеризується величезними 

темпами його зростання, що істотно випереджають динаміку капіталу у сфері 

реального виробництва. за таких умов, умов глобалізації фінансових потоків і 

глобальних інтеграційних процесів, насамперед, для країни з перехідною 

економікою – а саме України, гостро 



  Матеріали t f міжнародної науково-практичної конференції  

182 

 

 

 

 

визначилися накопичені за попередні роки системні проблеми забезпечення 

належного рівня економічної безпеки, зокрема її складника – фінансового. 

Розвиток України в наступні 10 років, на нашу думку, буде проходити в 

надзвичайно складних міжнародних умовах, в умовах жорсткої конкуренції на 

фінансових ринках, і в жорстких міжнародних відносинах. Для вдосконалення 

концепції фінансової безпеки вважаємо, що необхідно більше уваги приділити 

стратегії дотримання фінансової безпеки України; розробити та впровадити 

ефективну систему фінансового контролю; створити умови для збільшення 

реальних грошових доходів населення; запровадити чіткий порядок у процес 

отримання та відшкодування кредитів для господарських суб’єктів усіх форм 

власності. Загалом світова фінансова криза, світова енергетична й екологічна 

криза, посилення конкурентної боротьби на глобалізованих ринках, подальший 

вплив глобалізації на держави світу, зростання ролі глобалізаційних тенденцій – 

усе це ставить питання про новий розвиток держав, які були б здатні реалізувати 

внутрішні трансформації, а також були б спроможні інтегруватись у новий 

світовий економічний простір і протистояти зовнішнім загрозам. Саме тому 

подальшим перспективним напрямом дослідження цієї проблематики в 

майбутньому є основні форми глобальної інтеграції, враховуючи глобальні 

інтеграційні процеси та механізми забезпечення державами своєї безпеки. 

Нині основним завданням глобальної фінансової безпеки є протидія 

дестабілізації міжнародних відносин і забезпечення можливостей стабільного 

фінансового зростання всіх держав. Нині функції міжнародної фінансової безпеки 

частково виконують різні структури, а також система міжнародного права. 

Існуюча система міжнародного права включає в себе загальновизнані принципи і 

норми, що регулюють міждержавні відносини в різних сферах. Роль і значення 

міжнародних договорів в епоху глобалізації значно розширюється. Набирають 

популярності угоди між двома або кількома суб’єктами міжнародного права. Крім 

того, міжнародне право регулює і фінансові відносини між державами, що не 

входять до внутрішньої компетенції держав. За допомогою міжнародного права 

регулюються питання міжнародної фінансової безпеки, правового становища 

держав, міжнародного регулювання режиму державної власності, міжнародних 

фінансових відносин і порядку переміщення фінансів. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО 

 
Тигран Варшамян 

РЕГУЛЮВАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ ІТ-СЕКТОРУ 

Дослідження правових засад регулювання оподаткування IT–сектору 

продиктоване як необхідністю забезпечення розвитку індустрії IT продукції, так і 

детінізацією доходів суб’єктів господарювання. IT–сектор є інвестиційно 

привабливою галуззю враховуючі розвиток ІТ–сектору та намагання як бізнесу, 

так і публічного сектору максимально автоматизувати всі процеси та перевести їх 

у дистанційну площину для економії часу, ресурсів і зручності у користуванні. Ці 

процеси сьогодні відбуваються у всьому світі. Крім того, наша країна не відстає 

від світових тенденцій враховуючи її курс на діджиталізацію. На сьогодні, ІТ- 

продукту потребують усі сфери економічного та соціального життя. Фаховий 

потенціал України невпинно зростає, однак значна частина його залишає країну. 

Причинами таких негативних тенденцій є правова невизначеність відносин, 

неналежна оплата праці, відсутність сприяння в розвитку цього сектору з боку 

держави, незахищеність від протиправних посягань на право інтелектуальної 

власності, що в кінцевому рахунку, негативно впливає на рівень формування 

національного доходу та рівень податкових надходжень від такої підприємницької 

діяльності. В епоху цифрових технологій нагальним питанням постає формування 

правового поля функціонування ІТ-ринку, вироблення та реалізацію ІТ-продукції, 

захисту авторських прав, визначення суб’єктів, об’єктів правовідносин в сфері ІТ 

сектору, регулювання податкових відносин, що виникають на цьому ринку, 

розподіл податкових прав, обов’язків та відповідальності між учасниками цього 

ринку. Враховуючи те, що основними суб’єктами ІТ–сектору є транснаціональні 

цифрові компанії виникає ще проблема, що пов’язана із міжнародним 

оподаткуванням, подвійним оподаткуванням суб`єктів відповідних відносин. Саме 

ці всі проблеми потребують на сьогодні наукового обґрунтування та правового 

визначення. 

Наразі ж, якщо ситуація з оподаткуванням не зазнає кардинальних змін, то 
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український ІТ бізнес продовжуватиме втрату людського капіталу та ризикує так і 

залишитись на «ФО-Півській» моделі існування, з якою вже котрий рік поспіль 

намагаються боротись фіскальні органи. З-поміж іншого, це зумовлене також тим 

самим «підняттям планки» для платників єдиного податку у сукупності з нормою 

щодо оподаткування прибутку контрольованих іноземних компаній. В реальності 

створювати цифрові продукти, як і зараз, продовжать окремі фізичні особи- 

підприємці «єдинники». Скоріш за все, багато з них, якщо не емігрують, просто 

перейдуть в тінь і зволіють отримувати винагороду за свій труд в обхід державної 

казни, тим більше, що сучасні фінансові онлайн-інструменти цілком дозволяють 

це робити. Треба зазначити, що багато фрілансерів на сьогоднішній день саме за 

такою схемою і працюють. 

На противагу зазначеному, 03 січня 2020 року заступник міністра цифрової 

трансформації України Олександр Борняков на своїй сторінці у Facebook 

розмістив пост про те, що останні декілька місяців Мінцифра разом із Комітетом 

цифрової трансформації активно працює над підготовкою реформи оподаткування 

для ІТ галузі. Зокрема мова йде про створення п’ятої групи платників єдиного 

податку ФО-П для ІТ спеціалістів. Однак, за словами Олександра Борнякова, така 

ініціатива викликала супротив як експертів, так і ринку ІТ в цілому з мотивів 

порушення принципів рівності платників податків і не усунення жодних ризиків в 

системі. 

З огляду на наведене команда спеціалістів та експертів Мінцифри та Комітету 

цифрової трансформації детально проаналізували ситуацію на ринку, що існує, а 

також режими оподаткування в Україні і за кордоном та запропонували інший 

можливий варіант експертному середовищу та суб’єктам ринку. 

Отже, запропоновано обговорити встановлення єдиного податку для 

юридичних осіб без обмеження обсягу доходу протягом календарного року на 

рівні 4-7%. Разом з тим автори ініціативи виражають невпевненість у тому, що ця 

пропозиція є єдиною правильною, але водночас стверджують, що виступили з 

такою пропозицією після ретельного аналізу. Вони вважають, що імплементація 

цієї норми до податкового законодавства дозволить створити умови за яких у ІТ 

секторі України буде працювати не 200 тисяч юридично не пов’язаних ФО-Пів, а 

повноцінні прозорі компанії. 
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УДК 340:34.08 

Руслана Васюра 

ЮРИДИЧНА КЛІНІКА ЯК ОДИН ІЗ ШЛЯХІВ ПІДГОТОВКИ 

ФАХІВЦІВ-ЮРИСТІВ 

Сучасне життя ставить перед випускниками вищих навчальних закладів 

вимогу: «Не лише знай, але і вмій». Сьогодні проблема практичної фахової 

підготовки спеціалістів такого класу, які зможуть і будуть мати бажання якісно 

надавати правову допомогу громадянам, які потребують такої допомоги, та 

захищати їх права та свободи є однією із проблем що знаходить своє місце у сфері 

юридичної освіти. 

Вітчизняна правова традиція юридичної освіти базується на переважанні 

академічного стилю викладання та формальних критеріїв набуття юридичних 

знань та професійних навичок юристами. Сучасний освітній процес 

перевантажений вивченням масиву нормативно-правових актів і не достатньо 

орієнтований на юридичну практику випускників-спеціалістів та поверхнево 

стимулює  індивідуальну  навчальну  активність  студентів.   З   цього   приводу В. 

Єлов зазначає, що “за нинішніх умов, коли йде кардинальне оновлення 

законодавства, а випускники юридичного ВНЗ лише проходять курс навчання за 

традиційно лекційною системою, яка спирається на правові дисципліни без 

набуття необхідних професійних навичок застосування норм матеріального права 

до реальних ситуацій, в які потрапляють їх клієнти, вони відчувають себе не 

готовими повноцінно працювати як юристи, оскільки не вміють опитувати (брати 

інтерв’ю), консультувати клієнтів, складати та подавати юридичні документи, 

здійснювати підготовку до справи, брати участь у процесі, опитувати свідків, 

сторін, виступати у судових дебатах” [2]. 

Для того, щоб забезпечити можливість вітчизняних юристів отримувати повну 

вищу освіту необхідно так організувати їх навчання у закладі вищої освіти, щоб 

вони мали можливість отримати всі необхідні та можливі знання і навички, що 

дадуть їм можливість бути конкурентоспроможними на ринку праці. 

Ідеї юридичної клінічної освіти виникли ще на початку XX ст. як відповідь на 

потреби в набутті навиків практичної роботи студентами-правниками і з цього 

часу досвід роботи таких практично-орієнтованих відділень юридичних 

факультетів поширюється у цілому світі. 

https://news.dtkt.ua/taxation/common/60308
https://news.dtkt.ua/taxation/common/60308
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Юридична клініка є унікальним навчально-практичним центром у складі 

викладачів і студентів старших курсів, який створюється та функціонує на базі 

вищого навчального закладу з метою підготовки висококваліфікованих юристів  із 

знаннями не тільки правової теорії, але й практики [3]. Першим напрямом роботи 

клініки є надання безоплатної правової допомоги громадянам і впровадження в 

освітній процес елементів практичної підготовки фахівців у сфері юридичних 

послуг. У клінічній юридичній освіті застосовуються різноманітні методики, 

технології, педагогічні прийоми, Система клініки акцентує увагу не на 

теоретичних здобутках юридичної науки, як на реально функціонуюче право. 

Така форма навчання є набагато цікавішою за класичні практичні заняття, які 

проводяться у більшості вищих навчальних закладів, оскільки дає змогу 

спілкуватися з людьми, які дійсно потребують юридичної допомоги, а також 

сприяє розвитковінавичок спілкування, аналізу інформації, методам психології, 

що необхідні кожному юристу в його повсякденній роботі. 

Метою клінічної юридичної освіти є набуття студентами практичних навиків у 

виявленні юридичних фактів та їх формалізації у вигляді процесуальних доказів, 

складанні юридичних документів, наданні юридичних консультацій клієнтам 

шляхом їхнього консультування та вчинення певних юридично значимих дій на 

їхню користь на безоплатній основі. Разом з тим, не всі  юридичні клініки 

практикують надання юридичної допомоги клієнтам, а акцентують увагу на 

симуляційних, імітаційних формах набуття студентами практичних навиків 

юриста. 

Юридична клініка на базі вищого навчального закладу виконує двоєдину 

функцію – навчає студентів практичним навикам юриста та надає безоплатну 

юридичну допомогу малозабезпеченим верствам населення. Тому важливим для 

клінічної освіти є здобуття студентами певних практичних навичок юридичної 

діяльності, а також уявлення про потреби простих громадян, здобувачі освіти 

дізнаються, як можна захистити та відновити їхні права, свободи та законні 

інтереси, спираючись на право та  закон. Студенти навчаються визначати 

фактичну основу юридичної справи, здійснювати правовий аналіз законодавства 

та судової практики, формулювати правову позицію у справі, володіти навиками 

представництва у судах, органах державної влади і місцевого самоврядування [1]. 

Юридична  клініка надає можливість науково-педагогічним працівникам 

провадити   практичну  юридичну  діяльність, постійно підвищувати свій 

професіоналізм, використовувати цікаві та практично орієнтовані методики 

викладання правових дисциплін. Для вищого навчального закладу юридичні 
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клініки є справою престижу та іміджу, адже ефективна юридична клініка є 

надійним зв’язковим елементом відносин вищих навчальних закладів із 

суспільством та державою. 

Метою реформування й модернізації вищої освіти в Україні є створення 

ефективного інноваційного освітнього середовища у вищих навчальних закладах, 

яке неможливе без внесення якісно нового змісту у вищу професійну освіту 

правника, без оптимізації кадрово-педагогічного потенціалу, підвищення рівня 

науково-методичного забезпечення навчального процесу, впровадження 

інноваційних технологій і методик викладання. Саме тому питання закріплення 

місця юридичних клінік у правовій системі, вдосконалення нормативно-правової 

бази, що регулює їх діяльність на законодавчому рівні є суттєвим кроком у 

розвитку юридичної клінічної освіти. 
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УДК 338.48+352/354(477) 

Олена Гоманюк 

РОЗВИТОК РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ «ЗЕЛЕНОЇ ЕКОНОМІКИ» 

Визначальною тенденцією сучасного суспільного розвитку є поширення 

глобалізаційних процесів. Глобалізація має неоднозначний вплив на різні аспекти 

життя людства. Останнім часом саме в ній вбачають причину загострення 

глобальних екологічних проблем. Зокрема, звіти Програми ООН із навколишнього 

середовища (ЮНЕП) наголошують, що за останні 80 років корисних копалин 

видобуто більше, ніж за весь час існування людства; 75% рибного фонду планети 

вичерпано або знаходиться на межі знищення; близько 9% сільськогосподарських 

угідь планети потерпає від ерозії; запасів нафти у розвіданих родовищах вистачить 

за нинішніми темпами видобутку та споживання на 15 – 20 років, газу – на 30 – 50 

років, вугілля – на 100 – 200 років. Разом із тим пропонується інвестувати 2% 

світового ВВП в  озеленення економіки [1]. 

Теоретичні та практичні аспекти «зеленої економіки» досліджують зарубіжні 

вчені: Є. Барбієр, А. Камерон, А. Марканді, К. Стюарт, Д. Піарс. Значний внесок у 

дослідження теоретичних та практичних аспектів «озеленення» економіки 
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зробили    такі    українські    вчені:     Ю. Бережна,     О. Веклич,     І. Бистряков, Т. 

Галушкіна,     Б. Данилишин     А. Качинський,     Л. Мусіна,     В. Потапенко, А. 

Мартинюк Ю. Огаренко, Н. Шлапак тощо. Але залишаються недослідженими 

проблеми розвитку «зеленої економіки» в окремих секторах національної 

економіки та її вплив на секторальну структуру в цілому. 

На сьогодні існують різні визначення «зеленої економіки», під якою зазвичай 

розуміють напрямок в економічній науці, де економіка розглядається залежним 

компонентом від природнього середовища, в межах якого вона функціонує. Інші 

визначення трактують «зелену економіку» як сукупність галузей, котрі створюють 

і збільшують природній капітал і зменшують екологічні загрози і ризики. В більш 

широкому розумінні «зелену економіку» можна розглядати як господарську 

діяльність, котра сприяє зростанню благоустрою людства, при цьому забезпечує 

соціальну справедливість, знижує ризики для навколишнього середовища. 

Таким чином, до «зеленої економіки» відносять ті види і результати 

господарської діяльності, котрі мають подвійне спрямування: модернізують і 

підвищують ефективність виробництва та сприяють покращенню якості життя і 

середовища проживання. 

Теорія «зеленої економіки», на нашу думку, будується на трьох аксіомах: 

- неможливість безкінечного розширення сфери впливу в обмеженому 

просторі; 

- неможливість забезпечувати безкінечно зростаючі потреби в умовах 

обмеженості ресурсів; 

- всі ресурси на поверхні планети є взаємопов’язаними. 

Для первинного порівняльного аналізу стану навколишнього середовища 

використовуються наступні показники: інтенсивність викидів на одиницю ВРП; 

частка міського населення, котре проживає в містах з високим і дуже високим 

рівнем забруднення повітря; частка забруднення стічних вод; якість питної води; 

інтенсивність утворення відходів на одиницю ВРП; частка переробки та утилізації 

відходів. Розрахунок даного набору показників дозволить проаналізувати стан 

регіонів України, виявить найбільш проблемні з них. 

Варто зауважити, що регіонам України притаманні різні потенціали для 

розвитку «зеленої економіки». Одні з них здатні активно продукувати туризм, 

гідроенергетику, розвиток геотермальної енергетики, вітроенергетику тощо. Для 

розвитку перерахованих вище напрямів повинна бути неабияка зацікавленість і 

сприяння органів державної влади, слід розробити спеціальні програми по 

оздоровленню навколишнього середовища і раціональному використанню 
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природних ресурсів. Також потрібно провести екологічний аудит територій, що 

дозволить виявити як сильні, так і слабкі сторони регіонів. Важливе значення 

матиме застосування відповідних методів регулювання: економічних, 

адміністративних, методів, що засновані на активному взаємоузгодженому зв’язку 

між бізнесом та держаними органами влади, на основах партнерства та 

взаємодопомоги. 

Отже, перехід на «зелену економіку» передбачає комплексні зміни у всіх 

секторах економіки. Первинний сектор, який охоплює сільське господарство, 

рибальство, лісову та добувну промисловість, вимагає найбільш радикальних змін, 

оскільки саме тут створюються продукти для задоволення первинних потреб 

людства. Вторинний сектор економіки, який охоплює промисловість та 

будівництво, найбільше потребує раціонального використання енергоресурсів. У 

контексті переходу на «зелену економіку» промисловість країни вимагає глибокої 

технологічної модернізації, оскільки виробничі потужності є базою для створення 

машин, устаткування та обладнання, які дозволять очистити виробництво та 

ефективно використовувати обмежені ресурси. 

Проведене дослідження свідчить, що реалізація концепції «зеленої економіки» 

почалася на глобальному рівні, і в ній зацікавлені всі національні економіки. Вона 

є найвпливовішим інструментом подолання рецесії. Україна має активно 

залучатися до цих процесів, розробляти та впроваджувати такі стратегії, програми, 

плани, які б відповідали не лише поточним міжнародним нормам і стандартам а й 

враховували перспективні зрушення в національній економіці. 
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УДК 378.147: 33 

Марія Дацюк-Томчук 

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

Важливі зміни, які відбуваються в Україні, впливають і на систему освіти. 
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Необхідність підвищення рівня економічної освіти вимагає розробки стратегії й 

тактики викладання економічних дисциплін на засадах національної концепції 

економічної освіти. Основною метою даної освіти можна вважати формування 

економічної думки, а результатом ‒ економічно-аргументовану практичну 

діяльність [4]. Економічна освіта є одним із пріоритетних напрямів розвитку освіти 

в цілому. 

Визначено, що основними елементами економічної освіти, є економічний 

вибір, економічні принципи та економічні цілі. 

Економічний вибір є важливою складовою економічної освіти через те, що 

студенти повинні навчитись приймати доцільні рішення як на індивідуальному, 

так і на суспільному рівні з приводу використання обмежених ресурсів для 

забезпечення зростаючих потреб людини і суспільства. Саме тому економіку 

досить часто називають наукою про прийняття рішень. Вона є ключовою в освіті 

пересічних громадян, виборців, споживачів та виробників, інвесторів та суб’єктів 

використання інвестицій для функціонування усіх учасників економіки [1]. 

Що стосується економічних концепцій, як однієї із складових економічної 

освіти, то виокремлюють п’ять основних принципів, на яких ґрунтується 

економічне мислення. Перший принцип стосується саме причини виникнення 

економічних проблем, а саме – через дефіцит. Саме тому людина та суспільство 

повинні оцінити існуючі компроміси та зробити вибір. Наступний принцип 

базується на визначенні витрат (виборі кращої альтернативи). Принцип оцінки 

альтернативних витрат означає порівняння граничних витрат із граничними 

вигодами. Для кращого розуміння економічних процесів, оцінки причин та 

наслідків використовують спостереження та дані для побудови й тестування 

моделей досліджуваних економічних процесів, що розкриває суть четвертого 

принципу. П’ятим, останнім із визначених Шугом принципів, є визначення того, 

що конкуренція створює проломи на ланцюгу заміни витрат альтернативними [3]. 

Наступною  складовою економічної освіти  є економічні цілі, а саме: 

відповідність економічної політики економічним цілям. Вирішення даних питань 

вимагають упорядкування грошово-кредитної та фіскальної політики, утримання 

стабільності цін та відсоткових ставок, досягнення економічного зростання тощо. 

Усі наведені складові економічної освіти є основою для побудови будь-якої 

економічної програми. Наведемо основні підходи, що можуть бути використані з 

метою зростання ефективності подачі інформації студентам. 

Інноваційним підходом у вивченні економіки є організація оперативних груп 

із надання консультацій населенню з економічних питань. Надання таких послуг 

забезпечує не лише виконання освітньої програми, але й є дійсним стимулом для 
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розширення кругозору та заохочення взяття на себе відповідальність за 

забезпечення добробуту інших. Участь студентів у суспільно-економічних 

проєктах зумовлює необхідність визначати економічні питання, вивчати 

економічні теорії та їх дію в реальному житті, шукати докази прояву дії цих теорій. 

Також консультаційні послуги з використанням навчальної програми, створення 

громадських проектів сприяють формуванню самоповаги студента, а також 

долучення їх до вирішення проблем навколишнього середовища. Найбільш 

популярним методом навчання економіці є лекції. 

Також, надзвичайно ефективним є навчання засноване на використанні 

технологій, що включають в себе: відеозаписи, фільми, телепередачі, імітаційні 

ігри, електронні підручники тощо. Всебічному вивченню різних економічних 

проблем сприяють тематичні дослідження, які використовуються в галузі 

економічної освіти [2]. 

Ще одним із найбільш ефективних способів передачі економічних понять 

студентам є проведення експериментів та демонстрацій. 

Для вітчизняних вищих навчальних закладів характерною є ситуація, що 

вимагає визначення напряму вирішення проблеми зростання продуктивності 

навчання – збільшити фінансування на освіту чи часу на проведення різного роду 

досліджень в період цього ж навчання. За сьогоднішніх складних умов однією із 

ефективних та найменш затратних шляхів розв’язання поставленої задачі є 

покращення викладання економіки із застосуванням інноваційних методів 

навчання. 

Саме вище розглянуті методики можуть слугувати дієвим засобом зростання 

інтелектуальної підготовки студентів, підвищенням мотивації до самостійного 

вирішення багатьох економічних проблем та пошуку альтернативних рішень (за 

такої необхідності). 
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УДК 336.717.1(477) 

Лідія Дудинець 

ФІНАНСОВА ІНКЛЮЗІЯ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ 

Розвиток фінансової інклюзії в Україні є актуальним як теоретичним, так і 

практичним завданням, адже вітчизняний ринок фінансових послуг динамічно 

розвивається, зростає кількість споживачів, фінансові послуги і продукти стають 

більш різноманітними і складними, а також поглиблюється інтеграція в світові 

ринки. 

На підставі аналізу рівня фінансової обізнаності українського населення, 

необхідно зазначити, що ступінь поширення фінансових послуг в Україні 

залишається низьким, особливо порівняно з європейськими державами. В 

основному українці користуються лише базовими фінансовими послугами, серед 

яких: оплата комунальних платежів через банк (79%); користування банківським 

рахунком та пластиковою карткою (82%); проведення платежів через термінали 

платіжних систем (53 %); послуга переказу грошей через банк (92%); обмін валюти 

(47%) тощо. Більшість громадян практично не користується так званими 

інвестиційними послугами, зокрема такими фінансовими інструментами, як акції, 

облігації або інвестування у недержавні пенсійні чи інвестиційні фонди. 

Пересічний українець погано обізнаний у сфері фінансів, майже нічого не знає про 

власні права як споживача фінансових послуг, а також не довіряє фінансовим 

установам [3]. Крім того, варто зазначити, що 39% населення України не мають 

банківських рахунків, через що не можуть скористатися навіть базовими 

фінансовими послугами [1]. 

Зазначимо, що у європейських країнах давно функціонує ціла система розвитку 

фінансової грамотності населення, діяльність якої заснована на концепції розвитку 

та шляхів її реалізації. За державні кошти, зокрема національних банків, 

здійснюється фінансування програм навчання фінансовій грамотності та видання 

спеціалізованої літератури. Організовуються і проводяться освітні семінари, 

конференції, конкурси та навчальні уроки очно та в режимі онлайн, реалізується 

величезна кількість інших освітніх програм, основою яких стала система 

управління власними коштами та вміння приймати раціональні рішення. У 

європейських країнах 95% населення виступає інвесторами на фінансових ринках, 

а в Україні всього до 5% за умов стабільності економіки [4, с. 126]. 

Тобто розвиток фінансової інклюзії населення у країнах Європи стимулюють 

державні заходи щодо удосконалення фінансової освіти. Національний банк 

України також працює над підвищенням рівня фінансової інклюзії в Україні та 
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презентував бачення спільної для фінансового ринку та усіх зацікавлених сторін 

стратегії фінансової грамотності. Стратегія покликана уніфікувати, скоординувати 

та об'єднати зусилля державних органів, бізнесу та громадянського суспільства, 

спрямовані на підвищення фінансової грамотності на національному рівні. 

В основу візії стратегії покладені євроінтеграційні прагнення країни, адже 

повноправне членство в Європейському Союзі  стратегічна мета України, 

закріплена в Конституції. Тому візія стратегії визначена як «українець 

європейський, фінансово обізнаний». Це означає, що громадяни України матимуть 

достатній рівень фінансових знань та будуть здатні ухвалювати відповідальні 

рішення щодо персональних фінансів [2]. 

Ключовими визначено та зафіксовано у стратегії такі рішення: 

1. Змінити фінансову культуру  знання та навички, необхідні для 

забезпечення відповідальної фінансової поведінки та підвищення фінансової 

інклюзії українців (податкову, кредитну, пенсійну культури тощо). 

2. Сформувати «українця європейського, фінансово обізнаного». Очікується, 

що громадяни поділятимуть європейські цінності та будуть готові жити за 

європейськими стандартами, вмітимуть складати власний бюджет, відповідально 

ставитимуться до власних фінансових рішень, займатимуться довгостроковим 

фінансовим плануванням, заощаджуватимуть, контролюватимуть свої фінансові 

рахунки, розсудливо використовуватимуть кредити та управлятимуть боргами. 

3. Фокус на молодь віком від 10 до 24 років (покоління Z та покоління Альфа). 

Ця цільова аудиторія диктує нові підходи до навчання, а отже, і всієї стратегії. 

Саме молодь може виступати агентами змін, які навчать старше покоління 

фінансовим знанням та навичкам, яких потребують громадяни, щоб робити 

виважені рішення та відповідати за свою фінансову поведінку. 

4. Розробити єдину комунікаційну платформу. Єдина комунікаційна 

платформа під єдиним брендом об’єднає усі зацікавлені сторони та заходи, стане 

впізнаваною та допоможе розбудувати довіру. 

5. Створити Освітньо-інформаційний центр  осередок фінансової просвіти та 

комунікацій щодо мандату та функцій Національного банку, в якому 

поєднуватимуться: visitor center, музей грошей, центр просвіти молоді, центр 

компетенцій вчителів [2]. 

Як підсумок зазначимо, що фінансова інклюзія є шляхом до євроінтеграції 

України, майбутнього зростання її економіки через мобілізацію заощаджень 

населення, інвестицій у розвиток економіки, а також диверсифікації фінансової 

системи. 
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УДК 658.114  
Олександр Євтух 

ФОРМУВАННЯ СТАРТАП ПРОЄКТІВ В УКРАЇНІ 

Стартап (стартап-компанія) – нещодавно створена компанія (можливо, ще не 

зареєстрована офіційно, але серйозно планує стати офіційною), що знаходиться на 

стадії розвитку і будує свій бізнес на основі інновацій або інноваційних технологій, 

які з’явилися, та володіє обмеженим набором ресурсів [1]. 

Останнім часом слово стартап стало дуже популярним. Заявлена тема стає все 

більш актуальною і в Україні. Для нашої держави це порівняно нове поняття, але 

українці все частіше виходять на глобальний ринок інноваційних технологій з 

успішними проєктами. 

Особливо часто термін «стартап» застосовується відносно інтернет-компаній і 

інших ІТ фірм, проте це поняття розповсюджується і на інші сфери діяльності. 

Стартап-проєкти впроваджують у виробництво інновації та інноваційні 

технології, які сприяють підвищенню загального рівня розвитку економіки країни. 

Але фінансування стартапів є досить проблематичним питанням на фінансовому 

ринку України, так як залучити гроші на розвиток новоствореної компанії дуже 

складно через високий ризик їх неповернення. Ринок стартапів оцінити дуже 

складно, так як на сьогодні більшість угод укладаються неофіційно через 

небажання учасників розкривати інформацію [2]. 

Однією з перспектив в розвитку стартапів є бізнес-інкубатори. Це своєрідні 

посередники між новим проєктом й інвесторами, які можуть фінансувати його 

реалізацію. Всього в Україні їх налічується сім: Eastlabs, iHUB, HappyFarm, 

Growthüp, Wannabiz, Voomy IT–парк і Polyteco [3], це не так багато (наприклад, у 

Польщі діє 127 бізнес-інкубаторів). Найбільша частка стартапів припадає на ІТ- 

сектор. Їх розвиток становить для України чималу перспективу. 

Бізнес-інкубатори виступають могутнім інструментом підтримки малого та 

середнього бізнесу. Вони надають командам-творцям стартапів повний набір 

послуг – коучінг, юридичну та фінансову підтримку, навчання, пошук інвесторів. 

http://datatopics.worldbank.org/financialinclusion/home
http://globalfindex.worldbank.org/
https://finclusion.bank.gov.ua/
https://finclusion.bank.gov.ua/
http://www.gofintechua.info/publications/
http://www.gofintechua.info/publications/
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Венчурні інвестори є ще одним способом отримання фінансування для 

молодих компаній, звичайно за винагороду у вигляді прибутку певного відсотка 

компанії. 

За останні роки стартап-індустрія в Україні значно виросла, збільшилась не 

лише кількість проєктів, але і обсяг інвестицій в них. Сьогодні експерти 

сперечаються про якість вітчизняних стартапів – одні вважають, що вони поки не 

можуть конкурувати з західними, інші ж, що їх рівень значно зріс. Інтерес до 

українських стартапів зі сторони іноземних інвесторів також помітно зріс, хоча, 

все рівно, більшою частиною інвесторів залишаються саме вітчизняні 

Проаналізувавши ринок стартапів в Україні можна констатувати[1]: 

1) щороку на українському ринку з’являється від 300 до 500 нових стартапів; 

2) сумарна   кількість   стартапів,   які   постійно   є   на ринку,  тобто, вдало 

працюють близько 900 проєктів; 

3) приблизно з 600 стартапів в рік виживає лише кілька десятків (20–40). 

Важливо відмітити, що 49% всіх стартапів діють в Києві. Решта 

розподілилась містам України: 

• Дніпропетровськ – 16%; 

• Львів – 9%; 

• Харків – 8%; 

• Одеса –6%; 

• інші міста – 12%. 

Порівняно з 2018 роком, незважаючи на не сприятливі умови для розвитку 

бізнесу, з початку 2019 року, суми коштів, які вкладаються в українські стартап- 

проекти зросли на 36%. Частина проектів отримує фінансування з інвестиційних 

фондів, частина – фінансується з краудфандингових платформ. Прикладами 

успішних українських стартапів є: Depositphotos, Terrasoft, Template Monster, 

Coursmos, Сlickky, Augmented Pixels, GitLab 9, Petcube, Grammarly [4]. 

В Україні вже не один рік на всіх рівнях говорять про необхідність розвитку 

держави в інноваційному напрямку, тому було створено першу інноваційну 

екосистему Sikorsky Challenge. Вона була створена і підтримується НТУУ «КПІ» і 

Науковим парком «Київська політехніка». Саме в цьому середовищі з’являються 

та розвиваються інноваційні стартап-компанії. 

Тут вирощуються технологічні ідеї, запускаються і розвиваються інноваційні 

стартап-компанії. Це те середовище, в якому здійснюється повне технологічне 

коло – від пошуку нових ідей і моделювання бізнес-моделей до залучення 

інвестицій і створення нового інноваційного бізнесу. 

Сама ж структура складається з стартап школи «Sikorsky Challenge», що 
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фактично є першим кроком до теоретичних знань та практичних навичок в 

створенні інноваційних технологічних стартапів. Другим кроком є фестиваль 

інноваційних проєктів «Sikorsky Challenge», де презентуються проєкти 

венчурними інвесторами та інвестиційними фондами. 

Останнім кроком є Бізнес інкубатор «Sikorsky Challenge», який створений з 

метою заохочення та впливу на розвиток інноваційної діяльності, а також 

залучення інвестицій для реалізації стартап-проєктів і запуску стартап-компаній. 

У Вінницькому національному технічному університеті в 2016 році було 16 

команд які зайняли призові місця з своїми стартап-проєктами: «The software 

application «Direct Drive» for Android», «Star Shift input method», «SOCIALIZER», 

«ECO-WINDOW»,  «CCLIPSE»,  «ІТ-Exchange»,  «Firebutton»,  «Розумна   шафа», 

«Wordswithfrog», «Енергоефективний вектор змін», «HandPlax»,  «Plantator Plus», 

«Розумні кросівки», «Neuro Designer», «Project SCIF», «Автоматизована система 

ідентифікації інфарктів». 

У Вінницькому національному технічному університеті після відбору в 

стартап школу «Sikorsky Challenge» м. Вінниці 6 лютого 2017 року розпочали 

навчання 70 слухачів [5]. 

Сьогодні стартап-проєкти в Україні набувають все більшого розвитку, адже 

криза змушує початківців бути більш креативними. За версією світового рейтингу 

стартап сервісу STARTUP RANKING, в якому досліджувалась ситуація в 150 

країнах, Україна зайняла 35 місце. Дослідники нарахували 84 стартап проекти, що 

є досить високим результатом. Отже, проаналізувавши ринок стартапів України 

ми дійшли висновку, що основними проблемами розвитку стартапів є недостатня 

підтримка з боку держави та відсутність сприятливого інвестиційного клімату, та 

незважаючи на ряд проблем, в Україні вже є чимало стартапів, які здобули 

популярність на внутрішньому ринку (наприклад, Rozetka) та претендують на 

глобальний масштаб (Grammarly, Invisible CRM, Jooble тощо). 

Список використаних джерел: 

1. Бланк С., Дорф Б.Стартап. Настольная книга основа теля. М. : Альпина, 2013. 616 с. 

2. Ріс Е. Бизнес с нуля. М. : Альпина, 2014. 256 с. 

3. Філіппов В. Ю. Порівняльний аналіз бізнес-інкубаторів в Україні та світі. Економічний 

аналіз. 2011. Вип.8, ч. І. С. 209–212. 

4. Sikorsky challenge URL: https://www.sikorskychallenge.com 

5. Стартап-школу «Sikorsky Challenge» відкрили у ВНТУ / Прес-служба МОН України 

інформує. Вища школа: наук.–практ. вид. 2016. № 5. С. 6. 
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УДК 349.6(327.7ЄС) 

Надія Кобецька 

ПІДХОДИ ЄС ДО ІМПЛЕМЕНТАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНИХ ВИМОГ 

ДЕРЖАВАМИ – ЙОГО ЧЛЕНАМИ 

Євроінтеграційний курс Української держави, складовою якого є приведення 

законодавства України (зокрема, законодавства у сфері охорони довкілля) у 

відповідність з acquis communautaire, є складним та тривалим процесом. У ході 

імплементації Україною європейських директив слід, по-перше, враховувати 

досвід, практику, традиції та особливості національної правової системи, по- 

друге, вивчати та аналізувати досвід держав-членів ЄС, які вже пройшли цей етап, 

по-третє, орієнтуватись на бачення ЄС щодо процесів імплементації екологічної 

політики та законодавства, її ефективності і кінцевих результатів. При цьому, 

результативність загальної екологічної політики Європейського Союзу 

визначається впровадженням нормативних положень у державах – його членах. 

Варто відзначити, що в новітніх дослідженнях науковців Західної Європи 

наголошується на тому, що екологічна політика ЄС останніх років стала менш 

вимогливою та характеризується не запровадженням нових законодавчих 

положень, а внесенням змін в діючі Директиви. Проведені аналітичні дослідження 

кількості прийнятих нових законодавчих актів у сфері охорони навколишнього 

середовища і кількості внесення змін у діюче законодавство показують, що з 2005 

року ЄС прийняла більше змін, ніж нового законодавства [1, с. 330]. Окремі 

дослідники пов’язують цю тенденцію з фінансовою кризою, що привела до того, 

що ЄС неохоче ухвалює нове екологічне законодавство. З іншого боку – ЄС 

сьогодні більше уваги приділяє забезпеченню дотримання еколого-правових вимог 

державами-членами, досягнення відповідності національного законодавства та 

практики діяльності держав загальним екологічним стандартам. 

Багато зарубіжних наукових досліджень останніх років присвячені аналізу 

стратегій, інструментів, підходів до імплементації законодавства ЄС, ефективності 

впровадження екологічних вимог ЄС. Оцінка впровадження екологічної політики 

ЄС базується на кількісних і якісних характеристиках. Кількісні стосуються лише 

аналізу інформації держав-членів щодо своєчасності транспозиції європейських 

директив і регламентів. Ця інформація не відображає проблем та недоліків 

впровадження екологічних вимог, неправильності застосування директив, 

регламентів, рішень. Якісна оцінка базується на аналізі механізмів і результатів 

впровадження екологічних вимог ЄС його членами. 
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Досягнення державами-членами ЄС вимог екологічної політики та права ЄС 

забезпечується різними шляхами. В першу чергу, це постійний моніторинг збір та 

опрацювання інформації. Зокрема, держави-члени зобов’язані направляти тексти 

національних актів, прийнятих на основі конкретної Директиви  ЄС, Європейській 

комісії. Відомості про імплементацію Директиви ЄС тією чи іншою державою-

членом можна відстежити на офіційному сайті законодавства Європейського 

Союзу. Моніторинг, збір та аналіз інформації про навколишнє середовище для 

оцінки ступеня екологічної небезпеки, створення умов для розробки законодавства 

і реалізації програм збереження довкілля забезпечує Європейська екологічна 

агенція (European Environment Agency (EEA)), а також партнерська мережа ЕЕА і 

держав-членів ЄС – Європейська мережа інформації  та спостережень щодо 

навколишнього середовища (European environment information and observation 

network (Eionet)) [4]. 

Повноваження запроваджувати нову екологічну політику і еколого-правові 

стандарти в рамках ЄС має Європейська Комісія, яка, до того ж, несе 

відповідальність за забезпечення реалізації екологічних норм. У травні 2016 року 

Європейською комісією запроваджено здійснення регулярного (що два роки) 

Огляду впровадження екологічних імплементацій (Environmental Implementation 

Review (EIR)) [2]. Перший такий Огляд включає 28 звітів щодо держав-членів ЄС, 

які відображають національні переваги, можливості та слабкі сторони  екологічної 

політики кожної з держав, пропозиції та перспективи поліпшення екологічної 

ситуації. В 2019 році були оприлюднені чергові такі звіти [3]. 

ЄС також спрямовує зусилля на організаційну, фінансову, технічну підтримку 

розбудови національних можливостей для досягнення відповідності 

загальноєвропейським екологічним приписам. Це здійснюється за рахунок різного 

роду фондів та програм фінансування ЄС. Особливо активно така діяльність 

реалізується стосовно країн Східної та Центральної Європи, які приєдналися до 

ЄС у 2004 та 2007 роках. Експерти країн-членів допомагали кандидатам держави 

у розробці правових та адміністративних структур, необхідних для ефективного 

здійснення окремих елементів екологічного законодавства ЄС. 

Зважаючи на значну фінансову витратність та технічну неспроможність 

одномоментного впровадження рядом нових держав ЄС високих екологічних 

нормативів та стандартів, в Директивах ЄС передбачається можливість держав 

відтермінування їх досягнення з розробкою конкретних поетапних національних 

Планів дій, щоб їх досягти. Однак, Європейська комісія пильно стежить за 

роботою держав у цьому напрямку та контролює об’єктивність такого 
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відтермінування. Невиконання державами-членами ЄС встановлених екологічних 

норм, свідоме, необґрунтоване затягування їх впровадження тягне за собою 

застосування санкцій. Відповідні справи розглядає Суд Європейського Союзу за 

зверненням Європейської комісії. В 2018 році подібна справа була розглянута 

щодо невиконання Польщею Директиви 2008/50/ЄС [5]. 

Як бачимо, питання впровадження приписів екологічного права ЄС перебуває 

на постійному контролі європейських інституцій. Основний фокус уваги ЄС 

сьогодні спрямований на забезпечення реального досягнення державами-членами 

єдиних європейських стандартів охорони довкілля. 

Список використаних джерел: 

1. Börzel Т. & Buzogány А. Compliance with EU Environmental Law. The Iceberg is Melting. 

Environmental Politics. 2019. Vol. 28/2. P. 315–341. 

2. Delivering  the  benefits  of  EU  environmental  policies   through   a   regular Environmental 

Implementation Review. European Commission. 27.05.2016. URL: https://eur- lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=COM%3A2016%3A316%3AFIN. 

3. Policy findings and country reports. URL: https://ec.europa.eu/environment/eir/country- 

reports/index_en.htm. 

4. URL: https://www.eea.europa.eu/about-us. 

5. Кобецька Н. Р. Особливості, умови та проблеми імплементації екологічної політики і 

права ЄС (на прикладі імплементації європейських стандартів охорони атмосферного повітря 

Республікою Польща). Актуальні проблеми екологічного, земельного та аграрного, 

законодавства в сучасних умовах: матеріали «круглого столу», присвяч. 90-річчю з дня 

народження д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. НАПрН України В. К. Попова (м. Харків, 1 березня 

2019 р.) / за заг. ред. А. П. Гетьмана і М. В. Шульги. Харків: Право, 2019. С. 39–42. 

 

УДК:658. 15 

Вікторія Малінська, Олександр Євтух 

СУТНІСТЬ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

У сучасних умовах становлення економіки України розвиток вітчизняного 

бізнесу набуває особливої динамічності. На сучасному етапі розвитку дедалі 

вагомішого значення набуває саме управління фінансами підприємства з метою 

фінансового забезпечення його діяльності, оскільки фінансові ресурси є базисним 

ресурсом, без якого  неможливе  функціонування  й  розвиток  підприємства  [3, с. 

135]. 

У науковій літературі відсутня єдина думка щодо трактування поняття 

«фінансові ресурси», але обґрунтовані наукові підходи до різних точок зору 

дозволили зробити наступні узагальнення: під фінансовим ресурсами підприємств 

слід розуміти кошти, які належать підприємству або перебувають у його 

розпорядженні з метою забезпечення процесу простого чи розширеного 

відтворення або для задоволення соціальних потреб колективу. Фінансові ресурси 

трансформуються у діловий оборот через відповідні джерела. [1, с. 134]. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2016%3A316%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2016%3A316%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2016%3A316%3AFIN
https://ec.europa.eu/environment/eir/country-reports/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/eir/country-reports/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/eir/country-reports/index_en.htm
https://www.eea.europa.eu/about-us
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Загалом під терміном «ресурс» розуміють засоби, які, після певних 

перетворень і застосування, дозволяють отримати бажаний результат. Широко 

«фінансові ресурси» – це кошти, які можуть бути спрямовані на виконання 

визначених завдань відповідно до певного плану, і дозволяють отримати бажаний 

економічний результат. 

Фінансові ресурси підприємств за своєю сутністю – це складна економічна 

категорія. Специфіка фінансово-економічного механізму управління 

підприємством визначається: 

- формуванням статутного капіталу, поділеного на певну кількість акцій рівної 

номінальної вартості, і індивідуалізації корпоративної власності за допомогою 

акцій; 

- емісією акцій як найважливішого джерела поповнення капіталу; 

- дивідендною політикою підприємства; 

- формуванням ринкової ціни акцій; 

- диференціацією механізму використання акцій у відкритих і закритих 

акціонерних товариствах [2, с. 97]. 

Проведення фінансово-господарської діяльності підприємством передбачає, 

що грошові кошти постійно надходять на рахунки у банк або в касу у вигляді 

виручки від реалізації або доходів і вибувають при здійсненні платежів. У процесі 

формування, розподілу, перерозподілу і використання фінансових ресурсів 

підприємств виникає широкий спектр грошових відносин, які відображають 

економічний зміст сфери фінансів. У згаданому контексті фінансові ресурси 

розглядають також через форму їх вираження, зокрема, як сукупність власних 

грошових доходів і надходжень ззовні (залучені і позичені кошти), грошові кошти 

і прирівняні до них потоки, грошові засоби, кошти, прибутки і надходження, що є 

в розпорядженні підприємства, призначені для виконання фінансових зобов’язань 

підприємства, фінансування поточних витрат і витрат, пов’язаних з розширенням 

виробництва та підтримки стійкості фінансово-економічної діяльності 

господарюючого суб’єкта. Таким чином, вся сукупність фінансових відносин 

підприємств може бути умовно подана у вигляді грошових потоків і мати чіткі 

вартісні характеристики. 

Отже, фінансові ресурси є основою діяльності підприємства. Адже саме вони 

створюють ту необхідну матеріальну базу для здійснення підприємством своєї 

функції на ринку – забезпечувати потреби споживачів. Їх нестача для підприємства 

може стати дуже потужним стримуючими фактором розвитку. Всі класифікації 

фінансових ресурсів підприємств мають деякі відмінності, які полягають в 

понятійно-категорійному апараті та ознаках за якими групуються 
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різні види фінансових ресурсів підприємств. Але більшість авторів в складі цієї 

класифікації виділяють поділ за джерелами на три основні групи: власні, позикові 

та залучені, що розглянемо в наступному підрозділі кваліфікаційної роботи. 

Список використаних джерел: 

1. Бердар М.М. Управління процесом формування і використання фінансових ресурсів 

підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2008. №5. С. 133-138. 

2. Волинчук Ю. Особливості   формування та використання фінансових ресурсів 

підприємств. Економічний аналіз. Т., 2013. Вип. 11, ч. 2. С. 96-101. 

3. Костецький В.В. Костецький В. Сутнісно-теоретичні підходи до визначення 

фінансового забезпечення діяльності підприємства. Галицький економічний вісник. 2010. 
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АДВОКАТСЬКА ЕТИКА В ІНТЕРНЕТІ 

 
Тарас Пащук 

Адвокатура – один із небагатьох інститутів суспільства, який наразі 

користується повагою серед українців, оскільки його діяльність спрямована на 

захист прав та інтересів людей. Саме тому стандарти професійної діяльності 

адвоката, його авторитет та поведінка, як при здійсненні своїх обов’язків, так і в 

особистому житті мають велике значення для ствердження інституту адвокатури 

вцілому. 

Звітно-виборним з’їздом адвокатів України від 09.06.2017 року було 

затверджено нову редакцію Правил адвокатської етики. Чергові зміни, внесені до 

Правил адвокатської етики, були прийняті зʼїздом адвокатів 15.02.2019 року. 

Зокрема, правила були модернізовані новими положеннями щодо дотримання 

норм адвокатської етики при використанні мережі інтернет. 

Запровадження нових норм щодо адвокатської діяльності при користуванні 

мережею інтернет в Україні було цілком актуальним з огляду на активну участь 

адвокатської спільноти в соціальних мережах, форумах, сайтах, яка полягає у 

створенні та розміщенні контенту, коментарів, публікацій. 

У той же час адвокати при користуванні соціальними медіа повинні бути 

обережними та уникати будь-якої непрофесійної чи неетичної поведінки. 

Вітчизняні адвокати при здійсненні професійної діяльності зобов’язані 

виконувати норми Правил адвокатської етики щодо дотримання норм 

адвокатської етики при використанні мережі інтернет. 

Питанню адвокатської етики у мережі Інтернет присвячено розділ VIII Правил 

адвокатської етики (статті 57–60 Правил). 

Так, участь адвоката у соціальних мережах (наприклад, але не обмежуючись, 
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Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Google Plus+, Tumblr, Instagram, Flickr, 

MySpace та інші), інтернет-форумах та застосування ним інших форм спілкування 

в мережі Інтернет є допустимими, проте адвокат може розміщувати, коментувати 

лише ту інформацію, використання якої не завдає шкоди авторитету адвокатів та 

адвокатури в цілому. 

Адвокат при користуванні соціальними мережами, інтернет-форумами та 

іншими формами спілкування в мережі інтернет (далі – соціальні мережі) повинен 

дотримуватися своїх професійних обов’язків, передбачених чинним 

законодавством України, цими Правилами, рішеннями З’їзду адвокатів України та 

Ради адвокатів України. 

Використання адвокатом соціальних мереж повинно відповідати таким 

принципам: 

- незалежності; 

- професійності; 

- відповідальності; 

- чесності; 

- стриманості та коректності; 

- гідності; 

- недопущення будь-яких проявів дискримінації; 

- толерантності та терпимості; 

- корпоративності та збереження довіри суспільства; 

- конфіденційності. 

Їх дотримання є невід’ємною складовою спілкування адвоката у соціальних 

мережах. Адвокат при здійсненні спілкування з іншими учасниками соціальних 

мереж, в тому числі розміщенні коментарів та контенту, повинен враховувати 

наслідки такого спілкування для професійної незалежності адвоката у 

майбутньому при здійсненні адвокатської діяльності. 

Адвокату варто обережно здійснювати адвокатську діяльність за допомогою 

соціальних мереж шляхом надання правової допомоги, професійних порад та 

юридичних консультацій, адресованих та/або доступних необмеженому колу осіб. 

Користуючись соціальними мережами, адвокат повинен брати до уваги 

обмеження, що встановлені для адвокатської діяльності в частині повноти та 

сприйняття інформації, забезпечення її конфіденційності та збереження, а також 

враховувати параметри їхньої конфіденційності з метою відповідального їх 

використання, моніторингу та регулярного аналізу власних соціальних мереж та 

контентів, що розміщуються в них. При виявленні в них помилок або будь-яких 
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невідповідностей конфіденційності, вони підлягають негайному виправленню 

та/або видаленню. 

Адвокати повинні оцінити, чи є обраний ними засіб спілкування у соціальних 

мережах належним для отримання бажаного результату. При користуванні 

соціальними мережами адвокатам необхідно враховувати контекст, потенційну 

аудиторію та забезпечувати чіткість й однозначність коментарів, які вимагають 

виняткової обережності, оскільки можуть відображати позицію, що протилежна до 

позиції клієнта. 

При встановленні адвокатом контактів та спілкування у соціальних мережах з 

клієнтами, колегами, суддями, процесуальними опонентами та іншими особами та 

їх об’єднаннями він зобов’язаний виключити можливість виникнення конфлікту 

інтересів. 

Порушення правил адвокатської етики є дисциплінарним проступком адвоката 

і підставою для притягнення останнього до дисциплінарної відповідальності. 

Відповідно до ст. 35 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську 

діяльність» за вчинення дисциплінарного проступку до адвоката може бути: 

1) попередження; 

2) зупинення права на заняття адвокатською діяльністю на строк від одного 

місяця до одного року; 

3) для адвокатів України – позбавлення права на заняття адвокатською 

діяльністю з наступним виключенням з Єдиного реєстру адвокатів України, а для 

адвокатів іноземних держав – виключення з Єдиного реєстру адвокатів України. 

Рішення щодо прийняття санкції приймає кваліфікаційно-дисциплінарна 

комісія адвокатури, яка має встановити склад правопорушення. 

Однією із проблем є неможливість ідентифікації конкретної особи в мережі 

інтернет. Як приклад, чинний на сьогодні Порядок ведення єдиного реєстру 

адвокатів України (затверджений Рішенням Ради адвокатів України № 26 від 17 

грудня 2012 року, зі змінами та доповненнями) у пункті 3.1.7 передбачає, що 

адреса офіційних сторінок адвоката в соціальних мережах може бути внесена до 

Єдиного реєстру адвокатів України за заявою самого адвоката. Однак з аналізу 

відомостей з реєстру адвокатів можна прийти до висновку, що адвокати майже 

ніколи не вказують свої офіційні сторінки в соціальній мережі у відповідних 

розділах реєстру адвокатів. Через це, якщо в соціальній мережі від імені адвоката 

було здійснено публікацію або залишено коментар, який за своїм змістом не 

відповідає Правилам адвокатської етики, проте адвокат не визнає такі дії, 

встановити, хто саме здійснив відповідну публікацію є фактично неможливим. У 
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той же час під час перевірки скарги член дисциплінарної палати, який перевіряє 

скаргу, має встановити наявність чи відсутність ознак дисциплінарного проступку 

адвоката, а тому в першу чергу має визначити, чи дійсно адвокатом здійснювалась 

відповідна публікація або коментар. Враховуючи, що відповідно до вимог статті 

70 Правил адвокатської етики адвокат не зобов’язаний доводити свою 

невинуватість у вчиненні дисциплінарного проступку та усі сумніви щодо 

доведеності вини адвоката тлумачаться на його користь, відсутність ідентифікації 

адвоката в мережі Інтернет фактично унеможливлює притягнення адвоката до 

дисциплінарної відповідальності у разі вчинення ним дисциплінарного проступку, 

передбаченого розділом VIII Правил адвокатської етики. 

З метою вирішення цієї проблеми, «потрібно додати до ЄРАУ ще 1 графу до 

профайлу кожного адвоката щодо його особистої (персональної) сторінки у 

соціальних мережах». Тобто потрібно зобов’язати адвоката вказувати  інформацію 

щодо власної Інтернет-сторінки у разі її наявності. Це сприятиме призупиненню 

«фейкових» сторінок, які дискредитують адвокатів. 
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ЩОДО ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 
Світлана Пікалюк 

ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ У СУДІ 

Судова процедура вирішення індивідуальних трудових спорів пов’язана з 

винесенням судом відповідного рішення, з огляду на об’єктивну потребу захисту 

трудових прав та інтересів. 

У юридичній літературі зазначено, «що хоча нині функціонування національної 

судової системи має певні негативні риси, водночас, порівняно з іншими 

способами захисту трудових прав, захист судовий є більш надійним, якісним та 

об’єктивним, з огляду на місце суду в системі поділу влади, незалежність, 

недоторканість і незмінюваність суддів, рівність усіх учасників судового процесу 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/en/n0001891-17/conv
https://www.vectornews.net/news/politics/21456-oleksy-shevchuk-potrbno-zaprovadzhuvati-feysbuk-dentifkacyu-advokatv.html
https://www.vectornews.net/news/politics/21456-oleksy-shevchuk-potrbno-zaprovadzhuvati-feysbuk-dentifkacyu-advokatv.html
https://www.vectornews.net/news/politics/21456-oleksy-shevchuk-potrbno-zaprovadzhuvati-feysbuk-dentifkacyu-advokatv.html
https://www.vectornews.net/news/politics/21456-oleksy-shevchuk-potrbno-zaprovadzhuvati-feysbuk-dentifkacyu-advokatv.html
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/12438/Khrapenko%20Visnik%20adv.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/12438/Khrapenko%20Visnik%20adv.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/12438/Khrapenko%20Visnik%20adv.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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перед законом і судом, його змагальність, гласність, 
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самостійність судів» [3, c. 7–8]. 

З метою розвитку конституційно-правових приписів, норми  ЦПК  України (ст. 

4) встановлюють, що кожна особа має право в порядку, встановленому цим 

Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або 

оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів [6]. У випадках, встановлених 

законом, до суду можуть звертатися органи та особи, яким законом надано право 

звертатися до суду в інтересах інших осіб або державних чи суспільних інтересах. 

Особливо ціннісним є право на звернення до суду за захистом трудових прав. 

У юридичній літературі проблеми вирішення трудових спорів у суді 

досліджували у своїх працях, зокрема такі вчені-юристи: В.М. Андріїв, 

В.С.Венедіктов,     С. В. Венедіктов,      С.Я. Вавженчук,      С.В. Вишновецька, І.В. 

Дашутін, І.В. Зуб,  В. І. Журавель,  М.І. Іншин,  В.Л. Костюк,  В.В. Лазор,  Л.І. 

Лазор, С.С. Лукаш, А. Р. Мацюк, С.М.Синчук, О.В.Тищенко, Н.М. Хуторян, 

П.Д.Пилипенко, С. В. Попов, С.М. Прилипко, О.І. Процевський, 

В.О. Процевський, Г.І. Чанишева, В. І. Щербина, О.М. Ярошенко та інші. 

Насамперед, необхідно підкреслити, що право на звернення до суду за захистом 

трудових прав є одним із фундаментальних прав людини в умовах соціальної та 

правової держави. Суд є найбільш універсальним юрисдикційним органом, 

уповноваженим здійснювати захист прав та свобод [8, c. 349–350]. 

КЗпП України (ст. 231) встановлено, що у районних, районних у місті, міських 

чи міськрайонних судах розглядаються трудові спори за заявами: працівника чи 

роботодавця або уповноваженого ним органу, коли вони не згодні з рішенням 

комісії з трудових спорів підприємства, установи, організації (підрозділу) [6]. При 

цьому, за змістом КЗпП України (ст. 232), безпосередньо в районних, районних у 

місті, міських чи міськрайонних судах розглядаються трудові спори за заявами: 

працівників підприємств, установ, організацій, де комісії з трудових спорів не 

обираються; працівників про поновлення на роботі незалежно від підстав 

припинення трудового договору, зміну дати і формулювання причини звільнення, 

оплату за час вимушеного прогулу або виконання нижчеоплачуваної роботи; 

керівника підприємства, установи, організації (філіалу, представництва, 

відділення та іншого відокремленого підрозділу), його заступників, головного 

бухгалтера підприємства, установи, організації, його заступників, а також 

службових осіб органів доходів і зборів, яким присвоєно спеціальні звання, і 

службових осіб центральних органів виконавчої влади, що реалізують державну 

політику у сферах державного фінансового контролю та контролю за цінами; 

керівних працівників, які 
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обираються, затверджуються або призначаються на посади державними органами, 

органами місцевого самоврядування, а також громадськими організаціями та 

іншими об’єднаннями громадян, з питань звільнення, зміни дати і формулювання 

причини звільнення, переведення на іншу роботу, оплати за час вимушеного 

прогулу і накладання дисциплінарних стягнень; роботодавця або уповноваженого 

ним органу про відшкодування працівниками матеріальної шкоди, заподіяної 

підприємству, установі, організації; працівників у питанні застосування 

законодавства про працю, яке, відповідно до чинного законодавства, попередньо 

було вирішено власником або уповноваженим ним органом і виборним органом 

первинної профспілкової організації (профспілковим представником) 

підприємства, установи, організації (підрозділу), в межах наданих їм прав; 

працівників про оформлення трудових відносин у разі виконання ними роботи без 

укладення трудового договору та встановлення періоду такої роботи. 

Загалом, захист трудових прав провадиться судом у порядку цивільного 

судочинства. Відповідно до ст. 19 ЦПК України, суди розглядають у порядку 

цивільного судочинства справи, що виникають з цивільних, земельних, трудових, 

сімейних, житлових та інших правовідносин, окрім справ, розгляд яких 

здійснюється в порядку іншого судочинства. При цьому, цивільне судочинство 

здійснюється за правилами, передбаченими цим Кодексом, у порядку: наказного 

провадження; позовного провадження (загального або спрощеного); окремого 

провадження. Крім того, у зазначеній статті ЦПК України встановлено, що за 

правилами спрощеного позовного провадження розглядаються справи, що 

виникають з трудових відносин. У юридичній літературі відзначено, що право на 

пред’явлення позову – це право особи звернутися до суду з позовом про захист 

порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів [7]. 

Вирішення індивідуальних трудових спорів у суді регламентуються за 

правилами ЦПК України [7], Кодексу адміністративного судочинства України [4], 

з урахуванням особливостей актів трудового законодавства [2, с. 94]. З погляду 

права, такий підхід є не достатньо конструктивним, оскільки повною мірою не 

враховує специфіки захисту трудових прав, урегулювання трудових спорів. 

Насамперед, теоретико-правове дослідження положень ЦПК України дає змогу 

зробити декілька принципових позицій: 1) справи, які виникають з трудових 

відносин, розглядаються в порядку спрощеного позовного провадження; 2) при 

вирішенні питання про розгляд справи в порядку спрощеного або загального 

позовного провадження, суд враховує: ціну позову; 



  Матеріали t f міжнародної науково-практичної конференції  

208 

 

 

 

 

значення справи для сторін; обраний позивачем спосіб захисту; категорію та 

складність справи; обсяг та характер доказів у справі, зокрема, чи потрібно у справі 

призначити експертизу, викликати свідків тощо; кількість сторін та інших 

учасників справи; чи становить розгляд справи значний суспільний інтерес; думку 

сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спрощеного позовного 

провадження; 3) суд розглядає справи у порядку спрощеного позовного 

провадження протягом розумного строку, але не більше шістдесяти днів з дня 

відкриття провадження у справі; 4) клопотання позивача про розгляд справи в 

порядку спрощеного позовного провадження подається у письмовій формі 

одночасно з поданням позовної заяви або може міститися у ній; 5) питання про 

розгляд справи в порядку спрощеного позовного провадження, суд вирішує в 

ухвалі про відкриття провадження у справі; 6) відзив подається протягом 

п’ятнадцяти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі, а 

позивач має право подати до суду відповідь на відзив, а відповідач – заперечення 

протягом строків, встановлених судом в ухвалі про відкриття провадження у 

справі; 7) розгляд справи у порядку спрощеного позовного провадження 

здійснюється судом за правилами, встановленими цим Кодексом; 8) перше судове 

засідання у справі проводиться не пізніше тридцяти днів з дня відкриття 

провадження у справі. За клопотанням сторони, суд може відкласти розгляд 

справи, з метою надання додаткового часу для подання відповіді на відзив та (або) 

заперечення, якщо вони не подані до першого судового засідання з поважних 

причин; 9) суд розглядає справу в порядку спрощеного позовного провадження без 

повідомлення сторін за наявними у справі матеріалами, за відсутності клопотання 

будь-якої зі сторін про інше. За клопотанням однієї зі сторін або з власної 

ініціативи суду, розгляд справи проводиться в судовому засіданні з повідомленням 

(викликом) сторін; 10) суд може відмовити в задоволенні клопотання сторони про 

розгляд справи в судовому засіданні з повідомленням сторін за одночасного 

існування таких умов: предметом позову є стягнення грошової суми, розмір якої 

не перевищує ста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 

характер спірних правовідносин та предмет доказування у справі не вимагають 

проведення судового засідання з повідомленням сторін для повного та всебічного 

встановлення обставин справи; клопотання про розгляд справи у судовому 

засіданні з повідомленням сторін відповідач має подати в строк для подання 

відзиву, а позивач – разом з позовом або не пізніше п’яти днів з дня отримання 

відзиву; при розгляді справи у порядку спрощеного провадження, суд досліджує 

докази і письмові пояснення, викладені у заявах по суті справи, а у випадку 

розгляду справи з повідомленням (викликом) 
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учасників справи – також заслуховує їх усні пояснення та показання свідків; судові 

дебати не проводяться. 

З погляду права, окремі трудо-процесуальні аспекти вирішення індивідуальних 

трудових спорів у суді регламентуються нормами КЗпП України [1, с. 102]. У 

КЗпП України (ст. 237-1) відшкодування роботодавцем або уповноваженим ним 

органом моральної шкоди працівнику провадиться у разі, якщо порушення його 

законних прав призвели до моральних страждань, втрати нормальних життєвих 

зв’язків і вимагають від нього додаткових зусиль для організації свого життя. 

У юридичній літературі акцентовано, що процесуальні правовідносини з 

розгляду трудових спорів і конфліктів характеризуються низкою специфічних 

особливостей, тому вони не відносяться повною мірою ані до трудового права, ані 

до цивільно-процесуального права, що зумовлює доцільність формування 

трудового процесуального права, створення спеціалізованих трудових судів і 

прийняття Трудового процесуального кодексу України [5, с. 22]. 

Тенденціями удосконалення вирішення індивідуального трудового спору у суді 

є, зокрема: здійснення ефективної реформи ринку праці та новітньої судово- 

правової реформи; відновити повноваження Пленуму Верховного суду як органу, 

який має офіційно забезпечити узагальнення судової практики та надавати 

офіційні роз’яснення з питань законодавства, і трудового законодавства, зокрема; 

передбачити спрощену процедуру звернення до суду за захистом трудових прав і 

щодо підготовки та подачі позовної заяви, інших документів; передбачити дієві 

механізми доступності права на звернення до суду за захистом трудових прав для 

осіб з інвалідністю та інших соціально вразливих категорій працівників; 

законодавче закріплення трудо-процесуальних процедур вирішення 

індивідуальних трудових спорів у судовому порядку; доопрацювання проекту 

Трудового кодексу шляхом внесення коректив щодо прозорості, доступності, 

відкритості вирішення індивідуальних трудових спорів у судовому порядку, як 

складова ухвалення комплексної судово-правової реформи на основі узгодження 

інтересів роботодавців, працюючих та держави, з огляду на здобутки правової 

доктрини, напрацювань провідних шкіл трудового права, експертів; розробка 

проекту Трудового процесуального кодексу України, як складова ухвалення 

комплексної судово-правової реформи на основі узгодження інтересів 

роботодавців, працюючих та держави, зважаючи на здобутки правової доктрини, 

напрацювання провідних шкіл трудового права, експертів; ухвалення Трудового 

та Трудового процесуального кодексів України, як результат консенсусу 

суспільства, держави, наукових шкіл соціального права. 
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УДК 346.12 

Анатолій Попов 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА МІГРАЦІЯ І ЗНО: ДЕЯКІ ПРАВОВІ АСПЕКТИ 

Сьогодні міжнародна трудова міграція охопила всі континенти та набула 

глобального характеру. Не винятком у цьому процесі є і Україна. Зацікавленість 

іноземних роботодавців у залученні української робочої сили є очевидною: за 

експертними оцінками за кордоном зараз працює близько 5 млн.громадян України 

[1]. 

Варто сказати, що ця зацікавленість в українських «донорах» знаходить за 

кордоном і належне юридичне закріплення. 

Наприклад, у Польщі, яка приймає найбільше українських заробітчан, ще з 1 

січня 2018 р. набули чинності зміни до закону про працевлаштування, згідно з 

якими вводиться дозвіл на працевлаштування з метою виконання сезонних робіт 

чинний 9 місяців [див.: 6]. 

Останнім часом ця країна докладає також багато зусиль для розвитку системи 

надання освітніх послуг іноземцям. Відповідно до законодавства, яке набуло 

чинності 2014 р., іноземці – випускники польських навчальних закладів після 

завершення навчання отримали можливість упродовж року залишатися в країні 

для пошуків роботи [4, с. 67–68]. 

Польські вузи паралельно проводять потужні рекламні кампанії на 

українському освітньому ринку, агітуючи наших абітурієнтів і студентів  вступати 

до них. Українські абітурієнти є стратегічно важливим джерелом доходів для 

польських університетів і складають 42% від усіх іноземних 
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студентів у цій країні. 

Такий організований відтік «мізків» веде до того, що значна частина 

потенційних вступників не реєструється на ЗНО, бо не планує продовжувати 

навчання або хоче навчатися за межами України. 

Один із варіантів виходу з ситуації, що склалася, – прийняти рішення на рівні 

Міністерства освіти, яке давало б право всім охочим навчатись на контрактній 

основі, здавати вступні випробування у виші без ЗНО. А ЗН залишити лише для 

тих абітурієнтів, які бажають вступати на державну форму [3]. 

Ще 11 вересня 2019 р. на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів була 

зареєстрована петиція Петиція №41/002531-19еп направлена проти використання 

системи ЗНО в українській освіт. Автор Петиції, вимагаючи відмінити ЗНО в 

Україні виходив з різних причин: шкоди здоров'ю та психіці школярів та студентів 

зайвого навантаження і ін. От тільки не ставив питання про те, що введенням ЗНО 

українська освіта булла поставлена у невигідне конкурентне становище з 

системами освіти інших країн [2]. 

Недивно, що ця Петиція не знайшла належної оцінки з боку Українського уряду 

і була відкинута [див. детальніше: там само]. 

Рік тому в інавгураційній промові Володимир Зеленський обіцяв перетворити 

Україну на країну великих можливостей, у якій своє місце знайдуть і трудові 

мігранти. 

Адже інавгураційний пафос минув, а програми з повернення трудових 

мігрантів в Україні ніхто так і не підготував. Ніхто не вжив жодних заходів, аби 

зробити до них крок назустріч. 

Більше того, нещодавно в уряді України повідомили про умови виїзду за 

кордон сезонних працівників під час карантину в часи пандемії COVID-19. Як 

написав у середу, 29 квітня, український премʼєр Денис Шмигаль на своїй сторінці 

у Facebook, уряд готовий до перемовин з європейськими країнами, які висловлять 

бажання офіційно запросити українських робітників на сезонні роботи. Важливою 

передумовою, наголошується в дописі, є легальне працевлаштування строком від 

трьох місяців з дотриманням усіх соціальних гарантій та належних умов праці 

українців. 

«У нас, згідно з конституцією, гарантована свобода пересування. І поки не 

введено надзвичайний стан, влада не може нічого заборонити», –нагадує Лідія 

Тополевська з Української Гельсінської спілки з прав людини. «Просто ми маємо 

непрофесійний уряд, який абсолютно нехтує базовими знаннями конституції», – 

каже правозахисниця [5]. 

Список використаних джерел: 
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УДК 347.27(477) 

Олександр Рязанцев, Наталія Рязанцева 

ЗАСТАВА ЯК ЗАСІБ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 

Застава – один із найдавніших способів забезпечення виконання зобов’язань. 

Мета застави – стимулювати належне виконання зобов’язань. Належне  виконання 

зобов’язань сприяє стабільності становища учасників цивільного обороту. 

Сьогодні, незважаючи на наявність негативних оцінок чинного законодавства про 

заставу, вона є найефективнішим способом забезпечення виконання зобов’язань. 

Забезпечувальна сутність застави полягає в тому, що, по-перше, заставляється 

боржником або майновим поручителем конкретне майно, і на нього у разі 

порушення боржником зобов’язання кредитором може звернути стягнення, і, по- 

друге, кредитору-заставодержателю надається можливість задовольнити свої 

вимоги перед іншими кредиторами боржника. Значення застави полягає у тому, 

що вона забезпечує наявність і збереження майна на той момент, коли боржнику 

треба буде розраховуватися з кредитором. При цьому вартість заставленого майна 

буде збільшуватись пропорційно рівню інфляції. Також застава майна боржника 

забезпечує заставодержателю можливість забезпечення своїх вимог перед за 

рахунок предмета застави переважно перед іншими кредиторами, – реальна 

загроза втратити майно в натурі є хорошим стимулом для боржника виконати свої 

зобов’язання на виконати свої гарантії належним чином. 

За своєю суттю застава має складну теоретичну природу, оскільки вона, по- 

перше, є видом забезпечення виконання зобов’язань (ч.1 ст. 546 ЦК України), а, 

по-друге, має зобов’язальну, договірну природу, тому на неї поширюються й 

положення про зобов’язання та про договори [3, с. 226]. 

https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2517828-biznes-napolagae-na-garmonizacii-zakonodavstva-sodo-pracevlastuvanna-inozemciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2517828-biznes-napolagae-na-garmonizacii-zakonodavstva-sodo-pracevlastuvanna-inozemciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2517828-biznes-napolagae-na-garmonizacii-zakonodavstva-sodo-pracevlastuvanna-inozemciv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/2517828-biznes-napolagae-na-garmonizacii-zakonodavstva-sodo-pracevlastuvanna-inozemciv.html
https://www.dw.com/uk/a-53294092
https://www.dw.com/uk/a-53294092
http://stor.praca.gov.pl/portal/%23/kraz/wyszukiwarka
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Відповідно до ст.1 Закону України «Про заставу» застава – це спосіб 

забезпечення виконання зобов’язань, якщо інше не встановлено законом. В силу 

застави кредитор (заставодержатель) має право в разі невиконання боржником 

(заставодавцем) забезпеченого заставою зобов'язання одержати задоволення з 

вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами [1]. 

Відповідно до ст. 572 ЦК України в силу застави кредитор (заставодержатель) 

має право у разі невиконання боржником (заставодавцем) зобов’язання, 

забезпеченого заставою, одержати задоволення за рахунок заставленого майна 

переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не встановлено 

законом (право застави) [2]. 

До підстав виникнення застави закон відносить договір, закон або рішення 

суду [1]. 

На думку О.Р. Шишки, застава – це такий вид (спосіб) забезпечення виконання 

зобов’язання, який у силу договору, закону або рішення суду наділяє кредитора 

(заставодержателя) правом у разі невиконання боржником (заставодавцем) 

зобов’язання, забезпеченого заставою, одержати задоволення вимог (фактичних та 

майбутніх вимог) за рахунок предмета застави (майно та майнові права, які можуть 

бути відчужені заставодавцем та на які може бути звернене стягнення, а також 

майно, яке заставодавець набуде після виникнення застави, якщо це передбачено 

договором) переважно перед іншими кредиторами цього боржника, якщо інше не 

встановлено законом [3, с. 231]. 

Заставою може бути забезпечена не лише будь-яка дійсна існуюча, але і 

майбутня вимога – за умови, що вона не суперечить законодавству України, 

зокрема така, що випливає з договору позики, кредиту, купівлі-продажу, оренди, 

перевезення вантажу тощо (застава може мати місце щодо вимог, які можуть 

виникнути у майбутньому, за умови, якщо є угода сторін про розмір забезпечення 

заставою таких вимог [1]). 

Отже, застава самостійно не існує – вона має виключно похідний характер і 

залежить від забезпеченого нею зобов’язання. Застава є одним із 

найрозповсюджених засобів забезпечення виконання зобов’язань. На сьогодні в 

нормах цивільного права спостерігається постійне вдосконалення поняття застави, 

що позитивно вплине на розвиток договірних заставних правовідносин. 

Список використаних джерел: 

1. Про заставу: закон України від 02.10.1992 № 2654-XII URL: 
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УДК 340.12 (477) 

Галина Татаренко, ЄлизаветаСиниціна 

ВЕРХОВЕНСТВО ТА АВТОРИТЕТНІСТЬ ПРАВА 

Прогресивний розвиток людини та суспільства призвів до формування 

значного комплексу різноманітних норм співіснування. До них належать 

національні звичаї, традиції та норми моралі. Вони є визначними і 

фундаментальними для формування власної специфіки національної правової 

системи кожного народу. На їх основі формується сукупність принципів та 

основних засад національного права, що формалізується у запровадженні 

відповідних законів, кодексів та інших нормативно-правових актів. Однак це не 

гарантує їх виконання та дотримання, що неабияк яскраво помітно в Україні. 

Маючи одну з найкращих в Європі конституцій українці повсюдно опутані 

корупцією та різноманітною злочинністю. Саме у такій складній ситуації 

проблематика верховенства й авторитетності права набуває неабиякої 

актуальності. Її досліджувало безліч українських науковців, проте нами відібрано 

для аналізу статті М. Козюбри, Л. Малишенка, О. Петришина та П. Рабіновича.  

Перш за все, вони усі сходяться на думці, про необхідність встановлення суті 

терміну «верховенство права». У кожного із названих дослідників є власний 

підхід. Так, наприклад М.Козюбра називає верховенство права одним з 

найважливіших факторів функціонування влади, оскільки без нього неможливо 

говорити про недоторканість приватної власності та ефективний захист прав та 

свобод людини та громадянина від зазіхань злочинців та від зазіхань влади. У разі 

якщо верховенства права не існуватиме доля держави буде фактично вирішена. 

Трагічного наслідку їй не уникнути, оскільки сваволя чиновників, насилля 

злочинців та безправність громадян  неминуче  приведе  її до  краху [1,  с. 6–8]. 

На основі подібних аргументів Л. Малишенко робить висновок про 

верховенство права як про фундаментальний принцип політико-правової думки 

сучасності. Однак, він зауважує, на шляху його поширення в Україні постало 

безліч різноманітних перешкод. Найпершою із них є відсутність єдиного 

розуміння цього терміну. Науковці досить широко його характеризують – від його 

ототожнення з принципом верховенства закону до розуміння принципу 

верховенства права як виключно верховенства справедливості й розуму. Загалом 

же, на думку цього дослідника, верховенство права є наслідком панування права в 

суспільстві, що безпосередньо виражається у правотворчій та правозастосовній 
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діяльності держави. Саме за таких умов, на думку Л. Малишенка, національні 

закони будуть ґрунтуватись не приватних інтересах тих чи інших груп, а саме на 

ідеях соціальної справедливості, свободи, рівності та ін. Тому він доходить 

висновку, що єдиною справжньою силою забезпечення верховенства права може 

бути тільки громадянське суспільство [2, с. 94–96]. 

Доповнює подібні твердження О. Петришин. Він, серед іншого, зауважує, що 

право може стати найбільш універсальним та ефективним соціальним 

регулятором, а верховенство права – дієвим принципом організації та 

функціонування системи правового регулювання суспільних відносин. Для 

досягнення ефективності системи правового регулювання важливими є не лише 

норми, а й відповідні процедури та процес їх здійснення й запровадження. Тому 

верховенство права покликано бути певним стандартом не лише законодавчої 

діяльності, а й ухвалення судових рішень [3, с. 25–33]. 

Систематизувати подібні підходи намагається у своїй праці П. Рабінович, який 

стверджує, що в сучасній українській науці сформувалися два основних підходи 

до тлумачення відповідного принципу, а саме «поелементний» та 

«інтегральний». Перший із них характеризується спробою дослідити назване 

явище через поєднання значень понять право і верховенство. При чому подібні 

концепції можна розподілити на такі групи: природно-правові, що ґрунтуються на 

розмежуванні права, зокрема прав людини, і закону; легістсько-позитивістські, що 

ототожнюють верховенство права із верховенством закону; соціологічно- 

позитивістські, що ґрунтуються на пов’язанні права з певними соціальними 

явищами та змішані, які є спробою поєднати елементи концепцій попередніх 

різновидів. «Інтегральний» же підхід полягає, з одного боку, у запереченні 

можливості дати визначення загального поняття верховенства права й, з другого, 

у розкритті змісту верховенства права лише за посередництвом указівки на його 

складові «елементи»: аспекти, вимоги, властивості, прояви, риси [4, с. 4–9]. 

Однак окрім проблеми встановлення суті поняття верховенства права відразу 

постає не менш важлива проблема авторитетності права, що розуміється нами як 

не ухильне та послідовне дотримання правових норм та сповідування 

національних правових принципів усіма органами влади та усіма громадянами 

країни. В Україні на сьогодні це надзвичайно актуальна проблема. Більшість 

вітчизняних науковців так чи інакше розглядали її у своїх працях, характеризували 

основні причини такого стану речей у нашій державі та формулювали власні 

поради виходу із цієї ситуації. Із усієї сукупності подібних ідей, на наш погляд 

найбільш аргументованою є думка Л. Малишенка. Він серед іншого зауважував, 

що для забезпечення ефективності права та без ухильної дії 
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принципу верховенства права необхідним є ефективне функціонування судової 

системи. Прийняття рішень судами, їх незалежність від інших центрів влади 

вважається основою демократичного суспільства. Справедливість і прозорість, 

об’єктивність в ухваленні судових рішень є важливим елементом, який дає змогу 

захищати суспільні інтереси. Без реально дієвої судової системи неможливий 

прогресивний та швидкий розвиток держави та суспільства загалом [2, с. 94–95]. 

Не випадково обмеженість дій всіх владних органів, політичних й громадських 

організацій та діяльності окремих громадян межами непорушності 

фундаментальних, невідчужуваних прав і свобод людини й громадянина 

трактується сучасною правовою наукою як безпосередній прояв реалізації 

принципу верховенства права [1, с. 9]. 

Таким чином сутність понять верховенства права та авторитетність права є 

нерозривно пов’язані між собою і якщо перше із них вказує на сутність права, що 

ґрунтуючись на звичаях, традиціях та нормах моралі того чи іншого суспільства, є 

для нього фундаментальним у побудові складної сукупності суспільних відносин, 

то друге – на його популярність, на практику його повсюдного поширення та 

неухильного дотримання. Для сучасної України ці два правові поняття є 

надзвичайно важливі, оскільки зрощення олігархічного капіталу із владою, що 

провокує різноманітні порушення та корупцію, засилля злочинності та повсюдне 

нехтування нормами не лише окремих законів, але й усієї конституції виявляється 

надзвичайно далеким від тих ідеалів, що вкладались в конституцію при її 

написанні. При чому практика нехтування основним законом не лише не покарана 

на всіх рівнях, а заполонила навіть найвищий законодавчий орган країни, особливо 

підчас прийняття надзвичайно дискусійних законів. Однак ні конституція, ні інші 

нормативно-правові акти не є джерелом права, вони є лише формалізованим 

вираженням тих правових норм, що сформулювало те чи інше суспільство. Проте 

саме їх виконання є однією з основних ознак ефективної реалізації принципу 

верховенства права та існування в суспільстві авторитетності права. 
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УДК 341.1/.8 

Галина Татаренко 

ДЕЯКІ АСПЕКТИ УЗГОДЖЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ТА 

ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНОГО ПРАВА 

Становлення громадянського суспільства та імплементація принципів 

демократії та їхнє реальне дотримання в процесі правового регулювання 

суспільних відносин, мають відбуватися з урахуванням найкращих надбань 

зарубіжного досвіду. 

Міжнародне право впливає на національне право через механізм узгодження й 

імплементації. Узгодження національного права з міжнародним є закономірною 

тенденцією і однією з головних ознак правової держави. Відповідно до положення 

Преамбули Статуту ООН держави прийняли на себе зобов’язання 

«…створювати умови, за яких можуть дотримуватися справедливість і пошана до 

зобов’язань, що випливають з договорів та інших джерел міжнародного права». За 

сучасного стану міжнародних відносин і внутрішньодержавної ситуації, вважаємо, 

що серед чинників, які обумовлюють актуальність проблеми узгодження 

міжнародного та внутрішньодержавного права, першочергово, слід відносити 

забезпечення гарантування, дотримання та захисту прав і свобод людини на 

глобальному рівні. 

Складається так, що у сучасних умовах міжнародне право та зовнішня політика 

дедалі більше взаємопов’язані та стають сферою дії конституційного права. Саме 

конституційному праву дедалі більше відводиться головна роль у визначенні  

взаємодії  національного  та  міжнародного  права.  Щодо  цього,  Л.А. Луць 

зазначає, що конституційно-правовий механізм взаємодії норм міжнародного та 

національного права можна визначити як систему конституційно-правових норм 

та інших правових засобів, що забезпечуються узгодження норм міжнародного та 

національного права. Саме за допомогою такого механізму може здійснюватися 

впровадження міжнародно-правових норм у національне законодавство [1, с. 28]. 

У зв’язку із змінами сучасних міжнародних відносин держава зобов’язана 

впроваджувати у своє внутрішнє законодавство зміни, які є необхідними для 

виконання прийнятих на себе міжнародно-правових зобов’язань. І не має 

посилатись на норми свого національного права чи прогалини в ньому як на привід 

для невиконання міжнародно-правових зобов’язань. Варто зауважити, що у розділі 

Х Декларації про державний суверенітет України 1990 року закріплено положення 

стосовно пріоритету загальновизнаних норм міжнародного права перед нормами 

внутрішньодержавного права. Першочергово питання 
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співвідношення між національним і міжнародним правом регулюються 

Конституцією України. Хоча Конституція не містить положення, яке б 

безпосередньо стосувалось саме поняття міжнародного права та сфери дії, мова 

йде швидше про одне з основних його джерел – міжнародний договір, який 

потребує згоди на обов’язковість від Верховної Ради України. 

Поняттям співвідношення та узгодження можна провести межу відмінностей у 

розумінні. При співвідношенні слід розуміти швидше теоретичні аспекти, що 

проявляються у порівнянні двох правових систем, з визначенням окремо 

міжнародної правової системи та її основних елементів та національної правової 

системи окремої держави з її елементами. З цього виходить, що узгодження – це 

частина питання співвідношення двох правових систем в процесі якого 

відбувається взаємодія міжнародного та національного права. Український вчений 

В. Ф. Опришко зазначає, що важливою умовою гармонізації є приведення 

конституцій держав та їх національних правових систем у відповідність до норм і 

принципів міжнародного права і виділяє гармонізацію законодавства України з 

правовими системами міжнародних організацій, зокрема, ЄС, як один з 

найважливіших напрямів узгодження законодавства України з міжнародно- 

правовими актами [2, c. 112]. Це дозволяє, в свою чергу, зробити припущення, що 

категорія узгодження є ширшою в плані включення процесів, куди можна віднести 

гармонізацію. Сам термін гармонізація увійшов в правове термінологічне 

застосування із розумінням процесів пов’язаних із європейською інтеграцією, з 

бажанням та намаганням вступу України до Європейського Союзу. Власне і 

сьогодні із моментом ратифікації угоди про асоціацію сам термін набуває ще 

більшого значення в плані вагомості практичного застосування та здійснення. 

Наразі серед науковців немає одностайної думки щодо характеру та обсягу 

трансформації: одні включають у поняття трансформації відсилання, акти 

ратифікації, публікації договору, видання спеціальних законів, адміністративних 

розпоряджень, а інші науковці виділяють поряд з трансформацією ратифікацію і 

відсилання або вказують на рецепцію і трансформацію. Поширеними є категорії 

«гармонізація» і «пристосування». 

Можна констатувати той факт, що в умовах українського правового поля, 

принцип справедливості судового розгляду у всій сукупності своїх складових, був 

імплементований із Конвенції 1950 р. до вітчизняного процесуального 

законодавства. З одного боку, це свідчить про високий рівень демократизації 

процесу державного регулювання судового захисту особами своїх прав та 

інтересів, з іншого – сприяє практичній реалізації відповідних гарантій шляхом 
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уособлення їх в якості принципів відправлення цивільного, кримінального та 

іншого судочинства. 

Популярною є прагматична концепція взаємодії міжнародного та 

національного права, згідно з якою ні міжнародне, ні національне право не мають 

абсолютного примату чи пріоритету один перед одним. У деяких випадках норми 

міжнародного права мають вищу юридичну силу, ніж внутрішньодержавні 

(наприклад, норми які стосуються гарантії прав та свобод людини), в інших 

випадках пріоритети мають норми національного права перед міжнародними 

нормами (наприклад, щодо забезпечення національної безпеки). Зазначене 

свідчить про необхідність в кожному конкретному випадку окремо визначати, які 

правові норми – національні чи міжнародні – мають застосовуватися. 

Український фахівець у галузі міжнародного права О.O. Мережко зазначає той 

факт, що держави скоріш намагаються використовувати у своєму законодавстві 

формули загального характеру, залишаючи деталі реалізації норм міжнародного 

права в національному праві процесові інтерпретації та застосування 

міжнародного права. Крім того, вчений відзначає, що ефективність міжнародного 

права в підсумку залежить від критеріїв, прийнятих  в національних системах 

права. Тут важливим є не стільки конкретний механізм чи метод, який 

використовує держава з метою реалізації міжнародного права в сфері права 

національного, скільки практичне забезпечення відповідності національного права 

до міжнародного [3]. 

У реаліях українського суспільства забезпечити це доволі складно, але 

необхідно, оскільки вільний доступ осіб до неупередженого судового захисту є 

фундаментальною ознакою демократичної держави. Тому Україна нині має 

подолати найбільш суперечливі проблеми, що не дають можливості узгодити 

міжнародне та національне регулювання в цій сфері. 

Узгодження національного та міжнародного законодавства в сфері 

судочинства, практики його організації, вирішення багатьох інших проблем мають 

два фундаментальних аспекти: теоретико-методологічний та практичний. Перший 

– передбачає зміну парадигми організації системи судочинства, застосування 

новітніх методів правового забезпечення та механізмів державного регулювання в 

цій сфері. Практичний аспект полягає в реалізації сукупності розроблюваних норм, 

а також в подоланні проблеми взаємодії національної та міжнародної чи 

закордонної судово-виконавчих систем. Теоретико- методологічний аспект, на 

перший погляд, представляється певною аморфною невизначеною площиною 

взаємодії міжнародних та національних норм і методів правового регулювання, 

але насправді він має свою логічну структуру, а 
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вихідною його проблемою є проблема забезпечення дотримання міжнародно- 

правових стандартів в контексті забезпечення права на справедливий судовий 

розгляд. 
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Людмила Томащук, Марія Дацюк-Томчук 

ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

У сучасних умовах функціонування підприємств, що характеризуються 

невизначеністю і високою динамічністю зовнішнього середовища, виникає 

обʼєктивна необхідність застосування ефективного фінансового планування 

діяльності. Аналіз наукової літератури показав, що зарубіжні автори Брейлі Р., 

Брігхем Ю., Ван Хорн Дж.Д., Росс С., Сицилиано Дж., Ченг Ф.Лі, Етрілл П. та ін. 

приділяють більшу увагу питанням фінансового планування на підприємстві. 

Сутнісні складові частини фінансового планування (ФП) розкриваються через 

систему, що включає поняття, об'єкт, предмет, мету, принципи, завдання та 

функції, взаємозв'язок яких представлено на рис. 1 [2, с. 73]. 
 

 

Рис. 1. Взаємозвʼязок сутнісних складових елементів фінансового планування як 

економічної категорії 

Управлінський підхід, у рамках якого фінансове планування розглядається як 

складова частина функції планування в управлінні, на нашу думку, не розкриває 

всі завдання і його функції на підприємстві. 

Сучасною проблемою науковців у даному питанні є позиція авторів, які під 

фінансовим плануванням розуміють тільки складання фінансового плану (планів) 

або прогнозування фінансових результатів діяльності, так як ці процеси, 

Предмет Об’єкт 

Принципи 

Мета Фінансове планування поняття 

Функції 

http://www.justinian.com.ua/article.php?id=3137
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безумовно, будучи найважливішими складовими частинами, не відображають весь 

його зміст і значення в забезпеченні ефективності фінансового менеджменту [3, с. 

112]. 

У результаті проведеного наукового аналізу було знайдено найбільш точне 

тлумачення фінансового планування. Залежно від стадії життєвого циклу 

підприємства, кон'юнктури ринку, на якому воно функціонує, й інших чинників 

внутрішнього і зовнішнього середовища, цілі підприємств варіюються від 

необхідності уникнення банкрутства до розвитку і освоєння нових ринків. Тому і 

процес фінансового планування може мати різні цільові установки залежно від 

завдань, визначених менеджментом підприємства на перспективу [4, с. 3]. 

Таким чином, з авторської позиції дане визначення необхідно уточнити: 

фінансове планування – процес систематичної підготовки управлінських рішень, 

які прямо або опосередковано впливають на обсяги фінансових ресурсів, 

узгодження джерел їх формування та напрямів використання відповідно до 

виробничих і маркетингових планів, а також величини показників підприємства в 

плановому періоді, що забезпечують рішення завдань найбільш раціональним 

шляхом для досягнення його цілей у перспективному періоді. 

Мета фінансового планування формується на підставі обраних критеріїв 

реалізації фінансових рішень, які, як правило, спрямовані на максимізацію 

продажів, прибутку, власності власників підприємства. 

Узагальнивши наведені формулювання, сформулюємо мету фінансового 

планування діяльності підприємства як формування оптимальних фінансових 

можливостей досягнення мети підприємства на певному етапі його діяльності [6, 

с. 145]. 

Підсумовуючи дослідження, можна стверджувати, що на сьогодні фінансове 

планування є одним з альтернативних фінансових інструментів, яке 

використовується підприємствами для налагодження фінансової діяльності та 

підвищення власної рентабельності та платоспроможності як одних із найбільш 

важливих показників міцного фінансового стану суб’єкта господарювання. 

Приділяючи більше уваги фінансовому плануванню, можна досягти зміцнення 

фінансової стабільності підприємства за умови виконання прогнозованих 

бюджетом обсягів операційної та інвестиційної діяльності на засадах фінансової 

стійкості, створення передумов для отримання чистого прибутку, достатнього для 

самоокупності та самофінансування підприємства. 
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Владислав Томашевський, Анатолій Попов 

ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ СЛУЖБОЮ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ 

Права людини – комплекс природних і непорушних свобод і юридичних 

можливостей, обумовлених фактом існування людини в суспільстві. 

В Україні забезпечення прав і свобод людини і громадянина є одним із 

основних завдань процесу реформування українського суспільства, що набуває 

особливого значення в контексті європейської інтеграції України [5, с. 133]. 

«Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека, – 

зазначено в Конституції України, – визнаються в Україні найвищою соціальною 

цінністю» [1, ч.1 ст. 3]. 

Однак у Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, 

учасницею якої Україна, вказано, що право виступає як засобом забезпечення 

свободи, так і істотним засобом обмеження неузгоджених з суспільними 

потребами і уявленнями людей про добро і справедливість рівня свободи й обсягу 

влади. Встановлювані заборони й обмеження повинні бути доцільними з погляду 

гарантій свободи, а отже, і справедливими [2, ст.1]. 

З врахуванням сказаного, предметом особливого аналізу є роль Служби 

безпеки України (далі СБУ) в застосуванні цих обмежень. 

Як зазначено в Законі України «Про службу безпеки України», СБУ – 

державний орган спеціального призначення, з правоохоронними функціями який 

забезпечує державну безпеку України [3, ч.1 ст.1]. Діяльність цього органу 

здійснюється на основі дотримання прав і свобод людини. Органи  і співробітники 

Служби безпеки України повинні поважати гідність людини і виявляти до неї 

гуманне ставлення, не допускати розголошення відомостей про особисте життя 

людини. У виняткових випадках з метою припинення та розкриття державних 

злочинів окремі права та свободи особи можуть бути тимчасово обмежені у 

порядку і межах, визначених Конституцією та законами України [3, ч.1 ст. 5]. 

Закон України «Про СБУ» наділяє цю службу досить широкими 

повноваженнями для виконання її завдань. 

Так, Департамент захисту національної державності (Департамент «Т») СБУ 
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реалізує державну політику у сфері протидії організаціям і окремим особам, метою 

яких є підрив національної державності, ліквідація незалежності України, зміну 

конституційного ладу насильницьким шляхом, порушення суверенітету і 

територіальної цілісності держави, підрив її безпеки, незаконне захоплення 

державної влади, пропаганда війни, насильства, розпалювання міжетнічної, 

расової, релігійної та іншої ворожнечі, посягання на права і свободи людини і т.ін. 

Для цього Департамент має у своєму підпорядкуванні розгалужену агентурну 

мережу в сфері вищої освіти, в політичних партіях, рухах, об'єднаннях громадян, 

органах державної влади, молодіжних рухах, наукових і культурних організаціях. 

Також Департамент відстежує вплив зарубіжних політичних діячів, організацій, 

партій на питання державного ладу і суверенітету [6]. 

Відповідно виникає питання про наявність належного контролю за діяльністю 

СБУ. 

З боку законодавчої влади СБУ підзвітна Верховній Раді України. Голова СБУ 

щорічно подає  Верховній  Раді України звіт про  діяльність СБУ [див.: 3,  ст. 31]. 

Проте основний контроль за діяльністю СБУ здійснює Президент України. Так, 

СБУ регулярно у порядку, визначеному Президентом України, інформує його, 

членів ради націоанльної безпеки України і посадових осіб, спеціально 

призначених Президентом України, з основних питань своєї діяльності, про 

випадки порушення законодавства, а також на їх вимогу подає інші необхідні 

відомості [див.: 3, ч. 3 ст. 32]. 

«Представляється   безсумнівним,   –   пише   український    правозахисник   Є. 

Ю. Захаров, – що СБУ діє практично безконтрольно або, принаймні, про цей 

контроль громадськості нічого не відомо» [4]. 

Водночас аналіз системи демократичного контролю за діяльністю СБ України 

свідчить про необхідність вжиття окремих заходів щодо її удосконалення, зокрема: 

відповідно до рекомендацій ПАРЄ No 1713 (2005), контроль за діяльністю 

спецслужб має здійснювати спеціальний комітет парламенту, який у Верховній 

Раді України на сьогодні відсутній [5, c. 135]. 
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УДК 316.343:35-051 

Юлія Туз 

ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ 

Професія – це найважливіший стимул соціального становлення й розвитку 

людської особистості, засіб самореалізації людини в усіх сферах буття Завдяки 

професії людина залучається до людської цивілізації, історичного процесу 

культури, де вона досягає вершин професійної майстерності. 

Проблема формування професійної культури у посадових осіб публічної влади 

на сьогодні є досить актуальною для кожної країни світу. Ця проблема є 

динамічною, оскільки кожна епоха ставить перед суспільством нові проблеми, які 

потребують нових підходів до їх вирішення, осмислення та вибору певних рішень 

у процесі модернізації суспільства. 

Професійна культура державної служби, органів влади, державних службовців, 

повинна вирішувати ті проблеми, що виникають у процесі становлення 

громадянського суспільства, збільшення відкритості влади, встановлення 

цивілізованих відносин влади з громадськістю [3, с. 32]. 

Організаційна та комунікативна культура – є основними чинниками поведінки 

державного службовця в суспільному середовищі, а зокрема в центральних 

органах виконавчої влади. 

Державні службовці здійснюють свою діяльність в адміністративних 

організаціях – органах державної влади і державних установах. 

Своє суспільне призначення державні службовці реалізують саме в 

адмініструванні, зміст якого полягає в підготовці й реалізації управлінських 

рішень та функцій, які забезпечують реалізацію прав і інтересів громадян, 

виконання Конституції, законів України [2, с. 111]. На виконання державними 

службовцями своїх функцій істотно впливає адміністративне середовище, під яким 

розуміється сукупність процесів і відносин, що складаються в адміністративних 

організаціях, і громадське оточення державної служби, яке пов’язане з нею 

спільністю умов і засобів діяльності. 

Державний службовець, соціалізуючись в середовищі, освоює різні види 

культури, зокрема це: політична, управлінська, правова та ринкова. Вони 

визначені культурою суспільства з усіма її матеріальними, духовними, 

соціальними й іншими особливостями. 

У більшості демократичних країн світу основні вимоги до професійної етики 

http://www.wikizero.com/uk/
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державного службовця прописуються в Етичному кодексі або в інших 

законодавчих документах. У процесі професійної діяльності державний 

службовець повинен постійно проходити курси підвищення кваліфікації, складати 

іспити та ін., що теж вказує на постійний зовнішній контроль. Однак, загалом, 

офіційний контроль за професійно-етичною складовою професійної культури 

слабший порівняно з контролем за зазначеними виявами професійної 

компетентності. Проте неофіційний контроль з боку суспільства присутній 

постійно. 

В умовах недовіри з боку громадськості оцінка ролі особистості державного 

службовця стає ключовим пріоритетом у підготовці фахівців цієї професії. того, 

наскільки можна довіряти державній владі, стало важливою суспільно- 

політичною проблемою, професійно-етична культура є вагомим елементом її 

вирішення, адже громадяни здебільшого спілкуються та взаємодіють з 

державними службовцями первинної ланки, відповідно і враження про систему 

державної служби складається у процесі надання адміністративних послуг на 

первинному рівні. 

На сьогодні професійна етика державного службовця характеризується 

складністю та багатоаспектністю. Ефективне виконання державними 

службовцями своїх функціональних обов’язків як складової системи державного 

управління, можливе лише при дотриманні ними етичних та моральних принципів. 

При цьому сьогодення вимагає наявності в державного службовця низки 

морально-етичних якостей, що є запорукою досягнення завдань держави через 

забезпечення громадян ефективними державними послугами та законних прав та 

інтересів людини. Крім того, професійна культура має внутрішні фактори 

формування, до яких належить професійне середовище, система підготовки, 

перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців. 

Отже, законодавчі акти щодо етики державного службовця потребують 

удосконалення шляхом внесення до нього змін і доповнень. З метою підвищення 

ефективності інституту державної служби, слід на законодавчому рівні визначити 

принципи діяльності та основи професійно-етичної культури державного 

службовця [1]. Це буде сприяти зміцненню довіри громадян до працівників органів 

державної влади. Саме законодавство повинно стати основою регулювання 

інституту державної служби, але самого удосконалення законодавства у сфері 

етичної поведінки державних службовців недостатньо. Кожен посадовець повинен 

не лише виконувати положення цього законодавства, але й розуміти всю 

важливість професійної етики і використовувати її норми для досягнення 

ефективного управління на державній службі. 
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РОЗДІЛ V 

ТУРИСТИЧНО-РЕКРЕАЦІЙНА РОБОТА В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ У 

ВИРІШЕННІ ПРИКЛАДНИХ НАУКОВИХ ЗАВДАНЬ 

 

УДК 638.1:796.51(477) 

Алла Дмитренко 

БДЖІЛЬНИЦТВО В СИСТЕМІ РЕКРЕАЦІЙНОГО ТУРИЗМУ: 

ФОРМУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ МАРШРУТІВ 

1) Вивчення туристсько-рекреаційних ресурсів України є важливою 

складовою підготовки майбутнього професіонала у сфері туризму. Важливе місце 

в системі рекреаційних ресурсів займають природо-рекреаційні, пов’язані з 

використанням різноманітних природних ресурсів. 

2) Україна має давні розвинуті традиції ефективного природокористування, що 

виражається не тільки в розвинутій агрокультурі, але й заняттях, основаних на 

використанні природних ресурсів – бортництво і бджільництво, рибальство, 

збиральництво. Сьогодні ці заняття активно включаються в маршрути 

екскурсійного (пізнавального), рекреаційного (з метою відпочинку, фізичного, 

духовного й естетичного відновлення), екологічного (пізнання навколишнього 

середовища) і зеленого (знайомство і опанування певних занять, традицій, звичаїв) 

туризму. 

3) Особливе місце в системі природо-рекреаційних ресурсів належить 

бджільництву у різних його формах. Насамперед це стосується традиційного 

бортництва, що полягає в утриманні бджіл у лісових бортях чи колодах. Зважаючи 

на величезне етнокультурне значення цього промислу, він включений до 

Національного Переліку об’єктів культурної спадщини. Не менше значення має і 

пасічне бджільництво, яке акумулювало в собі віковий досвід і досягнення 

сучасної науки. 

4) Сьогодні в Україні формується окремий вид туризму – т. зв. «бджолиний» і 

«медовий» туризм, який часто ототожнюють лише з «апітуризмом». Однак, 

виходячи з того, що апітерапія – це лікування бджолами і бджолопродуктами, то 

апітуризм звужує можливості використання бджільництва. 

5) Бджільництво може стати не лише частиною лікувального туризму, але й 

відпочинкового, пізнавального тощо. В цьому випадку до туристичних маршрутів 

варто включити ознайомлення з традиціями бджільництва, можливість взяти 

безпосередню участь у догляді за бджолами: піднятися на дерево до бортей чи 

колод, збільшити чи зменшити бджолину родину у вулику, відкачати мед, зварити 

віск, виготовити свічку та ін. І поєднати все це зі 



  Матеріали t f міжнародної науково-практичної конференції  

228 

 

 

 

 

споживанням меду, медових напоїв, кремів та ін., виготовлених із 

бджолопродуктів та з відпочинком у будиночку на вуликах. 

6) Бортництво, як прадавнє заняття, на території Українського Полісся 

сьогодні може бути окремим напрямком туризму і не тільки місцевого чи 

вітчизняного, а й міжнародного. Адже у нас (і в Білорусі), на відміну від інших 

європейських держав, бортництво збереглося дотепер. А в Європі це заняття 

сьогодні користується надзвичайною популярністю. 

7) Сьогодні в Україні іде активний процес включення бджільництва у 

туристичні маршрути. Прикладом цього може бути «Медове коло» – туристичний 

маршрут по п’яти районах Рівненщини, що поєднує в собі екологічний і активний 

туризм. 

8) Ресурси для розвитку «бджолотуризму» має і Волинь. В маршрут можна 

включити Музей волинського бджільництва у с. Баїв Луцького р-ну; сільські і 

лісові пасіки; збережені традиції бортництва у поліських районах; мед і медові 

напої, бджолину косметику та ін. На перспективність такого напряму туризму 

звернули увагу і у владних кабінетах. Восени 2019 року з нагоди Всесвітнього дня 

туризму Відділом туризму Волинської ОДА був проведений промотур для 

туристичних операторів в рамках якого відбулась поїздка до Музею волинського 

бджільництва. 

9) Отож, бджільництво як заняття і сукупність звичаєво-обрядових норм є 

туристично-привабливим об’єктом. Розробка нового туристичного маршруту з 

широким використанням традицій бджільництва, може стати напрямом 

студентських наукових досліджень. 

 

УДК 658.14:005.51(477) 

 
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 

 
Оксана Громик 

РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ 

Ресторанне господарство – це сфера людської діяльності, що в останні роки 

стрімко розвивається. Сьогодні туризм формує економіку багатьох держав, 

регіонів, стає важливим чинником стабільного розвитку світової індустрії 

ресторанного господарства. Тому, дослідження перспектив розвитку ресторанного 

господарства в Україні є актуальним. 

Питанням розвитку ресторанного господарства присвячена увага багатьох 

вітчизняних авторів. Зокрема, проблемам організації діяльності ресторанних 

підприємств та ринку туристичних послуг присвячені роботи Ганич Н.М., Гаталяк 

О.М., Мальської М.П., Нечаюк Л. І., Пандяк І.Г., Сало Я. М. та інших. 
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Проте функціонування ринку ресторанних послуг, перспектив розвитку 

ресторанного господарства досліджені в недостатній мірі [2]. 

Метою дослідження є аналіз перспектив розвитку підприємств сфери 

ресторанного господарства в Україні. 

Культура обслуговування відвідувачів у ресторанах базується на певних 

правилах, рекомендаціях, процедурах, навичках і вміннях, які виробляються 

протягом багатьох століть практиками сервісу. Кожен заклад виробляє певну 

політику в цій галузі і підтримує її організаційними, матеріальними та моральним 

заходами заохочень. Однією з умов успіху є високий рівень науково-технічного 

проектування закладів ресторанного сервісу. Технічне оснащення кухні прямо 

впливає на рівень культури обслуговування в ресторані. Систематична робота з 

підвищення кваліфікації персоналу ресторану є дуже важливим чинником 

здорового морально-психологічного клімату в колективі [3]. 

Для підвищення рівня конкурентоспроможності ресторани повинні постійно 

вводити інновації, щоб залишатись провідними у своєму сегменті та бути на два 

кроки попереду конкурентів. Український ресторатор повинен придумувати щось 

нове буквально кожен день. Тому власник зобов’язаний або постійно знижувати 

ціну, або пропонувати за ту ж ціну більше послуг. Корпоративні клієнти дуже 

цінні, тому ресторани йдуть на ряд компромісів. 

Ресторанне господарство ‒ дуже специфічна сфера діяльності, частина 

туристичної індустрії, яка повністю залежить від вражень споживачів.  При цьому 

враження залежить не тільки від якості надання послуг, але й від місцезнаходження 

суб’єкта, від політико-економічного стану цього регіону, країни. Ресторанне 

господарство в Україні знаходиться на стадії становлення. Основними 

перспективами розвитку є наступні: 

1. Визначення оптимального рівня цін. 

2. Впровадження інновацій. 

3. Підвищення якості обслуговування та збільшення асортименту наданих 

послуг. 

4. Впровадження основних напрямів розвитку сучасних технологій 

обслуговування в ресторанах [1]. 

Таким чином, подальший розвиток ресторанного господарства неможливий без 

стимулювання прогресу в означеній галузі, сприяння держави, налагодження 

інформаційної інфраструктури ресторанного ринку. Необхідно і на далі розвивати 

та підтримувати ресторанне господарство як частину індустрії гостинності, що є 

обличчям нашої країни для туристів, тому цей напрямок потребує подальших 

наукових досліджень. 
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УДК 502-049.5  
Світлана Друзюк-Боровик 

СУЧАСНІ ЧИННИКИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА 

Наукові досягнення ХХ століття створили ілюзію про майже повну керованість 

світом, однак господарська діяльність людського суспільства, екстенсивне 

використання природних ресурсів, величезні масштаби відходів – все це входить в 

протиріччя з можливостями планети (її ресурсним потенціалом, запасами прісних 

вод, здатністю самоочищення атмосфери, вод, річок, морів, океанів). 

Можна виділити два аспекти екологічної проблеми: – екологічні кризи, що 

виникають внаслідок природних процесів; – і кризи, що викликані антропогенною 

дією і нераціональним природокористуванням. 

Фахівці, які працюють у галузі екології людини,цікавить, насамперед, як 

впливає руйнівна сила діяльності людини в біосфері на стан її здоров’я і які заходи 

по охороні біосфери можуть сприяти зміцненню та розвитку здоров’я людини. При 

цьому проблеми екології людини розглядається не тільки в рамках геоцентричного 

природного середовища, але враховується і вплив космосу, оскільки довкілля 

людини тісно пов’язане з космічним випромінюванням і процесами, які 

відбуваються в космосі. 

В.І. Вернадський підкреслював складність і суперечність космопланетарної 

еволюції, учасником якої є новий геологічний агент – людство. Складність і 

специфіка цього явища полягають у тому , що воно все більше втручається в 

природні космопланетарні процеси. Людина змінює біосферу і тим самим бере на 

себе значну відповідальність і за регуляцію цих процесів, і за їх компенсаторну 

функцію (А.Л.Чижевський, 1976). 

Сьогодні звʼязок життєвих процесів на Землі і вплив космосу на них ні в кого 

не викликає сумніву. Космізація вчення про біо- і ноосфери зумовлена суттєвими 

потребами суспільства у збереженні й розвитку життя на Землі. За своєю суттю 

земна глобальна і соціальна екологія, а також екологія людини пов’язані з 

космічною екологією, оскільки Земля – космічне тіло в нескінченному 
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космічному просторі. 

Феномен здоров’я людини, її популяційне здоров’я, в глобальному аспекті – 

здоров’я людства залежить від різних явищ ноосферогенезу як глобальних, так і 

регіональних перетворень біосфери й всієї живої речовини. 

За даними експертів ВООЗ, 80 % захворювань людей зумовлені несприятливим 

станом навколишнього середовища і незадовільними умовами життя у 

промислових центрах. Проблема негативного впливу забруднення довкілля на 

здоров’я та життя людини вже давно набули глобальних масштабів, перетнувши 

національні кордони. 

Широкий розвиток промислового виробництва , застосування інтенсивних 

технологій у агропромисловому комплексі, накопичення та зберігання відходів 

ядерно-енергетичного та військово-промислового комплексів зумовлюють 

поступове збільшення кількості шкідливих для людини хімічних речовин у 

довкіллі. Такі речовини є чинниками екологічних ризиків, оскільки в разі 

досягнення певної межової концентрації або ж внаслідок взаємодії з іншими 

чужорідними для організму речовинами (навіть нешкідливими, якщо вживати їх 

окремо, наприклад ліками), або ж у результаті перетворень у процесі хімічної, 

термічної або біологічної переробки харчових продуктів можуть спричинювати 

харчові інтоксикації і становити загрозу життю і здоров’ю людини. 

Загальновідомими є забруднення харчової сировини залишками 

сільськогосподарських отрутохімікатів і добрив та іонами важких металів. 

Особливе місце в Україні займає проблема, пов’язана з небезпекою забруднення 

радіонуклідами після катастрофи Чорнобильської АЕС. Аварійні викиди  хімічних 

підприємств, аварії на атомних електростанціях, випробування і використання 

хімічної зброї призвели до того,що, незважаючи на мобілізацію захисних функцій 

організму людини, він уже не здатний протистояти техногенному процесу. Чимало 

забруднюючих речовин перетворюються в організмі людини в канцерогенні 

сполуки, які призводять до злоякісних новоутворень. Деякі накопичуються в 

організмі і спричиняють отруєння. Особливо небезпечна група речовин, які 

порушують захисні сили організму, це діоксани. Вони виникають на багатьох 

виробництвах навіть при кіп’ятінні хлорованої водопровідної води. У більшості 

країн світу хлорування водопровідної води заборонено, на жаль, в Україні воно ще 

широко використовується. 

Важливу роль у захисті людини від несприятливих факторів навколишнього 

середовища відіграє імунна система організму. Це онова здоров’я людини. Чимало 

афонічних захворювань людини зумовлене недостатнім 
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функціонуванням імунної системи людини, їх поширення спеціалісти пов’язують 

з постійно зростаючим забрудненням навколишнього середовища. 

Врятувати людство від глобальних екологічних загроз є можливим за умов 

консолідації зусиль у напрямку формування міжнародної екологічної безпеки та 

спрямування світової економічної спільноти до нових вимірів благополуччя та 

добробуту, які зорієнтовані на засади стійкого, збалансованого та безпечного 

розвитку сучасних і прийдешніх поколінь. 
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ОСОБЛИВОСТІ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 

Бізнес-планування будь-якої комерційної діяльності розпочинається з процесу 

стратегічного планування – з розробки стратегічних планів, програм. Сучасні 

підприємства готельного господарства займаються переважно поточним та 

оперативним плануванням. Але для того, щоб успішно працювати на ринку 

тривалий час, необхідне стратегічне планування, яке включає розробку 

довгострокових планів розвитку підприємства на основі проведеного 

комплексного аналізу, наукове прогнозування ринкової ситуації. Зміна ринкового 

середовища зумовлює необхідність застосування стратегічного підходу до 

господарювання на готельних підприємствах [1]. 

Обов’язковою умовою ефективного управління усіма аспектами індустрії 

гостинності є бізнес-планування. Професійно складений та орієнтований на 

майбутнє бізнес-план – це основа для досягнення підприємницької мети. Бізнес- 

план підприємства індустрії гостинності – це план початку підприємницької 

діяльності, концепція бізнесу, яка відображає вихідну стратегічну ситуацію і 

перспективу розвитку справи [2]. 

Найбільш важливими для готельного господарства типами бізнес-планів є: 

інвестиційні бізнес-плани; плани об’єктів, які знову організовуються; бізнес- 

плани нового продукту або нового виду діяльності [2]. 

Бізнес-план у сфері гостинності можна складати для об’єднання підприємств, 

придбання й продажу підприємства, санації та реорганізації підприємства, а також 

зміни позиціонування для завоювання нових ринків, кредитного, лізингового, 

інвестиційного та проектного фінансування, залучення нових 
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клієнтів, залучення висококваліфікованих кадрів, інформування акціонерів, 

орієнтування діяльності адміністрації тощо [4]. 

Складання бізнес-плану на будь-якому підприємстві сфери обслуговування 

дуже відрізняється від цього ж процесу на підприємствах, що виробляють та 

реалізують товари. Існують особливості ринку послуг: висока динамічність 

ринкових процесів, територіальна сегментація, висока швидкість відтворення 

капіталу, чутливість до змін ринкової кон’юнктури. Також існує ряд особливостей, 

які притаманні готельним підприємствам: 

1. Значна залежність результатів господарської діяльності готелю від 

коливань попиту на послуги. Велика частина витрат готелю постійна, це становить 

близько 50–70 % від усіх витрат. 

2. Низька еластичність пропозиції. Готельний комплекс не здатний різко 

змінити асортимент послуг, свою спрямованість тому в структурі фондів 

переважають основні (обладнання, будівлі, меблі, споруди) 

3. Безперервність процесу надання готельних послуг. Ця особливість дуже 

ускладнює процес планування діяльності та управління підприємством, але вона є 

найголовнішою, що відрізняє готелі від інших підприємств сфери обслуговування. 

З цього випливає, що графік роботи персоналу будується по багатозмінному 

режимі роботи, а така інформація повинна бути відображена в економічних 

розрахунках. 

Також необхідно враховувати й інші особливості та фактори, що впливають на 

готелі. Головним фактором, який впливає на готелі, є сезонність. Ще одним 

фактором, який повинен бути спланований, пов’язаний з сильним емоційним 

напруженням працівником готелю, які викликані наявністю постійного контакту з 

клієнтом, змінним графіком роботи та іншими специфічними умовами [5]. 

Бізнес-план готельного підприємства повинен враховувати специфіку цієї 

сфери. Бізнес-планування підприємств готельного господарства має ряд 

специфічних особливостей, порівняно з іншими видами бізнесу. 

По-перше, на ринку послуг гостинності в готельному господарстві існує 

достатньо серйозна конкуренція відносно рівня обслуговування. По-друге, бізнес-

план повинен враховувати технологічні особливості готельного підприємства. 

Найважливішим його розділом є фінансові обґрунтування діяльності готельного 

підприємства. По-третє, політику цін необхідно будувати на одному сегменті. 

Групи товарів або послуг з різними цінами залучають різні сегменти ринку. Це 

важливо і тому, що на сегмент працюють не тільки ціна, а й реклама, імідж, 

додаткові послуги – все, що повинно відповідати рівню і  категорії споживача. 
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Під час розробки бізнес-плану готельного підприємства, присвяченого видам 

послуг опрацьовуються такі найважливіші моменти: 1. Визначаються потреби 

споживачів, які задовольняють передбачувані послуги. 2. Виділяються відмінності 

цих готельних послуг від конкурентних продуктів. 3. Розробник бізнес-плану 

обґрунтовує, чому обрані саме ці послуги, а також час і місце реалізації проекту. 

4. Описується життєвий цикл продукту [3]. 

Отже, бізнес-план складає основу розвитку готельної індустрії та обґрунтовує 

ефективне використання існуючих ресурсів для розвитку цієї сфери діяльності. Як 

важливий документ для ведення бізнесу, бізнес-план потрібен не лише для 

отримання кредитів чи інвестиційних коштів, а й для досягнення більшого рівня 

ефективності при наданні послуг. 
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Андрій Майстер, Інна Марчук 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В ІТАЛІЇ 

Туризм в Італії розвивається досить швидкими темпами. Політика країни 

викладає чимало зусиль для збільшення кількості іноземних туристів. Однак, в 

державі ще існують вагомі перешкоди для стрімкого розвитку туристичної 

індустрії, зокрема: масштабнішого запровадження нових інформаційних 

технологій, модернізації транспортної інфраструктури, потреба у підвищенні 

якості послуг, пристосування пропозиції туристичних продуктів до потреб і 

запитів ринку, усунення диспропорцій у розвитку туризму між Північчю та 

Півднем країни, старіння туристичного продукту. 

Основними проблемами, які стають на заваді розвитку туристичного сектору 

Італії, можна вважати такі, як: роздрібненість і локалізація туристичного бізнесу 

по окремих регіонах через брак ефективної централізованої координації; 

небажання розвивати нові туристичні пропозиції; труднощі із залученням 

міжнародних інвестицій тощо. 

На думку експертів, для збереження лідируючих позицій у світовому туризмі 

Італії необхідно переосмислити стратегію розвитку сектору в напрямку розвитку 
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нових туристичних послуг, запровадження нових і оновлення існуючих 

туристичних продуктів, стимулювання інновацій. У першу чергу, ці зусилля 

повинні бути спрямовані в ті сфери туризму, де в Італії є унікальні пропозиції. 

Наприклад, Італія має визнану на міжнародному рівні культурну спадщину й може 

отримати конкурентну перевагу за рахунок подальшого вдосконалення 

відповідних пропозицій і роботи з туристами через створення пакетів програм 

(наприклад, тур одного міста або тур однієї події), забезпечення або спрощення 

доступності об’єктів та спільної маркетингової підтримки [2]. 

Вирішення існуючих проблем розвитку туризму в державі є одним з актуальних 

завдань його перспективного розвитку. Його виконання можливе завдяки виходу 

на нові ринки збуту туристичних послуг задля більшого використання його 

туристичного потенціалу; модернізації нормативно-правової бази; стимулюванню 

робітників, які бажають підвищити кваліфікацію шляхом надання різноманітних 

пільг, навчання тощо; покращенню рівня життя населення та вирішенню 

соціально-економічних проблем; нарощуванню конкурентоспроможності району 

та доходів від туризму. 

Туризм є одним з найбільш значимих економічних секторів Італії, що має 

вагомий потенціал подальшого розвитку, особливо, для її південних регіонів. 

Важливим для покращення стану туризму в Південному регіоні є активізація 

розвитку усіх його галузей, особливо найменш розвинених на сучасному етапі, та 

створення принципово нових видів туристичної діяльності. Зокрема дуже 

перспективним є екотуризм, який набирає все більшої популярності у світі і за 

розвитком якого країни Середземномор’я поки значно поступаються іншим 

країнам, зокрема північноєвропейським. 

З точки зору використання італійського досвіду, на особливу увагу 

заслуговують шляхи розв’язання таких проблем: управління якістю італійського 

туристичного бізнесу, для якого характерно переважання компаній, що 

перебувають у сімейній власності; розробка широкого спектру нових та оновлення 

традиційних туристичних продуктів; освоєння нових ніш для задоволення 

специфічних інтересів туристичних груп; активніше запровадження у роботу 

підприємств туристичної сфери нових технологій, зокрема, електронної комерції; 

просування туристичного продукту на світовий ринок; вирівнювання регіональних 

диспропорцій у розвитку туризму; модернізація транспортної інфраструктури. 

Державна політика Італії спрямована на підтримку сталого розвитку туризму 

та конкурентоспроможності туристичної галузі. Наріжним каменем політики є 

розробка та координація дій між різними інституціями та різними рівнями 
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управління, розширення і зміцнення італійської марки туризму, реорганізації 

рекламної діяльності за кордоном, та створення умов, що забезпечують 

збереження та посилення провідних позицій країни на світовому туристичному 

ринку [1]. 

Отже, до найбільших проблем розвитку туризму в Італії можна віднести: 

недостатнє використання туристичного потенціалу; непропорційний розвиток 

Пуризму між Північчю і Півднем; несприятлива соціально-економічна ситуація, 

порівнюючи з країнами ЄС; загроза збоку конкурентів. Основними перспективами 

є: можливість входження на нові туристичні ринки та сегменти ринку; розширення 

асортименту турпродукту; впровадження новітніх технологій, зокрема 

розширення сектору туризму за допомогою мережі Інтернет і як наслідок 

покрашення соціально-економічного розвитку в країні. 
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УДК 796.5(450) 

Андрій Майстер 

ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ГОСПОДАРСТВА 

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Більшість санаторіїв, пансіонатів, баз відпочинку будувались за проєктами, які 

сьогодні не відповідають міжнародним стандартам. Мережа їх активно 

формувалась у період масового туризму, з інтенсивною експлуатацією та 

несвоєчасним капітальним і поточним ремонтом, що призвело до значного зносу 

цих будівель та оснащення [4]. 

Санаторно-курортні заклади потребують загальної реконструкції для 

підвищення рівня сервісу, комфортності, розширення спектру рекреаційних та 

супутніх послуг. Розвиток індустрії колективного відпочинку, орієнтований на 

задоволення потреб рекреантів низького та середнього рівня забезпеченості, 

передбачає модернізацію санаторіїв, реконструкцію будинків відпочинку з 

цілорічним режимом роботи. Організація індивідуального відпочинку, що 

забезпечує задоволення потреб багатих рекреантів, повинна відповідати найвищим 

світовим стандартам. Це передбачає будівництво спеціальних котеджів, які 

можуть здаватися в оренду або продаватися, будинків відпочинку зі здачею в 

оренду юридичним особам; організацію служби забезпечення індивідуального 

відпочинку. 

На сьогодні до основних проблем розвитку санаторно-курортного 

http://www.italia.it/en/home.html
http://www.immaculateheartacademy.org/outside2/socialstud
http://www.immaculateheartacademy.org/outside2/socialstud
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господарства України та зокрема Волинської області можна віднести: 

– неспроможність населення оплачувати відпочинок у санаторно-курортних 

закладах внаслідок зменшення реальних доходів в умовах високої інфляції та 

зростання вартості путівок; 

– зменшення державного фінансування лікувальних путівок; 

– невідповідність високих цін якості санаторно-курортних послуг; 

– відсутність ефективної державної політики, як у сфері соціальної підтримки 

населення, так і в напрямі економічного та податкового сприяння діяльності 

закладів цього сектору [3]. 

Проаналізувавши наукові праці щодо організації санаторно-курортного 

комплексу України, а також спираючись на результати дослідження сучасного 

стану санаторно-курортного комплексу Волинської області, виявлено основні 

причини, що гальмують розвиток цієї галузі: зміна моделі соціальної політики 

держави (скорочення державного бюджету на соціальний захист та соціальне 

забезпечення населення); відміна видачі пільговим категоріям громадян 

безоплатних путівок до санаторно-курортних закладів за рахунок коштів 

державного бюджету чи відміна виплати грошової компенсації вартості 

санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян; незадовільне 

економічне становище галузі (низка об’єктів вимагає значних фінансових ресурсів 

на відновлення та ремонт матеріально-технічної бази та медичного обладнання, що 

унеможливлюється складністю отримання кредитів; сезонність споживання 

санаторно-курортних послуг у зимовий період призводить до функціонування 

закладів на межі виживання; непродумана цінова політика на рекреаційно-

оздоровчі послуги відлякує споживачів та підштовхує більш заможних громадян 

відпочивати на закордонних курортах;керівництво санаторно-курортним закладом 

часто покладено на головного лікаря, а не на фахівця зі спеціальною 

менеджерською освітою, що робить процес управління неефективним; відсутність 

системи мотивації персоналу позначається на плинності кадрів та знижує якість 

обслуговування; 

Важливою складовою неефективного функціонування санаторно-курортного 

комплексу Волинської області є також відсутність розгорнутої системи 

інформаційно-рекламного забезпечення діяльності та низький рівень 

менеджменту закладів санаторно-курортної сфери. Отже, на сьогодні існує 

об’єктивна необхідність у зміні пріоритетів управління, що приведе галузь до 

європейських стандартів [1]. 

Важливе значення для функціонування ринку санаторно-курортних послуг 

Волинської області має Шацька рекреаційна зона, у якій існують ряд факторів, 
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що стримують туристичний розвиток місцевості. За радянських часів Шацькі озера 

використовувались здебільшого як відомчий курорт місцевого значення. 

Різноманітні заклади, здебільшого розміщені на території Західної України, 

будували на берегах озер. Бази відпочинку в основному були з фанерних 

будиночків з мінімумом зручностей. Деякі з цих баз – ті, які ще не зруйновані, і які 

сьогодні приймають відпочивальників. Сервіс у більшості з них залишився на рівні 

30-річної давнини. Змінилися тільки ціни. При цьому на всій базі діють лише один 

душ, один туалет та загальна кухня [2]. 

Аналізуючи санаторно-курортне господарство Волинської області можна 

сказати, що до сильних сторін варто віднести наявність унікальних природних 

рекреаційних ресурсів, вигідне економіко-географічне положення, значні 

можливості для розвитку туристичної інфраструктури. Слабкі сторони – 

недостатньо розвинута інфраструктура. Переваги – багаті природно-рекреаційні 

ресурси. Загрози – низький рівень фінансування санаторно-курортних закладів. 

Вирішення проблем у санаторно-курортній галузі Волинської області не 

можливе лише на регіональному рівні, а потребує державної підтримки, як на 

політичному, так і правовому рівні. 

Отож, значними перешкодами для розвитку санаторно-курортної галузі 

Волинської області та України загалом є: відсутні механізми державного 

регулювання цієї сфери та її фінансової підтримки, низький рівень розвитку 

інженерної та соціальної інфраструктури загального призначення, не сформована 

сучасна система інформаційного забезпечення. 
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УДК 615.89 

Володимир Терлецький 

ПЕРСПЕКТИВИ АКТИВІЗАЦІЇ АПІТУРИЗМУ НА ВОЛИНІ 

Апітуризм – це інноваційний напрям туристичної діяльності, що базується на 

ресурсах бджільництва [1, с. 3]. Актуальність розвитку апітуризму 

підтверджується багатьма авторами [3, с. 5]. На Волині цей напрям туризму має 

значні перспективи для розвитку і популяризації. У залежності від завдань цієї 
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форми діяльності апітуризм може бути пізнавальним, оздоровчим, краєзнавчим 

тощо. 

Пізнавальний апітуризм спрямований на ознайомлення із специфікою 

бджільництва (функціонуванням пасіки, продуктами бджільництва, мододайними 

рослинами, медівками тощо). Слід відзначити, що на Волині для цього є значний 

потенціал діяльності у вигляді музею бджільництва у с. Баїв Луцького району, 

«Медової хати» у Луцьку та інших відповідних закладів. Студенти нашого 

інституту при вивченні дисциплін «Туристичне краєзнавство» та «Сільський 

зелений туризм» регулярно беруть участь у таких екскурсіях, де їх знайомлять з 

історією пасічництва краю, продуктами бджільництва та іншими специфічними 

темами апітуризму. В процесі лекцій (екскурсій) молодь має можливість 

скуштувати унікальні медопродукти й оцінити їхню високу якість. Ми вважаємо 

перспективними розширення таких форм навчальної діяльності не лише у формі 

окремих екскурсій, а й у вигляді спеціалізованих майстер-класів і практик, які 

могли б бути включеними у програму підготовки майбутніх спеціалістів з туризму. 

Оздоровчий апітуризм розрахований на більш широке коло відвідувачів і може 

мати не лише оздоровче, а й лікувальне спрямування [4, с. 5]. Для цього існують 

спеціальні методики бджолоуколювання (жалення), сон у спеціальних наметах з 

вуликами, споживання корисних для здоров’я продуктів бджільництва тощо [2]. 

Оздоровчий апітуризм краще розвинений на півдні України (Одеська  та 

Миколаївська області), де для цього є більш розвинена база бджільництва. Але і на 

Волині такі центри оздоровчого (і лікувального) апітуризму можна зустріти в 

межах сільського туризму Луцького, Ковельського та Маневицького районів. 

Краєзнавчий апітуризм має специфічну історичну та етнокультурну 

спрямованість, де особливі технології та бджолярські ремесла створюють 

унікальні ресурси для демонстрації та пізнання. Такі екскурсії знайомлять з 

особливими формами бджільництва, що є результатом майстерності місцевих 

бджолярів або є притаманними певній території. Зокрема, у північних поліських 

районах Волині можна зустріти досі функціонуючі пасіки на основі історичного 

бортництва. Особливу цікавість у відвідувачів викликають пасіки з 

багатокорпусних вуликів різних форм і структур (Ківерцівський р-н) або 

технології виготовлення медівок (Луцький та Ковельський райони) тощо. 

Висновки. Апітуризм є актуальним напрямом популяризації бджільництва та 

потенційного розширення споживання унікальних продуктів пасічництва. Для 

цього необхідні узгоджені дії місцевих органів самоврядування, освітніх закладів 

та пасічничих товариств (зокрема діючої в області спілки пасічників Волині 
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РОЗДІЛ VІ 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ФІЗИЧНОЇ 

РЕАБІЛІТАЦІЇ, ЗМІЦНЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЗДОРОВ’Я 

 

УДК 796/799:796.078:373.2 

Віктор Гордійчук 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ У РОБОТІ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ 

ЗАКЛАДІВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ 

Освіта у закладі дошкільної освіти (далі – ЗДО) визначається як цілісний 

процес, спрямований на забезпечення різнобічного розвитку дитини дошкільного 

віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та 

фізичних особливостей, культурних потреб; на формування у дитини дошкільного 

віку моральних норм, набуття нею життєвого соціального досвіду. [1, с. 72.] 

Проблеми фізичного розвитку дошкільників, зміцнення та збереження їхнього 

здоров’я ніколи не втрачають своєї актуальності. Особливо це стосується 

сьогодення, оскільки в умовах активного впровадження комп’ютерних технологій 

різко знизилась рухова активність дітей, як наслідок – підвищився відсоток дітей з 

ослабленим здоров’ям [2, с. 46.]. Саме тому, відповідно до Законів України «Про 

дошкільну освіту», «Про фізичну культуру і спорт», Базового компоненту 

дошкільної освіти фізичне виховання дошкільників є обов’язковою складовою 

повноцінного розвитку дітей та спрямоване на охорону та зміцнення їх психічного 

та фізичного здоров’я, підвищення захисних сил організму, виховання стійкого 

інтересу до рухової активності, звички до здорового способу життя, формування 

життєво-необхідних рухових умінь, навичок та фізичних якостей (швидкість, 

спритність, витривалість, гнучкість), формування культури здоров’я [5, с. 123]. 

Тому на занятті під час вступної частини, коли виконуються ходьба, біг, доцільно 

включати корегувальну гімнастику для профілактики плоскостопості та елементи 

танців у комплексі з ходьбою, бігом (крок польки чи бічний галоп під час бігу). 

Після шикування та перешиковування рекомендується активний відпочинок, під 

час якого діти загадують загадки, самі діти або педагоги розповідають вірші та 

потішки про рухи та здоров’я. Відповіді на загадки часто викликають у дітей сміх, 

що емоційно налаштовує їх на виконання складних рухових завдань. Перед 

виконанням загальнорозвивальних вправ доцільні ігри на дихання для вентиляції 

легень і дихання крізь праву ніздрю (елементи йоги) для активізації лівої півкулі 

та процесу збудження центральної нервової системи. Доцільно періодично 
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поєднувати рухи тіла з рухами пальців рук, ніг, під час наслідування елементів 

рухів тварин, птахів, комах чи явищ природи (дощу, вітру) під музичний супровід, 

розповідання коротких віршів та ін., що сприятиме емоційному оздоровленню 

організму дітей [4, с. 116]. 

Наприкінці комплексу можна запропонувати дітям у положенні стоячи 

покатати ступнею маленькі м’ячі, кульки, каштани та ін. Також доцільно виконати 

елементи самомасажу (погладжування, розминання та розтирання рук, ніг, грудей) 

та елементи точкового масажу біля носа, за вухами, над бровами. Перед 

виконанням основних рухів, особливо перед тими, які потребують уваги 

(киданням м’яча, мішечків у ціль чи на дальність), варто запропонувати дітям 

вправи для зосередження та уваги (подивитися праворуч, ліворуч, угору, вниз). 

Досить ефективними серед оздоровчих технологій терапевтичного спрямування є 

впровадження у процеси життєдіяльності дитини арттерапії, піскової терапії, 

казкотерапії, ігрової терапії, сміхотерапії; музичної терапії; кольоротерапії тощо. 

Впровадження в систему роботи дошкільних закладів інноваційних технологій з 

фізичного виховання таких як: пісочна терапія, фітбол-аеробіка (гімнастика), 

ігровий стретчинг, дитяча йога, степ-аеробіка, глайдінг, роупскіппінг, елементи 

театру фізичного виховання М. Єфименка на заняттях з фізкультури та в руховому 

режимі для дітей, є також досить ефективним доповненням до державних програм 

[3, с. 156]. 

Ігри з піском (пісочна терапія) – одна з форм природної активності дитини. 

Саме тому треба використовувати пісочницю, проводячи корекційні, розвивальні 

та навчальні заняття. Використання м’ячів-фітболів дозволяє збільшити рухову 

активність дітей упродовж дня. Ключова особливість заняття з фітболом – 

нестабільна опора, яка постійно змушує дитину зберігати рівновагу в позиції 

сидячи на м’ячі, включати в роботу різні групи м’язів. Робота на рухливому, що 

постійно хоче «вислизнути», м’ячі ускладнюється тим, що дитина змушена 

балансувати, щоб втриматися на ньому. Дуже цікавий і дієвий вид аеробіки – степ-

аеробіка. Це ритмічні рухи вгору-вниз на спеціальній платформі. Такі вправи 

розвивають рухливість у суглобах, формують склепіння стопи, тренують 

рівновагу, серцево-судинну, дихальну систему. 

Ігровий стретчинг – оздоровча методика, що передбачає використання 

комплексів взаємопов’язаних ігрових ситуаційних вправ, спрямованих на 

розвиток гнучкості тіла, збільшення рухливості суглобів та розтягування м’язів, 

зміцнення хребта, профілактику плоскостопості. Заняття дитячою йогою 

доповнюють оздоровчу програму ігрового стретчингу та допомагають 

підтримувати тонус дитячого організму, знімати стрес, зміцнювати здоров’я й 
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позбавлятися напруження. Йога для дітей допомагає підвищити рівень енергії, 

покращити опір хворобам. Є багато видів йоги, але з дошкільниками найчастіше і 

найдоцільніше проводити заняття з хатха-йоги. Дітям дуже подобається займатися 

цими вправами. Роуп-скіппінг – новий вид рухової активності, який поєднує 

комбінації стрибків, акробатичних елементів, танцювальних елементів з однією 

або двома скакалками, які виконуються індивідуально або в групах. Такі 

тренування зміцнюють серцево-судинну і дихальну системи, розвивають такі 

важливі якості, як спритність і координація, а також швидкісно-силові якості і 

витривалість. 

Таким чином, сучасні фізкультурно-оздоровчі технології сприяють створенню 

сприятливих соціально-психологічних та педагогічних умов для фізичного й 

інтелектуального розвитку дітей дошкільного віку в умовах ЗДО, що є своєрідною 

запорукою створення здоров’язберігаючого середовища, тобто середовища, в 

якому дитині приємно і безпечно знаходитися, що стимулює її розвиток, 

забезпечує комфортні умови для формування здоров’я і є оптимальним для її 

зростання. 
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Олександр Гурковський 

САМООЦІНКА СТОМЛЕННЯ ТА ЙОГО ПРИЧИНИ У ПРОЦЕСІ 

НАВЧАННЯ В УМОВАХ РІЗНИХ НАВЧАЛЬНИХ НАВАНТАЖЕНЬ 

Вивчення навчальних навантажень школярів допоможе визначити причини 

зниження фізичної працездатності та погіршення функціонального стану, 

скоректувати навчальні програми і сформувати певну стратегію оптимізації 

рухової активності гімназистів. 

В плані вирішення поставлених завдань нас цікавило відношення до 

навчального процесу у школі та самооцінка успішності, структура вільного часу 

та режим дня. З цією метою вивчали самооцінку фізичного стану, здоров’я, 

самопочуття та ставлення до занять фізичними вправами у гімназистів і учнів 
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загальноосвітньої школи. Були використані ряд питань, які увійшли до класичних 

опитувальників, та питання, які не ввійшли до стандартних психодіагностичних 

методик, але апробовані у сфері фізичного виховання і  широко використовуються 

рядом фахівців. Особливий інтерес представляють розділи анкети, присвячені 

вивченню відношення до навчання організації навчального процесу, самооцінка 

успішності старшокласників 

Анкетування дозволило нам одержати дані про академічну успішність учнів та 

причини її зниження у школярів та гімназистів. Свою успішність, як добру, 

оцінюють 69,23% хлопчиків і 78,57% дівчаток 4 гімназії, 55,64% хлопчиків і 

54,41% дівчаток 21 гімназії, тоді як школярі контрольної групи відповідно ‒ 

46,50% хлопчиків і 56,90% дівчаток. Якщо ми врахуємо ці дані в сполученні з 

часом, що приділяється підготовці домашніх завдань, то можемо зробити 

висновок, що гімназисти серйозніше відносяться до навчання в школі і рівень 

мотивації до придбання знань у них вищий. 

У рамках проведеного дослідження ми спробували з'ясувати, що на думку 

самих учнів, заважає їм краще учитися. При аналізі отриманих даних були 

зареєстровані розходження у відповідях школярів експериментальних і 

контрольної груп. Як перешкоду до більш успішного навчання, «висока нервово- 

емоційна напруга під час заліків, іспитів», відзначили 22,49% хлопчиків і 41,21% 

дівчаток 4 гімназії, 43,19% хлопчиків і 43,38% дівчаток 21 гімназії , 25,93% 

хлопчиків і 18,95% дівчаток учнів звичайної школи; «занадто великий обсяг 

інформації» ‒ відповідно 40,83 хлопчиків і 51,65% дівчаток 4 гімназії, 36,19% 

хлопчиків і 37,50% дівчаток 21 гімназії , 30,86% хлопчиків і 19,37% дівчаток учнів 

звичайної школи. При аналізі відповідей на питання про щоденну кількість уроків 

було встановлено, що щодня в гімназистів буває 6-7 уроків, а іноді і більше. Крім 

того, усі без винятку гімназисти відвідують додаткові заняття в школі по 

профільних предметах (хімія, біологія). Більше 40% школярів залишаються на 

додаткові заняття 2 рази в тиждень, 36,2% ‒ 1 раз, 22,8% ‒ 3 рази і більше. Школярі 

звичайних загальноосвітніх шкіл не мають цього додаткового навантаження. 

На присутність стомлення після занять у школі в проведеному дослідженні 

вказали 81-95% гімназистів і 52-62% учнів звичайної школи. Отже серед 

гімназистів приблизно на третину більше дітей стомлюється у школі. 

Крім цього, 4,8% гімназистів на питання: «Через що Ви більше всього 

стомлюєтеся?» ‒ відповіли, що «дуже багато завдань на уроках». У той час, як 

звичайні школярі майже в два рази рідше вказали на кількість завдань, як на 

причину утоми, основними ж причинами утоми гімназисти назвали ‒ «багато 
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уроків», «важкий для засвоєння матеріал». 

Більш як 40-50% гімназистів додатково займаються поглибленим вивчення 

предметів для вступу у ВНЗ. і тільки до 30% школярів звичайних загальноосвітніх 

шкіл мають такі додаткові навантаження. Крім того, майже половина гімназистів 

додатково займаються у репетитора. Серед школярів контрольної групи подібним 

чином готуються до вступу у ВУЗ наполовину менше школярів. Біля третини 

школярів взагалі не готуються до надходження у вуз. Очевидно, що гімназисти 

набагато більше часу, чим звичайні школярі, проводять на заняттях у школі й в 

інституті. 

Отже, дослідженнями виявлено, що гімназисти серйозніше відносяться до 

навчання в школі і рівень мотивації до придбання знань у них вищий. При спробі 

з'ясувати, що, на думку самих учнів, заважає їм краще учитися, були зареєстровані 

розходження у відповідях школярів експериментальних і контрольної груп. 

Встановлено, що щодня в гімназистів буває 6-7 уроків, а іноді і більш. Крім того, 

усі без винятку гімназисти відвідують додаткові заняття по профільних предметах. 

Серед гімназистів приблизно на третину більше дітей стомлюється у школі. 

Основними ж причинами утоми гімназисти назвали ‒ 

«багато уроків», «важкий для засвоєння матеріал». Школярі загальноосвітніх шкіл 

не мають цього додаткового навантаження. 

 

УДК 796.035 

Наталія Грейда, Ольга Андрійчук, Тетяна Цюпак 

ОЗДОРОВЧО-РУХОВА АКТИВНІСТЬ ПРИ ОЖИРІННІ 

Оздоровчо-рухова активність при ожирінні здійснюється у вигляді 

макроциклів, які поділяються на три періоди: підготовчий, основний та 

підтримуючий. У підготовчому періоді основне завдання ‒ подолати знижену 

адаптацію до фізичного навантаження, відновити рухові навички та фізичну 

працездатність, домогтися бажання активно та систематично займатися 

фізкультурою. З цією метою застосовуються: лікувальна гімнастика (із залученням 

великих м'язових груп); ранкова гігієнічна гімнастика; дозована ходьба в 

поєднанні з дихальними вправами; прогулянки; рухливі ігри низької та середньої 

інтенсивності; самомасаж. 

Основний період призначений для збільшення фізичних навантажень, 

підвищення рівня рухової активності, регулярних занять спеціальними фізичними 

вправами. Рекомендується: лікувальна гімнастика (із залученням середніх і 

великих м'язових груп); ранкова гігієнічна гімнастика; дозована ходьба; силові 

вправи; активне використання тренажерів; дихальні вправи; біг 
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підтюпцем, біг дозований; теренкур; рухливі ігри середньої та високої 

інтенсивності; спортивні гри. 

У перші тижні занять ефективність фізичної терапії може бути досягнута, якщо 

пацієнт виконує навантаження помірної інтенсивності протягом 30 хв на день 

(безперервно або за кілька разів), не менше п’яти разів на тиждень. Найбільш 

ефективними для зниження маси тіла є біг, плавання, їзда на велосипеді, заняття 

аеробними вправами. Головною метою й особливістю підбору навантаження є 

необхідність збільшити ЧСС до індивідуальної цільової зони – 50–75 % від 

максимальної частоти серцевих скорочень. При ендокринних і церебральних 

формах ожиріння рекомендується помірне навантаження, тривалість занять ‒ 20–

30 хв, використовуються вправи для середніх мʼязових груп і дихальні вправи 

(діафрагмальне дихання). Вправи на витривалість призначаються пізніше і досить 

обережно, силові вправи не рекомендуються. Використовуються водні процедури, 

фізіопроцедури за показаннями. 

У підтримуючому періоді, який повинен тривати протягом всього подальшого 

життя, рухова активність та фізичні вправи спрямовані на те, щоб підтримати 

досягнуті результати реабілітації. Застосовуються всі засоби тренувань, які 

використовувались в основному періоді, з урахуванням самопочуття можна 

збільшувати тривалість та темп. У тренувальний процес рекомендується включати 

біг, веслування, плавання, велотренування, взимку ‒ ходьбу на лижах. Заняття 

повинні бути тривалими (у підготовчому періоді від 20-30 хв до 45-60 хв і більше 

в основному та підтримуючому), рухи виконуються з великою амплітудою, у 

роботу залучаються великі м'язові групи, використовуються махи, колові рухи у 

великих суглобах, вправи для тулуба (нахили, повороти, обертання), вправи з 

предметами. Значне місце займають вправи для зміцнення мʼязiв тулуба i живота, 

коригуючі та дихальні вправи. В основному періоді щiльнicть занять досягає 60–

70 %. Ранкову гігієнічну гімнастику (тривалість ‒ 20- 25 хв) потрібно виконувати 

в швидкому темпі, включаючи в комплекс вправ тривалі стрибки та біг. 

Велику питому вагу під час занять з особами з надлишковою масою тіла 

повинні займати циклічні вправи, зокрема, ходьба і біг. При цьому необхідно 

враховувати, що заняття ходьбою і бігом можуть бути рекомендовані хворим з III 

ступенем ожиріння обережно, так як зайве статичне навантаження може призвести 

до порушень опорно-рухового апарату. Пацієнтам рекомендується заняття на 

гребному тренажері та велотренажері, плавання. Допуск до занять, насамперед 

бігом, здійснює лікар при задовільному функціональному стані. 

Рекомендується дозована ходьба від повільної в підготовчому періоді до 



  Матеріали t f міжнародної науково-практичної конференції  

247 

 

 

 

 

швидкої в основному періоді (від 5,6 до 6,4 км/год). Особливу увагу потрібно 

звернути на дихання: дихати слід глибоко і ритмічно, видих повинен бути 

тривалішим за вдих (на 2–3–4 кроків ‒ вдих, на 3–4–5 кроків ‒ видих). Перші тижні 

тренувань при ходьбі необхідний короткочасний відпочинок (2–3 хв) для 

виконання дихальних вправ. 

Корисними є біг підтюпцем та біг дозований. Бігове заняття будується таким 

чином: перед бігом проводиться розминка (10–12 хв); біг підтюпцем 5–6 хв плюс 

ходьба (2–3 хв); відпочинок (2–3 хв) ‒ і так 2–3 рази протягом заняття. Поступово 

інтенсивність бігу збільшується, а тривалість зменшується до 1–2 хв, кількість 

серій доводиться до 5–6, а пауза між ними збільшується. Після 2–3 тижнів (або 

більше) тренувань переходять до більш тривалого бігу помірної інтенсивності до 

20–30 хв з 1–2 інтервалами відпочинку. 

Висновки. Оздоровчо-рухова активність призначається у всіх доступних 

формах, які повинні відповідати віковим та індивідуальним особливостям хворих, 

забезпечуючи підвищені енерговитрати. Доцільним є використання фізичного 

навантаження середньої інтенсивності, що сприяє посиленій витраті вуглеводів та 

активізації енергетичного забезпечення за рахунок розщеплення жирів; силові 

вправи впливають на білковий обмін. Одним з важливих факторів лікування 

ожиріння є правильне дихання: щоб жири звільнили укладену в них енергію, вони 

повинні піддатися окисленню. 
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УДК 796.035  
Ніна Деделюк, Олена Томащук, 

Світлана Калитка, Людмила Ващук 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ У 

СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

Вступ. Зміст програми фізичного виховання загальноосвітньої школи 

представлено не тільки базовими видами спорту, але і сучасними альтернативними 

видами фізичної активності, котрі враховують інтереси учнів, 
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та спонукають їх до самовдосконалення. Одним з інноваційних підходів до 

організації сучасного освітнього процесу фізичного виховання з дівчатами- 

підлітками є заняття степ-аеробікою. 

Мета дослідження – довести пріоритет використанням засобів степ-аеробіки на 

уроках фізичної культури для підвищення рівня фізичної підготовленості дівчат-

підлітків. 

Методи дослідження. Вивчення науково-методичної та спеціальної 

літератури, досвіду організації системи фізичного виховання загальноосвітніх 

шкіл, методики проведення уроків фізичної культури, теоретичне узагальнення, 

анкетування, педагогічні спостереження,. аналіз отриманих результатів, 

проведення порівняння результатів тестування школярів експериментальних та 

контрольних груп. 

Результати дослідження. Анкетування дівчат 13 та 14 років дозволило 

визначити найбільш популярні серед них види фізкультурно-оздоровчих занять. 

Такими є плавання (31%), аеробіка, степ-аеробіка (29%), спортивні ігри (16%), 

шейпінг (6%), теніс (5%), східні одноборства (4%), що необхідно враховувати 

добираючи засоби фізичного виховання для різних вікових груп. 

Результати дослідження фізичної підготовленості дозволили визначити, що у 

дівчат 13 та 14 років низькими є показники таких фізичних якостей, як 

витривалість, сила м’язів тулуба та гнучкість. 

Результати дослідження аналізу взаємозв’язків між окремими показниками 

фізичної підготовленості та стану здоров’я дають можливість цілеспрямовано 

впливати фізичними вправами на розвиток окремих рухових якостей для 

отримання оздоровчого ефекту. 

В експериментальних групах найбільші зміни відбулися у розвитку таких 

фізичних якостей як сила м’язів рук, тулуба та ніг, гнучкість та витривалість. У 

контрольній групі спостерігається найбільший розвиток таких фізичних якостей 

як сила м’язів рук, тулуба та ніг. 

Найбільший приріст (р<0,01) в експериментальних групах у дівчат 13 та 14 

років спостерігається у тестах “згинання і розгинання рук в упорі лежачи” 

відповідно – на 64,7 % та 42,9 %; “нахил тулуба вперед” – на 83,7 % та 75 %; 

“піднімання в сід за 1 хв” – на 40 % та 32,1 %. 

Виражені темпи приросту у дівчат 13 та 14 років спостерігалися у показниках 

“стрибок у довжину з місця” (на 14,2 % та 12,9 %) та у тесті “біг 1500 м” (на 5,8 

% та 5,04 %). 

Незначні темпи прирос-ту результатів тестування фізичної підготовленості 

дівчат експериментальних груп було відзначено як у 13-річних, так і у 14-річних 
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у тесті біг 60 м, які збільшились відповідно на 2,6 % та 3,6 %, у тесті “човниковий 

біг 4х9 м” – на 2,4 % та 3,2 %. 

Найменші темпи приросту результатів у тестах на швидкість та спритність, на 

наш погляд, пов’язані з тим, що уроки третьої чверті з гімнастики направлені на 

розвиток гнучкості, сили м’язів рук, тулуба та ніг. 

У контрольних групах темпи приросту (р<0,05) результатів тестування 

фізичної підготовленості дівчат 13 та 14 років були значно нижчими. Так, 

найбільші темпи приросту результатів дівчат 13 та 14 років було показано у тестах: 

нахил тулуба вперед відповідно на 57 % та 28,6 %, згинання і розгинання рук в 

упорі лежачи – на 26,3 % та 22,7 %, піднімання тулуба в сід за 1 хв – на 20 

% та 14,8 %. 

Виражена тенденція приросту результатів спосте-рігалася у показниках тесту 

“стрибок у довжину з місця” – на 6% та 6,7%. 

Незначний приріст результатів у дівчат 13 та 14 років спостерігався у бігу на 

60 м – на 1,7 % та 1,8 %, у човниковому бігу 4х9 м – на 1,6 % та 1,6 %, у бігу на 

1500 м – на 1,2 % та 0,8 %. 

Висновки. Кількісний аналіз результатів тестування фізичної підготовленості 

показав, що у розвитку фізичних якостей дівчат 13 та 14 років відбулися позитивні 

зміни: за показниками фізичної підготовленості дівчата експериментальних груп 

випередили своїх однолітків з контрольних груп практично за всіма показниками. 

Якісна характеристика рівня фізичної підготовленості показала, що 

використання засобів степ-аеробіки практично за всіма показниками забезпечило 

досягнення найбільш високих нормативів фізичної підготовленості. 

 

УДК 612:796 

Василь Довгаль 

ВПЛИВ ЗАНЯТЬ З ЗАСТОСУВАННЯМ МЕТОДИКИ КОРЕКЦІЇ 

ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ, НА ДИХАЛЬНУ СИСТЕМУ ПІДЛІТКІВ ІЗ 

ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ 

У дослідженнях взяли участь підлітки із затримкою психічного розвитку та 

учні загальноосвітніх шкіл. Вивчали особливості фізичного стану підлітків із ЗПР, 

порівняно з однолітками із ЗОШ та їхні інтереси щодо видів рухової діяльності. У 

дослідженнях брали участь учнів шкіл м. Луцька Волинської області, які не 

займались спортом. До експериментальної групи ввійшли ічні, що навчались у 

школі для дітей із затримкою психічного розвитку, а контрольну групу склали учні 

з загальноосвітніх шкіл. 
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До основних параметрів, котрі характеризують дихальну систему людини, 

належать життєва ємність легень (ЖЄЛ), функціональна проба на максимальне 

затримання дихання на вдиху (МЗД) та потужність дихальних м’язів і бронхіальна 

провідність (МОШ вдих і видих). 

Величина життєвої ємності легень є важливим функціональним показником 

зовнішнього дихання. Вона залежить від статі, віку, розмірів тіла і тренованості. 

Високо вірогідне зростання показників (р < 0,01) у хлопців та у дівчат відзначали 

в експериментальній групі. У основній групі ЖЄЛ зростає на 21% як у хлопців так 

і у дівчат, у контрольній річний приріст становив відповідно 15,6% та 9,4%. 

Результати досліджень показали, що життєва ємність легень з віком збільшується 

паралельно із збільшенням розмірів грудної клітки. 

Зростання часу довільної затримки дихання як на вдихові, так і на видихові 

більшістю дослідників розцінюється як позитивне явище. Отримані нами середні 

величини МЗД в експериментальній групі хлопців мають статистично значимо 

вірогідні прирости (р < 0,05). У дівчат експериментальної групи спостерігається 

тенденція до збільшення даного показника. 

При вивченні показників МОШ видиху і вдиху встановлено, що їхній річний 

відсотковий приріст був вищим в експериментальній групі. Прирости показників 

школярів експериментальних груп не були статистично значимими (р < 0,05). 

Проте їхні прирости у відсотках були помітно більшими. У основній групі 

максимальна об’ємна швидкість вдиху зростає на 12,2% у хлопців та на 16,6% у 

дівчат, тоді як у контрольній приріст становив лише відповідно 6,4% та 6,8% 

відповідно. 

Отже, після формувального педагогічного експерименту відзначали високо 

вірогідне зростання у хлопців та у дівчат в експериментальній групі порівняно з 

контрольною: за життєвою ємністю легень та у хлопців за показником часу 

затримки дихання. Різниця за максимальним об’ємом швидкості видиху в 

експериментальній групі не була статистично значима. Вірогідно вищими були 

середні величини максимальної затримки дихання в експериментальній групі 

хлопців, у дівчат експериментальної групи спостерігається тенденція до їх 

збільшення. Таким чином, на основі зазначеного вище можна говорити про 

ефективність застосування експериментальної методики на функціональні 

можливості дихальної системи. 

Зміни на краще в експериментальній групі школярів виявлено за 

функціональними можливостями дихальної системи. Зокрема, високо вірогідне 

зростання життєвої ємності легень у хлопців і дівчат та часу максимальної 

затримки дихання на вдиху у хлопців. Виявлена тенденція збільшення 
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максимальної об’ємної швидкості видиху та вдиху у хлопців і дівчат в 

експериментальній групі порівняно з контрольною. Різниця у відсотках середніх 

величин функціональних показників системи дихання в експериментальних 

групах підлітків була більшою. порівняно з контрольною. 

 

УДК 615.8:616.711 

Вікторія Кирилюк 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КІНЕЗІОТЕЙПУВАННЯ ПРИ 

ОСТЕОХОНДРОЗІ ХРЕБТА 

Проблема остеохондрозу не тільки не втрачає своєї актуальності в наш час, а 

навпаки, привертає велику увагу багатьох спеціалістів з різних сфер діяльності. 

Якщо 10–15 років назад ця хвороба більше стосувалася людей похилого віку, 

то тепер все частіше зустрічається у підлітків та навіть у дитячому віці. 

Остеохондроз хребта – це дегенеративний процес в міжхребцевих дисках, що у 

свою чергу веде до вторинного розвитку компенсаторних змін в структурному 

апараті хребта. 

Сучасна людина веде малорухливий, сидячий спосіб життя. Постійне 

перенапруження м’язів спостерігається у осіб багатьох професій, зв’язаних з 

довгою фіксацією робочої пози. 

Правильно організована і успішно проведена реабілітація часто є основним 

гарантом успіху у ввідновленні. 

Реабілітація включає: 

лікувальну фізкультуру з технічними засобами та без; 

кінезітерапію; 

масаж; 

кінезіотейпування. 

Методику кінезіотейпування, було засновано американським лікарем 

японського походження – Кензо Касі в 1973 році. Згодом вона дуже добре себе 

зарекомендувала і в інших країнах. 

Корисні властивості кінезіотейпування допомагають збільшити рухливість 

травмованого хребтового сегменту, покращує кровообіг, лімфовідтік, зменшує 

набряк та больовий синдром за рахунок того, що еластична стрічка відтягує шкіру, 

котра за собою підтягує фасцію та м’язи, тип самим бере на себе навантаження, не 

перешкоджаючи нормальному руху тіла, на відміну від інших засобів. 

Спочатку цей метод застосовувався виключно для профілактики травм, 

лікування і реабілітації професійних спортсменів. На сьогодні кінезіологічне 
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тейпування широко використовується в клінічній практиці лікарями- неврологами, 

травматологами, реабілітологами. 

Основні протипоказання до кінезіотейпування: алергія на матеріал, свербіж, 

онкологічні захворювання, рани та виразки в місці тейпування, схильність до 

висипання, тромбоз глибоких вен, індивідуальна непереносимість. 

Головні переваги кінезіотейпування: лікувально-профілактичний ефект на 

протязі 24 годин на добу, на протязі 5 днів, відсутність фармакологічних речовин 

у складі тейпа, простота та доступність у використанні. 

Кількість сеансів кінезіотейпування визначається конкретною проблемою і 

оцінкою динаміки відновного процесу. Курс лікування має проводитися не менше 

6-х разів. Курс кінезіотейпування може бути закінчено за відсутності скарг 

пацієнта, стабільному стані тканин при їх обстеженні та повному відновленні 

функції. 

Кінезіотейпування є одним із допоміжних методів відновного лікування при 

остеохондрозі хребта. Даний метод фізичної терапії створює абсолютно новий 

підхід у відновленні хворих. 

 

УДК 159.964.2 

Валентин Неясов, Олексій Колісник 

ТІЛЕСНА ПСИХОТЕРАПІЯ ЯК ПІДОСНОВА БУДЬ-ЯКОЇ 

ПСИХОТЕРАПІЇ 

Злободенні психологічні проблеми сучасної людини породжені неприродністю 

та хворобливістю теперішнього суспільства споживання. Спосіб життя більшості 

людей суперечить природній організації людського буття, оскільки відриває 

людину від її природного джерела. Техногенна цивілізація та масова культура 

травмують психіку людини, руйнують людську індивідуальність, породжують 

невротизуючі проблеми. Неприродність способу життя сучасної людини 

проявляється розривом між інтелектуально-вольовою саморегуляцією та тілесно-

емоційною, переважанням опосередковуючої інтелектуалізації і абстрактності у 

світовзаємодіянні, що призводить до виснаження тіла неприродним способом 

життя, яке руйнується заперечними емоціями та психосоматичними недугами. 

Поширені психологічні проблеми нашого часу викликані надмірною, однобокою 

та дисгармонічною інтелектуалізацією внутрішнього світу людини та завеликою 

раціоналізацією зовнішнього світу, які пронизують всі сторони буття сучасної 

людини у світі. 

Первинною в розвитку людини та у її переживанні свого буття тут-і-тепер є 

модальність рухових відчуттів. Психіка як функціональний орган виживання 
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живої істоти у мінливому середовищі з’являється у філогенезі для обслуговування 

рухової взаємодії цієї істоти з околишнім середовищем. Адекватність рухових 

відчуттів, які обслуговуються відчуттями інших модальностей, забезпечувала 

людині успішність виживання. Онтогенетичний розвиток дитини також 

розпочинається з становлення її рухового освоєння середовища, на оперті якого у 

неї постає чуттєвий (сенсорно-перцептивний) образ світу. 

Тіло і психіка нероздільні, їх взаємозв’язок завжди двосторонній: психічне 

життя людини відображається на її тілі, а тілесне життя віддзеркалюється в її 

психіці. Психосоматика включає в себе емоційну саморегуляцію, а також відбиває 

інші підсвідомі процеси, тобто є тілесним шляхом для підсвідомо- свідомого 

спілкування. Незрівноваженість емоційної саморегуляції з саморегуляцією 

довільною призводить людину до психосоматичних недугів, тому зцілення 

найлегше досягається нею через свідому розмову з власною підсвідомістю на мові 

тіла. Тілесні відчуття, які лежать в основі невербального мовлення, продукуються 

підсвідомістю, тісно в’яжуться з емоційною саморегуляцією, яка є первинною і 

базовою для саморегуляції довільної, котра засновується на усвідомленні цілі. 

Початкове усвідомлене оволодіння людиною своїми тілесними відчуттями 

відбувається через фізіологічні процеси дихання та напруження-розслаблення, до 

яких додається образна зорова та слухова модальність відчуттів. 

Психофізіологія тіла людини є підосновою проблем психіки людини та ключем 

до їх вирішення. Людина відрізняється від тварини здатністю до символічно-

знакового думання і на цій основі вольовим породженням діяльностей, але її 

сутність визначається її переживаннями смислів свого буття у світі. Усвідомлені і 

привласнені людиною цінності лише в поєднанні з  почуттями стають 

переживаними оцінюючими та спонукаючими смислами породжуваних нею 

діяльностей і вчинків, а вона стає особистістю тоді, коли постає у неї ієрархія 

смислів. Тілесні прояви переживаних смислів в поєднанні з переживаними 

чуттєвими образами є початковим матеріалом для діагностики та психокорекції. 

Психофізіологічний підхід, який засновується на роботі вищої нервової 

діяльності, дає можливість перейти від пасивних відгуків на виклики з оточуючого 

середовища, які підкріплюються безумовними рефлексами, до активних, які 

засновуються на підкріпленні успіхом. Активне оволодіння досвідом, яке 

відбувається за власною ініціативою людини через підкріплення результатом, 

змінює у цієї людини психоемоційний стан, який активує її 
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підсвідомі ресурси, котрі слугують саморозвитку цієї людини як особистості.  

Тілесна психотерапія спрямована на гармонізацію емоційної саморегуляції 

життя людини, в основі якої перебувають саме емоційно-наснажені кінестетичні 

відчуття, оскільки емоції проявляються назовні саме через відчуття рухові. 

Кінестетичні відчуття являють собою тілесну сторону емоцій, яка, як і вся 

емоційна сфера людини, виконує сигнальну та регулятивну роботу. Кінестетичні 

відчуття, як тілесна сторона емоційної саморегуляції, є слідами підсвідомих 

невідреагованих емоцій, вони завжди передують усвідомленому словесному опису 

своєї проблеми людиною. Сигнальна роль емоцій важлива для діагностики та 

розгляду, в яких кінестетичні відчуття використовуються як повідомлення з 

підсвідомості, усвідомлення та осягнення яких стає підмурівком для вирішення 

внутрішніх суперечностей. Регулятивна функція кінестетиччних відчуттів як 

тілесного складника емоцій важлива саме для довільної саморегуляції, оскільки 

відкриває для людини змогу правити своїми функціональними станами, а через 

них і своїми можливостями. Для керування своїми ресурсами людині потрібно 

зафіксувати відповідні визначеним станам психіки тілесні відчуття та з допомогою 

певних психотехнік напрактикуватися їх довільно викликати. Довільне 

відтворення потрібних відчуттів за правилом поворотного зв’язку відкриває 

можливість відтворювати необхідні ресурсні стани. 

Психологічні проблеми сучасної людини вирішують невербальні методи 

тілесної психотерапії, які через прості кінеститичні відчуття та складні 

кінестетичні образи діють поза шаблонами раціональності та формального знання, 

активують емпатію та інтуїцію, занурюють в чуттєве буття тут-і-тепер. Тілесна 

психотерапія активує праву півкулю головного мозку та надсвідомість у вигляді 

здорових і зрілих змінених станів психіки, які тимчасово  вводять людську 

особистість у власне онтогенетичне дитинство та філогенетичне дитинство 

людства на основі невербальних станів та тілесного співпереживання. Шляхами 

тілесної психотерапії віднаходиться узгодженість між логічним розумом людини 

та її емоціями, між раціональною опосередкованістю і чуттєвою безпосередністю, 

між правою та лівою півкулями головного мозку. Тілесна психотерапія допомагає 

людині повернути переживання безпосереднього тут-і- тепер буття, усвідомити 

свою тілесність, навчитися взаємодіяти з своїм емпатійно-інтуїтивно-творчим 

початком, завдяки якому практично повертається природне та гармонійне 

емоційне осягання життя у вигляді досвіду ствердних переживань, що відкриває 

можливість вирішення психологічних проблем, які не мають логічного вирішення 

та не потребують для розуміння слів. 

Практичні психотехнології вчать особистість контролювати свої поточні 
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емоції (емоційні відгуки, перепади настроїв, емоційне «вигорання») та 

полегшують переживання спогадів з емоційної пам’яті. Врядування над емоціями 

засновується на відмові особистості як ієрархії смислів від неусвідомленого 

заперечного егоцентричного впливу на них, який породжує негативні переживання 

(розпачу, страху, смутку), котрі призводять до безпорадності, недієздатності, 

нещастя. Дієвий самоконтроль над емоціями проявляється також змогою 

емоційної розрядки та вивільнення заблокованих емоцій. Завдяки психотехнічній 

роботі особистості по власному саморозвитку в напрямку становлення духовного 

потоку психіки зростає вага ґрунтованих на усвідомленні тілесних сигналів емпатії 

та інтуїції в її життєдіяльності. Становлення навичок усвідомлення «повідомлень» 

тіла відкриває для особистості можливість перетворити надсвідомо-інтуїтивний 

процес в працююче знаряддя прийняття мудрих рішень в обставинах 

невизначеності, пошуку, творчості. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ У СІЛЬСЬКІЙ 

МІСЦЕВОСТІ 

Анотація. Керуючись Законом України «Про фізичну культуру і спорт» 

фізкультурно-оздоровча діяльність охоплює собою заходи, які здійснюються 

субʼєктами сфери фізичної культури і спорту задля розвитку фізичної культури [5]. 

Фізкультурно-оздоровча діяльність у сільському середовищі має свої особливості: 

екологічно чисте повітря, безпосередня близькість людини до природного 

середовища, що в свою чергу сприяють загартуванню та зміцненню здоров’я. 

Ключові слова: рухливі ігри, естафети, динамічні перерви, зміцнення 

здоров’я. 

Постановка проблеми. Відповідно до Закону України «Про загальну середню 

освіту» заклади освіти повинні створювати безпечне освітнє середовище та 

формувати гігієнічні навички та засади здорового способу життя. З цією метою в 

процесі навчання використовують здоров’язберігаючі технології особливо з 

учнями молодшого шкільного віку, одними з компонентів яких можуть  виступати 

рухливі ігри, естафети та динамічні перерви. 

Без цілеспрямованої організації фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями 
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молодшого шкільного віку, процес формування відповідального ставлення до 

здоров’я, ще більш ускладнюється, що яскраво проявляється особливо в умовах 

сільського середовища. 

Аналіз   останніх   досліджень.    На    думку    вчених    Е. Вільчковського, М. 

Козленка [3] та ін., однією із причин погіршення рівня фізичної підготовленості, а 

разом з тим і здоров’я сільських мешканців є низький інтерес підростаючого 

покоління до власного здоров’я. Науковці Н. Пангелова, В.  Рубан 

[4] та ін. пропонують інноваційні програми та підходи щодо організації 

фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями початкової та загальноосвітньої школи. 

Мета дослідження – розкрити особливості фізкультурно-оздоровчої роботи 

молодших школярів, що проживають у сільській місцевості. 

Результати дослідження. Сільська місцевість забезпечує постійну близькість 

людини до природи, що позитивно впливає на стан здоров’я підростаючого 

покоління. Тому саме виконавчі органи, що розташовані в сільській місцевості 

повинні сприяти створенню необхідних умов для залучення мешканців сіл та 

селищ до активних занять фізичною культурою і спортом, що сприятиме 

формуванню потреби у веденні здорового способу життя [5]. 

Ефективна організація фізкультурно-оздоровчої діяльності учнів молодшого 

шкільного віку, що проживають у сільській місцевості, може здійснюватись 

шляхом застосування динамічних перерв, рухливих ігор та естафет просто неба, 

основу яких складають природні рухи, що можна чергувати та виконувати у різних 

поєднаннях. Організація такого процесу може сприяти зміцненню здоров’я та 

формуванню ціннісного ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших 

учасників освітнього процесу в учнів молодшого шкільного віку. 

Динамічні перерви, за умови їхнього систематичного проведення, сприяють 

формуванню здоров’язберігаючих та інших не менш важливих ключових 

компетентностей нової української школи [2]. Використання рухливих ігор має 

велике значення для розвитку рухових здібностей, всебічного фізичного розвитку 

та зміцнення здоров’я [1]. 

Саме тому, задля підвищення ефективності фізкультурно-оздоровчої роботи з 

учнями молодшого шкільного віку необхідно здійснювати пошук нових методів, 

засобі та підходів, щодо формування системи фізичного виховання, 

використовувати здоров’язбережувальні технології, формувати навички здорового 

способу життя та особистої гігієни, особливо в умовах сільського середовища. 

Висновки. Фізкультурно-оздоровча діяльність у сільському середовищі 

передбачає безпосередню близькість людей з природою. Більш часте проведення 
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фізкультурно-оздоровчих занять на свіжому повітрі позитивно впливають на 

зміцнення здоров’я молодших школярів, а особливо проведення рухливих ігор, 

естафет та динамічних перерв забезпечує не лише зміцнення здоров’я, а й формує 

навички здорового способу життя, разом з тим, збагачуючи учнів молодшого 

шкільного віку соціальним досвідом. 
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УДК 612.766.1:796-053.2 

Віктор Романюк 

ВІКОВА ДИНАМІКА КОМПОНЕНТНОГО СКЛАДУ МАСИ ТІЛА 

ФУТБОЛІСТІВ 11-17 РОКІВ 

Футбол – складний вид спорту, який потребує від спортсменів прояву 

спеціальної витривалості у поєднанні із швидкісно-силовими якостями. 

Необхідність прояву максимальних зусиль протягом тривалого періоду на фоні 

контактної боротьби роблять футбол одним із найбільш травматичних. З огляду на 

сказане вважаємо, що визначення модельного співвідношення компонентів маси 

тіла футболістів дасть змогу підвищити ефективність спортивної діяльності, 

уникнути негативних явищ пов’язаних із травматизмом. 

М’язова маса збільшується із віком у футболістів і неспортсменів без суттєвих 

відмінностей у динаміці до 14 років (рис. 1). До цього віку абсолютні показники 

м’язового компоненту складу тіла майже однакові. Після 14 років у неспортсменів 

м’язова маса продовжує збільшувати із динамікою на рівні попередньої. У 

футболістів збільшення м’язової маси відбувається прискореними темпами. В 15-

17 років різниця абсолютних показників м’язової маси між футболістами і 

неспортсменами є статистично значимою на рівні p<0,05-0,001. Загалом із 11 до 

17 років м’язовий компонент маси тіла збільшується в юних футболістів на 19,4 кг 

(130 %) у неспортсменів – на 13,2 кг (91 %). 

Кісткова маса також збільшується із віком. До 15 років приріст кісткового 

компоненту складу тіла має лінійний характер і не відрізняється у футболістів і 

неспортсменів (рис. 1). Після 15 років у неспортсменів спостерігається деякий спад 

приросту абсолютної кісткової маси, тоді як у футболістів навпаки – 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A%3D&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D%24
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%3D&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9622748
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12
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відмічається стрімке збільшення. Це призводить до того, що футболісти 

переважають за кістковою масою неспортсменів із статистично значимою 

різницею в 15 (p<0,05) та 17 років (p<0,001). У футболістів з 11 до 17 років 

абсолютний кістковий компонент маси тіла збільшується на 8,6 кг (124 %), у 

неспортсменів тільки на 5,5 кг (78 %). 

Із тих компонентів маси тіла, що розглядаються нами найбільші зміни 

характерні для жирової тканини. Зміни можуть відбуватися у відносно короткі 

терміни під впливом рухової активності і харчування. Надлишкове накопичення 

жирової тканини є одним з основних причин, які викликають ендокринні, обмінні 

та інші хронічні захворювання, скорочують тривалість життя людини і впливають 

на якість життя загалом. 

Жировий компонент маси тіла збільшується з віком у футболістів і 

неспортсменів з деякими відмінності в динаміці. Збільшення жирового 

компоненту маси тіла неспортсменів має лінійний характер, без інтенсивних 

стрибків. У футболістів починаючи із 15 років спостерігається її інтенсивний 

приріст. У 17 років різниця між жировим компонентом маси тіла футболістів і 

неспортсменів є статистично значимою (p<0,001). Загалом у футболістів з 11 до 17 

років вміст жирового компонента маси тіла збільшується на 2,7 кг (54 %), у 

неспортсменів – на 2,0 кг (43 %). 

Відносні показники компонентного складу тіла дали змогу більш глибоко 

зрозуміти особливості змін у віковому аспекті. За допомогою аналізу динаміки 

відсотків певного компонента від загальної маси тіла отримали додаткову 

інформацію про особливості його формування у футболістів. На відмінну від 

абсолютних показників відносні мають дещо іншу динаміку. Зокрема,  збільшення 

із віком виявлено лише за відносним м’язовим компонентом. Слід звернути увагу 

на те, що це збільшення виявлено тільки у футболістів. У неспортсменів відносний 

показник м’язового компоненту практично не змінюється, і є однаковим у всі 

вікові періоди на рівні 44-45 % (рис. 2). У футболістів із 11 до 17 років він 

збільшується із 45 до 50 %. Динаміка у футболістів не відрізняється від 

неспортсменів до 13 років. Після 13 років у футболістів відносний показник 

м’язової маси інтенсивно збільшуються. У 14-17 років футболісти переважають 

неспортсменів на статистично значимому рівні (p<0,05-0,001). Щодо порівняння 

футболістів із представниками інших видів спорту, то в літературі є дані у яких 

вказується, що у бодібілдерів масою тіла до 80 кг відносний м’язів компонент 

складу тіла становить 58,6 %. Таким чином, відносний м’язовий компонент 

футболістів на 9 % менший від бодібілдерів. 

Відносний показник кісткового компоненту складу тіла у футболістів та 
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неспортсменів має вікові періоди збільшення та зменшення у межах 19,6-22,0 %. 

Спостерігається по два періоди зменшення та збільшення відносних показників 

кісткової маси у футболістів та неспортсменів. У обох групах з 11 до 12 років 

виявлено зменшення показників відносного кісткового компоненту маси тіла з 

подальшим їх збільшенням. Футболісти відстають від неспортсменів до 13,5 років 

із статистичною значимістю різниці в 13 років (p<0,05). Після 13,5 років у 

неспортсменів відбувається стрімкий спад показника, який триває до 16 років. У 

футболістів спад показника із затримкою на рік спостерігається після 14,5 років і 

триває також до 16 років. Із 16 до 17 років у футболістів і неспортсменів відносний 

показник кісткового компоненту маси тіла знову збільшується: більш стрімко у 

футболістів. У 17-річних футболістів статистична значимість різниці показників 

відносного кісткового компоненту складу тіла є високою (p<0,01). 

Дослідженнями компонентного складу тіла підтверджено загальні 

закономірності вікового онтогенезу та виявлено певні особливості у футболістів. 

Усі компоненти складу маси тіла збільшуються із 11 до 17 років. 
 

УДК 614.2/371.7-057.874 

Олег Резнік 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕДИКО-ПЕДАГОГІЧНОГО 

КОНТРОЛЮ В СФЕРІ ОЗДОРОВЛЕННЯ ШКОЛЯРІВ 

У житті 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 відокремити завдання медико-педагогічного контролю, впровадження 

яких передбачено вищезгаданим наказом: 

- визначення рівня фізичного розвитку, стану здоров’я, функціональних 
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можливостей організму та рівня розвитку рухових навичок учня з метою 

диференціації засобів і форм фізичного виховання та дозування фізичного 

навантаження; 

- профілактика шкільного, в тому числі спортивного, травматизму; 

- проведення санітарно-просвітницької роботи та гігієнічного виховання 

учнів; 

- 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. 

На сьогодні 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: 

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 сьогодні освітні програми 
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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 закладу освіти. 

 

УДК 796.011.3:796.035 - 053.5 

Ольга Римар, Олена Ханікянц 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ДИТЯЧОГО ФІТНЕСУ В 

ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО 

ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Вступ. Фізкультурна освіта є вкрай необхідною складовою у формуванні 

всебічно розвиненої особистості. Освітній процес розпочинається з початкової 

школи де і закладається фундамент здоров’я та основ здорового способу життя 

(А.Ю. Старченко, 2014; O. Bodnarchuk, et al., 2018). Сьогодні вкрай актуальним є 

запровадження інновацій до навчання та виховання, однак галузі фізичного виховання 

вони стосуються мало, що підсилює і без того критичний  стан  здоров’я  школярів  (Н.В. 

Москаленко, 2009; I. Bodnar, et al., 2016). 

Інноваційні технології у фізичному вихованні молодших школярів, як 

зазначають провідні науковці є одним з можливих шляхів оптимізації 

фізкультурної освіти молодого покоління (А.Ю. Старченко, 2014; 
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I. Bodnar, еt al., 2016; О.Д. Дубогай, 2017; Н.Є. Пангелова, 2017). Отже, актуальною 

залишається проблема пошуку та наукового обґрунтування застосування засобів 

дитячого фітнесу у навчально-виховному процесі молодших школярів, які б 

відповідали прийнятим в теорії і практиці фізичного виховання методичним 

вимогам. 

Мета роботи. Оптимізувати процес фізичного виховання дітей молодшого 

шкільного віку засобами дитячого фітнесу. Завдання: вивчити сучасний стан 

проблеми оптимізації процесу фізичного виховання із застосуванням засобів 

дитячого фітнесу та визначити напрями розв’язання цієї проблеми; розробити та 

науково обґрунтувати програму запровадження дитячого фітнесу в процес 

фізичного виховання молодших школярів та перевірити її ефективність. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел; 

педагогічне тестування; педагогічний експеримент; методи математичної 

статистики 

Результати. Для реалізації дослідницького задуму було обрано такі засоби 

дитячого фітнесу: ігрофітнес, звіроаеробіка та ігровий стретчинг. Програма була 

розроблена на період – 6 місяців (70 занять) і поділялась на два етапи: підготовчий 

(10 занять) та основний (60 занять). Підготовча частина уроку передбачала 

використання засобів звіроаеробіки, які проводилась у вигляді аеробних 

імітаційних вправ на місці та в русі з різноманітним спортивним інвентарем під 

музичний супровід. 

В основну частину заняття включались вправи, що спрямовані на формування 

рухових вмінь та ігрофітнесу. Засоби ігрофітнесу включали: рухливі та народні 

ігри, ігри з елементами спорту (баскетболу, бадмінтону, волейболу, тенісу, 

футболу), естафети, забави, розваги. Перевага надавалась іграм високої та 

помірної інтенсивності під музичний супровід. 

Заключна частина включала засоби ігрового стретчингу метою якого було 

розтягнення, розслаблення напружених м’язів. Комплекси вправ виконувались з 

предметами та без предметів у повільному темпі під супровід музики. Реалізація 

засобів дитячого фітнесу відбувалась у поєднанні з використанням інноваційних 

підходів у проведенні уроків фізичної культури: урок-гра, урок-казка, урок- 

подорож, урок-змагання. 

У результаті впливу експериментальної програми спостерігається покращення 

показників фізичного розвитку дітей за індексом Кетле як у контрольній так і в 

експериментальній групах, що є природнім, оскільки всі діти відвідували уроки 

фізичної культури. Однак, у дітей експериментальної групи спостерігається 

суттєве покращення результатів фізичного розвитку після експеримету (p<0,05). 
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Натомість у дітей контрольної групи суттєвих зрушень не спостерігається (р>0,05). 

Позитивні зміни відбулись і в результатах виконання проби Руф’є у дітей як 

експериментальної так і контрольної груп, що обумовлено фізіологічним 

розвитком дитячого організму. Однак, спостерігаємо достовірні поліпшення 

результату (P≤0,05) лише у дітей експериментальної групи. 

Також, виявлено позитивні зрушення в результатах рівня фізичної 

підготовленості молодших школярів експериментальної групи (р < 0,05) в умовах 

педагогічного експерименту. 

Висновки. У результаті впровадження дитячого фітнесу в процес фізичного 

виховання у школярів експериментальної групи спостерігалось суттєве 

покращення результатів фізичного розвитку за індексом Кетле, проби Руф’є та 

результатів фізичної підготовленості. 

Ключові слова: здоров’я, інноваційні технології, фітнес, молодші школярі. 
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УДК 612:796 

Тетяна Руда, Тетяна Мицкан 

ВПЛИВ ПСИХОФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ НА СТРЕСОСТІЙКСТЬ 

ПІДЛІТКІВ 

Постановка проблеми. Відомо, що вплив стресу на підлітків має кілька 

аспектів, а саме: прогнозування поведінки в певних умовах, визначення наслідків 

їх впливу та підготовка до адекватних стратегій поведінки особистості в стресових 

ситуаціях (Lazarus R. S. Toward B., 2000; Вильямс К., 2002; Вереніч Н., 2004). 

Розв’язання цих завдань є актуальним для психологічного забезпечення діяльності 

у підлітковому віці, адже висока стресостійкість забезпечує успішність виконання 

різних завдань в екстремальних умовах (Дикая Л.Г., 2003). 

Мета дослідження - встановити взаємозв'язок між стресостійкістю підлітків і 
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їх психофізичними якостями. 

Методи дослідження. У дослідженні прийняли участь 358 підлітків у віці 14- 

16 років закладів середньої освіти. В процесі дослідження визначали 

стресостійкість за методикою Н. Рябчикової, тривожність за Дж. Тейлором, 

реактивну та особистісну тривожність за Ч. Спілбергом, Ю. Ханіним (Бурлачук 

Л.Ф., Морозов С.М., 1999). Тестування фізичної підготовленості здійснювали 

шляхом використання батареї тестів, а саме: біг на 60, 100, 1000, 1500, 2000, 3000 

м, човниковий біг 4×9 м, підтягування на перекладині, згинання і розгинання рук 

в упорі лежачи, нахил тулуба вперед з положення сидячи. У тестуванні фізичних 

якостей взяли участь 129 осіб жіночої та 117 чоловічої статі. Для статистичної 

обробки даних використовували комп’ютерну програму Statystyka, а кореляційний 

аналіз здійснювали за методикою Пірсона. 

Результати. Встановлено, що у підлітків переважає середній та високий рівень 

стресостійкості. При цьому виявлено, що дуже високий іі низький рівні 

тривожності мають 0,28% підлітків, у 43,3% вона перевищує середній показник, а 

25,42% характеризуються високим показниками стресостійкості. Оцінка нервово- 

психічної стійкості за методикою дала змогу встановити, що у 56,42% підлітків 

вона є задовільною, добра характерна для 14, 53% і незадовільна виявлена у 29, 

05% обстежених учнів. 

Щодо сили волі, то у підлітків домінує середній показник (66, 76% обстежених) 

цієї психічної якості, а 27,37% вона є високою і тільки у 5,87% ця психічна якість 

має слабку характеристику. Відтак, встановлено тісний позитивний кореляційний 

зв'язок між стресостійкістю та тривожністю (r= 0,409, p< 0,01) й нервово-

психічною стійкістю ( r=0,332, p< 0,01), а також виявлено, що загальний рівень 

фізичної підготовленості підлітків корелює з їх стресостійкістю. При цьому 

найбільшу стійкість до стресу проявляють підлітки з високим рівнем розвитку 

витривалості (r= 0, 644, p< 0,01) і координаційних r= 0,685, p< 0,01). 

Висновок. Встановлено тісний позитивний кореляційний зв'язок між 

стресостійкістю та тривожністю й нервово- психічною стійкістю. Можна 

стверджувати, що рівень стресостійкості у підлітків залежить від рівня їхньої 

адаптації до навколишнього середовища, впевненості у собі та власних силах. 

Водночас загальний рівень фізичної підготовленості підлітків корелює з їх 

стресостійкістю. При цьому найбільшу стійкість до стресу проявляють підлітки з 

високим рівнем витривалості і координаційних здібностей. 
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УДК 37.015.3-056.24 

Інна Іванюк 

ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ УСПІШНОГО ПРОЦЕСУ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 

СТУДЕНТІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

Професійне становлення особистості з інвалідністю є важливим етапом 

професійної соціалізації особистості, який пов’язаний із процесами її 

саморозвитку та самореалізації. 

Самореалізація – це процес актуалізації і реалізації індивідуальності 

особистості, її внутрішнього позитивного і творчого прагнення до розвитку, 

психологічної зрілості і компетентності. Самореалізація є не що інше, як перехід 

можливостей у дійсність. 

Створення успішного процесу самореалізації особи з інвалідністю вимагає 

врахування чинників та умов, котрі впливають на даний процес. До системи 

визначальних умов науковці відносять такі: соціальні, психологічні, 

психоекологічні, психофізіологічні, політичні тощо. 

Процес самореалізації студентів з інвалідністю тісно пов’язаний із соціально- 

професійним зростанням, тому що саме освітній простір надає можливості для 

саморозвитку та здобуття певної професії. Перебуваючи в освітньому середовищі, 

особистість виходить поза межі свого Я і самоздійснюється в різних напрямках, 

які пропонує заклад освіти. Інтегроване освітнє середовище виступає мікромоделю 

соціального середовища, і тому науковці стверджують, що саме така форма 

навчання у закладах вищої освіти сприяє найповнішій реалізації рівних прав на 

отримання освіти студентами з інвалідністю поряд із здоровими однолітками, а 

також вимагає підтримання політики рівних можливостей. 

На думку Л. Сердюк, «навчання, специфіка спілкування в інтегрованому 

середовищі активізує перебудову структури свідомості інвалідів у сторону 

свідомості здорової, адаптованої до життя людини, що прагне до самореалізації, і 

є сприятливою ситуацією для корекції деформацій суб’єктивної картини 

життєвого шляху людини» [4, с. 357]. 

Ще одним соціальним інститутом, який є визначальним в успішній 
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самореалізації особистості, виступає сім’я. І. Іванова стверджує, що успішність 

розвитку дитини залежить не тільки від матеріального становища сім’ї, рівня 

медичного обслуговування і побутових умов, а й від соціально-психологічних 

факторів, особистісного росту батьків, формування батьківської любові, 

психологічного клімату в сім’ї та соціального оточення [3, с. 11]. 

Конструктивне пристосування батьків до неповносправності дитини, 

передусім, означає, що, підкорившись такому становищу, потрібно створити для 

дитини сприятливі умови для нормалізації її життя і соціалізації. Дезорганізація ж 

сімейного життя негативно позначається на формуванні особистості дитини, 

підвищує ризик виникнення вторинних симптомів інвалідності – психічних та 

емоційних розладів [2, с. 39]. 

Наступним чинником, який спрямовує вектор самореалізації та інтеграції таких 

людей у суспільстві  є  ставлення  громадськості  до  інвалідів.  На  думку Г. 

Дудкіна, очікування та установки стосовно інвалідів, закріплені в суспільній 

свідомості, і реальна поведінка людей створюють умови, котрі перешкоджають 

розвитку можливостей для ефективного розширення соціальних ролей інвалідів [1, 

с. 60]. 

Аналіз наукових джерел дає підставу стверджувати, що найважливішими 

психологічними характеристиками людини, яка прагне до самореалізації, є міра 

активності її власних зусиль, спрямованих на подолання життєвих труднощів; 

почуття особистої відповідальності за події, що з нею відбуваються, наскільки 

вона сама детермінує власну життєдіяльність; віра в себе, у свої сили, що виступає 

стимулом до активного пошуку і використання будь-якої реальної можливості для 

дії; соціальна адаптованість, що забезпечує адекватне розуміння свого місця у 

світі; відповідність вчинків людини її внутрішнім нахилам; високий рівень 

розвитку волі, що сприяє подоланню перешкод на шляху до мети. 

До несприятливих чинників, які формують бар’єри самореалізації є 

виключеність з активного життя, пасивність, несамостійність, інфантильність 

молодих людей, нездатність стати суб’єктом власного життя; нерозвиненість 

здібностей до саморозуміння, самопізнання, нечіткість уявлень про себе, що 

призводить до неадекватної постановки цілей; несформованість механізмів 

саморозвитку; неприйняття себе, невірні уявлення про власні перспективи; 

стереотипи і установки, пов’язані з перебільшенням або неадекватною значущістю 

інших людей та ін. 

Отже, в організації інтегрованого навчання у закладах вищої освіти важливим 

є врахуванням необхідних психологічних умов, які забезпечують міцний 

фундамент для успішного процесу самореалізації студентів з інвалідністю.  
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УДК 364-786:616.831-005.1 

Віктор Чижик, Олег Шипелик, Вячеслав Борцевич 

РЕАБІЛІТАЦІЯ ПІСЛЯ ІНСУЛЬТУ 

Протягом декількох місяців або років після інсульту багато клітин мозку, які 

постраждали, можуть відновити деякі свої функції. У той же час інші області мозку 

можуть взяти на себе інші функції, зруйнованих клітин. Реабілітація після інсульту 

складає складний процес досягнення оптимального рівня соціальної адаптації та 

незалежності людини яка перенесла інсульт, наступними шляхами: навчання 

новим навичкам; перенавчання навичок і здібностей; адаптація до фізичних, 

емоційних і соціальних наслідків інсульту. 

Реабілітації після інсульту допоможе повернути людину до самостійного 

життя. Реабілітація не ліквідує наслідки інсульту. Мета реабілітації після інсульту 

– мобілізація сил і можливостей, набуття впевненості для продовження звичайної 

повсякденної діяльності, направленої на здобуття незалежності людини, яка 

перенесла інсульт. 

У гострий період захворювання організація надання реабілітаційної допомоги 

повинна бути спрямована на вирішення таких завдань: 

• попередження і організацію лікуванню ускладнень, пов’язаних з 

імобілізацією, супутніми захворюваннями. 

• визначення функціонального дефіциту і збереження можливостей пацієнта. 

• покращення загального фізичного стану пацієнта. 

• покращення порушення рухових, мовних, сенсорних функцій. 

• виявлення психоемоційних порушень. 

• відновлення самообслуговування і елементарних побутових навичок. 

• попередження повторного крововиливу. 

Зменшення рухливості хворого в гострий період є причиною розвитку багатьох 

ускладнень: відлежин, тромбозу глибоких вен, пневмонії, депресії. Правильний 

догляд і рання активізація хворого в більшості випадків сприяє попередженню цих 

явищ. У гострий період часто виникають також проблеми, що 
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пов’язані зі супутніми захворюваннями (цукровий діабет, ішемічна хвороба серця, 

артеріальна гіпертонія та ін.). Наявність супутніх захворювань може суттєво 

обмежувати можливості активної реабілітації , тому необхідні своєчасні заходи, 

що до їх і лікування. 

Заходи щодо відновлення необхідно починати якомога раніше і лише після 

того, як мине загроза життю пацієнта, при стабілізації життєво важливих функцій 

організму (в першу чергу – гемодинамічних показників) і неврологічного статусу. 

При дотриманні цих умов використовують лікування положенням, масаж, пасивну 

і дихальну гімнастку в перші дні; термін початку активних реабілітаційних заходів 

(активні вправи, перехід у вертикальне положення, вставання, статичні 

навантаження) дуже індивідуальний і залежить від характеру і вираженості 

порушення мозкового кровообігу, супутніх захворювань. Лікування положенням 

полягає у надаванні паралізованій кінцівці правильного положення впродовж того 

часу, поки хворий знаходиться у ліжку. 

Пасивні рухи – покращують кровообіг в ураженій кінцівці, можуть сприяти 

зниженню м’язового тонусу, і стимулює появу активних рухів завдяки 

рефлекторному впливу еферентної імпульсації, виникаючи у м’язах і суглобах 

паралізованої кінцівки. Пасивні рухи виконуються як на хворій такі на здоровій 

стороні, в повільному темпі (швидкий темп може спровокувати збільшення тонусу 

м’язів) плавно без ривків. Активну гімнастику – при відсутності протипоказів 

починають при ішемічному інсульті через 7–10 днів, при геморагічному 

масивному крововиливі через 15–20 днів, від початку захворювання. Основна 

вимога – строге дозування навантаження і поступове її збільшення. Дозування 

навантажень здійснюється амплітудою, темпом і кількістю повторювальних рухів 

і ступенем фізичного навантаження. 

Крім кінезіотерапії і масажу при потребі реабілітолог використовує і інші 

засоби відновлювального лікування: фізіотерапія, блокади, ортезування. 

 

УДК 612.766.1:796-053.2 

Віктор Чижик 

ВІКОВА ДИНАМІКА МАСИ ТІЛА ФУТБОЛІСТІВ 11-17 РОКІВ 

Маса тіла має пряму або зворотну залежність із спортивним результатом. 

Характер впливу маси тіла на показники успішності обумовлюється її 

компонентами: жировим, кістковим та м’язовим. Маса тіла генетично менш 

детермінована в порівнянні з його довжиною і більшою мірою залежить від 

конкретних умов життя. Цим визначається її більша внутрішньо та міжгрупова 

варіація. Маса тіла збільшується із віком у футболістів і неспортсменів . Вона має 
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свої особливості у футболістів. У них лінія тренду має чітко виражений висхідний 

характер У неспортсменів збільшення маси тала є більш рівномірним. Інтенсивний 

приріст маси тіла у неспортсменів розпочинається у 12 років і триває до 15 років. 

У футболістів спостерігається незначне запізнення періоду інтенсивного 

збільшення маси тіла, який розпочинається після 12 років і триває довше в 

порівнянні з неспортсменами – до 16 років. Це може засвідчувати те, що під 

впливом інтенсивних фізичних навантажень у футболістів відбувається деякі 

затримки фізичного розвитку, які в кінцевому результаті не впливають на загальні 

показники маси тіла, а лише зміщують період інтенсивного приросту у віковому 

діапазоні. Загальне збільшення маси тіла у футболістів від 11 до 17 років становить 

36,6 кг (107 %). У неспортсменів загальний приріст маси тіла є 31,8 кг (95 %). 

До 15 років не спостерігається статистично значимої різниці між масою тіла 

футболістів та неспортсменів. Починаючи з 15 років у футболістів маса тіла більша 

в порівнянні з неспортсменами p<0,05-0,001. Аналіз однорідності груп за 

коефіцієнтом варіації показує, що маса тіла у футболістів і неспортсменів варіює 

від 8 % до 19 %. 

Для того щоб робити більш ґрунтовні висновки про особливості маси тіла 

футболістів у порівнянні з неспортсменами проаналізовано її співвідношення до 

довжини тіла та компонентний склад маси тіла. Це дало змогу зрозуміти, за 

рахунок чого загальна маса тіла футболістів була більшою: унаслідок більшої 

довжини тіла, м’язового, кісткового чи жирового компонентів складу тіла. 

Довжини тіла також збільшується з віком у футболістів і неспортсменів. У 

неспортсменів інтенсивний приріст спостерігається вже з 11 років. У футболістів 

він дещо затримується і розпочинається у 12 років та сповільнюється у 16. У 

неспортсменів уповільнення приросту довжини тіла починається вже з 15 років. 

Цікавим є те, що у футболістів 12-13 років спостерігається деяке відставання за 

ростовими процесами від неспортсменів-однолітків. Водночас ми не виявили 

статистично значимої різниці між довжиною тіла футболістів та неспортсменів до 

17 років – у цій віковій групі більший зріст мали футболісти (p<0,01). 

Загальний приріст довжини тіла з  11 до 17 років  у футболістів становить  39,8 

см (28,4 %); у неспортсменів – 34,9 см (24,9 %). Коефіцієнт варіації у всіх вікових 

групах не перевищує 6,3 %, що вказує на високу однорідність обстежених за 

довжиною тіла. 

Ретардацію росту в спортсменів важко пояснювати, тому що автори не 

приводять даних ні щодо їх спеціалізації, адже в деяких видах спорту іде 

цілеспрямований відбір низькорослих, ані щодо обсягів фізичних навантажень, 
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чим можна було б пояснити зниження росту внаслідок спортивної гіперкінезії. 

Щодо питання впливу занять спортом на ростові процеси, то однозначно не 

доведено збільшення дефінітивних показників росту в зв’язку із заняттями 

спортом. Одні вчені вважають, що вищий ріст під час занять окремими видами 

спорту є результатом спеціального відбору. Інші зазначають, що навантаження 

надмірної інтенсивності перешкоджають нормальному росту кісток у юних 

футболістів. Загалом, ми погоджуємось із думкою, що фізичні навантаження в 

залежності від їх інтенсивності та обсягу можуть мати гальмуючий або 

стимулюючий вплив на соматичний розвиток футболістів. 
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РОЗДІЛ VІI. 

ОСОБЛИВОСТІ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ 
 

УДК 615.8:616.711 

Asta Balčiūnienė 

LINGUISTIC EXPRESSION OF THE CONCEPT OF JŪRA 'THE SEA' IN 

EASTERN AUKŠTAITIJAN SUBDIALECTS OF THE LITHUANIAN 

LANGUAGE 

ANOTATION: The article presents an analysis of the characteristics of linguistic 

expression of the concept of the sea in the Lithuanian language and specifically in 

Eastern Aukštaitijan (Highlander) subdialects. The aim is to reveal whether the 

perception of the sea is universal both in Standard Lithuanian and in its dialects. The 

area of Eastern Aukštaitijan dialects is geographically rather remote from the Baltic 

Sea and Aukštaitijans do not have a direct contact with it, therefore, it is important 

to establish how the little- known reality is reflected in the use of vocabulary. 

KEY WORDS: ethnolinguistics, lexeme, linguistic worldview, ethnos, 

dialect 

 
Ethnolinguistic research, revealing the perception of the world by individual 

nations and cultures as realised in language, is relevant to contemporary linguistics. 

In other words, the ethnolinguistic aspect of research opens up the opportunity of 

revealing the universals and differences of the worldviews of nations. To quote 

Zametalina, "the linguistic picture of the world represents a huge multi-layer "mosaic 

substance" each component of which calls for close attention and meticulous 

detailed description" [Заметалина 2002: 89]. According to Gudavičius, "language, 

as one of the possible interpretations of the environment, reflects the speakers' 

attitude to the environment in a specific way" (2009: 41) and thus  reveals the 

nation's attitude to the world and its evaluation. 

The sea, as a significant component of the world, is important to the life of 

many states and nations from the economic, cultural, transport, and other 

viewpoints, therefore it is especially important to examine how the concept of 

the sea is realised in different languages: in that way, both their specific mindsets, 

differences, and universals and also the significance of that object of reality, its 

evaluation, and even the degree of its cognition can be revealed. The relevance 

of the concept of the sea is justified by the abundance of linguistic research. The 

linguistic expression of the concept of the sea in Latvian from the ethnolinguistic 

point of view has been in detail described by Laumane (Laumane 
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2013); the significance of the said concept to the Ukrainian mentality and culture 

has been analysed by Golubovska (Golubovska 2015: 67–80), while Valencova 

(2015: 45–57) explored the realisations of the lexical units denoting the concept 

of the sea in Slavic dialects from the ethnolinguistic viewpoint. The data of the 

contemporary Russian language have been studied by Potapova with the aim of 

identifying the lexico- semantic field of the concept of the sea and its 

associational surrounding as fragments of the Russian worldview (Potapova 

2012: 139–145). 

Not so much of Lithuanian fundamental research was devoted to the concept of 

the sea. The said concept has been usually analysed as part of other concepts, e.g. a 

component of the concept of water (Rutkovska, Smetona, Smetonienė 2017: 65– 85), 

or when examining conceptual metaphors of politics and economics, based on the 

image of the sea (Budvytytė, Jurgaitis 2015, 98–112). The expression of that concept 

in Lithuanian dialects has not been examined in detail. Only the study of the origin 

and forms of lexemes denoting the sea and commonly used in dialects should be 

mentioned (Kaukienė 1998: 5–14), some dialectal forms have also been mentioned 

by Laumane, who compared them with the data of the Latvian language (Laumane 

2013: 13–23). These studies support the view of ethnolinguists that even a lexeme 

can be perceived as a source of information about an ethnic group (Kasharnaya 2008: 

19–20). The provision underpins the present article, and therefore the lexical and 

semantic expression of the concept of the sea in the subdialects of Eastern 

Aukštaitijans has been studied in order to reveal their perception of the sea. 

As the areas of individual Lithuanian dialects have different territorial and 

cognitive relations with the sea, the article raises the hypothesis that Eastern 

Aukštaitijan dialects, whose representatives did not have direct access to the sea for 

many centuries and led quite a sedentary way of life, have a rather limited lexical 

and semantic field of expression for the concept of the sea. 

The object of the article is the lexical units that express the concept of the sea in 

the Eastern Aukštaitijan subdialects of Anykštėnai, Kupiškėnai, Uteniškiai, and 

Panevėžiškiai, Širvintiškiai etc. (residents of the districts of Anykščiai, Kupiškis, 

Utena, and Panevėžys) (see Map 1). In order to reveal the specificity of the 

realisation and semantics of these lexical units denoting the concept of the sea, the 

data of the contemporary Lithuanian language and other dialects have also been 

overviewed. 

The aim of the article is to identify the specificity of the linguistic realisation of 

the concept of the sea in Eastern Aukštaitijan subdialects. 
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The objectives are as follows: 

To overview the lexemes denoting the sea as recorded in the Lithuanian 

language. 

УДК 811.133.1’42:821=133.1 

Вікторія Андрієвська 

ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТЕКСТУ 

СУЧАСНОГО ФРАНЦУЗЬКОГО СЛАМУ 

Французький слам є жанровим різновидом сучасної ритмізованої поезії. 

Виконавців цього напряму турбують проблеми великого міста, самотність людини 

у ньому, несправедливість, яка її оточує. Часто виступ сламера – це історія-

розповідь про конкретну людину, жертву руйнівної соціальної структури, 

притаманної більшості урбанізованих суспільств. Найяскравішим представником 

французького сламу є Фаб’єн Марсо, більше відомий за псевдонімом Grand Corps 

Malade (фр. Велике Хворе Тіло). Його творчості характерні соціальна ангажованість 

та чітка громадська позиція. Його пісенні тексти становлять цінний матеріал для 

лінгвістичних розвідок з огляду на насиченість їхньої образної системи, а також 

яскравий прагматичний зміст. 

Метою нашої розвідки є окреслити основні аспекти лінгвопрагматичного 

змісту композиції французького виконавця Grand Corps Malade «Ensemble», яка є 

своєрідним гімном-закликом до єднання. Тема є особливо актуальною для людства 

сьогодення, яке втрачає бажання та віру у необхідність спілкування, соціальної 

інтеграції та інтеракції. 

Комунікативна складова тексту пісні передана через категорію адресатності, 

яка виражена анафоричним повтором À celui qui, який імплікує звернення до тих, 

хто не вірить у силу колективного духу та необхідність єднання. Автор не 

ототожнює себе із потенційним адресатом повідомлення, протиставляючи себе 

іншим, на що вказують займенники autre (= інший) та leur (= їм): À celui qui pense 

que l'enfer c'est les autres; Chaque interaction est féconde, explique-leur (GCM, 

Ensemble). Крім того, заклик-звернення лунає у формі наказового способу 2 ос. 

одн. explique та 1 ос. мн. portons, що є традиційним і максимально функціональним 

для досягнення відповідної комунікативної мети. 

Ідею єднання автор утілює у лексемі ENSEMBLE, головне семантичне 

значення якої – єдність – представлено в інших лінгвальних елементах: 

прислівниковій конструкції à plusieurs, а також іменниками collectif, équipe і meute. 

Серед останніх спостерігаємо градаційне насичення семантичного наповнення 

лексичних одиниць зі значенням групового об’єднання від примітивно-тваринного 

до соціально-активного: meute → équipe → collectif. 
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Аналіз словникових дефініцій дозволив визначити ключовий образ тексту 

ENSEMBLE як групу людей, об’єднаних досягненням спільної мети та 

необхідністю прийняття колективних рішень. 

Концептуально значимим є підсилення лексичних конструктів collectif і équipe 

іншими іменними одиницями, що несуть значення сили та могутності, реалізація 

яких є можливою лише завдяки зґуртованoстi: La puissance du collectif, la force de 

l'équipe (GCM, Ensemble). Концептуальним доповненням слугує також епітет fort 

(= сильний) зі спільним семантичним наповненням і вжитий в одному контексті із 

зазначеними вище лінгвальними одиницями: Les hommes sont plus forts (GCM, 

Ensemble). Лексико-семантичне поле ENSEMBLE містить лінгвальні конструкти 

на позначення взаємодопомоги та взаємодії, які реалізуються у тексті відповідно 

через іменники interaction i entraide, де визначальними є префікси inter- et entre-, 

які несуть сему взаємодії, інтеракції різного виду. 

Світ зображений автором у лексемі ENSEMBLE загалом представлений 

лексичними одиницями із позитивною конотацією: […] ensemble on craint rien / On 

progresse, on grandit et putain on rigole bien (GCM, Ensemble). Контекст набуває 

оптимістичного забарвлення завдяки семам відсутності страху (ne rien craindre – 

нічого не боятися), зростаючого розвитку, кількісного (grandir – рости) та 

якісного (progresser – робити успіхи, розвиватися), руху вперед і вгору відповідно, 

що символізує успіх і процвітання людства, а також за рахунок наявності 

позитивно векторного емоційного компонента –сміху (rigoler = сміятися, 

веселитися). 

Кульмінаційною у композиції є строфа рефрену: L'esprit d'équipe / Comme un 

besoin (GCM, Ensemble), виражена порівняльною конструкцією, яка уможливлює 

тотожність: esprit d'équipe = besoin (потреба). У тексті сема потреби також 

виражена конструкцією avoir besoin de : Moi je dis que j'ai besoin des autres pour 

bien vivre (GCM, Ensemble). Cтвердження того, що людське існування не  можливе 

без соціалізації передає також конструкція être fait pour: L'homme est un animal qui 

est fait pour vivre en meute (GCM, Ensemble). Таким чином, командний дух 

визначається як необхідність, гарантія, запорука гармонійного життя людства та 

його майбутнього, що повторюється і стверджується в іншій строфі: Que l'entraide 

et le partage c'est l'avenir de l'espèce (GCM, Ensemble). Дві тотожності, представлені 

вище, уможливлюють рівність: l'avenir ↔ esprit d'équipe, де майбутнє та 

командний дух є поняттями взаємозалежними. 

Отже, проведена нами лінгвістична розвідка дозволила виокремити основні 

лінгвопрагматичні особливості сучасного французького сламу. Було встановлено, 

що текст композиції містить чітко окреслений прагматичний зміст – заклик до 
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єднання, гармонійного життя людей у соціумі, ідея якого втілена у лексемі 

ENSEMBLE, а також передана комунікативною категорією адресатності. Загалом, 

сучасна французька пісня відкриває нові аспекти для структурування та пошуків 

засобів вербалізації кодованих смислів у індивідуально-авторському художньому 

просторі з огляду на її специфіку як малої літературної форми та як культурного 

та соціального феномену. 
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УДК 130.2:304 (477) 

Юрій Борейко 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ ЯК ДІАЛОГ КУЛЬТУР: 

СПЕЦИФІКА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 

У науковому середовищі тривають дискусії щодо розвитку національної 

ідентичності у контексті євроінтеграційних процесів. Увага акцентується, з одного 

боку, на ролі європейської цивілізації у світовому масштабі, з іншого – на 

можливостях та шляхах інтеграції України у європейський простір. З огляду на 

актуальність теми метою дослідження є осмислення специфіки розвитку 

національної ідентичності у контексті євроінтеграції України. 

Ідентичність індивіда або спільноти формується у середовищі габітусу, що 

поєднує ментальні структури, завдяки яким суб’єкт сприймає світ, і об’єктивні 

елементи, котрі дають змогу суб’єкту бути влаштованим у ситуацію та 

конструювати практики. Габітус має здатність оберігати суспільство від 

культурного шоку, підтримувати баланс притаманних йому цінностей. На 

притаманності спільного для всіх членів суспільства специфічного соціального 

габітусу акцентував увагу Н. Еліас [3, с. 253]. Значення габітусу зростає в умовах 

нинішнього українського суспільства, що характеризується вираженими 

євроінтеграційними процесами. 

За посередництвом ідентичності індивід та спільнота структурують буденну 

картину світу, в якій раціональні та ірраціональні елементи утворюють нерозривну 

єдність. Породженням і відображенням буденної свідомості є ментальний зріз 

повсякденності, який знаходиться між раціональними формами суспільної 

свідомості та архетипами культури. Отже, ідентичність пов’язана із 

самовизначенням людини і спільноти в світі, способами пізнання дійсності, 

стратегіями повсякденної поведінки. 

http://www.larousse.fr/
http://www.larousse.fr/
http://www.paroles.net/grand-corps-malade/paroles-ensemble
http://www.paroles.net/grand-corps-malade/paroles-ensemble
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Формування національної ідентичності у контексті євроінтеграції України 

значною мірою обумовлене необхідністю збереження культурних архетипів. 

Пошуки ідентичності можуть призвести до її значної трансформації, оскільки 

йдеться про участь національних цінностей у намаганні зрозуміти цінності іншої 

спільноти. Власна культура забувається тоді, коли руйнується її ядро, яке має 

етико-міфологічний зміст. Тому ідентичність особи чи спільноти значною мірою 

сформована з ідентифікацій щодо цінностей, норм, ідеалів, моделей, героїв, у яких 

особа або спільнота себе впізнають [2, с. 148]. Для повноцінної участі у 

глобальному діалозі культур, наголошує П. Рікер, необхідно звернутися до 

власних джерел, тобто слід не лише повторювати минуле, а й укорінитися в ньому 

для безперервного творення нового. 

У цьому контексті слушною є оцінка С. Кримського, який зазначав, що 

усвідомлення необхідності включення до світової спільноти має 

супроводжуватися врахуванням значення розвитку національної культури як 

засобу збереження самоідентифікації. У процесі становлення національної 

ідентичності культурним процесам поступаються навіть такі чинники 

національний суверенітет і національна політика [1, с. 4]. 

Отже, у процесі діалогу культур, що спричинений євроінтеграцією 

українського суспільства важливим завданням постає збереження національної 

культурної самобутності. Запозичення елементів чужого може руйнувати 

архетипову сутність спільноти. З іншого боку, співвіднесення з компонентами 

свого завжди потребує самоідентифікації і не може виражатися лише у належності 

до чогось. 
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КОНЦЕПТ ЦАРСКОЙ РОССИИ В 

«СЛОВАРЕ ЛИТОВСКОГО ЯЗЫКА» 

 
Аурелия Гритенене 

В статье анализируется концепт ЦАРСКАЯ РОССИЯ, представленный в 

иллюстративных предложениях и дефинициях, в которых содержатся лексекмы 

‘царская’ и ‘Россия’ в «Словаре литовского языка». Анализируя языковой 

материал с помощью интерпретационного и описательно-аналитического 
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методов, а также метода семантического анализа, выявляются основные 
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характеристики концепта ЦАРСКАЯ РОССИЯ, представленного в 

лексикографической работе на литовском языке. Фактический материал 

собирался из 20 томов лексикографической работы по вертикали и гипертекста 

словаря по горизонтали. В лексикографических статьях найдено около 20 

иллюстративных предложений и 33 дефиниции литовского языка, в которых 

упоминается царская Россия. Кроме того, в «Словаре литовского языка» найдено 

190 иллюстраций и 21 дефиниция, в которых упоминается царь. В примерах из 

литовскоязычных письменных источников царская Россия упоминается несколько 

раз чаще, нежели в материале из разговорной речи, что свидетельствует об 

отражении в академическом словаре исторической коллективной памяти 

литовцев, а также об особенностях концепта ЦАРСКАЯ РОССИЯ, 

представленного в творчестве писателей, в работах общественных деятелей и 

представителей культуры XIX–XX века. 

Ключевые слова: «Словарь литовского языка», лексика, семантика, 

иллюстрация, дефиниция, концепт, царская Россия. 

The article analyses how tsarist Russia is conceptualised in The Dictionary of the 

Lithuanian Language, using definitions and illustrative sentences with lexemes “tsarˮ 

and “Russiaˮ. Main characteristics of tsarist Russia are highlighted through 

interpretation, analytical description and semantic analysis of the collected material. 

The research material was collected by studying 20 dictionary volumes vertically and 

reading the entire hypertext of dictionary horizontally. It has been discovered that  there 

are 33 descriptions and 20 illustrative sentences in lexicographic articles that mention 

“tsarist Russiaˮ. Moreover, 190 illustrations and 21 descriptions with “tsarˮ have been 

found in the dictionary. As tsarist Russia is mentioned slightly more in written sources 

as opposed to living language, it is clear that the dictionary reflects historic Lithuanian 

collective memory and the concept of tsarist Russia formed by various men of letters, 

culture and public figures from 19th to 20th century. 

Keywoords: The Dictionary of the LithuanianLanguage, lexis, semantics, 

illustration, definition, concept, tsarist Russia 

 
Введение 

Большой «Словарь литовского языка» (далее – СЛЯ) – это основополагающий 

труд литовского языкознания, который составляли на протяжении 100 лет, что 

позволяет называть его своеобразным эпосом литовского народа. Этот словарь, в 

частности, может служить как источник языкового материала, представленного в 

разнообразных текстах-иллюстрациях, состоящих из 445 письменных и 

рукописных источников, а также из всех диалектов литовского языка 492 



  Матеріали t f міжнародної науково-практичної конференції  

279 

 

 

 

 

местностей. СЛЯ отличается от других литовских толковых словарей по объему, 

историзму и обилию диалектического материала, что позволяет считать его одним 

из важнейших текстов литовской культуры первой половины XX века. СЛЯ 

является уникальным источником, представляющим множество возможностей и 

импульсов для новых идей [17, c. 241]. Не случайно словари (как и сборники 

устного народного творчества, историографические источники) считаются 

важными компендиумами народных признаков [13, c. 34]. 

Разнообразный материал, представленный в академическом словаре 

литовского языка, уже дал возможность проанализировать: политическое 

мировидение литовцев (государство, закон, власть); с помощью материала, 

собранного Адальбертом Бецценбергером, описано море, поморье, поморян [16, 

c. 126–143; 17, с. 239–253]; образ рябины и особенности самого словаря [6, c. 85– 

104; 7, c. 1–19]; терминологическую словарную информацию, содержание 

иллюстративных примеров по вопросам терминологии [14, c. 162–183]. 

Цель исследования – охарактеризовать концепт ЦАРСКАЯ РОССИЯ, 

вербализированный в иллюстрациях и дефинициях СЛЯ, в которых упоминаются 

лексемы царь, царская и Россия; установить, какие признаки концепта ЦАРСКАЯ 

РОССИЯ являются самыми важными и самыми яркими1, опираясь на глубокое 

содержание, широкий и разнообразный дискурс 20-томного словаря литовского 

языка. Достижение поставленной цели исследования предполагает решение 

следующих конкретных задач: выявить основные характеристики концепта 

ЦАРСКАЯ РОССИЯ, представленного в иллюстрациях к словарным статьям и 

дефинициях СЛЯ; охарактеризовать процесс русификации того времени и 

обозначить ее последствия для литовцев; положение литовского народа  в царской 

России, армию того времени, полицию, учреждения власти, образования и др. 

Анализ фактического материала проводился с помощью интерпретационного и 

описательно-аналитичесого методов, а также метода семантического анализа. 

Концепт ЦАРСКАЯ РОССИЯ выбран для исследования целенаправленно. 

Литовское государство расположено на территории, где «пересекаются сферы 

интересов Востока и Запада, поэтому очевидно, что самое большое влияние на 

политическую и культурную жизнь Литвы, на ее государственное развитие с конца 

XV в. оказывал восточный сосед – Московское княжество, позже царская Россия, 

а с XX в. – Советский Союз» [3, с. 9]. Сегодняшние историки не случайно 

называют Россию империей, утверждая, что «империи, как было с давних 
 
 

1 Концепт – это образ, который возникает в нашем сознании, когда мы слышим или видим соответствующее 
написанное слово. Подробнее о понятии концепта см. [4, c. 51;10, c. 25; 11, c. 15–17; 8, c. 109–117]. 
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времен, и даже с тысячелетий, управляли и будут управлять миром – несмотря на 

либерально-демократические утопии постимпepиалистической модернизации. 

Россия доказывает, что в новом (скорее всего в обновленном) «концерте империй» 

занимает важное, существенное место» [9, c. 285]. Общее историческое прошлое, 

географическая близость Литовской Республики и Российской Федерации и 

сегодня предполагают развитие дальнейших контактов и связей в различных 

сферах между государствами. Таким образом, существует определенный интерес 

к концепту ЦАРСКАЯ РОССИЯ в контексте академического словаря литовского 

языка, а также его концептуализации и категоризации в литовском языковом 

сознании. 

Аутентичный материал словаря может служить репрезентантом языкового 

сознания и мышления многих людей разных периодов и подтверждает мысль, что 

СЛЯ «можно читать и по-другому» [17, c. 241], как популярный учебник по 

истории, в котором представлен не только исторический контекст, но и события, 

драмы, деятели, друзья и враги определенного времени. 

Фактический материал собирался из 20 томов лексикографической работы по 

вертикали и гипертекста словаря по горизонтали. Таким образом из словарных 

статей выбрано около 20 иллюстративных предложений и 33 дефиниции, в 

которых упоминается царская Россия. Кроме того, в СЛЯ найдено 190 

иллюстраций и 21 дефиниция с упоминанием царя. 

В лексикографических статьях СЛЯ о царской России речь идет в 

предложениях, взятых из различных письменных источников, большинство из 

которых представляют письменные бумаги, печатные  издания,  произведения  Ю. 

Тумаса-Вайжгантаса, Г. Пяткявичайте-Бите, В. Миколайтиса-Путинаса. В 

диалектной речи найдено лишь несколько предложений, в которых информанты 

говорят о царской России. 

В иллюстрациях к словарным статьям из письменных источников царская 

Россия упоминается несколько раз чаще, чем в примерах из живой речи, что 

позволяет утверждать о концепте ЦАРСКАЯ РОССИЯ, вербализированном в 

иллюстрациях и дефинициях СЛЯ в результате аккумуляции разного опыта, 

различных авторских позиций, мнений, убеждений общественных деятелей, 

представителей культуры, публицистов, журналистов, писателей, политиков и т. 

п. 

Материал для исследования взят из всех 20 томов СЛЯ, кроме новейших 

данных картотеки Дополнений, поэтому следует подчеркнуть, что полученные 

результаты отражают концепт ЦАРСКАЯ РОССИЯ, вербализированный в 

иллюстрациях и дефинициях к словарным статьям, отражающий языковое 
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сознание литовцев до XXI в.2 

В СЛЯ автор отдельной иллюстрации или указан (в конце иллюстративного 

предложения указана аббревиатура фамилии конкретного лица,  например,  Pt  (Г. 

Пяткявичайте-Бите),      Vaižg      (Ю.      Тумас-Вайжгантас),       V. Myk-Put  (В. 

Миколайтис-Путинас) и др., или аноним – автора таких иллюстраций скрывают 

общие аббревиатуры rš (письменные бумаги), sp (печать), LE (Литовская 

энциклопедия) и т. п. Однако в общем смысле можно утверждать, что весь 

гипертекст словаря был создан одним коллективным создателем – всем литовским 

народом: не только писатели, представители культуры, общественные и 

политические деятели, а также тысячи неназванных информантов живого языка, 

скрывающихся за аббревиатурами. 

ОБРАЗ ЦАРСКОЙ РОССИИ В ИЛЛЮСТРАЦИЯХ К СЛОВАРНЫМ 

СТАТЬЯМ 

Царская Россия является составной, но в то же время отдельной частью 

общеГО концепта России. В СЛЯ в иллюстративных предложениях упоминается 

борьба рабочих против царизма, царская полиция, армия: Carinės Rusijos 

darbininkų klasė nuėjo sunkų, bet garbingą kovos su carizmu kelią (sov.) sp (ž. 

garbingas) [Рабочий класс царской России прошел тяжелый, но почётный путь в 

борьбе против царизма (сов.) пч (см. cл. почетный)]3. Carinės Rusijos policija 

dėvėdavo kepures su raudonom kalkom Vb (ž. kalka) [Полиция царской Россиии 

носила фуражки с красными околышками Вб (см. cл. околышка)]. Šiandien, vyrai, 

šaukia mus ant liosų (carinėje Rusijoje naujokai į kariuomenę buvo renkami iš  jaunimo, 

traukiant burtus) Plv (ž. liosas) [Сегодня, мужики, призывают нас на лёссы (в 

царской России новобранцев набирали из молодежи путем жеребьевки) Плв (см. 

cл. лёсс)]. 

 
 

2 Большинство иллюстративных примеров в СЛЯ было собрано примерно до середины 20 века [17, c. 247]. 
3 В статье используются те же аббревиатуры мест и источников, что в СЛЯ. Скобки после иллюстративного 
предложения указывают на статью конкретного слова в словаре, из которого был взят пример. 

Мы также находим некоторую информацию о положении Литвы в структуре 

царской России, например, о реформе земств в Российской империи, об 

ограничении культурной и общественной жизни, что негативно повлияло на 

развитие литовской литературы и т. п.: Maskolijos valdžia ketina įvesti Lietuvoje 

„zemstvas“, bet rinkti urėdninkus turės tiesą tik tie, kurie turės 200 desetinų žemės sp (ž. 

zemstva) [Маскольская власть намерена ввести «земства» в Литве, но только те, 

кто имеют 200 десятин земель, будут иметь право выбирать урядников пч (см. 

cл. земсства)]. Lietuvių literatūra carinės Rusijos sąlygomis buvo pasmerkta 

kultūriniam   provincializmui   rš   (ž.   provincializmas)   [Литовская   литература в 
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Иллюстрации показывают, что инородцы в царской России были угнетены, 

унижены и эксплуатируемы, подвергались притеснению, сдерживанию, насилию 

и находились под гнетущим игом империи, чему трудно было противостоять: 

Carinė Rusija buvo tautų kalėjimas rš (ž. kalėjimas) [Царская Россия была тюрьмой 

народов пб (см. cл. тюрьма)]. Caro vyriausybė pratino gyventojus rusus žiūrėti į 

tautinių sričių vietinės kilmės gyventojus kaip į žemesnę rasę, oficialiai juos vadino 

„kitakilmiais“ rš (ž. kitakilmis) [Царское правительство поощряло русских 

рассматривать коренные народы этнических областей как низшую расу и 

официально называло их «инородцами» пб (см. cл. инородец). 

Эти и последующие иллюстрации в СЛЯ подтверждают мнение А. Эткинда о 

том, что имперское государство осуществляет «внутреннюю колонизацию» на 

своей континентальной территории и устанавливает четкие иерархические 

отношения для менее развитых территорий [5, c. 2]. 

Положение Литвы в составе царской России было схожим в конце XVIII в. – в 

начале XIX в. Одной из целей царского правительства было ассимилировать 

литовский народ. «Литовцы и католики не только подвергались эксплуатации, но 

и дискриминации на протяжении всего периода. Русские и православные разными 

способами пользовались покровительством властей» [3, c. 65]. 

 Примечательно, что очень важны исторические моменты 1863–1864 гг. и 

более поздних периодов (политика русификации, запрет латинских букв и 

введение кириллицы, массовый перевод католиков в православие и др.)4, в 

словаре наиболее полно раскрыты в лексикографических статьях 

русифицировать и русификация: Visa rusinimo politika laikė tautą dvasiniam skurde 

V. Myk-Put. (ž. rusinimas) [Вся русификационная политика держала нацию в 

духовной нищете В. Мик-Пут. (см. сл. русификация)]. Muravjovo nurodymais imta 

rusinti mūsų kraštą visur, o ypač mokyklose M. Katk (ž. rusinti) [По поручениям 

Муравьева начали русифицировать нашу страну повсюду,  особенно  в  школах M. 

Kaтк (см. сл. русифицировать)]. Caro valdžia stengėsi lietuvius surusinti rš (ž. rusinti) 

[Царские власти пытались русифицировать литовцев пб (см. сл. 

русифицировать)]5. 

В иллюстративных предложениях СЛЯ царизм показан как зло, 

акцентировалось его негативное влияние не только на саму Россию, но и на 

 

4 Подробнее о русификации в Литве см. [12, c. 99–117; 1, c. 14–16; 15, c. 25–40]. 
5 Несмотря на запрет литовской прессы, во второй половине XIX века книг на литовском языке было  опубликовано 
в пять раз больше, чем в первой половине XIX века. Совершенно ясно, что русский алфавит не прижился, а 
напечатанные на нем книги не пользовались спросом [15, c. 28]. 

условиях царской России была обречена на культурный провинциализм пб (см. cл. 

провинциализм)]. 
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другие страны и нации: Visos mūsų šalies tautos įveikė amžius trukusį atsilikimą, 

paveldėtą iš carinės Rusijos (sov.) rš (ž. atlikimas) [Все народы нашей страны 

преодолели многовековую отсталость, унаследованную от царской России (сов.) 

пб (см. сл. отсталость). 

В иллюстрациях к словарным статьям, в которых речь идет о дореволюционной 

России, также подчеркивается, что трудящимся было трудно жить, поэтому люди 

почти всех национальностей присоединились  к большевикам в борьбе за свое 

благополучие, например: Graudus likimas laukė darbo žmogaus ir iki revoliucinėje 

Rusijoje sp (ž. graudus) [Унылая судьба ожидала рабочего человека и в 

дореволюционной России пч (см. сл. унылый)]. Ikirevoliuciniais metais bolševikų 

partija jau telkė visų Rusijos tautybių darbo žmones bendrai kovai prieš bendrą priešą 

sp (ž. ikirevoliucinis) [В дореволюционные годы большевистская партия уже 

собрала трудящихся всех национальностей России для совместной борьбы 

против общего врага пч (см. сл. дореволюционный)]. 

ОБРАЗ ЦАРСКОЙ РОССИИ В ДЕФИНИЦИЯХ СЛОВАРЯ 

К официальным монархам царской России относятся две дефиниции – царь и 

царица (см. сл. царь, царица). 

Многие дефиниции в СЛЯ обозначают различных защитников, попечителей, 

должностных лиц и т. д. царской власти. Например, белогвардеец – 

«контрреволюционер, защитник царской власти в России» (см. сл. белогвардеец), 

генералгубернатор –  «начальник области в царской России с высшей  военной  и 
 
 

6 В 25 дефинициях упоминается царь или имя прилагательное царский; кроме того, еще в 8 дефинициях 
упоминается дореволюционная Россия, связанная с правлением царя. 
7 Срав. в дневниках писателя Юозаса Балтушиса еще в 1970 г. высказанную мысль об отношении литовцев к России 
и к русским: «Великая ненависть к царскому режиму, боль из-за запрета на печать, введения кириллицы на 
литовском языке, массовые ссылки в Сибирь, возможно, привели к всеобщей ненависти к русским» [2, c. 700]. 

Царская Россия упоминается не только в иллюстрациях СЛЯ, но и в 

дефинициях, содержание которых одинаково важно для формулирования общего 

концепта царской России. 

В СЛЯ 33 дефиниции связаны с образом царской России (определяют 

различные учреждения того времени, деньги, чиновников, армию и т. д.)6. Это 

свидетельствует о том, что царский режим (интеграция литовских земель в 

царскую Россию, запрет литовской прессы, русификация, ограничение культурной 

жизни и сопротивление политике национализации) оставил глубокий след в 

истории Литвы – не случайно наши историки называют тогдашнюю Российскую 

империю «жандармом Европы» [1, c. 14]. Так что ничего странного, что период 

царизма часто упоминается в различных литовских источниках, из которых был 

собран материал для академического словаря7. 
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административной властью» (см. сл. генералгубернатор), канцлер – «высший 

гражданский чин в царской России» (см. сл. канцлер), старшина – «глава волости 

в царской России» (см. сл. старшина) и др. 

Несколько дефиниций относятся к царской армии: белая гвардия – «в России 

в начале XX века была сформирована контрреволюционная армия для защиты 

царской власти» (см. сл. гвардия), корнет – «первое офицерское звание в 

кавалерии царской русской армии» (см. сл. корнет), рекрут – «новобранец в 

царской России» (см. сл. рекрут), ротмистр – «офицерское звание в 

дореволюционной русской кавалерии и жандармерии» (см. сл. ротмистр). 

В словаре определены термины, связанные с царской полицией: oхранка – «в 

царской российской империи создан секретный полицейский орган для борьбы с 

революционным движением» (см. охранка), пристав – «начальник полиции в 

царской России» (см. сл. пристав), городской сторож – «нижний чин 

полицейского в царской России» (см. сл. городской сторож), исправник – «глава 

полиции в уезде в царской России» (см. сл. исправник), урядник – «нижний чин 

уездной полиции в царской России» (см. сл. урядник), стражник – «полицейский 

в сельской местности в дореволюционной России» (см. сл. стражник). 

 

Из отдельных дефиниций узнаем, что царская Россия проводила русификацию 

– «насильственное подавление культуры народных меньшинств, насильственное 

насаждение православия, русского языка с целью их ассимилировать» (см. сл. 

русификация). Выявляются некоторые образовательные особенности того 

времени, в частности называются действующие в то время школы: институт – 

«привилегированная закрытая средняя школа для девочек в дореволюционной 

России» (см. сл. институт), корпус – «среднее военное училище в царской России» 

(см. сл. корпус), пенсион – «частная средняя школа в дореволюционной России, 

где ученики получали полное содержание» (см. сл. пенсион). Студенты и 

сотрудники образовательных учреждений: приват-доцент – «научное звание 

преподавателя в российском дореволюционном  ВУЗ-е» (см.  сл.  приват-доцент), 

Отдельные  дефиниции  также  обозначают  царские  учреждения:  капитул   – 

«учреждение, которое занималось присуждением и вручением наград в царской 

России» (см. сл. капитул), коллегия – «центральное учреждение власти 

(министерство)  XVIII  в.  царской  России»  (см.  сл.  коллегия),  магистратура – 

«общее название судебных учреждений в дореволюционной России» (см. сл. 

магистратура), палата – «государственное учреждение среднего звена в царской 

России» (см. сл. палата), сенат – «высший государственный орган 

законодательной, исполнительной и судебной власти в дореволюционной России» 

(см. сл. сенат) и др. 
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В  СЛЯ  определено  несколько  названий  денежных единиц  царской России: 

берлинка – «71/2 копейки в царской России» (см. сл. берлинка), гривина – «десять 

копеек и серебряная монета десять копеек во времена царской России» (см. сл. 

гривина), сребренник – «серебряная 20 копеек монета царской России» (см. сл. 

сребренник). Кроме этих денег, в 1755–1897 в России циркулировал империoл – 

«русская золотая монета, равная 10 рублей, позже 15 рублей серебром» (см. сл. 

империoл)8, пятачка – «монета номиналом 5 копеек царского времени» (см. сл. 

пятачка), полуполтинник – «монета номиналом 25 копеек царского времени» (см. 

сл. полуполтинник), четвертак – «двадцать пять рублей в дореволюционной 

России» (см. сл. четвертак) и др. 

СЛЯ также содержит некоторые единицы измерения и территориальные 

единицы, которые были в царской России: десятина – «единица измерения 

земельного участка царской России равна 1,092 га.» (см. сл. десятина), волость – 

«нижняя административно-территориальная единица, самоуправление в 

Российской империи, в Восточной Пруссии, в Литовской Республике» (см. 

волость). 

 

Царская Россия является составной, но в то же время отдельной частью 

общего концепта России. О царской России говорится в 20 иллюстрациях СЛЯ: 

упоминается борьба рабочих против царизма, царская полиция, армия, школы. 

Иллюстрации к словарным статьям демонстрируют, что инородцы в царской 

России были угнетены и унижены. Упоминания о положении Литвы в царской 

России дают некоторую информацию, например, о реформе земств в Российской 

империи, об ограничении культурной и общественной жизни, о русификации, 

которая негативно повлияла на развитие литовской литературы и культуры и т.д. 

Таким образом, в СЛЯ иллюстративные предложения изображают царизм как 

зло, подчеркивая его негативное влияние не только на саму Россию, но и на другие 

страны и народы. 
 

8 Теперь эта монета назыввается империал. Подробнее см. https://www.vle.lt/Straipsnis/imperialas-31878. 

юнкер – «студент военного училища в царской России» (см. сл. юнкер), паж – 

«выпускник привилегированного дворянского военного училища (так 

называемый пажеский корпус) в царской России» (см. сл. паж). 

Обобщение 

В СЛЯ историческая коллективная память литовцев отражена в дефинициях и 

иллюстративных предложениях к словарным статьям, в которых упоминается 

царская Россия. Она создает реальную историю прошлого, которую многие люди 

рассказывали десятилетиями (авторы письменных источников и информанты 

диалектов). 

https://www.vle.lt/Straipsnis/imperialas-31878
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Как отмечалось ранее, царская Россия упоминается не только в иллюстрациях 

СЛЯ, но и в его дефинициях, содержание которых не менее важно при 

формулировании общего концепта царской России. В СЛЯ найдены 33 дефиниции, 

касающиеся царской России, которые свидетельствуют о том, что царский режим 

оставил значительный след в истории Литвы. Анализ дефиниций позволяет 

сделать вывод о схожем концепте царской России, представленном в 

иллюстрациях к словарным статьям. Отметим, что дефиниции СЛЯ дают более 

конкретную картину царской России: названы официальные русские монархи того 

времени, многие дефиниции относятся к различным защитникам, попечителям, 

чиновникам и т. д. царских властей, а также упоминаются различные царские 

учреждения. Несколько дефиниций относятся к царской армии и полиции. 

Выявляются некоторые образовательные особенности того времени, в частности 

называются действующие в то время школы, учащиеся и сотрудники учебных 

заведений, а также ряд названий денежных, измерительных и территориальных 

единиц царской России. 
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ПАЛАТАЛИЗАЦИЯ В СОВРЕМЕННЫХ БАЛТИЙСКИХ ЯЗЫКАХ: 

АКУСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ШУМНЫХ СОГЛАСНЫХ 

 
Объект статьи – литовские палатализованные и латышские палатальные 

согласные. У латышских палатальных согласных подъём средней части языка к 

твёрдому нёбу является основной артикуляцией (первичная палатализация), а у 

литовских палатализованных – дополнительной язычной артикуляцией [и]- 

образного типа (вторичная палатализация). На основе литовского и латышского 

материала в Литве и Латвии по одинаковой методике проведено 

экспериментальное исследование превокальных шумных согласных (в сочетаниях 

типа CVC). 

В результате эксперимента выявлены три акустических признака 

палатализованных согласных: формантные максимумы (палатализация 

увеличивает спектральные вершины, особенно фрикативов и аффрикат), 

относительная интенсивность (палатализованные фрикативы и аффрикаты 

интенсивнее их непалатализованных эквивалентов), формантные локусы 

(палатализованные согласные имеют меньше наклон (анг. Slope), а пересечение с 

осью y (анг. Y-intercept) происходит выше, чем у непалатализованных согласных). 

Латышские палатальные согласные по данным формантных локусов обычно 

занимают центральные позиции между литовскими непалатализованными и 

палатализованными согласными. 

Ключевые слова: литовский язык, латышский язык, палатализация, шумный 

согласный, акустический признак, формантный локус. 
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According to palatalization, Standard Baltic languages have palatal consonants (to 

denote the primary palatalization) and palatalized consonants (to denote the secondary 

palatalization). Palatal, palatalized and non-palatalized consonants of Lithuanian and 

Latvian were analysed in prevocalic positions in isolated symmetric CVC sequences 

using experimental research methods. According to research, palatalization of 

Lithuanian obstruents is recognized by the following acoustic features: 1) frequency of 

the spectral peak: frequencies of the palatalized fricatives (particularly labiodental and 

palatovelar fricatives) and affricates are higher; 2) relative intensity: palatalized 

fricatives and affricates have higher relative intensity; 3) indices of locus equations: 

palatalized consonants have lower slopes and higher y-intercepts than their non- 

palatalized equivalents. The acoustic features of Lithuanian consonants are compared 

with the corresponding features of Latvian consonants. 

Keywords: Lithuanian language, Latvian language, palatalization, obstruent, 

acoustic feature, F2 locus. 

 
Консонантные системы современных балтийских языков. Родственность 

литовского и латышского языков проявляется в большем или меньшем сходстве 

их звукового строя. Современные балтийские языки имеют немало общих 

фонетических черт, напр.: фонологическую оппозицию долгих и кратких гласных, 

большой инвентарь дифтонгов, развитую систему слоговых интонаций. Вместе с 

тем можно обнаружить другие свойства вокальных и консонантных систем, 

различающие балтийские языки: в латышском языке имеется фиксированное 

ударение, большая группа палатальных согласных, в литовском языке – 

подвижное ударение, вторичная [и]-типа палатализация (см. схему 1). Вторичная 

палатализация фиксируется также в соседних славянских языках – в белорусском, 

русском, польском, украинском и т. д. [19, с. 22–23]. Но в литовском языке 

одновременно функционирующие – тембровая корреляция и развитая система 

слоговых интонаций – являются типологической редкостью. 
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Схема 1. Современные балтийские языки 

Инвентарь согласных стандартного литовского языка состоит из 45 фонем [23], 

а инвентарь согласных стандартного латышского языка – из 26 консонантных 

фонем [14, с. 57]. Общая артикуляционная классификация консонантизма 

современных балтийских языков представлена в таб 1. 

 

Таб. 1. Артикуляционная классификация литовских (ли.) и латышских (ла.) согласных 
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У латышских палатальных согласных подъём средней части языка к твёрдому 

нёбу является основной артикуляцией (первичная палатализация), а у литовских 

палатализованных – дополнительной язычной артикуляцией [и]-образного типа 

(вторичная палатализация) [8, с. 6; 4, с. 67; 2, с. 5–6]. В литовском языке имеются 

палатализованные велярные (или палатовелярные) /kj/, /gj/, а в латышском языке 

палатализованные велярные перешли в палатальный ряд – существуют 

палатальные /c/, /ɟ/ [18, с. 43]. Эта ситуация нередка и в других языках мира; 

наоборот, отсутствие палатальности связано с лабиализацией [24, с. 437]. В 

литовском языке тембровая корреляция распространяется как на шумные, так и на 

сонорные согласные. У каждого непалатализованного согласного есть свой 

палатализованный эквивалент. 

Наличие/отсутствие палатализации в литовском языке является 

различительным (дифференциальным) признаком, т. е. имеет фонематическую 

значимость: существуют слова, различающиеся лишь твёрдостью/мягкостью 

согласного, напр.: trapus ʻхрупкийʼ – trapius ʻхрупкихʼ, gabus ʻодарённыйʼ – gabius 

ʻодарённыхʼ, ramus ʻспокойныйʼ – ramius ʻспокойныхʼ [22, с. 172; 23]. В 

латышском языке фонологическая оппозиция непалатализованных и 

палатализованных согласных не существует. 

Объект статьи – литовские палатализованные и латышские палатальные 

шумные согласные. На основе литовского и латышского материала в Литве и 

Латвии по одинаковой методике проведено экспериментальное исследование 

согласных9. Некоторые данные этого проекта (в частности, данные превокальных 

согласных в CVC позиции) использованы и в этой статье. Сравнительный анализ 

проводился по материалу 26 информантов: были использованы записи 12 

коренных литовцев и 12 коренных латышей (возрастом от 20 до 40 лет), из них 12 

мужчин и 12 женщин. Для инструментального анализа использованы программы 

PRAAT (версия 5.3.60), MS EXCEL (версия 13, Microsoft Corporation) и SPSS 

(версия 19, IBM Corporation). 

Сравнительный анализ шумных согласных проведён по следующим 

акустическим признакам: 1) долгота шумового интервала; 2) спектральные модели 

ФФТ (англ. Fast Fourier Transformation); 3) формантные максимумы; 4) 

относительная интенсивность; 5) формантные локусы согласных. В результате 

эксперимента выявлены три акустических признака палатализации: формантные 

максимумы, относительная интенсивность и формантные локусы [18]. 

9 В Институте литовского языка проводился научно-исследовательский проект «Современные балтийские языки: 

спектральные характеристики звуков (экспериментальное исследование)» (MIP-081/2013), которого был 

финансирован Научным советом Литвы. Над проектом работали научные сотрудники Института  литовского языка 

д. ф. н. Юргита Ярославене и д. ф. н. Йолита Урбанавичене, а также научные сотрудники Института латышского 

языка Университета Латвии д. ф. н. Юрис Григорьевс и д. ф. н. Инесе Индричане. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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Палатализация – дополнительное артикуляционное движение, которое меняет 

резонансные свойства речевого тракта. Происходит смещение языка вверх, 

сопровождаемое сужением фарингального прохода и уменьшением объёма 

ротовой полости [7, с. 124–125; 9, с. 42]. Этот дополнительный артикуляционный 

сдвиг приводит к увеличению спектральных вершин палатализованных согласных 

литовского языка и палатальных согласных латышского языка, особенно 

фрикативов и аффрикат (чем меньше объём переднего резонатора, тем выше 

форманты согласных и наоборот – чем длиннее передний резонатор, тем ниже 

частоты он резонирует). Исследование показало, что данные формантных 

максимумов можно считать одним из акустических признаков палатализации в 

литовском и латышском языках, но не самым главным [21, с. 225]. 

Также установлено, что существует корреляция между относительной 

интенсивностью и палатализацией согласных: лит. палатализованные фрикативы 

и аффрикаты интенсивнее их непалатализованных эквивалентов. Самую высокую 

относительную интенсивность из всех согласных современных балтийских языков 

имеет лат. палатальный согласный [ʝ] [21, с. 227]. По сравнению с непалатальными 

согласными, у палатальных согласных интенсивность возрастает, также 

усиливаются высокочастотные составляющие и повышаются нижние границы 

шумового участка [ 24, с. 302]. 

Третий акустический признак палатализации – формантные локусы – в статье 

будет рассмотрен поподробнее. 

Формантные локусы согласных, уравнение локусов. Частоты формант в 

локусной F-картине согласного называются локусами соответствующих формант. 

В речевом потоке локусы согласных плавно переходят в соответствующие 

форманты соседних гласных, отражая перестройку артикуляторов и изменения в 

форме речевого тракта [24, с. 170]. Смещения формантных частот, вызванные 

этими процессами, называются формантными переходами. Эти акустические 

параметры несут основную информацию об изменениях в общей конфигурации 

речевого тракта [5, с. 769]. F2 локусы являются важным параметром для 

исследования палатализации. Эффект палатализации состоит в том, что F1 немного 

понижается, F2 делает большой, а F3 – небольшой сдвиг вверх [4, с. 67]. 

В нашем исследовании мы считали уравнение локусов, формулу которых 

первая использовала Диана Крулл [10; 11; 12; 20, с. 1257]: 

 
F2(начало)  = k ∙ F2(середина)  + c, 
Формула 1. Уравнение локусов: 

здесь k – наклон (анг. Slope), c – пересечение оси y (анг. y-intercept). 
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F2(начало) – это формантный переход гласного, пограничного с согласным, 

F2(середина) – стабильный участок гласного (см. рис. 1–2). Метод уравнения локусов 

рассматривает согласные в свете соседних гласных. Направление и величина 

формантных переходов зависят от соотношения локусных формантных частот 

соседних согласных и гласных [13; 17, с. 204; 20, с. 1257]. 

 

Рис. 1. F2(начало) (Гц) Рис. 2. F2(середина) (Гц) 

У палатальных и палатализованных согласных увеличиваются частоты нижних 

формант. В случае вторичной [i]-типа палатализации произносится мгновенный 

звук [i]-типа, из-за которого повышается F2(начало) форманта [3, с. 23]. В случае 

непалатализации F2 формантного перехода остаётся довольно низкой. 

При помощи функции Slope (в программе Excel ) был вычислен наклон 

линейной регрессии, а пересечение с осью y – точка, в которой график пересекает 

ось ординат – вычислена функцией Intercept. Значения наклона изображены на оси 

х, а значения пересечения – на оси у (рис. 3). 
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Рис. 

3. Линейная регрессия F2(начало) и F2(середина): 

лит. [k], [kj] и лат. [k], [c] 

Лит. палатализованные согласные и лат. палатальные согласные имеют 

меньший наклон (анг. Slope), а пересечение с осью y (анг. Y-intercept) происходит 

выше, чем у непалатализованных согласных. Различия между F2 локусами 

достаточны, чтобы считать их показателями палатальности. 

На рис. 4 литовские палатализованные согласные компактно размещены в 

верхней части координатной плоскости (их объединяет один и тот же компонент 

артикуляции – подъём средней части языка к твёрдому нёбу), а 

непалатализованные согласные более просторно расположены в нижней части 

координатной плоскости (объединяющий компонент отсутствует). Латышские 

палатальные согласные по перечисленным акустическим признакам обычно 

занимают центральные позиции между литовскими непалатализованными и 

палатализованными согласными, потому что в латышском языке нет поляризации 

по палатальности. Латышские палатальные согласные расположены в верхней 

части координатной плоскости и по сравнению с литовскими палатализованными 

согласными занимают самые крайние позиции, но не достигают литовских 

палатализованных велярных [kj] и [gj]. C одной стороны, лит. велярные имеют 
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высокую степень палатальности; с другой стороны, из-за отсутствия оппозиции по 

палатальности в латышском языке отсутствует необходимость лат. палатальные 

согласные произносить точно и прецизионно. 
 
 

Рис. 4. F2 локусы литовских непалатализованных (), палатализованных () и латышских 

() согласных 

Обобщение. При исследовании палатализации локусы дают более важную 

информацию по сравнению со спектрами согласных [1; 2]: 

1) палатализованные согласные литовского языка имеют меньший 

наклон (анг. Slope), а пересечение с осью y (анг. Y-intercept) происходит выше, чем 

у непалатализованных согласных; 

2) F2 локусы лит. палатализованных согласных расположены в верхней 

части координатной плоскости, F2 локусы лит. непалатализованных согласных – в 

нижней части; 

3) F2 локусы лит. палатализованных согласных размещены компактно, F2 

локусы лит. непалатализованных согласных – просторно, занимают большую 

часть координатной плоскости; 

4) лит. палатализованные согласные объединяет общий дополнительный 

артикуляционный компонент (подъём средней части языка к твёрдому нёбу), 

каждому лит. непалатализованному согласному присуща отдельная основная 

артикуляция; 
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5) лат. палатальные согласные в координатной плоскости занимают 

самые крайние позиции ([ʝ, ɟ] в зоне звонких, [c] – в зоне глухих); 

6) F2 локусы лат. палатальных согласных не достигают лит. 

палатализованных велярных [kj] и [gj] из-за отсутствия оппозиции по 

палатальности в латышском языке. 

Фонологический взгляд на балтийские языки. Как в литовском, так и в 

латышском языках реализуются следующие фонологические оппозиции [23; 16, с. 

19]: 

• Модальные оппозиции – противопоставление согласных по способу 

артикуляции, напр.: лит. sakai ʻ(ты) говоришьʼ – takai ʻтропинкиʼ, nagai ʻногтиʼ – 

ragai ʻрогаʼ; лат. māja ʻдомʼ – vāja ʻслабаяʼ; 

• Локальные оппозиции – противопоставление согласных по месту 

артикуляции, напр.: лит. maras ʻчумаʼ – naras ʻводолазʼ, burti ʻгадатьʼ – durti 

ʻпроткнутьʼ; лат. bulta ʻстрелкаʼ – gulta ʻкроватьʼ, lasi ʻчитайʼ – laši ʻлососиʼ; 

• Оппозиции по звонкости, напр.: лит. kalva ʻхолмʼ – galva ʻголоваʼ, tu ʻтыʼ – 

du ʻдваʼ; лат. būt ʻбытьʼ – pūt ʻгнитьʼ, duša ʻдушаʼ– tuša ʻтушьʼ; 

• Оппозиции по палатализации: в литовском языке контрастируют 

непалатализованные и палатализованные согласные (вторичная палатализация), 

напр.: gulu ʻ(я) ложусьʼ – guliu ʻ(я) лежуʼ, baisu ʻстрашноʼ – baisiu ʻстрашнымʼ; в 

латышском языке – палатальные и непалатальные согласные (первичная 

палатализация), напр.: ļipa ʻгубаʼ – lipa ʻлезетʼ, ziņa ʻсообщениеʼ – zina ʻзнаетʼ [16, 

с. 19]. В отличие от литовского языка, оппозиция по палатальности не входит в 

фонологическую систему консонантов латышского языка [14, с. 75–79]. 

Палатализация является главным признаком, разделяющим консонантные 

системы балтийских языков. Консонантная система латышского языка очень 

близка ядерной системе И. Мэддисона [1980] (20 фонем, в латышском – 26 фонем), 

т. е. это малая система. Консонантная система литовского языка расширила свой 

ядерный состав благодаря палатализации – это сравнительно большая система (45 

фонем). 

Пиетро Умберто Дини в своей монографии „Балтийские языки“ прогнозирует 

будущее балтийских языков [6, с. 577]. Он пишет, что, как и во всех 

индоевропейских языках, в литовском и латышском языках происходит процесс 

структурных изменений: сдвиг агглютинативный → синтетичный → 

изолирующий язык. Он замечает, что эти процессы в литовском языке происходят 

медленнее, чем в латышском и что в настоящее время литовский язык является 

самым консервативным (особенно по морфологии) из всех современных 

индоевропейских языков. По мнению Дини, непрерывно происходит 
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непрерывное сближение литовского и латышского языков (напр., ударение 

перемещается на первый слог). Наши исследования не подтверждают последней 

мысли: звуковой строй современных балтийских языков с точки зрения синхронии 

остаётся разным. 
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УДК 81’373.232.1:81’42 

Зінаїда Пахолок 

ЛІНГВО-ІСТОРИЧНА СКЛАДОВА ПРІЗВИЩА ДОМОНТОВИЧ 

У сучасній ономастиці під прізвищем розуміють вид антропоніма, який є 

спадковим власним іменуванням людини та членів її родини «не менше як в трьох 

поколіннях» [15, c. 29], що застосовується в офіційних сферах. 

На українському ґрунті термін «прізвище» фіксувався пам’ятками ХVI ст., 

проте тільки на межі ХVIІІ–ХІХ ст. він набув свого теперішнього значення й 

передається від чоловіка дружині та від батька дитині [19, c. 494]. 

Основний шлях становлення прізвищ полягав у зміні існуючих іменувань: 

особових імен; вуличних, неофіційних назв – прізвиськ; імен по батькові [15, 

c. 28; 19, с. 495]. Точна дата будь-якого перетворення відсутня, оскільки цей 

процес відбувався з плином часу поступово для носіїв імені та їх оточення. 

Лінгвістичний аналіз прізвища має містити розгляд етимології, яка базується 

на історичних джерелах; семантики; морфологічної структури. 

Етимологія прізвища Домонтович пов’язана з двома версіями його носіїв. 

Згідно з першою, Домонтовичи (разом із Дашковичами і Путивльськими) – 

відгалуження князівського роду Глинських. Друга версія ґрунтується на імені 

середньовічного святого князя Даумантаса (лит. Daumantas; 1227– 

20.V(02.VІ.).1299).  Після   вбийства   першого   короля   Литви   Міндаугаса  (лит. 

Mindaugas; бл. 1203–1263) Даумантас поїхав до Пскова і став видатним державцем 

Псковського князівства (1266–1299). У російський традиції його називали Довмот 

або Домант, а після хрещення Тимофій. Він «родоначальник князів Домонтов і 

дворян Домонтовичів, Домантовичів» [8, c. 77]. 

Більшість існуючих джерел вказують на Івана Домонтовича (1612–1683) борця 

за права селян, козака Слабинської сотні Чернігівського полку, а на схилі літ 

генерального судді (1668–1681), як на першого відомого представника роду [16, с. 

6; 13, с. 434; 12, с. 444]. Про нащадків й однофамільців видатної особистості 

українського шляхетсько-козацького роду ХVII ст. гербу «Остоя» йдеться у 

генеалогічній розвідці В. Л. Модзолевського [13, c. 434–450], яка 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D1%96
https://ru.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BC%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1299_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1203
https://uk.wikipedia.org/wiki/1263
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обіймає хронологію з ХVІІ по ХІХ ст., фіксуючи понад 11 родів, більше сотні 

носіїв цього прізвища чоловічої статі з широкою географією розселення. 

Серед уславлених носіїв цього прізвища В. В. Домонтович (1809–1869) – 

нащадок старовинного князівського роду, учасник Російсько-турецької війни 

1828–1829 рр. і європейських кампаній, Георгіївський кавалер [13, c. 447], який, 

будучи артилеристом, прослужив в армії 35 р., із них 15 – воював у «гарячих 

точках» на Кавказі, у 1859 р. брав у полон ватажка кавказьких горців Шаміля 

(1798–1871); дослужився до генерал-майора. В. В. Домонтович не був обділений 

літературним хистом: експромтом писав вірші, нариси, гумористичні оповідання, 

які дарував друзям і знайомим. Усі твори залишилися ненадрукованими, крім 

одного. У 1832 р. у журналі «Гірлянда» (Ч. 3, кн. 1) В. В. Домонтович опублікував   

вірш   «Что   поешь,   краса-девица?»   [20,    c. 242–243],    згодом О. О. Аляб’єв і 

О. Є. Варламов створили романси на ці слова. 

Знаменитою представницею роду є також О. М. Коллонтай, дівоче прізвище – 

Домонтович (1872–1925) – учасниця подій 1905–1907 рр. і 1917 р., народний 

комісар. Свої публіцистичні та художні праці, крім повісті «Жінка на переломі» 

[7], підписувала прізвищем чоловіка В. Л. Коллонтая (1867–1917). Була першою у 

світі жінкою-послом, дипломатичну місію у 1923–1945 рр. виконувала в Норвегії, 

Мексиці, Швеції [4, c. 455]. 

З литовським іменем донині в Україні пов’язане с. Домантове Золотоніського 

району Черкаської області, яке відомо з давніх-давен під назвою Домонтове. 

Перша згадка про нього належить до 1535 р., а засновниками вважаються князі 

Домонти [11, c. 336]. 

А. П. Непокупний вказав на згадку про с. Домонтове у пам’ятках 1536 р. та 

носіїв імен Иванъ Домонтовєцъ та Яцъко Домонътовєцъ в «Реєстрі Війська 

Запорізького» [14, с. 431], яка свідчила про назву мешканців місцевості, 

співвіднесену з топонімом Домонтове. Однак, крім названого джерела, ці форми 

ніде більше не були зафіксовані. 

Давні литовські та балтійські власні імена почали вивчатися в Литві з  першого 

десятиліття ХХ ст.  [21,  c.  15].  Серед  ґрунтовних  публікацій  стаття  К. Буги, 

присвячена слов’яно-балтійській етимології, в якій знаходимо таке потрактування: 

«Daug-mantas и Daumantas (m из gm) ‘много мутящий’, 

*Wielemąt, Mantautas из *Manti-tautas ‘мутящий народ’ (ср. друс. Мути-жир и лт. 

Manti-gáila)» [3, c. 191]. Як бачимо, в імені міститься негативна оцінка. 

Литовські лінгвісти ХХІ ст. пояснюють Daumantas як dau- (з лит. daug) – 

‘багато’ [21, c. 116] і mant-us (з лит. sumanus) – ‘розумний’ [21, c. 114], тобто ‘дуже 

розумний. Зрозуміло, що в такому поясненні відображена позитивна 
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оцінка. 

Стосовно імені Domantas автори «Етимологічного словника литовських 

власних імен» подають таке тлумачення do- (з лит. do-tas, do-vis, davimas) – 

‘маючий’ [21, c. 125] і mant- (з лит. sumanus) – ‘розумний’ [21, c. 114], тобто 

‘маючий розум’. 

Різні за формою імена Domantas і Daumantas у добу середньовіччя, коли 

литовські пам’ятки були відсутні, можуть бути взаємопов’язаними, відображаючи 

передачу одного і того ж литовського імені в різних мовах (латині, 

церковнослов’янській, німецькій, французькій, італійській тощо). Ці давні 

литовські імена мають двоскладову структуру і відсутність єдиного підходу до їх 

тлумачення. 

Існує третя версія значення антропоніма Довмонт – «язичницьке ім’я в 

перекладі означає ʻвістря меча’» [8, c. 14, 77]. 

Про історію побутування литовського імені Domantas, запозиченого росіянами, 

свідчив С. Б. Веселовський, занотувавши у довіднику серед власних імен, 

прізвиськ та прізвищ Південно-Східної Руси XV–XVII ст. два приклади: 

«Домант, боярин, Новгород; Иван Домантов, крестьянин, 1496 г., Обонежье» [5, 

c. 98]. Якщо перший є власним ім’ям давнього литовського князя Domantas із 

відкинутим –as, як чужеродним елементом, то друге має компонент -ов, який 

дотепер сприймається як виразно російський [17, c. 16]. 

У часи домосковської Руси перетворення власного імені або прізвиська в 

родове відбувалося за допомогою старослов’янського суфікса -ич, яким 

позначалися князівські роди: Ольговичи, Рогволдовичи; богатирі: Волгович, 

Чурилович; бояри: Кучковичи, Яруновичи [10, c. 31–32]. Наприкінці ХVI ст. 

суфікс став надзвичайною нагородою, оскільки Петро І вказував, кого слід із ним 

писати. Так само вчиняли з іноземними прізвищами на знак пошани до їх носіїв, 

однак «в тих випадках, де Москва могла діяти без побоювання, вона в скороченні 

родових прізвиськ намагалася висловити приниження підвладних їй осіб, – 

зазначав російський публіцист Є. П. Карнович, – під кінець ХVII століття, гетьмана 

Самойловича писали тільки Самойлов; інші малоросійські прізвища, наприклад: 

Мокрієвіч, Домонтович, Якубович, Міхневич ставали під пером московських 

приказних Мокрієв, Домонтов, Якубов, Міхневич» [10, c. 35–36]. 

В українців прізвище Домонтович із суфіксом, що надавав патронімним 

утворенням відтінку пошани, було відоме в козацьку добу серед «вихідців з 

Черкащини і Київщини (це були осередки козацтва тут жило багато старих козаків, 

які мали особливі заслуги в козацькому війську)» [1, c. 427]. 

Прізвище Домонтович вважаємо козацько-шляхетським отпатронімним 
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прізвищем, похідним від давнього литовського імені Домонт, яке за формою є 

юкстапозитою, оскільки утворено з двох слів. На слов’янському ґрунті 

запозичений антропонім зазнав структурних змін з появою суфіксів і зміною 

семантики. З’явилося нове прізвище, яке вказувало на батька або діда названої 

особи. 

Сучасний етимологічний словник українських прізвищ наводить дві форми 

побутування Домонтович і Домантович [9, с. 252], натомість ані в російському 

[18], ані в білоруському [2] відповідних словниках таке прізвище не фіксується. 

Цей факт свідчить про зміну території функціонування антропоніма, який був 

запозичений через посередництво російської мови, на той час державної, в 

українську. 

Прізвище Домонтович було обрано в якості псевдоніма двома українськими 

письменниками початку ХХ ст. М. О. Злобинцем (1883–1937) і В. П. Петровим 

(1894–1969) [6, с. 145], які усвідомлювали його литовське походження і 

пов’язували з реальними носіями, котрі мали звитяги у минулому. 
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Надія Ількевич 

БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ 

ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ ДЛЯ ЮНАЦТВА 

Основна особливість сучасного інформаційного простору – наявність можливості 

доступу у будь-який час, незалежно від місця розташування до соціально значущої 

інформації за посередництвом системи інформаційних комунікацій. Бібліотека, як 

інформаційний, культурний, освітній заклад, посідає особливе місце у цій системі. У 

дистанційному бібліографічному обслуговуванні принципово важливою є можливість 

використання різноманітних інформаційних ресурсів бібліотеки не лише зареєстрованим 

користувачам (за потреби, зареєструватися можна on-line), але будь- кому без часових, 

статусних та територіальних обмежень. 

Сучасна бібліотека – це інформаційний центр, який, використовуючи інформаційно- 

комунікаційні технології (ІКТ), обслуговує користувачів як у локальному, так і у 

віддаленому режимі й надає їм широкий комплекс послуг. 

Інтегрований індивідуальний сервіс, насамперед дистанційний, стає головним 

напрямом діяльності бібліотеки. Багатство фонду, широкий доступ до інтернет- 

ресурсів і розвинуте дистанційне індивідуальне інформаційне обслуговування – три 

головні чинники, які зміцнюють життєздатність бібліотеки в сучасних умовах [3, с. 12]. 

У своїй діяльності Волинська обласна бібліотека для юнацтва (ВОБЮ) постійно шукає 

шляхи і можливості задоволення інформаційних запитів сучасних користувачів, 

трансформуючи бібліографічну діяльність на базі інформаційних технологій. 

Формуванню сучасної системи бібліографічного обслуговування ВОБЮ сприяла 

повна автоматизація бібліотечно-бібліографічних процесів на платформі використання 

програми «УФД/Бібліотека» та використання власного сайту (http://vollibr.org.ua/) для 

інформування про документні ресурси, в т. ч. електронні ресурси власної генерації: 

бібліографічні БД, зокрема електронний каталог; повнотекстові ресурси; віртуальні 

книжкові виставки, буктрейлери; вебліографічні видання тощо; реклами 

бібліографічних послуг та видань. 

Індивідуальне довідкове та інформаційне бібліографічне обслуговування 

здійснюється через електронну пошту (voub@ukr.net). Переважно це – замовлення 

бібліографічних списків друкованих та електронних видань до написання наукових 

робіт; для фахової практичної діяльності педагогічних працівників, вихователів, 

http://vollibr.org.ua/
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необхідності, віддаленим користувачам надається послуга електронної доставки 

документів. 

Автоматизація бібліографічних процесів та якісний склад бібліотечних фондів 

дозволяє здійснювати комплексне бібліографічне обслуговування окремих закладів 

освіти. Результатом творчої співпраці із колективом Луцького відділу Старопольської 

Вищої Школи в Кельцах є складання електронних списків літератури до усіх навчальних 

програм, забезпечення ними через мобільні пристрої студентів, регулярне проведення 

занять з дотримання принципів академічної доброчесності, застосування гарвардського 

стилю оформлення наукових робіт тощо. 

Чітко організована система дистанційного бібліографічного обслуговування дає 

можливість на підставі договору про творчу співпрацю організовувати дистанційне 

навчання шкільних бібліотекарів – слухачів Волинського інституту післядипломної 

педагогічної освіти. Протягом навчання слухачі знайомляться з лекційним матеріалом, 

підготовленим фахівцями бібліотеки, рекомендованою літературою з інтернет-джерел, 

одержують від бібліотеки робочі списки літератури за заявленою темою, індивідуальні 

консультації, готують малі форми бібліографічних видань, і одержують аналіз усіх 

допущених помилок. Головна ж мета такого навчання – вироблення навичок пошуку 

інформації на сайтах бібліотек, вміння працювати з каналами комунікації, використання 

ІКТ в популяризації книги і читання. 

Показником успішності бібліографічної інтернет-діяльності є кількість дистанційних 

користувачів бібліотеки. Лише протягом дії карантину на період коронавірусу в квітні 

2020 р. дистанційно зареєструвалося 29 нових користувачів, виконано 53 індивідуальних 

дистанційних замовлення різного роду. Змінюється і характер запитів користувачів, коли 

маючи змогу самостійно працювати з величезними масивами інформації та текстів, ті 

шукають в бібліотечних співробітниках насамперед експертів з добору та компетентної 

класифікації матеріалів. Тож, зростає роль бібліотекаря як провідника, медіатора між 

повнотекстовим зібранням та кінцевим користувачем [1]. Зростає значення і віртуальної 

консультаційної функції бібліотеки. 

Формування цифрової культури, підвищення комп’ютерної грамотності, фаховий 

рівень працівників бібліотек, дотримання принципів академічної доброчесності, 

постійний розвиток мобільних пристроїв передавання інформації створюють умови 

кваліфікованого бібліографічного обслуговування масового віртуального читача. 
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УДК 027.5(477.82) 

Алла Єфремова 

ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ ДЛЯ 

ЮНАЦТВА 

Стрімкий розвиток інформаційних, інформаційно-комунікаційних технологій змінив 

вимоги до організації діяльності бібліотек. Трансформація Волинської обласної 

бібліотеки для юнацтва відбувається шляхом зміни її інформаційних функцій, в першу 

чергу, створюються власні бази даних, організовується потужна електронна бібліотека, 

надається доступ до національних і світових комп’ютерних мереж. Зміни, що 

відбуваються в бібліотеці, потребують пошуку нових креативних форм роботи, 

спонукають до модернізованого вирішення питань та освоєння сучасних напрямів 

бібліотечної діяльності. Саме проєктна робота є тією рушійною силою інновацій, яка 

дозволяє генерувати та втілювати в життя нові ідеї, здійснювати трансформацію 

книгозбірні. Проєкт – це поєднання послідовних, цілеспрямованих, взаємопов’язаних 

дій, спрямованих на досягнення чітко визначеного результату в умовах обмеженого 

проміжку часу і коштів. Проєктна діяльність – це керовані зміни вихідного стану об’єкту, 

на які потрібні час, фінансові витрати, певні ресурси [1, с. 6–7]. 

Сьогодні вже немає потреби доводити, наскільки важлива для бібліотеки участь у 

різних професійних і грантових конкурсах. У першу чергу, це можливість одержання 

додаткових фінансових засобів, активізації творчості, підвищення професійного рівня. 

Крім того, використання програмно-проєктної діяльності дозволяє сконцентрувати увагу 

на найбільш насущних проблемах, виділяти й розвивати головні напрямки діяльності. 

Саме завдяки проєктній діяльності та тривалій тісній співпраці з IREX бібліотека 

реалізувала ряд міжнародних проєктів. У 2019 році директором спільно з трудовим 

колективом, було прийнято рішення про введення в науково-методичному відділі посади 

головного бібліотекаря з питань проєктної діяльності. 

У 2020 році Волинська обласна бібліотека для юнацтва стає учасницею проєкту 

«Твори культуру: бібліотечні інноваційні послуги», що реалізується всеукраїнською 

громадською організацією Українська бібліотечна асоціація за підтримки 

Європейського Союзу (програма Дім Європи). Партнери проєкту: Публічні бібліотеки м. 

Орхус (Данія) та Білоруська бібліотечна асоціація. 

Основна мета проєкту – навчити бібліотекарів створювати інноваційні послуги в 

бібліотеках з використанням спеціальної методології «Дизайн-мислення для бібліотек», 

що розроблена Публічною бібліотекою м. Чикаго (США) та Публічними бібліотеками м. 

Орхуса (Данія) за підтримки Фонду Білла та Мелінди Гейтс. На конкурс надійшло 103 

заявки з усіх областей України. За результатами технічного відбору та оцінки 

незалежними експертами, відібрано 33 заявки, з яких 26 бібліотек-учасниць з України 

https://ula.org.ua/
https://houseofeurope.org.ua/
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та 7 – з Білорусії. На перших етапах проєкту відбулися установчі вебінари та двотижневе 

навчання у м. Києві за участю датських та українських тренерів. 

Бібліотека комунікаційно співпрацює з бібліотечними установами сусідніх держав, 

зокрема налагоджено контакти з навчальними закладами Польщі. 

Проєкт    «Помічник    патрульного»    започаткований    громадською  організацією 

«Молодіжна Платформа», Патрульною поліцією Волинської області, Волинською 

обласною бібліотекою для юнацтва на базі КЗ «Луцька загальноосвітня школа (ЗОШ) І- 

ІІІ ступенів № 17 Луцької міської ради». Фінансується проєкт «Неурядовою організацією  

«Сучасний  Формат»,  обласною  молодіжною  громадською організацією 

«Волинський Інститут Права», в рамках підтримки громадських ініціатив випускників 

курсу «Громадянська освіта для молодіжних працівників», що здійснюється за 

підтримки ПРООН та Міністерства закордонних справ Данії. Бюджет проєкту 54 тис. 

грн. Мета – сприяти створенню безпечного середовища в школі №17, налагоджуючи 

тісну співпрацю та взаємну довіру між молоддю Луцької ЗОШ №17 і  правоохоронцями, 

шляхом розробки та реалізації із школярами навчальної програми факультативу 

«Помічник патрульного», а також проведення спільно з учнями і патрульною поліцією 

Волинської області ряду загальношкільних заходів. 

Цікавим для молодих є Міжнародний проєкт «Піраміда книг» (польською мовою 

«Piramida Ksążek») – міжнародний проєкт із серією інтернетових занять, що 

впроваджуються у співпраці вчителів та бібліотекарів Центру підготовки вчителів 

Публічної педагогічної бібліотеки м. Коніна Республіки Польща (CDN Publiczna 

Biblioteka Pedagogiczna w Koninie) та Волинської обласної бібліотека для юнацтва, ЗОШ 

№17 міста Луцька від України. Завдання проєкту – популяризувати читання серед 

молоді, залучати школярів обох країн до полікультурної діяльності та знайомити з 

польською та українською літературою. Активними та пізнавальними були скап- 

спілкування на теми: «Поезія: вірші Юліана Тувіма», «На перехресті світів – народна 

казка», «Книги поп-ап» тощо. 

Започатковано Міжнародний проєкт телеконференція скайп-спілкування між учнями 

школи №16 м. Щецин (Республіка Польща) та ЗОШ № 19 (м. Луцьк) про культуру і 

літературу Польщі та України. 

Реалізація програм та проєктів на сьогоднішній день як кращий спосіб заявити про 

себе, підвищити престиж бібліотеки, підкреслити її роль і значимість в регіональному 

співтоваристві. Мета кожного представленого на конкурс проєкту  залучення 

додаткових фінансових ресурсів, отримання фінансової підтримки на реалізацію 

конкретної бібліотечної діяльності. 

Бібліотекарі, завдяки проєктній роботі, інформують про документи з 

найрізноманітніших напрямків сучасного виховання молоді, збагачують діяльність 

бібліотеки з питань краєзнавства, сприяють глибшому пізнанню місцевої історії, 
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ознайомленню з визначними постатями та особистостями Волинського краю [2]. 

Колектив Волинської обласної бібліотеки для юнацтва  творчий, досить креативний 

та модернізований, завдяки проєктній діяльності, вбачає свою місію і завдання в тому, 

щоб не досягати навчально-виховних, культурно-просвітницьких цілей самотужки, а 

залучати до цього процесу нових користувачів, популяризувати щоденно бібліотеку і 

книгу. 
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УДК 659.4:004 

Дмитро Коваль 

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ У СУЧАСНІЙ 

PR-ДІЯЛЬНОСТІ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ 

На сучасному етапі розвитку суспільства вплив PR в Інтернет-просторі  на аудиторію 

є значним та інтенсивно обговорюється в наукових колах. Одним із найбільших 

викликів, пов’язаних із технологіями PR, є стрімкий розвиток соціальних мереж, які ще 

називають Web 2.0. Соціальні медіа охоплюють вебсайти, соціальні мережі, а також 

користувацькі контентні спільноти, зокрема YouTube тощо. Залежно від цілей і 

платформи діяльність PR може бути не лише позитивним чинником у розвитку 

рекламних технологій, а й носити негативний характер [1, с. 315]. 

Динамічні світові процеси стали ще одним викликом для PR-фахівців та великих PR-

компаній, оскільки їхня діяльність зорієнтована на спілкування з різними групами 

стейкхолдерів. Нині використовують різноманітні маркетингові засоби та інструменти 

передачі інформації визначеній аудиторії. Одним із найбільш розповсюджених каналів 

комунікації є Інтернет. Усесвітня мережа має подібний механізм, властивий дії натовпу, 

і тому неправильно скерована інформація може бути реалізована в некеровані ніким 

структури. Така особливість Інтернету дає сприятливе середовище для того, щоб 

грамотно створене повідомлення поширювалося самостійно й не вимагало значних 

матеріальних затрат на його підтримку. 

Сучасні технології Інтернету дають можливість фокусувати вплив на конкретну 

вузькопрофільну цільову аудиторію, в якій зацікавлена організація, виділяти підгрупи у 

цільовій аудиторії для складання більш персоналізованих PR-звернень, ураховувати 

індивідуальні особливості та характеристики кожного відвідувача мережі (використання 

мережевої розсилки). Для PR важливе виділення цільової аудиторії, оскільки її наявність 

дає змогу побудувати комунікацію максимально ефективно і швидше досягти 

поставленої мети. Комунікаційні зв’язки завжди будуються краще, 

https://www.youtube.com/watch?v=%20HNJZs%20BdG_gc&feature%20=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=%20HNJZs%20BdG_gc&feature%20=youtu.be
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якщо є чітке уявлення про реципієнта, зокрема про його переконання, знання, цінності, 

можливі реакції на надіслане йому повідомлення. 

Нині розвиваються напрями, які змінюють завдання, що виконують PR-фахівці, і тим 

самим спонукають стейкхолдерів до більшої обізнаності та технологічності в Інтернет-

середовищі. Здебільшого ці зміни є результатом нових Інтернет-технологій, які швидко 

отримують широке визнання серед користувачів Інтернету та стають новими PR-

платформами. До таких напрямів належать блоги, дискусійні форуми, RSS- канали (Rich 

Site Summary, який інколи називають «стрічкою», «веб-стрічкою» або 

«каналом»), підкастинги, пошукова оптимізація (SEO – search engine optimization) [3]. 

Іншою перевагою є багатофункціональність PR. Добре підтримуваний та 

привабливий вебсайт компанії може компенсувати негативну рекламу в Інтернеті від 

потенційних клієнтів. Співробітники PR можуть використовувати вебсайт компанії для 

спілкування з громадськістю, споживачами та представниками інших засобів масової 

інформації. Вебсайти використовують також для ведення бізнесу або рекламування 

певного продукту, надаючи очікувану інформацію споживачам [2, с. 85]. Співробітники 

PR керують більшістю елементів нових медіазасобів, розмістивши їх на вебсайті 

компанії. 

Основним недоліком сучасних інтернет-технологій – це можливість поширення 

негативної, неправдивої інформації та керування нею для особистих цілей. Інтернет 

створив більш вимогливих споживачів і дає змогу незадоволеним користувачам 

висловлювати свої претензії. Недостатня або неправильна інформація часто спричиняє 

невдоволення споживачів. Багато хто з них також очікує індивідуальну взаємодію для 

підтримки клієнтів та просування продуктів. 

Іншим недоліком PR є ускладнення рекламних медіазасобів. Нові медіа охоплюють 

безліч ресурсів та синхронізують електронну пошту, вебсайти, блоги, вірусні 

відеоролики та вебрансляції. Щоб зберегти громадську думку позитивною, PR-фахівці 

повинні контролювати кожен із цих елементів. Громадськість та компанії, які 

конкурують, також можуть створювати та управляти багатьма новими медіаелементами, 

а PR-професіонали повинні постійно сканувати інформацію в Інтернеті та захищатися 

від негативної онлайн-реклами. 

Отже, Інтернет є цілком новим середовищем для зв’язку та спілкування, яке 

відрізняється від звичних комунікацій та засобів масової інформації. Розвиток Інтернет-

комунікацій створює нові можливості для PR за рахунок глобальності, інтерактивності, 

оперативност. Можливості Інтернету вимагають адаптації старих або розроблення нових 

PR-технологій та спричиняють ефективне використання їх у PR- діяльності. 

Список використаних джерел: 
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Надія Конон 

БІБЛІОТЕКА ЯК ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОСЕРЕДНИК ОБ’ЄДНАНОЇ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

Як підкреслює генеральний директор Національної бібліотеки України імені 

Ярослава Мудрого Т. Вилегжаніна: «всіма засобами слід привертати увагу членів 

спільнот до діяльності бібліотек, їх важливої ролі в суспільному житті, починаючи з 

найпростішого, наприклад установлення дорожніх вказівників до місцезнаходження 

книгозбірень, світлових вивісок, реклами. Безумовно, проблема присутності публічних 

бібліотек у громадському просторі не вичерпується оформлювальними засобами, однак 

треба з чогось починати» [2, с. 4]. 

Привабливий зовнішній вигляд приміщення, його інтер’єр, площа, планування, 

місцезнаходження, фонди, технічне оснащення, програмне забезпечення, швидкість 

технологічних процесів, зручність користування сайтом, персонал, його кваліфікація, 

логотипи, гостинність  внутрішні фактори бібліотеки, стимули сучасного бібліотечного 

сервісу, організації діяльності закладу, популярності та заохочення до відвідування. 

Л. Савенко наголошує, що «вміння креативно мислити, публічність, присутність у 

соціальних мережах дозволяє працівникам бібліотеки постійно розширювати коло 

друзів, генерувати нові ідеї, реалізовувати спільні проекти. Завдяки наполегливій праці 

досягається такий рівень популярності колективу бібліотеки, коли не бібліотекарі 

шукають партнерів, а потенційні партнери і, головне, молодь приходять із пропозиціями 

до бібліотеки» [4, c. 8–9]. 

Бібліотека залежить не тільки від цих чинників, а й від зовнішнього середовища. 

Учений, фахівець з  міжнародного  маркетингу,  автор  книги  «Основи  маркетингу»  Ф. 

Котлер вважає, що зовнішнє середовище будь-якої організації, установи, підприємства 

складається з шести основних факторів: демографічних, економічних, природних, 

науково-технічних,  політичних  і  факторів  культурного  середовища  [3,  с. 114]. 

Зовнішні фактори впливу – це умови і чинники, котрі бібліотека не може змінити, але 

повинна постійно враховувати у своїй діяльності. Вплив зовнішнього середовища значно 

зростає в умовах децентралізації влади в Україні, створення ОТГ, реформування 

бібліотечної справи. Адміністративно-територіальна реформа в нашій країні триває вже 

http://smallbusiness.chron.com/positive-
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п’ятий рік. За цей час, а саме з 25 жовтня 2015 р. по грудень 2019 р. створено ряд ОТГ, 

які отримали нові повноваження, ресурси, а з ними можливості зростання рівня якості 

життя та надання послуг, їх ключовим завданням є заохочення громад до 

самомобілізації, орієнтації на місцевий розвиток, пошук та використання наявного 

потенціалу. 

Одним із основних завдань реформи є сталий розвиток, орієнтований передусім на 

людину та покращення якості її життя, забезпечення комфортного культурного 

проживання. Високий інтелектуальний рівень жителів у майбутньому має забезпечити 

конкурентоспроможність громади. 

Бібліотека є складовою громади, центр задоволення потреб громадян у публічній 

інформації, формування в них інформаційних мотивів, інформаційний посередник між 

владою та громадою, осередок популяризації книги та читання, соціокультурний центр 

тощо. 

Рішення  про організацію мережі  бібліотек  у населених пунктах спроможної 

територіальної громади приймає сама громада, адже вони фінансуються з місцевого 

бюджету. Разом з тим зростає громадська відповідальність за організацію та діяльність. 

Інформаційні ресурси бібліотеки є важливим стратегічним потенціалом місцевої 

громади та основою покращення різних сфер життя людини, тому турбота керівництва 

ОТГ про бібліотеку є одночасно турботою про духовний, інтелектуальний і 

матеріальний розвиток жителів будь-якого населеного пункту. 

Децентралізація створює нові виклики і ризики для публічних бібліотек. Рівень 

розвитку бібліотек  провідний фактор, що впливає на загальнокультурний та освітній 

рівень населення. Великий вплив на організацію, розвиток та становлення бібліотек має 

законодавчо-правовий фактор, тобто правове поле, в якому сьогодні відбувається 

реорганізація діяльності книгозбірень. 

Сформована в Україні система законодавчих та нормативно-правових актів визначає 

цілі, завдання та основні параметри організації діяльності бібліотек. Місцевим громадам 

надано нові повноваження. Тому в процесі реорганізації бібліотек в ОТГ, варто 

дотримуватись узгоджень законодавства України у сфері адміністративної реформи із 

законодавством України у сфері культури та бібліотечної справи. 

Сформована раніше система законодавчих та нормативно-правових документів 

змінюється відповідно до потреб суспільства. Рішення про організацію мережі, її статус 

(централізована бібліотечна система, центральна бібліотека, публічна бібліотека, окремі 

бібліотеки) приймаються органами місцевого самоврядування із урахуванням соціально-

економічних, національних, культурно-освітніх і виробничих потреб громад та 

відповідно до законодавства і державних соціальних нормативів. 

Хоча ОТГ і надано право самостійно приймати рішення, щодо створення на своїй 

території мережі установ та організацій, але має бути і базис, тобто мінімальні 
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нормативи, стандарти, індикатори контролю, визначені основні напрями та перелік 

обов’язкових послуг, котрі надаються бібліотекою. 

Кінцевою метою спільної роботи бібліотеки та ОТГ буде: 

 не виживання закладів культури в скрутних економічних умовах, а розвиток, 

самовдосконалення, визначення принципів роботи бібліотеки при децентралізації з 

використанням наявного культурного та ресурсного потенціалу; 

 оскільки громади будуть брати участь у загальнолюдському русі збереження та 

розвитку культурного надбання, бібліотеки зініціюють та підтримують відповідні заходи 

у своїх громадах: проведення для громади креативних заходів, що сприятиме 

згуртуванню активних мешканців, появі нових ініціатив, формуванню та розвитку 

туристичної привабливості території; 

 бібліотека є важливою складовою інфраструктури ОТГ, вона поступово перейде 

від роботи у форматі «книгосховища» до формату «інформаційно-культурний центр». 

Яскравим індикатором роботи бібліотеки стане її насичення інформаційними 

технологіями; 

 формування ресурсної бази розвитку культури, удосконалення професійних 

навичок, принципів оновлення кадрів у сфері культури громади, безперервне навчання 

фахівців за рахунок грантів та коштів безпосередньо громади; 

 активна участь у проєктній діяльності, запровадження креативних інноваційних 

сучасних бібліотечних форм роботи, що зацікавлять, повернуть втрачених відвідувачів 

та нових користувачів до бібліотечних закладів. 

«Трансформаційні зміни в бібліотеках базуються також на активізації проєктної 

діяльності, залученні спонсорських коштів для впровадження інновацій, розширенні 

партнерських зв’язків. Палітра проєктів, реалізованих бібліотеками регіону, 

різноманітна. Саме впроваджені проєкти є яскравим показником змін. Серйозні 

зрушення в матеріально-технічному оснащенні, освоєнні новітніх технологій, об’єднанні 

громади навколо бібліотек демонструють проєкти, що втілюються за програмою 

«Бібліоміст» [1, с. 19]. 
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УДК 027.5:614.46 (477.82) 

Олена Кушпетюк 

КАРАНТИН: ІННОВАЦІЙНІ СЕРВІСИ БІБЛІОТЕК (НА ПРИКЛАДІ 

ВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ОБЛАСНОЇ УНІВЕРСАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ 

БІБЛІОТЕКИ ІМЕНІ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ) 

Реалії сьогодення у вигляді епідемії коронавірусу поставили бібліотечні установи 

України у ситуацію швидкого реагування і розвитку онлайнових сервісів. Бібліотеки 

закрилися на карантин, а їх користувачі, з об’єктивних причин, віддали перевагу 

дистанційному пошуку необхідної інформації. 

Розглянемо діапазон послуг та ресурсів, які пропонує своїм читачам Волинська 

державна обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени Пчілки (далі – ВДОУНБ 

ім. Олени Пчілки). На виконання розпорядження голови Волинської обласної державної 

адміністрації від 11.03.2020 р. №131 «Про запобігання поширенню на території області 

коронавірусу COVID-19» бібліотека призупинила обслуговування користувачів з 17 

березня 2020 року. 

За таких умов і для бібліотеки, і для користувачів, важливою є ефективна робота 

бібліотечного вебсайту. Адже вебсайт є тим інструментом, через який бібліотека 

здійснює інформування та довідково-інформаційне обслуговування користувачів, а 

також надає цілодобовий доступ до інформаційних ресурсів. Тому, не виходячи з дому, 

у користувачів є можливість отримати необхідну інформацію, а бібліотека таким чином 

має можливість підвищити свій рейтинг та поширити інформацію про свою діяльність. 

Вебсайт ВДОУНБ ім. Олени Пчілки – це сучасний інформаційний канал, який надає 

віддаленому користувачеві можливість ознайомитися зі структурою, каталогами і 

базами бібліотеки, отримати інформацію про ресурси та послуги, тут розміщено назви 

розділів з декількома тематичними інформаційними рівнями: «Головна»; «Електронний 

каталог»; «Віртуальна довідка», «Видання»; «Про нас»; «Запис онлайн»; «Знаменні дати 

2020»; «Публічна інформація» [1]. 

Розділ «Головна» – це обличчя вебсайту. На цю сторінку користувач потрапляє, 

зайшовши на сайт. Вона відкриває найважливішу, найсвіжішу інформацію про поточну 

діяльність бібліотеки: пропонує відвідувачу ознайомитись з постійнодіючими 

проєктами, книжковими тематичними виставками, презентаціями нових книг, а також з 

конкурсами та іншим. Цим створюється перше враження про сайт та про бібліотеку в 

цілому, формується її імідж у відвідувачів, а також вирішується інформування про події, 

заплановані в бібліотеці [2, с. 18]. Саме у цьому розділі для своїх віддалених 

користувачів на період карантину працівники книгозбірні пропонують низку онлайн- 

бібліотек з електронними книгами «Читаймо електронні книги без обмежень!». Тут 

представлені онлайн-бібліотеки, які спеціалізуються на книжках українською мовою: 
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1. Онлайн-бібліотека УкрЛіб, яка намагається популяризувати українську мову і 

культуру, плекати любов до рідної літератури новим поколінням. На сьогодні проєкт 

позиціонує себе як найбільша в інтернеті електронна бібліотека української літератури. 

2. Українська електронна бібліотека – Libruk. Ресурс Libruk зібрав твори різних за 

жанром і часом українських письменників-класиків і сучасних авторів. На його 

сторінках можна ознайомитися з біографією письменників України, дізнатися про їх 

творчий шлях, поділитися своїми враженнями та безкоштовно опублікувати власні 

книги через окремий розділ «Самвидав». 

3. Книжкове братерство Флібуста – одна з найбільших онлайн-бібліотек в Інтернеті. 

Всього на Флібусті 350 тисяч книжок більш ніж 130 тисяч авторів, при цьому майже 5 

тисяч з них українською мовою. Головна перевага ресурсу в тому, що на його сторінках 

присутні найновіші книжки. 

4. Для учнівської молоді є електронна бібліотека «Українська література» з вільним 

доступом до кращих творів класичної української літератури. Тут за алфавітним 

покажчиком розміщена інформація про автора зі списком усіх необхідних матеріалів: 

біографія письменника; його твори; для економії часу – скорочені твори та перекази; 

аналіз і характеристики творів та ін. 

5. Українська та зарубіжна література українською мовою – «ShiftLibraryCMS». 

Завданнями цієї е-бібліотеки є: поширення і популяризація україномовних творів; 

надання читачам якісних електронних книг в повному обсязі; забезпечення школярів та 

студентів україномовним літературним матеріалом, який вони вивчають за програмами 

навчальних закладів; збереження і поширення української думки в слові, а відтак і 

збереження національної пам’яті та забезпечення зручного користування й доступу до 

вмісту е-бібліотеки усіма можливими способами. 

6. Публічна електронна бібліотека української художньої літератури – УКРЛІТ.ORG. 

Основними розділами ресурсу є українська література, переважно класика, тлумачні 

словники, транслітерація та інші твори для школярів, студентів, учителів та широкого 

загалу. 

7. Художня література українською мовою E-bookua.org.ua. В онлайн-бібліотеці 

зібрана велика колекція книг здебільше художнього напрямку. Сайт також має розділ 

«Аудіокниги» і пропонує книжки для прослуховування. 

Цікавинкою цього розділу є представлена можливість для науковців, краєзнавців, 

істориків скористатися електронним архівом української історичної періодики 

LIBRARIA – найбільшого в Україні ресурсу оцифрованих періодичних видань названої 

тематики, доступ до якого надала компанія «Архівні інформаційні системи». На сьогодні 

ресурс містить 513 назв, 79 302 випусків, 459 893 сторінок періодичних  видань із фондів 

українських архівів і бібліотек, Книжкової палати України. Доступні цифрові 

зображення газет, а також численні інструменти для повнотекстового пошуку. 
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Важливими для читачів книгарні є можливості зареєструватися через запис онлайн; 

скористатися інформаційно-бібліографічними послугами, електронним каталогом, 

виданнями відповідно до їх запитів та ін. 

Таким чином, електронні інформаційні ресурси ВДОУНБ ім. Олени Пчілки 

знаходяться у постійному розвитку, відповідно до змін, які відбуваються у зовнішньому 

середовищі, а також є ефективними інструментами для просування бібліотеки та книги 

в цифровому просторі. 
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Валентина Петрович 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ДЕРЖАВНИХ АРХІВНИХ УСТАНОВ З 

ДОКУМЕНТАМИ ОСОБОВОГО ПОХОДЖЕННЯ 

В умовах утвердження незалежності України та демократизації суспільства виникла 

гостра потреба в різноманітній джерельній інформації про персоналії української історії. 

Найбільш інформаційно насиченими з погляду персоналістики є документи особового 

походження. Комплексне дослідження їх джерельно-інформаційного потенціалу 

(сукупності відомостей про окремих осіб, важливі історичні, суспільно- політичні, 

соціально-економічні та культурні процеси) дозволить ґрунтовно і всесторонньо 

з’ясувати персональний внесок державних і громадських діячів, науковців, інших 

інтелектуалів у розвиток українського суспільства на різних етапах історії. 

Документи особового походження – це документи, що утворилися впродовж життя, 

наукової, творчої, службової, громадської та іншої діяльності фізичної особи (сім’ї, 

роду), а також ті, що відклались у їхніх особистих архівах. Традиційно, що саме 

документи особового походження є невичерпним джерелом з історії всіх проявів 

інтелектуальної і громадської думки, а відтак, їх особливе значення спонукає до 

вивчення тих напрямів людської діяльності, де на перший план виступає індивідуальна 

творчість [3, с. 5]. 

Архівні фонди особового походження, що переважно репрезентовані відомими 

речниками інтелектуальної еліти народів України, відкривають дослідникам сотні 

маловідомих, забутих, безпідставно викреслених з історичного процесу імен. У кожному 

нерегламентованому та індивідуально неповторному документі міститься по своєму 

унікальна  інформація з  історії всіх проявів життя держави та суспільства [1,    с. 145]. 

http://ounb.lutsk.ua/index.php
http://ounb.lutsk.ua/index.php
http://journals.uran.ua/bdi/article/view/175849/175693
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Державні архіви є основною ланкою системи архівних установ України. Ці 

спеціалізовані державні установи організовують формування Національного архівного 

фонду (НАФ), забезпечують державний облік його документів, зберігають абсолютну 

більшість загального його обсягу, забезпечують надання архівної інформації 

користувачам. 

Переважна більшість особових фондів нині зберігається в центральних, галузевих та 

місцевих державних архівах України. Для правильної організації процесу вільного 

доступу до інформації, що міститься у документах особового походження 

Національного архівного фонду України, працівники архівів повинні постійно їх вивчати 

та створювати умови для ефективного використання. 

Важливість організації роботи державних архівних установ з документами особового 

походження зумовлюється низкою чинників. По-перше, неухильним зростанням ролі 

«людського фактора», що є знаковою рисою як сучасного суспільного життя, так і 

розвитку історичної науки. У зв’язку з цим посилюється необхідність вивчення 

життєвого і творчого шляху окремих особистостей, їх спадщини. Найбільший пласт 

відомостей про них містять джерела особового походження – основа інформаційного 

потенціалу особових фондів. По-друге, документи особового походження становлять 

невід’ємну частину Національного архівного фонду України, а їх джерельно-

інформаційний скарб є особливо важливим і незамінним для дослідження 

інтелектуальної історії, для осмислення процесів у сфері науки та культури. По-третє, 

формування особових фондів, забезпечення фізичної схоронності і створення умов для 

їх всебічного використання є одним з пріоритетних завдань не тільки архівістів- 

практиків, але й науковців, які досліджують теоретичні засади, методи, способи і форми 

організаційної роботи у цій сфері [3, с. 22]. 

Документи особового походження, внесені до НАФ, надходять на зберігання до 

архіву на підставі договору дарування, договору купівлі-продажу, заповіту, рішення 

суду (у разі визнання документів безхазяйними), оформлених згідно з чинним 

законодавством. У договорі зазначають особливі умови користування документами, їх 

відтворення та використання відомостей, що в них містяться. Приймання документів 

здійснюють після затвердження експертно-перевірної комісії архіву опису первинного 

розбирання та акта приймання-передавання документів із зазначенням вартості 

документів у разі їх купівлі-продажу. Описи первинного розбирання укладають окремо 

або як складову акта приймання-передавання документів [2, с. 31]. 

Отже, особові фонди, які зберігаються в державних архівних установах України, є 

винятково цінними джерелами з багатьох галузей знань, оскільки містять великий 

інформаційний потенціал з історії культурного, громадського та ідейно-політичного 

життя українського суспільства. Доступними широкому загалу вони стають лише у 

результаті повсякденної та копіткої праці архівістів. 

Список використаних джерел: 
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Дмитро Твердий 

ПАРТНЕРСЬКА МОДЕЛЬ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ БІБЛІОТЕКАМИ ТА 

МУЗЕЙНИМИ УСТАНОВАМИ (НА ПРИКЛАДІ м. ЛУЦЬКА) 

У сучасних умовах впливу глобального інформаційного середовища на 

соціокультурну сферу актуалізується увага до питань розвитку та посилення партнерства 

між бібліотечними та музейними установами. Адже їх об’єднує багато схожих завдань – 

вивчення, збереження, використання та популяризація інформаційних матеріалів з 

метою задоволення інформаційних, наукових і культурних потреб суспільства, 

залучення громадян до надбань національної та світової культурної спадщини, 

збагачення духовного потенціалу народу. Тому, співробітництво між цими 

соціокомунікаційними структурами як підсистемами однієї системи сприятиме: 

реалізації спільних проектів та програм; проведенню спільних різнопланових наукових 

заходів; організації ширшого доступу до фондів широкого загалу користувачів; 

вивченню досвіду організації бібліотечної та музейної справи та вирішенню важливих 

завдань на основі використання потенціалу фахівців цих установ; наданню широкого 

спектра інформаційних продуктів і послуг; посиленню впливу культурних установ у 

суспільстві та ін. 

До такого співробітництва, яке в українському суспільстві лише започатковується, 

звернемося на прикладі співпраці між установами м. Луцька – Волинською державною 

обласною універсальною науковою бібліотекою імені Олени Пчілки (далі – ВДОУНБ ім. 

Олени Пчілки) та Волинським краєзнавчим музеєм (далі – ВКМ). Тісні контакти та 

конструктивна взаємодія цих установ підвищує їх престиж. Особливо активною є 

співпраця у науковій площині, проведенні спільних конференцій. Так, наприклад, 25-26 

червня 2019 року відбулася спільна конференція «Олена Пчілка, Леся Українка і родина 

Косачів в історії української та світової культури». Фахівців книгозбірні постійно 

залучаються до інших наукових заходів, які відбуваються на базі ВКМ. Зокрема, 

директор ВДОУНБ ім. Олени Пчілки Л. Стасюк взяла участь у конференції з нагоди 90-

річчя Волинського краєзнавчого музею, яка відбулася 14 червня 2019 р. Тема її виступу: 

«Співпраця Волинської ДОУНБ імені Олени Пчілки і Волинського краєзнавчого музею» 

[1]. 

Завдяки налагодженню безпосередніх контактів фахівців книгозбірні та ВКМ 
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створюються пріоритетні проєкти. Доречним буде навести приклад корпоративного 

проєкту «Історична Волинь», метою якого є створення бібліографічної бази даних (ББД) 

та електронної бази даних (ЕБД) повнотекстових документів, праць істориків- 

краєзнавців, вчених, які відображають відомості про історичну Волинь, надання 

широкого доступу до неї через мережу Інтернет із залученням джерельної бази обласних 

універсальних наукових бібліотек міст Луцька, Житомира, Рівного, Тернополя, 

Хмельницького, обласних краєзнавчих музеїв та обласних архівів на засадах 

корпоративної діяльності працівників цих установ, доступ до яких створено на 

однойменному сайті «Історична Волинь». До участі в проекті Волинська ДОУНБ ім. 

Олени Пчілки долучилася в 2007 році. Бібліографічну базу даних історичних джерел у 

книгозбірні формує відділ краєзнавчої роботи [2]. 

Спільним проєктом ВКМ та ВДОУНБ ім. Олени Пчілки є підготовка і видання 

«Календаря знаменних і пам’ятних дат Волині». До посібника включаються матеріали 

про визначні події історії, громадсько-політичного і культурного життя області, ювілеї 

видатних уродженців краю та відомих діячів, життя і діяльність яких пов’язані з 

Волинню. Так, «Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 2020 рік» відкривається 

хронологічним переліком пам’ятних дат на 2020 рік. Про основні  події подаються: дата, 

назва, авторська текстова довідка, список літератури, у якому вказуються документи, 

книги, статті зі збірників і періодичних видань, довідники та бібліографічні посібники. 

У «Календарі» є Покажчик імен видатних діячів, представлених у ньому, Географічний 

покажчик населених пунктів, списки авторів, які брали участь у написанні історичних і 

біографічних довідок, та укладачів [3]. 

Таким чином, розвиток партнерської взаємодії між Волинською державною 

обласною універсальною науковою бібліотекою імені Олени Пчілки та Волинським 

краєзнавчим музеєм дозволяє цим установам обмінюватися досвідом та знаннями і 

будувати взаємодію на основі поваги та відкритості. Існування такого тандему – це в 

майбутньому запорука ефективності співпраці та основа подальшого розвитку. 
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Криштанович Мирослав Франкович – доктор наук з державного управління, 

професор, професор кафедри педагогіки та інноваційної освіти Національного 

університету «Львівська політехніка», м. Львів 

Ляшук Наталія Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри 

інформаційної діяльності та туризму Луцького інституту розвитку людини 

Університету «Україна», м. Луцьк 

Любчук Валентина Василівна – кандидат соціологічних наук, старший викладач 

кафедри загальної і соціальної психології та соціології Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк 

Малійська Вікторія Михайлівна – студентка 3 курсу, спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування» Луцького інституту розвитку людини 

Університету «Україна», м. Луцьк 

Мамчич Іван Ярославович – студент 4 курсу спеціальності «Комп’ютерна 

інженерія» Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна», м. Луцьк 

Мамчич Ярослав Минович – старший викладач кафедри інформаційної діяльності 

та туризму Луцького інституту розвитку людини Університету 

«Україна», м. Луцьк 

Майстер Андрій Анатолійович – кандидат географічних наук, доцент кафедри 

інформаційної діяльності та туризму Луцького інституту розвитку людини 

Університету «Україна», м. Луцьк 

Марчук Сергій Степанович – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри 
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педагогіки, психології та окремих методик Луцького педагогічного коледжу, м. Луцьк 

Марчук Інна Володимирівна – студентка 4 курсу спеціальності «Туризм» 

Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна», м. Луцьк 

Масицька Тетяна Євгенівна – доктор філологічних наук, доцент, професор 

кафедри української мови Східноєвропейського національного університету імені Лесі 

Українки, м. Луцьк 

Мацюк Зоряна Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

філологічних дисциплін з методиками викладання Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки, м. Луцьк 

Миколайчук Анжела Володимирівна – методист Волинського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, м. Луцьк 

Миколишин Марта Михайлівна – кандидат економічних наук, викладач кафедри 

фінансів, банківської справи і страхування Львівського навчально-наукового інституту 

ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Львів 

Михальчук Тетяна Іванівна – студентка 2 курсу спеціальності «Практична 

психологія» Навчально-наукового інституту неперервної освіти, м. Луцьк 

Медвідь Вікторія Володимирівна – студентка 403-ФБ групи спеціальності 

«Фінанси, банківська справа та страхування» Львівського навчально-наукового 

інституту ДВНЗ «Університет банківської справи», м. Львів 

Мельник Роман Миколайович – викладач політології, спеціаліст І-ї категорії 

Любешівського технічного коледжу Луцького національного нехнічного університету, 

смт. Любешів 

Мудрик Алла Богданівна – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри 

загальної та соціальної психології та соціології Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки, м. Луцьк 

Муляр Оксана Петрівна – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри теорії 

та методики викладання шкільних предметів Волинського інституту післядипломної 

педагогічної освіти, м. Луцьк 

Мойсієць Богдан Андрійович – студент 4 курсу спеціальності «Комп’ютерна 

інженерія» Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна», м. Луцьк 

Мотуз Валерія Костянтинівна – кандидат історичних наук, старший викладач 

кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького, м. Черкаси 

Мицкан Тетяна Степанівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри 

теорії та методики фізичної культури і спорту Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ 

Нечипорук Оксана Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри теорії та методики викладання шкільних предметів Волинського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, м. Луцьк 

Неясов Валентин Валерійович – студент 4 курсу спеціальності «Фізична 

реабілітація»  Луцького  інституту   розвитку   людини   Університету   «Україна»,  м. 

Луцьк 

Олешко Петро Степанович – кандидат історичних наук, доцент, директор 

Волинського інституту післядипломної педагогічної освіти, м. Луцьк 
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Ожга Михайлина Миколаївна – студентка 4 курсу факультету психології та 

соціології  Східноєвропейського  національного  університету   імені   Лесі   Українки, м. 

Луцьк 

Орлова Оксана Петрівна – кандидат педагогічних наук, заступник директора з 

навчально-виховної та наукової роботи  Дубенської  філії  Університету  «Україна»,  м. 

Дубно 

Островець Тетяна Олександрівна – вчитель фізичної культури Мочулищенського 

ЗЗСО І-ІІІ ступенів Дубровицької районної ради Рівненської області / Університет 

Григорія Сковороди в Переяславі, м. Переяслав 

Полівода Дмитро Васильович – студент 4 курсу спеціальності «Комп’ютерна 

інженерія» Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна», м. Луцьк 

Палихата Елеонора Ярославівна – доктор педагогічних наук, професор,  професор 

кафедри української мови та методики її навчання Тернопільського національного 

педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, м. Тернопіль 

Панюра Ярослав Йосипович – кандидат технічних наук, директор Екологічного 

коледжу Львівського національного аграрного університету, м. Львів 

Павлюк Лідія Вікторівна – викладач ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний 

коледж ім. А. Ю. Кримського», м. Володимир-Волинський 

Пахолок Зінаїда Олександрівна – доктор філоллогічних наук, професор кафедри 

інформаційної діяльності та туризму Луцького інституту розвитку людини 

Університету «Україна», м. Луцьк 

Пащук Тарас Валерійович – старший викладач кафедри права та фінансів 

Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна», директор Луцького 

коледжу Університету «Україна», адвокат, м. Луцьк 

Петрович Валентина Василівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент 

кафедри документознавства і музейної справи Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки, м. Луцьк 

Петренко Ірина Миколаївна – доктор історичних наук, професор, завідувач 

кафедри педагогіки та суспільних наук ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет 

економіки і торгівлі», м. Полтава 

Пеняєв Артем Павлович – студент 4 курсу спеціальності «Комп’ютерна 

інженерія» Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна», м. Луцьк 

Петраш Людмила Павлівна – студента 403-ФБ групи спеціальності «Фінанси, 

банківська справа та страхування» Львівського навчально-наукового інституту ДВНЗ 

«Університет банківської справи», м. Львів 

Пікалюк Світлана Станіславівна – старший викладач кафедри права та фінансів 

Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна», м. Луцьк 

Понєдєльник Лариса Анатоліївна – кандидат історичних наук, старший викладач 

кафедри нової та новітньої історії України Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки, м. Луцьк 

Попов Анатолій Андрійович ‒ кандидат юридичних наук, доцент, завідувач 

кафедри права та фінансів Луцького інституту розвитку людини Університету 

«Україна», м. Луцьк 

Пясецька Лілія Анатоліївна – магістр факультету історії, політології та 
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національної безпеки Східноєвропейського національного університету імені Лесі 

Українки, м. Луцьк 

Приймачук Ольга Вікторівна – викладач кафедри інформаційної діяльності та 

туризму Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна», м. Луцьк 

Прихоцька Юлія Олександрівна – студентка студентка 2 курсу спеціальності 

«Практична психологія» Навчально-наукового інституту неперервної освіти, м. Луцьк 

Пушкар Надія Степанівна – Народний вчитель України, викладач Луцького 

педагогічного коледжу, м. Луцьк 

Резнік Олег Ігорович – викладач кафедри фізичної реабілітації та соціального 

забезпечення Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна», м. Луцьк 

Римар Ольга Василівна – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент 

Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, 

м. Львів 

Розенблат Євгеній Семенович – кандидат історичних наук, доцент, доцент 

кафедри   всесвітньої   історії    Брестського    державного    університету    імені О.С. 

Пушкіна, м. Брест (Республіка Білорусь) 

Романюк Віктор Петрович – кандидат наук з фізичного виховання, доцент 

кафедри спортивно-масової та туристичної роботи Східноєвропейського 

національного університету ім. Лесі Українки 

Романчук Галина Дмитрівна – науковий співробітник науково-дослідної 

лабораторії соціологічних досліджень та розвитку освіти Волинського інституту 

післядипломної педагогічної освіти, м. Луцьк 

Романюк Майя Євгеніївна – вчитель історії ЗОШ І-ІІІ ст. с. Липини Луцького 

району Волинської області 

Руда Тетяна Михайлівна – аспірантка кафедри теорії та методики фізичної 

культури і спорту, Приикарпатського національного університету імені Василя 

Стефаника, м. Івано-Франківськ 

Рязанцев Олександр Олександрович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент 

кафедри права та фінансів Луцького інституту розвитку людини Університету 

«Україна», м. Луцьк 

Рязанцева Наталія Олександрівна – старший викладач кафедри права та фінансів 

Луцького інституту розвитку людини Університету «Україна», м. Луцьк 

Савич Сергій Святославович – кандидат юридичних наук, адвокат, директор 

Луцького інституту розвитку людини ВНЗ «Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини «Україна», м. Луцьк 

Снісар Олена Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри 

природничих дисциплін Черкаської медичної академії, м. Черкаси 

Семенов Андрій Миколайович – кандидат філософських наук, доцент, доцент 

кафедри. філософії та релігієзнавства Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки, м. Луцьк 

Синиціна Єлизавета Павлівна – магістрантка Східноукраїнського національного 

університету імені Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк 

Твердий Дмитро Валерійович – магістрант спеціальності «Інформаційна, архівна 

та архівна справа» Луцького інституту розвитку людини Університету 
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«Україна» 

Терлецький Володимир Карлович – кандидат біологічних наук, доцент, доцент 

кафедри інформаційної діяльності та туризму Луцького інституту розвитку людини 

Університету «Україна», м. Луцьк 

Татаренко Галина Вікторівна – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач 

кафедри конституційного права Східноукраїнського національного університету імені 

Володимира Даля, м. Сєвєродонецьк 

Томашевський Владислав Русланович – студент 4 курсу спеціальності «Право» 

Луцького інституту розвитку людини Університету Україна», м. Луцьк 

Томащук Олена Григорівна ‒ кандидат педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри теорії фізичного виховання, фітнесу та рекреації Східноєвропейського 

національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк 

Томащук Людмила Миколаївна – студентка 2 курсу спеціальності «Фінанси, 

банківська справа та страхування» Луцького інституту розвитку людини 

Університету Україна», м. Луцьк 

Туз Юлія Олександрівна – асистент кафедри права та фінансів Луцького 

інституту розвитку людини Університету Україна», м. Луцьк 

Фарина Альона Сергіївна – кандидат історичних наук, завідувач кафедри 

суспільних дисциплін Луцького педагогічного коледжу, м. Луцьк 

Федотова Тетяна Володимирівна – кандидат психологічних наук, доцент  кафедри 

загальної і соціальної психології та соціології Східноєвпропейського національного 

університету імені Лесі Українки, м. Луцьк 

Фенко Марія Ярославівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри 

філологічних дисциплін з методиками викладання Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки, м. Луцьк 

Фідря Юлія Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач 

кафедри кримінального права і процесу Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки, м. Луцьк 

Ханікянц Олена Володимирівна – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, 

доцент Львівського державного університету фізичної культури імені Івана 

Боберського, м. Львів 

Чемерис Ірина Володимирівна – соціальний педагог, викладач педагогічних 

дисциплін Луцького педагогічного коледжу, м. Луцьк 

Чижик Віктор Васильович – кандидат біологічних наук, професор, професор 

кафедри теорії та методики фізичного виховання Кременецької обласної гуманітарно- 

педагогічої академії ім. Тараса Шевченка, м. Кременець 

Цюпак Тетяна Євгенівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри здоров’я 
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