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Руслана Васюра, 
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ВПЛИВ КАРАНТИННОГО ПЕРІОДУ НА СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ТА ЗМІ 
Висвітлюються сучасні тенденції використання соціальних мереж та ЗМІ як 

інструменту комунікації в умовах карантину. Позитивні та негативні сторони їх 

використання. 

Ключові слова: соціальні мережі, засоби масової інформації, інформація, карантин, 

суспільство. 

Current trends in the use of social networks and the mediaas a tool of communication in 

quarantine are highlighted. Positive and negative aspects of their use. 

Key words: social networks, mass media, information, quarantine, society 
 

Пандемія коронавірусу є, мабуть, найвизначнішою подією в сучасній 

історії, що приблизно рівною мірою торкнулась усіх країн і дуже 

багатьох сфер життя. Довгі місяці ізоляції вплинули на те, як ми 

працюємо, робимо покупки, спілкуємось і розважаємось. Адже люди 

вперше настільки масово опинились у ситуації, коли майже будь-яку 

діяльність поза домом жорстко обмежено. 

Інформація завжди займала значне місце в житті кожної 

людини, адже аналізуючи ті чи інші явища, людина вибудовує свою 

поведінку. Соціальні мережі та ЗМІ є особливими засобами 

донесення та отримання інформації. Як абстрактне судження, 

інформація є у сучасному світі засобом впливу та аналізу подій, які 

відбулися, відбуваються та можливо будуть відбуватися. Проте, 

інформація може відображати як істинний, так і неправдивий зміст 

подій.  

Раптова зупинка звичного життя та обмеження живого 

спілкування вивела важливість соціальних медіа на перший план. 

Люди в усьому світі використовують соціальні мережі, щоб бути в 

курсі останніх подій, отримувати актуальні новини та залишатися на 

зв’язку. Але саме в моменти потрясінь ми усвідомлюємо, що потреба 

бути онлайн та знати, що відбувається, робить соціальні мережі 

актуальними як ніколи. 

Одним із секретів популярності та поширення соціальних мереж 

є свобода, рівність та демократичність, подолання кордонів та 

обмежень у комунікації – усі користувачі в мережі, незалежно від їх 

статків, посад або статусів, є вільними та рівними і відповідно на 

таких засадах будують спілкування. Таким чином, користувачі 

можуть вільно обирати, з ким спілкуватися, чиї публікації 
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поширювати між друзями, який контент споживати, якою 

інформацією цікавитися тощо.  

Однак такі інструменти комунікації – це не лише хороший 

спосіб бути у вирі подій, а й потужний засіб взаємодії державних 

органів із громадськістю. Для державних установ використовувати 

соціальні мережі – це швидше вимога часу, а не власне бажання, 

особливо у період пандемії. 

Карантинні заходи внесли корективи у роботу органів державної 

влади, зокрема й на рівні комунікаційної діяльності. Соціальні мережі 

стали чи не єдиним місцем для людей, де вони можуть якомога 

швидше отримати необхідну інформацію. На різноманітних 

платформах державні установи оперативно публікують актуальні 

новини, а аудиторія вчасно отримує інформацію з першоджерел, 

висловлює своє ставлення у коментарях та поширює цікаві пости. 

Засоби масової інформації здійснюють загальний аналіз, синтез і 

висновок вмісту інформації, подій, які є актуальними у суспільстві, та 

подій, які відбуваються чи можуть відбутися. Інколи ЗМІ 

використовує для підсилення інформації думки, свідчення та 

висновки очевидців, експертів, псевдоекспертів, політичних діячів та 

інших осіб.  

Карантин і карантинний період, який триває в Україні з 12 

березня 2020 року, вплинув на ЗМІ і змінив формат сюжетів новин на 

онлайн-режим спілкування, телефонних дзвінків та 

відеоконференцій. Засоби масової інформації почали активно 

висвітлювати проблеми у медичній та політичній сфері протягом 

періоду карантину. Висвітлення подій, пов’язаних з карантином, 

перебуває під пильним поглядом усього світу, тому багато хто 

намагається знайти сенсацію в сучасних подіях, час від часу 

викривлюючи інформацію про карантин та його наслідки, замінюючи 

основні наголоси на другорядні. Наслідком цього є поширення паніки 

серед населення, що робить його вразливим до дезінформації, а 

інформаційні відносини в державі таким чином розвиваються в 

неправильному напрямі. Карантинний період продовжується і надалі. 

І кожен повинен досліджувати та аналізувати отриману інформацію, 

виділяти основну та другорядну, правдиву та неправдиву серед 

наявного її масиву.  

Використання соціальних мереж та месенджерів набуває все 

більшої популярності серед людей, які потребують активного 

спілкування. Соціальні мережі у період карантину здійснюють 
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активну комунікативну функцію. Дуже популярна думка, відповідно 

до якої соціальні мережі не можна вважати ЗМІ через низьку якість 

інформації, розміщеної в них. Водночас, незважаючи на те, що 

соціальні мережі – це, насамперед, місце для зустрічей з друзями, їх 

значення як засобу масової інформації зростає. Так, користувачі 

Facebook розцінювали новини, опубліковані їхніми друзями, такими, 

що заслуговують більшої довіри, ніж новини, опубліковані на сайтах 

традиційних ЗМІ. Окрім того, користувачі, які зареєстровані у 

соціальних мережах, обговорюють актуальні події, інформацію та 

політику в нашій країні та світі. Карантин став основною темою для 

багатьох. При цьому більшість населення не розуміє, що інформація, 

яку поширює той чи інший користувач, може містити у собі 

авторську думку та особистий аналіз, а, відповідно, може бути 

необґрунтованою та містити неперевірені факти. Проте, на перший 

погляд, вона здається правдивою та переконливою.  

Аудиторія поширення інформації у соціальних мережах 

надзвичайно велика та неоднорідна. На сьогодні соціальні мережі 

нараховують близько 200 млн активних користувачів. Будь-яка 

отримана інформація може бути витлумачена та використана для 

поширення її серед рідних, друзів та знайомих. Активні користувачі 

соціальних мереж своїми діями можуть мати прибуток із викладеної 

інформації чи проведеної реклами, використовуючи пандемію на 

власну користь. Зокрема, в соціальних мережах здійснюється 

активний продаж масок, пігулок від вірусу, захисних костюмів та 

засобів для дезінфекції рук, поверхонь та інших предметів. Проте, у 

соціальних мережах залишаються ризики виокремлення достовірної 

інформації серед недостовірної. 

Пандемія Covid-19 змінила погляд на події в цілому, вся увага 

суспільства зосереджена на карантинних заходах та на наслідках, які 

неминуче настануть для кожного. Цьому, зокрема, сприяла діяльність 

ЗМІ та соціальних мереж. Завдання кожного – виділяти основну та 

другорядну, правдиву та неправдиву інформацію серед наявного її 

масиву. 
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ЕПІСТОЛЯРНА СПАДЩИНА ЯК ВАЖЛИВЕ ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ 
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У статті розглядаються питання, пов’язані з виникненням та становленням 

вітчизняної епістолярної творчості. Кут дослідження фокусується на епістолярії як 

листуванні приватного характеру, яке має історико-культурне значення для кращого 

розуміння окремих сторінок вітчизняної історії. Для цілісності картини дискурсу 

розглядаються різні історичні епохи. 
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документообіг, документознавство. 

The issues related to the creation and formation of the domestic epistolary art are 

considered in the article. The research focuses on the epistle (in the meaning of the private 

correspondence), which has the historically-cultural meaning for the better understanding of the 

certain pages of the national history. To reach the integrity of the research, the author considers 

various historical eras. 

Key words: epistle, epistolary heritage, correspondence, history of Ukraine, document’s 

workflow, documents science. 

 

Сьогодні фактично не викликає сумніву важливість епістолярної 

спадщини для вивчення, уточнення, кращого розуміння 

особливостей, окремих аспектів, дискусійних сторінок української 

минувшини. Приватне листування, а саме цей зміст ми вкладаємо в 

термін «епістолярій», постає важливим аргументом наукової дискусії, 

якщо наведені в листі факти, описані події отримали своє 

підтвердження в інших історичних матеріалах. Саме вони – листи, 

щоденники, автобіографії, мемуари – можуть переконати читача в 

тому, що події, про які розповідається, дійсно відбулися в певній 

конкретній ситуації в певний конкретний час [1, с. 191]. 

Отож листи, епістолярна спадщина, епістолярна творчість – 

інтелектуальний продукт особливого роду. Адже у тексті 

відображається, насамперед, індивідуальна свідомість, стилістично 

неоднорідна, змістовно багатогранна, максимально наближена до 

найінтимніших пластів духовного буття людини. Сповнене 

неповторного «духу» епохи, середовища, людської індивідуальності, 

листування, як кожне поліфункціональне межове явище, що живиться 

від різних джерел і виборює своє, посідає осібне (подекуди – 

https://petropavlivka.city/read/card/69856/karantin-v-ukraini-scho-varto-znati
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унікальне) місце в царині людського духу, який, у переважній 

більшості, формує тло історичної доби. 

Поряд із цим класична епістолографія висувала кілька дилем: 

власне лист, як такий, адресований конкретній особі, не розрахований 

на сторонні очі («закритий»), – і листи літературні, філософські, 

дидактичні, соціально призначені для публікації («відкритий»), 

звернені до широкої аудиторії, зокрема до нащадків. 

Втім, епістолярія залишається листуванням приватного 

характеру, що в кращих своїх зразках має історико-культурне 

значення. Епістолярний рід у літературі має свою тривалу історію, 

бере свій початок з античності. Грецька й особливо римська 

література містять зразки ранньої епістолярної літератури – листи 

Цицерона Горація, Сенеки, Плінія Молодшого та ін. Вже давні 

риторики запровадили правила листування і зразки листів, 

наголошуючи на відмінності епістолярної і літературно-художньої 

творчості [3, с. 6]. 

Саме в період життя Цицерона лист стає самостійним видом 

словесності. Теоретичні засади жанру листа знаходимо в трактаті 

«Про стиль» анонімного автора. Цей твір відома дослідниця доби 

античності Т. Міллер вважала першим теоретичним обґрунтуванням 

епістолярного жанру. Тут анонім називає дві основні ознаки 

епістолярного стилю – вишуканість і стислість. На його думку, «лист 

має бути докладним, але не перетворюватися на цілий твір» [4, с. 8]. 

Зародження української (руської) епістолярії відноситься до 

періоду Русі, в епістолярній культурі якої простежувався вплив 

античної форми, який потрапив на терени Руської держави з Візантії, 

куди ще раніше змістилися надбання античної цивілізації. Першими 

зразками руського епістолярію були князівські грамоти, панегірики, а 

також відомий твір «Повчання Володимира Мономаха», в якому ми 

прослідковуємо риси публіцистичності (публічності), «адже воно 

адресувалося не тільки конкретному кореспондентові, а й широкому 

колу читачів» [1, с. 191]. 

У добу Литовської-Руської держави, коли литвини «старину не 

рушили, а новини не вводили», в листах запроваджується повне, 

подекуди помпезне й зайве, титулування автора листа, взяте по 

аналогії з князівських грамот. Обов’язковими елементами листа ХІV–

ХV ст. стають титул автора, ім’я адресата, два-три слова-означення 

«величності» автора, інколи – адресата. Це застосовувалось 
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насамперед тоді, коли адресат мав вищий соціальний статус за автора 

листа. 

Починаючи від другої половини XVI ст. епістолярна традиція 

змістовно змінюється у зв’язку з появою полемічної літератури – 

листи набувають відкритого, стилізованого характеру. У національній 

літературі до таких епістоляріїв відносимо послання Івана 

Вишенського та Григорія Сковороди. Ще один напрямок видозміни 

жанру – написання передмов та післямов до своїх полемічних творів 

Герасимом Смотрицьким, Касіяном Саковичем, Петром Могилою. 

У ХVІІІ ст. листування набуває звичної для нас форми 

індивідуальної переписки – «закритих листів». Феофан Прокопович 

визначив мету та правила складання листа: «Лист – це розмова 

відсутнього з відсутнім за допомогою письма, а не голосу ... . 

Завдання листа ... в тому, щоб повідомити відсутніх про те, що 

важливо їм знати про вас чи про них самих» [5, с. 354–355].  

Історія листування українською мовою відноситься до XIX ст., 

завдяки включенню до цього процесу тогочасних українських 

культурних діячів. Сьогодні, через 150–200 років із часу їх написання 

можемо спробувати осягнути їхній (авторів) життєвий досвід, їхній 

світогляд, естетичні уподобання, політичні погляди, ставлення до 

адресата. Насамперед це листи Тараса Шевченка, Пантелеймона 

Куліша, Михайла Драгоманова, Михайла Коцюбинського, Лесі 

України. 

А ще в листах відкривалося обличчя автора. Він став стислим 

виявом дружньої приязні (рідше – неприязні), оповіддю про прості 

речі простими словами. Щойно в ХІХ ст. важливим елементом листа 

стала його довжина. Листи надто довгі і до того ж обтяжені 

пишнотами, настільки були позбавлені природності, що з листів 

перетворюються на трактати, а їхні автори на моралістів та чваньків. 

Кореспонденції політичних, літературних, громадських діячів 

першої чверті ХХ ст. Михайла Грушевського, Івана Франка,  Ольги 

Кобилянської, Василя Стефаника, Євгена Маланюка, В’ячеслава 

Липинського та інших доносять до нас моральні  заповіді та дух 

епохи, у якій жили й працювали автори, а їх біографії служать 

джерелом знань, допомагають скласти цілісне уявлення про його 

моральні якості [2, с. 215]. 

Початок ХХ ст. відкрив ще один напрямок епістолярної 

спадщини – листування в межах однієї родини. Формально, це 

своєрідний замкнутий світ зі своєю мовою, своїми традиціями, 
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термінами, натяками-підказками тощо. Тут знаходимо різнобічну 

інформацію – біографічну, звичаєву, психологічну.  

Зазначимо й про те, що на початкових етапах розвитку 

епістолографії існувала сувора жанрово-стильова регламентація. 

Культивувалася розгалужена система класифікації листів: дорадчі, 

питальні, пояснювальні, звинувачувальні, захисні, вітальні, любовні, 

покаянні. Саме листи вводять дослідників у світосприйняття  їхніх 

авторів, даючи змогу відчути ґрунт, на якому виросла особистість [6, 

с. 22–24]. 

Таким чином, приватне листування (епістолярій) створює 

значне поле для вивчення історичної минувшини. Аналіз листів 

громадських, політичних і культурних діячів стає вагомим джерелом 

історичного і документологічного дослідження. 
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Реалії сьогодення збільшили потенціал онлайн-освіти, 

поставивши на передній план можливості не лише слухати лекції в 

мережі, а зробити навчання доступним, цікавим та комфортним для 

здобувачів/здобувачок освіти. 

Набувають популярності та стають корисними у освітньому 

процесі онлайн платформи, кількість яких на сьогодні все більшає. 

Історія онлайн платформ сягає 2006 року, коли зʼявилась перша 

відкрита масова освітня платформа KhanAcademy, створена 

американським викладачем і підприємцем Салманом Ханом. 

Платформа налічує декілька тисяч безкоштовних курсів та існує і до 

сьогодні. 

Вагомий внесок у розвиток онлайн освіти зробили освітні 

платформи edX, Coursera і Udacity, які з’явились у 2012 році. Газета 

The New York Times навіть назвала 2012-й «роком масових відкритих 

онлайн курсів» [2].  

В Україні перші масові онлайн-курси «Університет онлайн» 

було створено у 2013 році на базі Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, ініціатором яких став 

І. Примаченко, який заснував першу в Україні платформу для онлайн 

освіти Prometheus. 

Мета статті – тезово проаналізувати онлайн платформи для 

вивчення ґендерного компоненту в освітній діяльності. 

Розглянемо онлайн платформи, які можливо використовувати 

при вивченні соціально-економічних та гуманітарних дисциплін у 

закладах вищої освіти, з метою включення ґендерного компоненту в 

освітній процес. 

Лідером у цьому напрямку освітньої діяльності є онлайн 

платформа Prometheus. Перший курс з ґендерної тематики «Жінки та 

чоловіки: гендер для всіх» Тамари Марценюк з’явився у 2017 році. У 

2020 з’явився онлайн курс «Я знаю гендер», який адаптовано, 

перекладено та розміщено ООН Жінки Україна на цій же платформі. 

Ефективним буде використання запропонованих онлайн курсів при 
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вивченні ґендерної соціології з організації самостійної роботи 

студентів/студенток з дисципліни «Соціологія». 

«Ґендерно орієнтоване бюджетування для розвитку громад» – це 

ще один курс, який розміщений на платформі Prometheus. 

Студенти/студентки, вивчаючи основи економіки, політологію, 

економічну соціологію, мають можливість доповнити свої знання 

підходами до впровадження ҐОБ на державному та місцевому рівнях; 

як включати ґендерний аспект у планування та імплементацію 

стратегій, планів та бюджетних програм; про успішний досвід 

громад, які використовують ҐОБ в Україні [3]. 

Цікавою для вивчення Цілей сталого розвитку буде онлайн курс 

«Як діяти далі: Громаді про сталий розвиток» на платформі ВУМ on-

line. Курс викладено у 19 заняттях, що об’єднані у чотири блоки: 

біосфера, суспільство, економіка, партнерство.  

Для тих студентів/студенток, які вивчають бібліотечну справу, 

цікавим буде курс «Бібліотеки у досягненні Цілей сталого розвитку» 

на цій же платформі. Цей онлайн сегмент присвячений ролі бібліотек 

у досягненні Цілей сталого розвитку [1].  

Вільний відеолекторій WiseCow створений для того, щоб люди 

по всій Україні могли навчатися безкоштовно. На сайті є 9 розділів: 

література, кіно, мистецтво, музика, журналістика, театр, історія, 

мода та соціум. 

Онлайн курс «Жіночі імена в мистецтві» буде цікавим 

студентам/студенткам не лише при вивченні історії мистецтв, а й при 

навчанні історії, філософії та ін. [4]. 

Отже, онлайн навчання – це дієвий спосіб отримання нових 

знань. На сьогодні закладам вищої освіти рекомендовано 

запроваджувати методику змішаного навчання, яка поєднує офлайн і 

онлайн формати. Найважливіше при організації такої освітньої 

діяльності успішно та ефективно поєднати різні підходи, способи 

подання матеріалу та види роботи.  
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Книга є важливою складовою творення і формування людської 

особистості та суспільства загалом. Завдяки їй передається досвід 

людства, накопичений століттями, формується і самоусвідомлюється 

нація. Кожній державі важливо особливу увагу приділяти книзі, 

оскільки без цього неможливим буде розвиток культури, науки, 

економіки тощо. 

Проблеми читання та читача наукова думка досліджує в різних 

ракурсах: педагогічному, професійно орієнтованому, фізіологічному, 

психологічному. Однак нас найбільше цікавитимуть 

соціокомунікативні дослідження читацьких звичок та інтересів, деякі 

аспекти яких побіжно розглядають і в літературознавчих, і в 

бібліотекознавчих працях. 

Одні з перших наукових досліджень читацьких інтересів були 

проведені зусиллями Кабінету вивчення книги й читача при 

Українському науковому інституті книгознавства наприкінці 1920-х 

років. Методика цього дослідження окреслена у праці В. Іванушкіна 

«Проблема читачівства та її вивчення» [5], а основні результати 

наведено у збірнику статей «Бібліотека і читач на Україні» [2]. 

Пізніші спроби виконати соціологічний зріз читацьких запитів 

здійснені у працях Г. Сивоконя [6], М.Зубрицької [4], В. Теремка [8] 

та інших.  

Перші спроби визначити українського читача та читання 

об’єктами дослідження зафіксовані ще наприкінці ХІХ ст. у працях 

окремих науковців та громадських діячів. Однак вони мали головно 

епізодичний характер і були швидше індивідуальними ініціативами. 
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На початку 1990‐х років фаховий інтерес до вивчення читача, 

ролі та місця читання в сучасному суспільстві стали проявляти 

науковці-соціологи. Інститут соціології НАН України, починаючи з 

1994 року, проводить моніторинг «Українське суспільство» та інші 

соціологічні опитування, в ході яких вивчаються культурно-

дозвіллєві практики населення країни та споживання ним інформації, 

аналізуються ті об’єктивні фактори, що впливають на цей процес, а 

також на якісні та кількісні характеристики читання. 

Аналіз структури дозвілля за роки спостережень (1992–2009 рр.) 

показав, що у цій сфері останніми роками відбулися серйозні 

зрушення. Заняття, які пов’язані із застосуванням новітніх приладів, 

комунікаційних технологій для споживання інформації, стають дедалі 

популярнішими, особливо серед респондентів молодшого віку. Разом 

з тим скорочується обсяг практик читання, пов’язаних із 

традиційними, паперовими, носіями. Соціологічні дані 

всеукраїнського моніторингу свідчать про зменшення обсягу читання, 

насамперед, художньої літератури, зменшення відвідування бібліотек 

та скорочення обсягів домашніх бібліотек. Натомість зростає число 

тих, хто бажав би просто відпочивати, нічого не роблячи, і тих, хто 

хотів би переглядати фільми. 

Однак, на думку соціологів, практики читання не відходять у 

минуле, а стають численнішими, модифікуються в новій ситуації 

зростання обсягу інформації, інтенсифікації її обігу і динамічності 

життя в цілому [7, с. 14–17]. Сучасні процеси інформатизації та 

комп’ютеризації всіх сфер життя, поява цифрових носіїв друкованого 

слова, нові можливості організації й сприйняття текстів та доступу до 

них змінюють способи читання. Проте читання продовжує 

залишатися однією з найпоширеніших культурних практик українців. 

Досліджуючи динаміку на українському книжковому ринку, 

О. Афанасенко зазначає: «Активне читання як реакція на 

інформаційний голод тривало до 1995 року, коли соціологічні 

дослідження зафіксували поступове зниження читаності населення. У 

1995-2000 роках відбувається відносне насичення книжкового ринку 

України. Але варто зауважити, що більшість книг до українських 

книготорговельних організацій надходила з Росії. У цей період 

спостерігалися зміни в змістовних інтересах читачів. Популярністю 

серед масового читача, як і раніше, користувалися детективи, 

фантастика, пригоди, любовні романи, але вже, головним чином, 

переважно російських авторів. Упродовж 2000–2009 років 
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відзначається стабілізація в читанні літератури масових жанрів. 

Спостерігається формування попиту на книги вітчизняних 

українських письменників: Ю. Андруховича, Л. Дереша, О. Забужко, 

І. Карпи, С. Жадана та інших» [1]. Цікаво, що спад інтересу до 

читання відзначається у багатьох країнах і пояснюється не тільки 

впливом інших форм дозвілля (телевізор, Інтернет), а й ефектом 

поляризації, коли «ті, що читали багато, читають стільки ж і навіть 

більше, тоді як нерегулярні читачі читають менше чи взагалі 

припинили читати». Вказується, що поляризація розповсюджується 

на покоління: старше, що виробило звичку читати, читає більше. 

Молодше, не набувши цієї звички, читає менше [3]. 

З 07 по 18 листопада 2019 року українська компанія з 

маркетингових і соціологічних досліджень Research & Branding Group 

провела опитування читацьких уподобань українців. У проєкті взяли 

участь 1 805 респондентів у віці від 18 років і старше. За 

результатами опитування зʼясувалося, що 57% населення майже не 

читають книг. 

Читачами частіше є жінки, аніж чоловіки (відповідно, 47% 

проти 38%); молодь від 18-ти до 30-ти років (51%), аніж особи 

передпенсійного та пенсійного віку (39%); люди, які мають вищу 

освіту, аніж ті, хто має середню або неповну середню освіту 

(відповідно, 56% проти 30%). 

Найбільше книг за рік прочитують читачі вікової групи 60+. Так 

в середньому люди цього віку прочитали за рік 10,7 книг. Потім йде 

молодь віком 18–29 років – 9,8 книг. Найменше читають у віці 30–39 

років – 7 книг за рік.  

Більшість українських читачів (74%) надають перевагу 

паперовим книжкам. Потім йдуть електронні книжки (21%) і лише 

інколи – аудіокниги (4%). 

Найбільш популярними літературними жанрами серед читачів 

України є детективи (41%), історичні твори (36%) і любовні романи 

(27%). Молодь частіше читає жанри фентезі (23%) і трилери (11%), у 

той час як читачі віком 60+ частіше надає перевагу історичним 

творам (46%) і військовим романам (15%) [9]. 

Читацькі уподобання українців справді особливі: в них інші 

читацькі звички, ніж в європейців чи американців. До прикладу, 

серед українців великою популярністю користуються non-fiction 

книги – тобто, ми читаємо більше для користі. В той час як за 

кордоном книгу часто сприймають не як джерело знань, а як спосіб 

http://rb.com.ua/uk/blog-uk/omnibus-uk/skilki-chitajut-ukrainci/
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поринути в іншу реальність та розслабитися: там більш популярна 

художня література. Читають, щоб відпочити, отримати емоції, яких 

не вистачає в житті. 

Також є відмінності навіть у вподобаннях книжкових 

обкладинках: якщо за кордоном більше книжок у м’якій обкладинці, 

то в Україні їх сприймають як меншовартісними та нестатусними – 

більш популярні тверді обкладинки. Умовно, можна сказати, що 

українців – утилітаристи у плані читання: книги мають бути 

зручними, не м’ятися і приносити користь. 

Отож, можна стверджувати, що книга сприяє культурному 

збагаченню суспільства, поширенню духовних та інтелектуальних 

цінностей, національних і загальносвітових надбань. Тож проблема 

читання та читача, а відтак і книжкового ринку, виходить далеко за 

суто технічні, комерційні та економічні межі. Їх особливості 

позначаються на розвитку літератури та й культури загалом. 
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Постановка проблеми. Сьогодні сучасне суспільство потребує 

не вузьких спеціалістів – носіїв окремих виробничих функцій, а 

всебічно розвинених соціально активних працівників, які мають 

фундаментальну наукову освіту, багату внутрішню культуру. Для 

будь-якого кваліфікованого спеціаліста необхідні професійні 

компетенції, а для педагогічної діяльності викладача ВНЗ потрібні 

професійні та особистісні якості, але не менш важливими є знання з 

документування управлінської діяльності, які допоможуть грамотно, 

чітко і охайно оформити навчальні документи. 

Дослідженню цього питання значну увагу приділили Т.Г. Браже, 

І. А. Зязюн, В. Ю. Кричевський та інші. Незважаючи на значну увагу 

дослідників до питання професійної підготовки студентів 

педагогічних ВНЗ, проблема формування професійної 

компетентності в майбутніх викладачів все ще залишається не 

вирішеною, тому процес формування професійної компетентності 

щодо оформлення викладачами документів є предметом нашого 

дослідження.  

Виклад основного матеріалу. Документування діяльності 

закладів вищої освіти полягає у створенні документів, в яких 

фіксується інформація про управлінську (організаційно-розпорядчу) 

діяльність та здійснення освітнього процесу. Підставою для 

створення документів є необхідність засвідчення наявності та змісту 

діяльності, переведення, зберігання і використання інформації 

упродовж певного часу або постійно. У закладах вищої освіти 

діловодство здійснюється державною мовою [2, с. 23]. 
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Ефективність педагогічної діяльності значною мірою залежить 

від чіткого та оперативного ведення навчальної документації, 

своєчасної та оперативної обробки отриманої інформації, дотримання 

принципу доступності й зіставлення облікових даних. 

У документації ВНЗ відображають кількісну та якісну 

характеристики навчально-виховної роботи. Найважливішими 

документами в роботі педагога можна назвати: журнал навчальних 

занять; календарно-тематичне планування; плани виховних занять зі 

студентами; особові справи студентів [3, с. 408–409]. 

У закладах вищої освіти керівник групи неодноразово 

стикається із заявами та пояснювальними записками, тому до його 

обов’язків входить також візування цих документів. Щоб правильно і 

грамотно оформлювати навчальну документацію, викладачам, в 

першу чергу, необхідно знати, що це за документи і основні правила 

заповнення цих документів. 

Журнал навчальних занять – основний державний документ 

реєстрації відвідуваності і внесення відміток про проведення 

навчальних занять у закладах вищої освіти. Ведення окремого 

журналу викладачем для кожної групи обов’язково. 

Журнал можна поділити на дві половини. У першій містяться:  

1. зміст; 

2. розклад занять; 

3. запис відвідуваності; 

4. зміст пройденого на заняттях і домашні завдання. 

Друга половина включає: 

1. загальні відомості про кожного студента; 

2. зведену відомість з обліку відвідуваності, поведінки та 

успішності за семестр. 

Рекомендації щодо ведення журналу навчальних занять:  

- викладач зобов’язаний систематично перевіряти і 

оцінювати знання студентів, відмічати в журналі відсутність 

студентів, а також записувати зміст проведеного заняття і домашнє 

завдання;  

- усі записи в журналі потрібно вести чітко, охайно і 

виключно пастою однакового кольору;  

- наявність журналу на заняттях обов’язкова;  

- у позанавчальний час він зберігається у викладацькій;  

- на сторінках журналу не допускаються будь-які 

виправлення;  
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- на лівому боці журналу викладач проставляє у відповідній 

графі дату заняття, відмічає відсутніх, а також проставляє оцінки 

успішності; 

- поточна оцінка виставляється до журналу в колонку з 

надписом, що засвідчує проведення заняття, коли здійснювалося 

оцінювання студента; 

- відмітка про відсутність учня(студента) літерами (нб); 

- на правому боці журналу викладач проводить порядкову 

нумерацію проведених у поточному семестрі навчальних занять, 

облік кількості годин та змісту занять (згідно з календарно-

тематичним планом), домашніх завдань, які задаються; 

- підпис викладача засвідчує те, що заняття проведено. 

Календарно-тематичне планування викладач розробляє для 

кожної групи відповідно до навчальної програми й вимог Державного 

освітнього стандарту (мінімуму змісту освіти). 

Календарно-тематичне планування розглядають на засіданні 

предметних циклових комісій, обговорюють на засіданні педагогічної 

ради, узгоджують із заступником директора з навчальної роботи [4, 

с. 168]. 

Успішна діяльність класного керівника/куратора можлива лише 

за умови чіткого планування виховної роботи в групі, яке допомагає 

визначити цілісну виховну систему, проєктувати розвиток усього 

колективу групи й окремих студентів. 

Планування виховної діяльності потребує від куратора аналізу 

стану справ у студентському колективі, ознайомлення з передовим 

досвідом і рекомендаціями психолого-педагогічної науки.  

Чітке, конкретне планування навчально-виховної роботи ВНЗ є 

важливою умовою її успішної діяльності, оскільки воно забезпечує 

цілеспрямованість у роботі всіх підрозділів, створює умови для 

організованої роботи педагогічного та студентського колективів, 

раціонального використання часу та інших можливостей і резервів. 

Особова справа – це комплекс документів, які містять 

найповніші відомості про студента і характеризують його 

біографічні, ділові, особисті якості. Особова справа посідає основне 

місце у системі персонального обліку студентів. 

Проведено опитування серед викладачів, студентів-практикантів 

відділів дошкільної освіти, початкової освіти та студентів-діловодів 

щодо цього питання. 68% опитаних вважають, що правильне ведення 

навчальної документації є дуже важливою складовою у роботі 
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викладача, і наголошують на тому, що варто організувати 

факультативні заняття для навчання правильного ведення і 

оформлення навчальних документів; 12% вважають, що навчитися 

вести навчальну документацію можна під час роботи в школі; 20% 

респондентів запевняють, що такі навички треба практикувати ще під 

час навчання. 

Висновки. Отже, оформлення викладачами документів у 

закладах вищої освіти займає важливе місце. Означена проблема 

актуальна і потребує  додаткового детального вивчення. 
 

Список використаних джерел: 

1. Палеха Ю. І. Етика ділових відносин: навч. посіб. Київ: Кондор, 2008. 

356 с. 

2. Примірна інструкція з діловодства в міністерствах, інших 

центральних та місцевих органах виконавчої влади.  Затверджена постановою 

Кабінету Міністрів України. 17 січня 2018 року. № 55. 

3. Фіцула М. М. Педагогіка: навч. посіб. 3-тє вид. стер. Київ: 

Академвидав, 2009. 560 с. 

4. Шевчук С.В. Ділове мовлення для державних службовців: навч. 

посібн. Київ: Видавництво Арій, 2008. 424с.   

 

УДК 94:355.23394:355.233 

Олег Казмірчук, Олександр Курчаба, 
Луцький педагогічний фаховий коледж Комунального закладу  

вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» 

Волинської обласної ради 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО ПІДХОДУ З 

ПРЕДМЕТІВ «ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ» ТА «ЗАХИСТ УКРАЇНИ» 

У статті наводяться приклади використання інтерактивних вправ при інтеграції 

предметів «Всесвітня історія» та «Захист України». Наголошується на необхідності 

включення інтегрованого підходу в освітній процес. 

Ключові слова: інтеграція, «Всесвітня історія», «Захист України», інфографіка, 

інтерактивні вправи. 

The article provides examples of the use of interactive exercises in the integration of 

subjects «World History» and «Defense of Ukraine». The need to include an integrated approach in 

the educational process is emphasized. 

Keywords: integration, «World History», «Defense of Ukraine», infographics,interactive 

exercises. 

 

Сьогодні існує запит на вміння здійснювати інтеграцію, 

створюючи ситуації успіху та проблемно-орієнтованого навчання. У 

зв’язку з цим виникає необхідність переструктурування змісту 
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навчальних предметів з метою усунення застарілого матеріалу та 

систематизації знань і вмінь. 

Мета статті – тезово, на конкретних інтерактивних прикладах, 

показати особливості інтеграції предметів «Всесвітня історія» та 

«Захист України». 

Важливим етапом в підготовці викладача/викладачки до 

проведення інтегрованого уроку з предметів «Всесвітня історія» та 

«Захист України» є створення міжпредметних завдань. Наведемо 

приклади використання можливостей інтеграції із зазначених 

предметів. 

При вивченні тем «Перша світова війна», «Друга світова війна» 

з всесвітньої історії та теми «Українські військові формування та 

участь українців у військових подіях ХХ століття» з предмета 

«Захист України» ефективним буде використання інтерактивної 

візуалізації світових воєн ХХ-го та початку ХХІ століть дизайнера 

Валентина Дефілліппо та програміста Ніколас Пайгелет з Лондона. 

Хронологія стартує з 1900 року, коли в Китаї відбулося Іхєтуанське 

повстання, а замикає інфографіку російсько-українська війна, яка 

розгорнулася на сході нашої країни в 2014 році [3]. 

 

Розташування маку на графіці та його розмір показує масштаби 

конфлікту і кількість жертв [1]. 

Інтегровані завдання можна використати на основі художнього 

кінофільму «Війна. Український рахунок» (український 

документальний фільм режисера Сергія Буковського) на занятті з 

всесвітньої історії при вивченні Другої світової війни та предмета 

«Захист України» при вивченні тем «Історія розвитку українського 

війська», «Військовослужбовці та відносини між ними. Військова 

дисципліна»: 
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 Виходячи з побаченого, визначте, ця війна – це випадковість 

чи закономірність?); 

 Використовуючи карту, спробуйте визначити, чому військам 

нацистської Німеччини вдалось захопити українські землі? 

 Що могло спричинити поразку радянських військ на 

початковому етапі радянсько-німецької війни? 

 Яке ваше розуміння означених подій? 

Цікавим та ефективним буде використання LearningApps.org – 

онлайнового сервісу, який дозволяє створювати інтерактивні вправи. 

На сайті доступна велика база завдань, розроблених 

освітянами/освітянками з різних країн для усіх предметів навчальних 

програм. Кожен із ресурсів можна використати на інтегрованому 

занятті, змінити під власні потреби, розробити схожий чи зовсім 

інший освітній модуль [4]. За допомогою цього ресурсу буде цікавим, 

наприклад, вивчення звань офіцерського складу. 

 

У наведених прикладах фактичний зміст матеріалів інтегруючих 

дисциплін подібний і це дозволяє викладачеві/викладачці 

застосовувати міжпредметні завдання практично на всіх етапах 

заняття як з всесвітньої історії, так і з предмета «Захист України». 

Отже, інтеграція навчальних дисциплін при вивченні предметів 

«Всесвітня історія» та «Захист України» – це необхідність 

сьогодення, адже це багатогранний процес встановлення зв’язків між 

інформацією, знаннями, науками, а також забезпечення їх цілісності 

та єдиної структури. 
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У статті аналізується проєктна робота бібліотеки, визначаються цілі та завдання 
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The article analyzes the project work of the library, defines the goals and objectives of the 

project. Particular attention is paid to the modern library projects. 
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Л. Савенко підкреслює, що «вміння креативно мислити, 

публічність, присутність у соціальних мережах дозволяє працівникам 

бібліотеки постійно розширювати коло друзів, генерувати нові ідеї, 

реалізовувати спільні проєкти. 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].  

Проєктна діяльність змінює професійну свідомість бібліотечних 

працівників, спонукає їх до пошуку реальних можливостей щодо 

швидкого вирішення нагальних проблем, освоєння нових знань, 

умінь та навичок з практичної вправності у сфері проєктного 

менеджменту. 

Бібліотеки намагаються підвищувати якість своєї діяльності у 

різних аспектах, активно займаються програмно-проєктною роботою, 

плануванням, організацією, мотивацією та управлінням 

привабливими проєктами. Бібліотекар повинен визначати цілі та 

завдання проєкту; здійснювати обстеження бібліотеки чи відділу 

методами системного аналізу; статистичними методами збору 

http://poppyfield.org/
https://cutt.ly/ag9fM4p
https://cutt.ly/Fg9pVa6
https://learningapps.org/
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інформації, які включають: опитування, спостереження, аналіз 

документації, експертну оцінку; передбачати зміни та загрози 

зовнішнього середовища; здійснювати складання проєкту, що 

включає: опис, план реалізації, кошторис, оцінка результативності; 

планувати розвиток проєкту та здійснювати просування його 

результатів. 

Волинська обласна бібліотека для юнацтва (ВОБЮ) 

цілеспрямовано започаткувала та проводить роботу з питань 

проєктної діяльності. Першою на Волині вона почала надавати 

користувачам доступ до мережі Інтернет, завдяки проєктам, які 

отримали гранти та тривалій тісній співпраці з IREX.  

Впроваджено в практику роботи цілий ряд міжнародних і 

вітчизняних проєктів, які сприяють розвитку громади, об’єднують 

сучасне молоде покоління, залучають його до користування 

бібліотекою. Цьому сприяють зміни її інформаційних функцій, в 

першу чергу, створюються власні бази даних, потужна електронна 

бібліотека, надається доступ до національних і світових мереж, все це 

вимагає пошуку нових форм роботи, що спонукають до креативного 

вирішення питань та освоєння сучасних напрямів діяльності. Саме 

проєктна робота є тією рушійною силою інновацій, яка дозволяє 

генерувати та втілювати в життя нові ідеї, здійснювати модернізацію 

книгозбірні, робити її необхідною для користувачів. 

Участь у різних професійних і грантових конкурсах, дає 

можливість одержання додаткових фінансових коштів, активізації 

творчої активності, підвищення професійного рівня як бібліотечних 

кадрів, так і споживачів інформації. 

В основі роботи проєкти та програми: «Бібліотека і освіта: успіх 

у взаємодії», «Літературні зустрічі», «Моя нова поліція», 

«Літературні читання», «Дружній бібліотечний простір», «Уроки 

права – уроки життя», «Україна починається з мене», «Меценати для 

солдата», «Пункт європейської інформації», «Класика сьогодні», 

«Творчість заради життя», «З гостинцями – до дитини», що здобули 

популярність серед користувачів книгозбірні. 

Лише у 2020 році ВОБЮ стала учасницею проєкту «Твори 

культуру: бібліотечні інноваційні послуги», що реалізується ВГО 

Українська бібліотечна асоціація за підтримки Європейського Союзу 

(програма Дім Європи). Партнери проєкту: Публічні бібліотеки м. 

Орхус (Данія) та Білоруська бібліотечна асоціація. 

http://vollibr.org.ua/index.php/programi-preokti-zakhodi?layout=edit&id=489
http://vollibr.org.ua/index.php/programi-preokti-zakhodi?layout=edit&id=489
http://vollibr.org.ua/index.php/programi-preokti-zakhodi?layout=edit&id=490
http://vollibr.org.ua/index.php/programi-preokti-zakhodi?layout=edit&id=490
http://vollibr.org.ua/index.php/programi-preokti-zakhodi?layout=edit&id=490
http://vollibr.org.ua/index.php/programi-preokti-zakhodi?layout=edit&id=491
http://vollibr.org.ua/index.php/programi-preokti-zakhodi?layout=edit&id=492
http://vollibr.org.ua/index.php/programi-preokti-zakhodi?layout=edit&id=492
http://vollibr.org.ua/index.php/programi-preokti-zakhodi?layout=edit&id=494
http://vollibr.org.ua/index.php/programi-preokti-zakhodi?layout=edit&id=496
http://vollibr.org.ua/index.php/programi-preokti-zakhodi?layout=edit&id=496
http://vollibr.org.ua/index.php/programi-preokti-zakhodi?layout=edit&id=498
http://vollibr.org.ua/index.php/programi-preokti-zakhodi?layout=edit&id=495
http://vollibr.org.ua/index.php/programi-preokti-zakhodi?layout=edit&id=497
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Мета проєкту – навчити бібліотекарів створювати інноваційні 

послуги в своїх бібліотеках з використанням спеціальної методології 

«Дизайн-мислення для бібліотек», що була розроблена Публічною 

бібліотекою м. Чикаго (США) та Публічними бібліотеками м. Орхуса 

(Данія) за підтримки Фонду Білла та Мелінди Гейтс. 

Одне з останніх досягнень ВОБЮ, перемога у проєкті 

«Гейміфікація: вчимось граючи» на загальну суму 254796 гривен. 

Проєкт вперше в Україні дозволяє створити в мобільному додатку 

гру за улюбленою книгою. Ідея проєкту  надзвичайно актуальна, 

креативна, унікальна. Перспективним є використання бібліотекою 

такого інноваційного інструменту, як ігрові технології в бібліотечно-

інформаційній діяльності, тобто гейміфікації – ігрові підходи для 

неігрових процесів, з метою залучення користувачів, які завантажені 

комп'ютерними іграми, спілкуванням в соціальних мережах. Як 

обґрунтовував Йоган Гейзинг в статтях «Homo Ludens або «Людина, 

що грається», людська культура виникає в грі і розвивається як гра 

[2]. 

Ілюстративний приклад – гра Fold.it, запущена в травні 2008 р. 

вченими з Вашингтонського університету, виявилась корисною для 

вирішення проблеми СНІДу [1]. 

У бібліотечній практиці ігри застосовувались досить давно, це: 

настільні ігри, зокрема, шахи; літературні ігри: вікторини, конкурси, 

карнавали літературних героїв, ігри-мандри тощо. 

ВОБЮ за кошти першого траншу придбала потужний ноутбук, 

планшети, сучасний фотоапарат зі штативом, маршрутизатори для 

з’єднання з Інтернетом, а також доступ до програмного забезпечення 

«Action Track». 

Таким чином, поширення в бібліотеках України практики 

використання ігрових технологій потребує визначення теоретико-

методологічних засад організації ігрового бібліотечно-

інформаційного середовища – середовища інтенсивної комунікації. 

Ключовими компонентами цього середовища є сукупність ігор, які 

пропонуються бібліотекою (ігротека), реальний і віртуальний ігрові 

бібліотечні простори, користувачі й бібліотечні працівники: ігровий 

менеджер і куратор ігор [3, c. 39]. 

Проєктна діяльність  найкращий спосіб заявити  та підвищити 

престиж бібліотеки, підкреслити її роль і значимість, збагатити 

форми та методи роботи з найрізноманітніших питань сучасного 

виховання молоді, сприяти залученню до бібліотеки та читанню. 
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КРАЄЗНАВЧИМ МУЗЕЄМ 

У статті аналізується досвід комунікативного партнерства Волинської державної 

обласної універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки (Волинська ДОУНБ імені 

Олени Пчілки та Волинського краєзнавчого музею (ВКМ). Зазначено, що така співпраця 

налагоджена в науковій, видавничій, соціокультурній площина.  

Ключові слова: Волинська ДОУНБ імені Олени Пчілки, Волинський краєзнавчий музей, 

партнерство, конференції, виставки, видавнича діяльність 

The article analyzes the experience of the communication partnership of the Volyn State 

Regional Universal Scientific Library named after OlenaPchilka and the Volyn State University 

named after OlenaPchilka and the Volyn Museum of Local Lore (VKM). It is noted that such 

cooperation is established in the scientific, publishing, socio-cultural plane. 

Keywords: Volyn DOUNB named after Olena Pchilka, Volyn Museum of Local Lore, 

partnership, conferences, exhibitions, publishing. 

 

В умовах сучасного глобалізованого електронного середовища 

відбувається посилення взаємодії між соціокультурними установами, 

що накопичують, зберігають, структурують, поширюють здобутки 

інтелектуальної, духовної, історичної та культурної спадщини. 

Такими багатофункціональними закладами є бібліотеки та музейні 

установи. Їх взаємодія – це не тільки творча співпраця, а й обмін 

досвідом та інформацією тощо. Бібліотеки й музеї спроможні брати 

активну участь у культурному співробітництві шляхом: проведення 

спільних конференцій, круглих столів, семінарів, зустрічей, екскурсії 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/
https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/
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та участі в них; здійснення взаємного обміну інформацією, 

виставками, вивчення досвіду роботи; розвитку видавничої 

діяльності; впровадження інноваційних проєктів у практичну 

діяльність; здійснення іншої спільної діяльності тощо. Тому сьогодні 

формування стратегії співпраці бібліотек з музейними осередками 

набуває великого значення і стає дедалі важливішим. 

Прикладом комунікативного партнерства є досвід співпраці в 

науковій, видавничій, соціокультурній площинах Волинської ДОУНБ 

імені Олени Пчілки із Волинським краєзнавчим музеєм. Така активна 

співпраця розпочалася у 1993 році, коли в структурі бібліотеки було 

створено відділ краєзнавчої роботи. Цей структурний підрозділ став 

своєрідним центром координації усієї краєзнавчої діяльності 

книгозбірні, осередком налагодження зв’язків із спеціалістами-

музейниками, аматорами краєзнавчої справи в області [11, с. 6].  

Найпоширенішою ця співпраця стала в організації та проведенні 

наукових конференцій. Першою була проведена 29-30 червня 1999 

року науково-практична конференція «Олена Пчілка і Волинь». Захід 

започаткував глибинне дослідження творчості Олени Пчілки (Ольги 

Петрівни Косач-Драгоманової) [9]. Такими дослідженнями внеску 

Олени Пчілки та її родини в український та світовий контекст стали 

чергові конференції [5; 6; 9].  

Спільні напрацювання, настанови від музейників – організаторів 

наукових заходів з неабияким досвідом – спонукали керівництво 

бібліотеки до започаткування науково-краєзнавчих конференцій, 

присвячених історії бібліотечної справи в Луцьку та на Волині. 1–2 

червня 2005 року відбулася історико-краєзнавча конференція 

«Минуле і сучасне Волині та Полісся. Розвиток бібліотечної справи в 

краї», приурочена до 65-річчя з часу заснування книгозбірні [7]. 

Продовженням дослідження історії бібліотечної справи на Волині 

стала чергова конференція «Минуле і сучасне Волині та Полісся. 

Бібліотеки – осередки культури, освіти, науки: шлях довжиною у 75 

років», яка відбулася 2015 році [4]. 

Ще одним аспектом співпраці між соціокультурними 

установами є організація виставок та експозицій. Важливим у цьому 

напрямку для працівників бібліотеки став приклад ВКМ у 

застосуванні наукових підходів в організації та відкритті 4 жовтня 

1999 року в книгозбірні музейного куточка Олени Пчілки, авторкою 

якої була працівниця музею Т. П. Андреєва. Разом з пам’ятником, 

відкритим 29 червня 2011 року громадськістю, та гіпсовим погруддям 



Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи.  Випуск 8 

 

31 

(автор скульптури – Микола Обезюк, архітектор – Микола Босенко) в 

фоє бібліотеки музейний куточок став своєрідною її візитівкою. А у 

свою чергу, в 2016 році фахівці книгозбірні надали допомогу у 

впорядкуванні книжкової частини музейної колекції шевченківської 

світлиці Миколи Куделі у музеї. [11, с. 7]. 

Вагомою складовою соціокультурної діяльності бібліотеки є 

традиція вшанування пам’яті Олени Пчілки двічі на рік – 29 червня – 

в день її народження та в роковини смерті. До участі в літературних, 

краєзнавчих заходах із цієї нагоди неодноразово залучаюся 

працівники та провідні науковці музею.  

Спільну історію має і видавнича діяльність закладів. З 1991 року 

поліграфічним способом видається «Календар знаменних і пам’ятних 

дат Волині. ... рік», у якому подаються матеріали про визначні події 

історії, громадсько-політичного і культурного життя області, ювілеї 

уродженців краю та видатних діячів, життя і діяльність яких пов’язані 

з Волинню. Випуск такого видання витримав випробування часом. У 

2019 році вийшов «Календар знаменних і пам’ятних дат Волині на 

2020 рік» [2]. Видання користується незмінним попитом серед 

широких кіл громадськості. Він представлений і на веб-сайті 

бібліотеки. 

Спільність наукових інтересів музею і бібліотеки засвідчують 

такі видання: біобібліографічний покажчик «Богдан Віталійович 

Колосок» (Луцьк, 2010); біобібліографічний покажчик «Олекса 

Ошуркевич: до народних джерел», вид. 2-е, доповнене (Луцьк, 2011), 

з передмовою А. Данилюка; біобіліографічний покажчик «Вальдемар 

Едвардович Пясецький» (Луцьк, 2012)]; біобібліографічний покажчик 

«Наталія Юхимівна Пушкар» (Луцьк, 2012); біобібліографічний 

покажчик «Григорій Гуртовий» (Луцьк, 2014) [1]. 

У жовтні 2014 року в стінах бібліотеки в рамках вшанування 

пам’яті Олени Пчілки було презентоване репринтне видання 1884 

року Олена Пчілка «Козачка Олена» [10]. 

Існування тандему бібліотека-музей – це запорука ефективності 

праці та основа подальшого розвитку. Значимим напрямом 

комунікаційної взаємодії є участь у спільних проєктах, включення в 

програму бібліотеки відвідування музеїв: істотний вибір проєкту, 

місце, час і тривалість заходу, склад модераторів і виконавців, 

попередня реклама, формування аудиторії тощо. Так, проєкт відділу 

краєзнавчої роботи «Пройдімося рідним містом!» став частиною 

проєкту громади Луцька «Місто різних – місто рівних» [3]. Метою 
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проєкту стало поєднання наукових, пізнавальних історичних 

досліджень про місто Луцьк з розважальною програмою – 

екскурсійними маршрутами, пішою ходою вулицями і майданами 

міста. У 2019 р. у рамках проєкту відділ краєзнавчої роботи проводив 

екскурсії «Пройдімося рідним містом!» (5 екскурсій). Було здійснено 

екскурсійні маршрути «Бібліотека – місто – музей». До екскурсійних 

маршрутів були включені музейні установи краю: ВКМ, Музей 

Волинської ікони, Музей-аптека, Музей Лесі Українки, Музей –

скансен історії сільського господарства Волині, Музей Луцького 

Хрестовоздвиженського братства, Музей бджільництва та ін. [3]. 

Отже, як засвідчує практика, фундаментальний напрям роботи 

Волинської ДОУНБ ім. О. Пчілки в рамках партнерства із ВКМ 

дозволив констатувати факт доцільності подальшої співпраці, а не 

конкуренції. Дієвість взаємодії таких установ залежить від готовності 

працівників бібліотеки і музею об’єднувати свої зусилля на 

місцевому та обласному рівнях. Особливої цінності партнерські 

відносини набувають тоді, коли із ситуативних переростають у 

стратегічні, довготривалі, такі, що засновані на стійкому взаємному 

інтересі. 
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ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА В ДІЯЛЬНОСТІ PR-ФАХІВЦІВ 
 

У статті розглянуто поняття професійної етики в діяльності фахівців із зв’язків з 

громадськістю; визначено джерела, що регламентують етичні норми  PR-діяльності; 

окреслено основні етичні принципи  PR-фахівця, що становлять трирівневу систему 

етичних норм. 

Ключові слова: професійна етика, моральні норми, зв’язки з громадськістю, 

професійний кодекс. 

The article considers the concept of professional ethics in the activities of public relations 

professionals; the sources regulating ethical norms of PR-activity are defined; outlines the basic 

ethical principles of a PR specialist, which constitute a three-tier system of ethical norms. 

Keywords: professional ethics, moral norms, public relations, professional code. 
 

Суспільство розглядає моральні якості працівника як один з 

провідних елементів його професіоналізму. Певні моральні норми 

повинні бути конкретизовані в трудовій діяльності людини з 

урахуванням специфіки його професії. Професійна мораль повинна 

розглядатися в єдності з загальноприйнятою системою моралі. 

Порушення трудової етики супроводжується руйнуванням загальних 

моральних установок, і навпаки. Професійна етика фахівця – це 

сукупність моральних норм, які визначають ставлення людини до 

свого професійного обов’язку, моральні відносини людей у трудовій 

сфері. Як слушно зазначає С. Катліп: «принцип, покладений в основу 

професійної етики, полягає в тому, що дії фахівця спрямовані на 

досягнення чи створення добробуту як для індивідуума, так і для 

суспільства загалом, а не на посилення його позицій і влади» [3, 

с. 182]. 

PR складається з багатьох сфер професійної діяльності, які 

передають інформацію про компанію громадськості, включаючи 

спонсорство, події, управління проблемами і зв’язки з пресою. Тому 

етичні норми PR-фахівця вибудовують цілу систему моральних 

принципів й установок. За визначенням Н. М. Грицюти: «професійна 

етика PR-діяльності – система конкретизованих моральних норм і 

принципів фахової діяльності, спрямована на встановлення на основі 

доброчесної й відвертої поінформованості, моральнісної комунікації 

та взаєморозуміння суб’єктів соціуму (органи влади, керівні особи 

держави, підприємства, організації, партії) із широкими колами 

громадськості з метою досягнення соціального, політичного, 
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економічного, психологічного, духовного добробуту громадянського 

суспільства» [2, c. 131]. 

Етику PR-діяльності як продукт і результат прикладної етики 

розглядали зарубіжні вчені: І. Авдеєва, С. Аллен, С. Блек, Г. Брум, 

Ф. Буарі, Г. Гелловей, Дж. Грюніг, Ф. Джефкінс, С. Катліп, 

А. Кривоносов, А. Лі, У. Ліппман, Г. Тульчинський, А. Уміков, 

К.Фіцпатрік. Серед українських дослідників на увагу заслуговують 

праці В. Березенко, Н. М. Грицюти, В. Королька, В. Моїсеєва, 

Г. Почепцова, що становлять лише фрагменти в осмисленні 

проблеми. Одним з основних недоліків сучасного стану етики PR як 

науки є недостатність методологічно виважених досліджень. 

Питання етики й соціальної відповідальності професії PR 

перебувають у центрі уваги національних, міжнародних організацій і 

асоціацій зв’язків із громадськістю. Кодекс професійної поведінки 

ІПРА, Афінський кодекс, схвалений Міжнародною асоціацією PR в 

1965 році, Європейський Кодекс професійної діяльності в галузі  PR 

(Лісабонський кодекс) – регламентують загальні етичні норми PR-

фахівців. 

Кодекс професійної Етики UAPR базується на міжнародних 

стандартах PR-індустрії, розроблених на Римській та Стокгольмській 

конвенціях Міжнародною Організацією Консультантів у Галузі 

Комунікацій (ICCO). 

Згодом ці стандарти здобули підтримку Організації Об’єднаних 

Націй і фактично стали стандартами міжнародної PR-практики. 

Кодекс IABC зобов’язує усіх, хто його підписує, відповідати 

професійним стандартам, які виключають практику платної 

журналістики, замінюючи останню на міжнародний стандарт 

інформативної реклами. Це дозволить суспільству відчути різницю 

між чесною думкою професійного журналіста та прихованим 

рекламним матеріалом, який намагаються видавати за журналістику. 

Кодекс включає 50 положень, які стосуються професійної діяльності, 

комісійних виплат, поведінки по відношенню до клієнтів та 

працівників, а також проблеми дискримінації [6]. 

Зважаючи на те, що Україна перебуває в стадії розвитку 

професійної PR-діяльності, спеціалістам у цій галузі необхідно 

докласти ще багато зусиль для подолання тих негативних тенденцій, 

які формувалися протягом не одного десятиріччя, адже не зважаючи 

на позитивні зрушення в освітньо-науковому плані, практична 

діяльність PR-технологів у більшості випадків не відповідає жодним 
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міжнародним етичним стандартам. Окреслена проблема потребує 

нагального вирішення за допомогою як держави (шляхом 

формування досконалої нормативної бази), так і окремих спеціалістів, 

агентств, асоціацій та керівників фірм і корпорацій, що користуються 

послугами PR-фахівців. Саме розуміння необхідності дотримання 

етичних норм поставить на якісно новий рівень розвитку український 

медіаринок, забезпечивши йому світове визнання. 

Трудова діяльність людей цих професій, на відміну від інших, не 

піддається конкретній регламентації, не вміщується в рамки 

службових інструкцій. Вона за своєю суттю є творчою, креативною, 

ускладнюється антропоцентричним характером. Об’єктом діяльності 

PR-фахівця постає громадськість, взаємодія з людьми, тому моральна 

відповідальність набуває вирішального значення. 

Основні морально-етичні принципи діяльності PR-фахівця 

можна диференціювати за трьома рівнями: 

˗ рівень суспільної етики, 

˗ рівень корпоративної етики, 

˗ рівень особистих моральних якостей фахівця. 

Суспільний рівень етичних принципів регулює дотримання 

загальних норм моралі, співпрацю з органами державної влади, 

відносини зі ЗМІ. 

Корпоративний рівень окреслює ставлення фахівця до своєї 

професії, дотримання професійних стандартів ділового етикету, 

підвищення професійної кваліфікації, дотримання професійних 

стандартів в інформаційному середовищі, стосунки з колегами.  

Особисті моральні якості PR-фахівця зосереджені на належному 

ставленні до людської гідності та свободи. Більшість етичних норм і 

принципів, задекларованих міжнародними кодексами професійної 

PR-поведінки, узгоджуються з Декларацією ООН про права людини. 

Зокрема, Афінський кодекс висуває як вимогу необхідність поваги з 

боку PR-фахівців до людської гідності та визнання ними права 

особистості на власну думку. У ньому зазначено, що завдання PR – 

сприяти встановленню етичних, психологічних й інтелектуальних 

умов для діалогу в дійсному розумінні цього слова, визнавати право 

всіх сторін, що беруть участь у ньому, доводити правоту своєї справи 

й висловлювати конкретну думку. Кодекс проголошує, що кожен 

працівник сфери зв’язків із громадськістю бере на себе зобов’язання 

підтримувати до себе довіру тих, з ким він вступає в контакт, а також 

робити внесок у створення таких етичних і культурних умов, які 
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дають можливість людині досягти повного розвитку й користуватися 

всіма незаперечними правами, наданими Декларацією ООН про права 

людини. Першочерговим завданням кожного PR-працівника, згідно з 

Афінським кодексом, є створення комфортних моральних умов для 

вдосконалення, самореалізації та розвитку особистості; сприяння 

розвитку таких засобів і форм спілкування, щоб кожен відчував себе 

максимально проінформованим [1]. 

Лісабонський кодекс наголошує, що у своїй практичній 

діяльності PR-працівник зобов’язаний поважати принципи, викладені 

в Декларації ООН прав людини, а надто свободу слова і свободу 

друку, що сприяють здійсненню права особистості на отримання 

інформації, але не принижують гідності особистості [8]. 

У кодексі професійних стандартів Міжнародної асоціації бізнес-

комунікаторів (IABC) також ідеться про те, що вплив на суспільне 

життя повинен відбуватися на засадах глибокої поваги до прав 

людини та влади закону. Кодекс IABC виступає за свободу слова, 

зібрань і доступу до відкритого ринку ідей, зазначаючи, що кожен 

PR-фахівець повинен особисто підтримувати ці принципи своєю 

діяльністю загалом [6]. 

Отже професійна етика PR-фахівців має складну багаторівневу 

систему принципів та моральних норм. Проаналізована сфера 

діяльності перебуває у постійному розвитку та пов’язана з багатьма 

самостійними професійними галузями, тому її етичні принципи  не 

можуть представляти абсолютну істину в поведінці працівників. 

Кожне покоління має вирішувати  питання етичних професійних 

норм по-новому, але нові розробки повинні спиратися досвід, 

створений попередніми поколіннями. Сьогодні, коли культурний 

розвиток суспільства відстає від технологічних прогресій, дуже 

важливо зрозуміти, що для стабілізації суспільства необхідні етичні 

знання. 
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РЕКЛАМА ЯК СКЛАДОВИЙ ЕЛЕМЕНТ МАРКЕТИНГОВИХ 

КОМУНІКАЦІЙ 

У статті визначено актуальність становлення ринкових відносин в нашій країні, 

необхідність використання нових та актуальних механізмів управління економічними 

системами, підвищення якості та розширення асортименту продукції, що випускається, 

дослідження та аналіз конкурентів розробка стратегії рекламної компанії згідно сучасних 

вимог та тенденцій. Власне, саме цей процес дозволить уникнути помилок при проведенні 

рекламної кампанії та дозволить мінімізувати ризики непорозуміння зі споживачами і 

підвищить ефективність реклами, а також дозволить успішно подолати проблеми збуту 

продукції. 

Ключові слова: реклама, маркетингова діяльність, споживач, товар, рекламна 

кампанія, виробники, рекламодавець. 

The article identifies the relevance of market relations in our country, the need to use new 

and relevant mechanisms for managing economic systems, improving the quality and expanding the 

range of products, research and analysis of competitors, developing an advertising strategy 

according to modern requirements and trends. In fact, this process will avoid mistakes in the 

advertising campaign and will minimize the risks of misunderstandings with consumers and 

increase the effectiveness of advertising, as well as successfully overcome the problems of sales. 

Key words: advertising, marketing activity, consumer, product, advertising campaign, 

manufacturers, advertiser. 
 

На сьогодні сфера маркетингу охоплює практично всі сторони 

сучасної економіки всіх країн незалежно від рівня їх економічного 

розвитку, і при цьому кожен етап маркетингової діяльності 

http://pr.web3.ru/ethics/ipra/
http://www.habit.ru/1/8.html
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підприємств має прямий або опосередкований звʼязок з рекламною 

діяльністю.  

Рекламний ринок являє собою систему економічних зв’язків між 

виробниками і споживачами реклами та усередині груп виробників і 

споживачів [2, с. 78]. 

Доцільно зауважити, що в Україні на сьогодні рекламна 

діяльність є однією з найбільш перспективних напрямків сфери 

бізнесу, яка переживає період свого бурхливого розвитку. 

В основі формування реклами лежить глибоке знання психології 

споживачів і людей в цілому. У звʼязку з цим зазначимо, що 

психологічний вплив реклами є лише передумовою для успішного 

економічного розвитку підприємства, що і є головною метою 

реклами. Відповідно, як і в будь-якій іншій комунікаційній сфері 

діяльності компанії, у реклами існує своя стратегія і політика, яка є 

складовою частиною комунікаційної політики компанії. Вона 

спирається на загальні стратегічні завдання та цілі підприємства і 

орієнтована на її потенційних і діючих споживачів. Рекламна 

політика являє собою певні дії щодо організації і розміщення 

рекламних акцій й заходів з метою створення іміджу компанії, 

залучення клієнтів для збуту продукції, вона тісно повʼязана з 

діловою і торговельною політикою підприємства [5, с. 134]. 

Зрозуміло, що рекламодавцеві необхідно вміти формулювати 

цілі рекламної діяльності якомога конкретніше і точніше. Тільки в 

цьому випадку їх можна покласти в основу роботи щодо створення 

рекламних роликів або текстів, у виборі засобів поширення реклами, 

а також оцінки її результатів. 

Маркетологи пропонують ряд основних цілей, які можуть 

використовувати підприємці при формулюванні рекламної компанії: 

- запропонувати покупцеві особливі аргументи на користь 

доцільності тієї чи іншої покупки; 

- ознайомити покупця з фірмовою маркою, так званим брендом, 

товарним знаком, з метою більш легкої впізнаваності товару 

конкретного підприємства в магазинах; 

- переконати потенційних покупців відвідати саме ті місця, де 

виставлений товар, щоб вони могли безпосередньо з ним 

ознайомитися; 

- підвищити ініціативу, активність працівників, відповідальних 

за продаж товарів, менеджерів і продавців; 
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- уточнити інформацію й усунути перешкоди на шляху 

реалізації товару. 

У теоретичному плані при фінансуванні реклами потрібно 

враховувати взаємозвʼязок двох факторів: рекламну діяльність та 

реалізацію товарів. Взаємозвʼязок цих факторів протилежний: 

реклама стимулює і підвищує товарообіг підприємства, а не навпаки. 

Тому розмір фінансування реклами логічно ставити в пряму 

залежність від можливостей, які можуть відкриватися в певній 

ситуації. 

Варто зазначити, що у практичному плані невеликі компанії не 

мають достатньо вільних фінансових коштів, тому діють в суворо 

обмежених рамках витрат на рекламу, включених в число основних 

елементів собівартості товарів. Таким способом встановлюють і 

рекламний бюджет по кожному окремому товару. Можна погодитись, 

що при впровадженні на ринок нового товару, рекламодавець 

повинен зробити вибір між короткочасною рекламною кампанією і 

кампанією, в основі якої лежить методичний і тривалий вплив. У 

процесі прийняття рішення з цього питання необхідно враховувати 

особливості товару, специфіку цільової аудиторії і ситуацію в 

конкурентному середовищі, яка склалася до моменту впровадження 

нового товару [3, c. 178–205]. 

Не можна нехтувати і творчим аспектом рекламної діяльності. 

Цілком очевидно, що рекламодавець повинен прагнути і віддавати 

перевагу використовувати по максимуму індивідуальність свого 

підприємства, його відмінність від інших. Цей підхід підвищує 

ефективність реклами і певною мірою може вплинути на 

перерозподіл часток ринку між підприємствами. 

Зі всього вищесказаного видно, що якість рекламної кампанії 

набагато значуща, ніж кількість грошових коштів, витрачених на її 

проведення. 

Тож цілком очевидно, що критерії ефективності реклами, як 

одного з головних чинників в програмі маркетингу такі: інформація, 

яка надається споживачеві за допомогою реклами, повинна бути 

несподіваною і новою; особливо інтенсивно реклама повинна 

використовуватися на стадії росту обсягів продажу; реклама повинна 

виділити такі особливості товару, які покупець зазвичай не помічає 

сам і які відрізняють цей товар від інших його аналогів. 

Закономірно, що рекламна політика фірми – це конкретні дії по 

створенню і розміщенню реклами з метою формування іміджу та 
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залученню клієнтів для збуту своєї продукції. Будь-яка рекламна 

кампанія включає в себе кілька етапів: визначення та аналіз цільової 

аудиторії; визначення цілей; визначення бюджету маркетингу; 

ефективний рух товару; вибір каналів передачі повідомлення; 

створення інформаційних повідомлень; аналіз результатів 

інформаційної кампанії. 

Отже, реклама допомагає порівнювати вироби та їх особливості, 

даючи покупцеві можливість приймати рішення про покупку, вже 

будучи поінформованим. Вона є дзеркалом тенденцій у моді і дизайні 

та робить внесок в естетичні уявлення людини.  

Поряд із цим, не варто нехтувати і проблемами розвитку 

реклами, які впливають на маркетингову діяльність підприємства. 

Відповідно виділяємо не тільки внутрішні (організаційні, 

технологічні), тобто ті, які підприємство може контролювати, а й 

зовнішні проблеми (законодавчі), які контролювати неможливо, але 

варто пам’ятати про них і здійснювати певні заходи по зменшенню їх 

впливу на рекламну діяльність підприємства. 

Таким чином, реклама є одним з найбільш перспективних 

напрямків сфери бізнесу, який переживає період свого бурхливого 

розвитку. Хоча, не варто і забувати про проблеми, які наглядно 

існують та вимагають вирішення. 
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ТА СУЧАСНОЇ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ 

В РОБОТІ БІБЛІОТЕКИ ВАРШАВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

 
У статті йдеться про ефективний розвиток Бібліотеки Варшавського 

університету, впровадження нової системи обслуговування читачів та облаштування 
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рекреаційної зони. Досвід польської книгозбірні може бути корисним для інноваційних змін, 

що є на часі в Україні. 

Ключові слова: Бібліотека Варшавського університету, нова будівля, фонд ХІХ 

століття, вільний доступ, бібліотечний простір, сад на даху бібліотеки. 
The article deals with the effective development of Warsaw University Library, the introduction of a 

new system of reader service and the arrangement of a recreational area. The experience of the Polish 

library can be useful for innovative relevant to Ukraine. 

Keywords: Warsaw University Library, new building, 19th century fund, free access, library space, 

garden on the Library roof. 

 

Бібліотека Варшавського університету (Biblioteka Uniwersytecka 

w Warszawie) – одна з трьох найбільших наукових бібліотек країни 

(Національна бібліотека Польщі та Бібліотека Яґеллонського 

університету) переїхала в нову будівлю 15 грудня 1999 р. З-поміж 

інших польських книгозбірень вирізняється низкою переваг, зокрема, 

для волинського користувача, який перетинає кордон і долає відстань 

громадським транспортом за 12–14 годин. Книгозбірня розташована в 

центрі міста і має зручний графік роботи (від 9 до 21 години з 

понеділка до суботи, в неділю з 15 по 20 годину). Фонд понад 3 млн 

зберігання містить раритетні видання білоруською, українською, 

російською, польською мовами, що дозволяє працювати з такою 

літературою ХІХ ст., яка відсутня в Національній бібліотеці України 

імені В. І. Вернадського. Замовлення виконується протягом 20 

хвилин, багато літератури є у відкритому доступі. Професійні та 

доброзичливі працівникі по-особливому уважні до іноземних читачів. 

Бібліотека має добре організований бібліотечний простір, оскільки 

створені комфортні умови роботи та відвідування, облаштовані 

мультимедійні центри із можливістю проведення конференцій, 

тренінгів та групових навчань. Сучасний фаховий дизайн дозволив 

книгозбірні стати туристичним об’єктом. 

Історія бібліотеки розпочалася 1816 р. на чолі з лексикографом 

та лінгвістом С. Ліндою (Samuel Bogumił Linde, 1771–1847). У 1894 р. 

книгозбірня отримала новий будинок, де «було реалізовано 

концепцію потрійного поділу бібліотечних площ Леопольда делла 

Санти, у якій відокремлюються шляхи книжки, читача і бібліотекаря» 

[4, с. 154]. Через сто років будівля морально застаріла, й виникла 

потреба в новому приміщенні. Передбачалося використовувати для 

потреб бібліотеки будівлю Центрального комітету Польської 

об’єднаної робочої партії, яку було націоналізовано після політичних 

змін 1989 р. Проте це виявилося неможливим через недостатнє 

граничне навантаження конструкції, тому будівлю було здано в 

https://uk.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1999
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D1%83%D1%97%D0%BB_%D0%9B%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%27%D1%94%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/1989
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оренду варшавській біржі, а прибуток спрямовано на будівництво 

нової бібліотеки поблизу набережної Вісли [1]. 

1993 р. оголосили відкритий міжнародний конкурс на проєкт 

нової будівлі. Першу премію отримали архітектори М. Будзинський 

(Marek Budzyński) та З. Бадовський (Zbigniew Badowski), оскільки 

їхній проєкт вирізнявся низкою оригінальних рішень. Будівельні 

роботи тривали з 1995 по 1999 рр. 

Бібліотека складається з головного корпусу заввишки 4 поверхи 

та низького фронтального корпусу. Корпуси з’єднує пасаж зі скляним 

дахом. У 2004 р. перед входом у головний корпус було споруджено 

фрагмент сталевої складської конструкції, що перемістився з 

колишньої будівлі. Це єдиний приклад бібліотеки ХІХ ст. в Польщі, в 

якому символічно поєднано минувшину та сучасність. 

Вхід до бібліотеки із критого переходу, який називається 

«вулицею», увінчано символом бібліотеки Варшавського 

університету – це відкрита книга в патинованій бронзі з написом 

«Hinc omnia» (лат. Звідси все). 

На внутрішній стороні фронтального корпусу розташовані 

комерційні структури (книжкова крамниця, магазин плакатів), а на 

його фасаді великими, жирними літерами написано: «Biblioteka 

Uniwersytecka» (Бібліотека Університета). Нижче знаходяться вісім 

плит із символічними текстами на санскриті з фрагментами Рігведи, 

Упанішад та Бхагавадгіти; на івриті з Книги пророка Єзекіїля 3, 1–3; 

арабською мовою з «Книги Тварин» Аль-Джахіз; грецькою мовою з 

діалогу Платона «Федр»; давньоруською мовою з «Повісті временних 

літ»; древньопольскою мовою «Виклад чесноти» Я. Кохановського; 

ноти фрагмента Етюду Сі-бемоль мінор К. Шимановського; 

математичні формули нормального розподілу, числа Пі, структури 

нуклеїнової кислоти та основні рівняння електродинаміки. 

Такий фасад, на думку М. Будзинського, «свідчить про 

різноманітність цивілізації, зв’язки з минулим, з грецько-римським та 

іудейсько-християнським джерелом польської культури» [2]. 

До каталогів бібліотеки ведуть сходи, на верхівці яких – чотири 

бетонні колони зі скульптурними фігурами видатних польських 

філософів XX ст. львівсько-варшавської школи Казимира 

Твардовського (Kazimierz Twardowski, 1866–1938), Яна Лукашевича 

(Jan Łukasiewicz, 1878–1956), Альфреда Тарського (Alfred Tarski, 

1901–1983) та Станіслава Леснєвського (Stanisław Leśniewski, 1886–

1939), автором яких є Адам Мияк (Adam Myjak). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/1999
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D2%91%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B3%D0%B0%D2%91%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B4-%D2%90%D1%96%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%B0_%D0%84%D0%B7%D0%B5%D0%BA%D1%96%D1%97%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%94%D0%B6%D0%B0%D1%85%D1%96%D0%B7&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D1%80_(%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BB%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%27%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BB%D1%96%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%A8%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE_%D0%BF%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%97%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96_%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A2%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B5%D0%B4_%D0%A2%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
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Каталоги двох видів: картковий і комп’ютерний розташовані у 

високому залі, зі скляним дахом. Читачі можуть користуватися 110-

ма комп’ютерами. 

На другому та третьому рівнях розташовані книжкові секції та 

читальні зали, «під час сесії студентам дозволяється сюди приходити 

з подушками та лягати прямо на підлогу. Не можна лише 

роззуватися» [3]. Для професорів є спеціальні кабінети, в яких можна 

залишати літературу над якою триває робота. 

Фонди бібліотеки формувалися у ХІХ ст. поступово, паралельно 

із розвитком закладу. На їхньому змісті позначилися джерела 

надходження книг і часописів – купівля, подарунки від приватних 

осіб і публічних установ, прийом книгозбірень ліквідованих 

інституцій. Виняткове значення мало право отримання обов’язкового 

примірника, надане бібліотеці у 1819 р. і утримуване протягом усього 

ХІХ ст. (з перервою від ліквідації Публічної бібліотеки при 

Королівському Варшавському університеті у 1831 р. до відновлення 

надсилання обов’язкового примірника у квітні 1834 р.). 

Після Листопадового повстання 1830–1831 рр. книгозбірню 

було зачинено, а більшість її фондів потрапила до Петербурга. 1862 р. 

університет разом із бібліотекою відновив свою діяльність у Варшаві. 

А невдовзі цар Олександр ІІ видав указ про підпорядкування 

Варшавського університету Російському, тому 1915 р. навчальний 

заклад разом із бібліотекою перемістився до Ростова-на-Дону. Було 

вивезено бібліотечні матеріали надзвичайної цінності, архів, інвентар 

[2]. 

Університетській бібліотеці, яка впродовж свого існування 

називалася Публічна бібліотека, Урядова бібліотека, Головна 

бібліотека, Імператорська університетська бібліотека [4, с. 153], 

належить найбагатша в Польщі колекція польських часописів ХІХ ст., 

серед яких є чимало унікальних. Видання з 1801–1918 рр. становлять 

близько 20 % фондів бібліотеки. Їх чисельність оцінюють приблизно 

у 570–600 тис. томів, з яких 450 тис. припадає на книжки, і більш як 

120 тис. – на часописи. 

Цілісність книгозбірні ХІХ ст. в університетській бібліотеці 

реєструють карткові каталоги – Головний алфавітний каталог книг та 

Каталог продовжуваних видань. Карткові каталоги було закрито 1997 

р., і з того часу видання, що надходять до бібліотеки, описують 

виключно в електронних каталогах. Це стосується і видань ХІХ ст., 

що надходять шляхом купівлі, обміну чи дарів. Відбувається 
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ретроконверсія, але, беручи до уваги чисельність фондів, цей процес є 

надто далеким від завершення. Карткові каталоги (зокрема, каталог 

книг) мають також характер пам’ятки. Частина карток у них є ще 

рукописними, виконаними особисто бібліотекарями ХІХ ст.; вони 

документують історію методики бібліотечної праці у цей період і 

мають бути убезпечені від знищення і збережені для наступних 

поколінь. 

Документи ХІХ ст. мають загальний характер із виразною 

перевагою видань з гуманітарних галузей науки, а також із 

надзвичайно багатим комплексом медичної літератури, який 

належить до найкращих у Польщі. 

У бібліотеці використовують систему автоматизації 

бібліотечних процесів Koha, оскільки університетська книгозбірня 

«повинна відповідати найвищим критеріям розвитку навчальних 

технологій і методів наукових досліджень. Тільки в таких умовах 

вчений зможе комфортно працювати і показати вагомі результати 

власних досліджень» [7, с. 35]. 

Загальносвітова тенденція «до збільшення рівня читання та 

самоосвіти через все ширше використання цифрових технологій» [6, 

с. 116] знайшла реалізацію, коли з нагоди 200-ліття Варшавського 

Університету в 2016 р. компанія Amazon передала бібліотеці 200 

пристроїв для читання електронних книг Kindle, якими можуть 

користуватися студенти. 

У новому приміщенні Бібліотеки Варшавського університету 

найголовнішою ідейною підвалиною та функціональним правилом 

став принцип вільного доступу до частини фондів, «ці зміни, 

революційні як для читачів, так і для працівників, були одночасно 

пов’язані зі змінами в структурі бібліотеки та новим поглядом на її 

традиційні завдання» [4, с. 153]. 

Більшість літератури, опублікованої після 1801 р., видається 

читачам із закритого сховища традиційно за замовленнями, а нова 

література, видана після 1980 р., є у відкритому сховищі [4, с. 154]. 

Аби користуватися відкритими сховищами, читач повинен мати 

в них літературу, розміщену у певному логічному порядку. Бібліотека 

Варшавського університету вирішила розмістити фонди за 

класифікацією Бібліотеки Конгресу США у Вашинґтоні [4, с. 155]. 

Фонд вільного доступу знаходиться на двох поверхах і 

розподілений за вісьмома широкими галузями науки. Із зоною 



Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи.  Випуск 8 

 

46 

вільного доступу на третьому поверсі об’єднаний читальний зал 

сучасної періодики та мікроформ [4, с. 155]. 

Бібліотеку Варшавського університету щодня відвідують від 3 

до 5 тисяч осіб, оскільки вона працює сім днів на тиждень та 

дванадцять місяців на рік. Традиційна бібліотека періодично 

закривається, а територія вільного доступу відкрита, тому що вільна 

[4, с. 157]. 

Українські дослідники, знайомі з університетською бібліотекою 

відмічають, що вона «має широку лінійку різновидів бібліотечних 

послуг, що налічують близько 12 видів» [6, с. 118], а запроваджені в 

ній інновації реалізуються не тільки у столичних інституціях, але й в 

інших містах, забезпечуючи «баланс технологічного розвитку між 

регіонами країни» [6, с. 117]. 

Порівнюючи стан традиційних наукових бібліотек та сучасних, 

О. О. Сербін та М. В. Ситницький прийшли до висновку, що зараз діє 

управління засноване на лідерстві й особистій мотивації [6, с. 118]. 

На підтвердження цієї думки необхідно навести приклад 

Е. Коберської-Мацюшко (Ewa Kobierska-Maciuszko), яка працює в 

Бібліотеці Варшавського університету з 1982 р., від 1995 по 2003 рр. 

– на посаді віце-директора, будучи співавторкою технологічного і 

функціонального проєкту нової будівлі книгозбірні, а з 2003 р. – 

директора. 

Активна діяльність Е. Коберської-Мацюшко сприяла 

впровадженню ідей в проєктування, організацію та управління нової 

будівлі бібліотеки, яка надасть шанс університету стати одним із 

найбільших та найавторитетніших вищих навчальних закладів 

Європи [8, с. 136]. 

Одним із найважливіших завдань своєї роботи Е. Коберська-

Мацюшко вважає перетворення бібліотеки на центр розповсюдження 

інформаційних ресурсів для вищих навчальних закладів, в якому 

присутні робочі місця з доступом до мережі, відкрите планування 

інтер’єру, вільний доступ до колекцій [9]. 

Під час побудови нового приміщення Бібліотеки Варшавського 

університету в конкурсному техзавданні обов’язковим пунктом 

значилося створення поруч із книгозбірнею ботанічного саду. М. 

Будзинський та З. Бадовський, керуючись настановою Цицерона: «Si 

hortum in bibliotheca habes, nihil deerit (лат. Якщо ти маєш сад у 

бібліотеці, (тобі) нічого не бракуватиме)», запропонували зробити 
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ботанічний сад університетським та облаштувати його на даху 

головного корпусу. 

До рекреаційної зони ведуть пандуси, доріжки і сходи на верхні 

рівні, де розташовані сади на даху. Їх створювали за проєктом 

ландшафтного архітектора І. Баєрської (Irena Bajerska), з 

використанням німецьких технологій зі спеціальними дренажно-

накопичувальними елементами. 

Сад на даху університетської бібліотеки у Варшаві, який є 

одним з найбільших і найгарніших садів на даху в Європі, було 

відкрито 12 червня 2002 р. Відпочинок у ньому дуже популярний 

серед студентів, жителів Варшави та туристів. Як декорації його 

використовують організатори концертів та заходів, літнього кіно та 

міських ігор. Сад складається з двох частин: верхня – площею 2 000 

м², нижня – 15 000 м², їх поєднує водний каскад. 

У нижній частині відвідувачі можуть милуватися різноманіттям 

видів і сортів рослин, які ростуть в різних кутках саду. Для цього 

бібліотечне керівництво висадило велику кількість дерев – дубів, 

ялин, грабів, горобин і лип. Є тут ґрунтопокривні і декоративно 

квітучі чагарники в тому числі стефанандра надрезанолістна 

(Stephanandra incisa Crispa), а також альпійські рослини. Дерева, 

чагарники і багаторічні рослини знаходяться переважно в відтінках 

синього і рожево-білого кольорів. Дві головні пам’ятки цього місця – 

ставок з рибою та фонтаном і гранітні скульптури Р. Стриєцького 

(Ryszard Stryjecki) із серії «Ситуаційний ескіз» з космологічними 

сюжетами [3]. 

Верхня частина саду розбита на кілька ділянок, а населяють їх 

рослини, висаджені в шар ґрунту товщиною 30 см. 

Золотий сад (північна частина даху) складається з квітучих 

чагарників в жовто-помаранчевій колірній гамі. Тут ростуть гібридна 

форзиція (Forsythia) Maluch, чагарниковий перстач (Potentilla 

fruticosa) Goldfinger і Goldteppich, спірея японська (Spirea japonica) 

Goldmound і альпійські рослини, такі як клематис тангутський 

(Clematis tangutica). Фоном для них служать масиви ялівцю 

звичайного (Juniperus communis) Green Carpet і барбарису Тунберга 

(Berberis thunbergii), а також карликова плакуча форма жовтої акації 

(Caragana arborescens) [3]. 

У Срібному саду (східна частина даху) висаджені рослини в 

білій колірній гамі: курильський чай Abbotswood, спірея Grefsheind, 

кизильник Даммера (Cotoneaster dammeri var. Radicans). Сріблясте 



Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи.  Випуск 8 

 

48 

забарвлення саду підкреслюють верби: швейцарська (Salix Helvetica), 

цельнолистна (Salix integra), Hakura Nishiki, верба сітчаста (Salix 

reticulata) і верба пурпурна (Salix purpurea) Pendula і Gracilis. Основу 

композиції складають карликова гірська сосна (Pinus mugo var. 

Mugo), ялівець Пфітцера (Juniperus x pfitzeriana) Mint Julep і 

декоративні трави: типчак (Festuca vallesiaca) Glauca, костриця 

аметистова (Festuca amethystina), трясунка (Briza media) і тонконіг 

сизий (Koeleria glauca) [3]. 

У Карміновому саду (південна частина даху) можна знайти 

композицію з пурпурнолістного барбарису японського Atropurpurea 

Nana, вейгели квітучої (Weigela florida) Foliis Purpureis, карликового 

бузку Мейера (Syringa meyeri), клематиса альпійського (Clematis 

alpina) Francis Rivis, кизильника Даммера (Cotoneaster Dammeri) 

Skogholm і троянди Rugodita. Крім того, представлені багаторічники – 

очитки (Sedum spectabile) і повзучий чебрець (Thymus serpyllum). 

Фоном для композиції є карликові яблуні Сарджента (Malus sargentii), 

ялівець Пфітцера (Juniperus x pfitzeriana) Mint Julep та кизильник 

Даммера (Cotoneaster Dammeri var. Radicans) [3]. 

Зелений сад (західна частина даху) прикрашений перстачем 

чагарниковим (Potentilla fruticosa) Abbotswood, армерією 

приморською (Armeria maritima) і кизильником Даммера (Cotoneaster 

Dammeri) Major. Крім того, посадки рослин є і на пандусі, що з’єднує 

нижній і верхній сади. На пандусі висаджений барвінок великий 

(Vínca major) і плющ звичайний (Hedera helix). Пандус закінчується 

великою сталевою альтанкою-антеною, оповитою горцем Ауберта 

(Polygonum aubertii) [3]. 

На дах веде пологий озеленений пандус, що переходить в 

контури альтанки над скляним куполом бібліотеки. Верхній сад 

пов’язаний з нижнім мостами, пологим схилом і системою каскадних 

басейнів. У них дощова вода, зібрана на покрівлі, потоками 

спускається вниз. 

Необхідно зауважити, що традиція перенесення екосистеми на 

дахи будівель – доволі розповсюджена практика в європейських 

містах, оскільки має не тільки естетичного значення, але практичну 

користь, регулюючи температуру всередині приміщення, затримує в 

ґрунті частину води, знижуючи ризик затоплення каналізації. 

забезпечує повну шумоізоляцію [2]. 

Підсумовуючи викладене вище, зазначимо, що концепція нової 

будівлі Бібліотеки Варшавського університету поєднала 
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функціональність сучасної книгозбірні, історичних традицій, 

різноманіття культур та гармонію природи. Університетська 

бібліотека не лише зберігає наукові доробки – вона дає можливості 

для їхнього подальшого життя та розвитку. В книгозбірні створено 

комфорт і високотехнологічне технічне оснащення, автоматизацію 

пошуку літератури, сучасне обладнання та світло. Вивчати і 

запозичувати такий досвід необхідно, тому що він дає новий імпульс 

для для пошуку напрямів ефективного розвитку вітчизняної 

бібліотечної сфери. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ З МЕТОЮ 

ОПТИМІЗАЦІЇ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

Одним із стратегічних завдань розвитку освіти, визнаних у Національній доктрині, є 

створення умов для застосування  інформаційних технологій у навчально-виховній 

діяльності. Від цього залежить успішність розв’язання комплексу проблем модернізації та 

інформатизації навчання у навчальних закладах на нинішньому етапі їх розвитку.  

Ключові слова: інформаційні технології, навчально-виховний процес, інформаційна 

компетентність, інформаційне освітнє середовище навчального закладу, управління 

навчальним закладом. 

One of the strategic tasks of Education Development recognized in the National doctrine is 

to create conditions for the use of information technologies in education a lactivities. The success 

of solving a complex of problems of modernization and informatization of education in education 

a institutions at the current stage of their development dependsonthis.  

Keywords: information technologies, educational process, information competence, 

information educational environment of an educational institution, management of an educational 

institution. 

 

Україна на сучасному етапі чітко визначила орієнтир на 

входження в освітній і науковий європейський простір, у зв’язку з 

цим здійснює модернізацію освітньої діяльності в контексті 

європейських вимог. Використання сучасних інформаційних 

технології дає можливість розкрити гуманітарний потенціал 

навчальних дисциплін, пов’язаний з формуванням наукового 

світогляду, розвитком аналітичного і творчого мислення, суспільної 

свідомості та свідомого ставлення до навколишнього світу. Крім того, 

що комп’ютерні технології сприяють розвитку самостійності, 

творчих здібностей, їх застосування дозволяє змінити саму 

технологію надання освітніх послуг, зробити заняття більш наочним і 

цікавим. Інформаційні технології забезпечують активізацію 

діяльності викладачів та студентів на заняттях, сприяють здійсненню 

диференціації та індивідуалізації навчання, розвитку спеціальної або 

загальної обдарованості, формуванню знань. Все це дає можливість 

покращити якість навчання [2, с. 25]. 

Безперечним є те, що компʼютерні інформаційні технології 

увійшли у всі сфери суспільного життя та галузі виробництва. Тому 

використання їх потенціалу і можливостей в осітньому процесі 

загалом та в управлінні освітньою сферою в тому числі, може не 

лише сприяти реалізації нових технологій навчання, а й істотно 

поліпшити якість знань. 

Причинами є не тільки недостатність фінансових можливостей, 

але й небажання та непідготовленість педагогів до застосування цих 
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технологій, відсутність якісних компʼютерних програм, недостатня 

розробленість питань методичного забезпечення компʼютерних 

технологій навчання тощо.  

Актуальність окреслених проблем дозволила нам встановити 

необхідність застосування інформаційних технологій у навчально-

виховному процесі, а також виявити аспекти оптимізації та 

підвищення якості підготовки учнів та студентів. 

Обʼєктом дослідження є застосування інформаційних 

технологій в освітньому процесі. 

Предметом дослідження виступають умови, які забезпечують 

оптимізацію та підвищення якості освітнього процесу при 

застосуванні комп’ютерних інформаційних технологій. 

На сучасному етапі розвитку суспільства, як вже було вище 

сказано, велике значення має вплив інформаційно-комунікаційних 

технологій, які використовуються майже у всіх сферах діяльності та 

життя людини, забезпечують розповсюдження інформаційних 

потоків у суспільстві та створюють єдиний інформаційний простір. 

На сьогодні в Україні йде становлення НУШ, яка орієнтована на 

входженння у світовий інформаційно-освітній простір. А для цього 

необхідно забезпечити існування інформаційно-освітнього 

середовища в кожному навчальному закладі та високу якість цього 

середовища, що приведе до оптимізації та підвищення якості 

навчально-виховного процесу. Для виконання цієї мети потрібно 

виконати таке [1, с. 12]: 

1. створити організаційну структуру, у якій накопичуються та 

зберігаються інформаційні ресурси та надаються інформаційні 

послуги; розробити систему оцінювання якості інформаційного 

середовища навчального закладу, яка є складовою процесу 

управління якістю освіти; 

2. інформаційне середовище необхідно інтегрувати до 

регіональних, вітчизняних та світових ресурсів для забезпечення 

навчально-виховного процесу та підвищення кваліфікації викладачів 

закладу. 

3. забезпечити інформаційну грамотність викладачів та 

студентів, яка б відповідала сучасному рівню розвитку 

інформаційних технологій, проводити заняття з підвищення 

комп’ютерної грамотності викладачів та курси для студентів.  

4. досягти різнобічності інформаційних ресурсів навчального 

закладу та орієнтованості на різні категорії користувачів; 



Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи.  Випуск 8 

 

52 

використовувати нові інформаційні технології (електронні каталоги, 

доступ до мережі Інтернет тощо); забезпечити наявність для 

локальної мережі та робочих станцій сучасного ліцензійного 

програмного забезпечення. 

Для забезпечення якості інформаційної інфраструктури 

навчального закладу необхідно оптимізувати такі умови: забезпечити 

наявність та якість каналів зовнішнього зв’язку для доступу до 

ресурсів та локальної мережі закладу; якість інформаційно-

методичного наповнення інтранет та Інтернет-серверів; якість 

програмних продуктів для інформатизації навчально-виховного 

процесу та управління; наявність організаційних структур 

забезпечення доступу до інформаційних ресурсів; технічне 

забезпечення [5, с. 12].  

Проблемним питанням у галузі інформаційного забезпечення є 

якість його управління. Відсутність ефективної системи 

інформаційного забезпечення управління призводить до 

неефективності прийняття управлінських рішень, дублювання 

інформації та її втрати. Створення в освітньому закладі 

інформаційно-управлінської системи дозволить оптимізувати існуючі 

канали збору інформації та забезпечить інформаційні потреби 

адміністрації й викладачів, в результаті чого підвищиться якість 

освітнього процесу. 

Під кінець, варто зробити акцент на тому, що в освіті не можуть 

чекати, доки будуть розв’язані усі інші проблеми, які накопичилися в 

українському суспільстві: недосконалість політичної та податкової 

систем, непрозора приватизація та занадто повільне підвищення рівня 

життя громадян. Зміни в освіті мають працювати на випередження. 

Для цього має бути зроблено переворот в уявленнях як працівників 

державного управління освітою, так і всіх керівників закладів освіти. 
 

Список використаних джерел: 

1. Биков В. Ю. Теоретико-методологічні засади моделювання 

навчального середовища сучасних педагогічних систем. Фахове видання. 

Інформаційні технології і засоби навчання. 2006. Вип. 1. 

2. Биков В.Ю., Жук Ю.О. Класифікація засобів навчання. Інформаційні 

технології і засоби навчання: зб. наук. праць / за ред. В.Ю.Бикова, Ю.О. Жука / 

Інститут засобів навчання АПН України. Київ: Атіка, 2005. С. 39–60. 

3. Болюбаш Я.Я. Організація навчального процесу у вищих закладах 

освіти: навч. посіб. для слухачів закл. підвищення кваліфікації системи вищої 

освіти. Київ: ВВП «КОМПАС», 1997. 64 с. 

http://www.ime.edu-ua.net/em1/content/06bvymps.html
http://www.ime.edu-ua.net/em1/content/06bvymps.html


Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи.  Випуск 8 

 

53 

4. Брижко В.М., Кальченко О.М., Цимбалюк В.С. Інформаційне 

суспільство / за ред. Р.І. Калюжного, М.Я. Швеца. Київ: Інтеграл, 2002. 220 с.  

5. Дивак В. В. Інформаційно-комунікаційні технології в професійній 

діяльності директора школи. URL: http://www.ime.edu-ua.net/em8/emg.html (дата 

звернення: 03.11.2020). 

6. Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: навч. посіб. Київ: 

Академвидав, 2004. 351 с. 

7. Дорошенко Ю. Педагогічні програмні засоби. Організаційно-

технологічні аспекти облаштування компʼютерних систем навчального 

призначення: Нові інформаційні технології навчання. Освіта. 2003. С.23–30.  

8. Жалдак М. І. Комп’ютерно орієнтовані засоби навчання: Посібник для 

вчителів / Жалдак М. І., Лапінський В. В., Шут М. І. – К.: НПУ імені М.П. 

Драгоманова, 2004. – 182 с. 

9. Жук Ю.О. Теоретико-метологічні проблеми формування 

інформаційного освітнього простору України // Інформаційні технології і 

засоби навчання. Електронненауковефаховевидання. – 2007. – Вип. 3. – 

www.ime.edu-ua.net/em3/emg.html (дата звернення: 03.11.2020). 

 

 

http://www.ime.edu-ua.net/em8/emg.html
http://www.ime.edu-ua.net/em3/emg.html


Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи.  Випуск 8 

 

54 

РОЗДІЛ І 

РОЗВИТОК ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ БІБЛІОТЕЧНО-

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І КОМУНІКАЦІЙ 
 

УДК 027.08(477.82) 

Оксана Гаврилюк, 
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна» 

 

ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ВОЛИНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ОБЛАСНОЇ 

УНІВЕРСАЛЬНОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ІМЕНІ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ 
У статті характеризуються форми роботи Волинської державної обласної 

універсальної наукової бібліотеки імені Олени Пчілки. Особлива увага звертається на 

модернізацію традиційних технологій, з метою підвищення якості та оперативності 

бібліотечно-інформаційного обслуговування. 

Ключові слова: сайт, інформаційні ресурси, соціальні мережі, соціальні медіа, 

електронні реєстраційні документи. 

The article characterizes the forms of work of the Volyn State Regional Universal Scientific 

Library named after Olena Pchilka. Particular attention is paid to the modernization of traditional 

technologies in order to improve the quality and efficiency of library and information services. 

Keywords: site, information resources, social networks, social media, electronic registration 

documents. 
 

До послуг користувачів Волинської державної обласної 

універсальної наукової бібліотеки (ВДОУНБ) імені Олени Пчілки 

бази даних, які представлені на веб-сайті бібліотеки у розділі 

«Ресурси», де є звернення до читачів: «Склад і зміст фондів 

розкривають каталоги та картотеки, які створені в традиційній 

картковій і електронній формах. Система каталогів і картотек є 

складовою частиною її довідково-бібліографічного апарату. Кожен 

каталог має своє цільове призначення, дозволяє проводити пошук 

видань відповідно запитів читачів. Бібліотечні каталоги і картотеки 

взаємопов'язані між собою, доповнюють один одного і розкривають 

склад і зміст бібліотечного фонду в різних аспектах. Вони є 

своєрідними путівниками по фондах книгозбірні» [1]. 

Сучасна бібліотека має бути привабливою та багатогранною, 

вона потрібна людям як джерело інформації. Тому так важливо 

створити максимально комфортне середовище, щоб зацікавити тих, 

кому потрібна книга, читання, психологічне розвантаження. Колектив 

ВДОУНБ імені Олени Пчілки не обмежується традиційними 

формами роботи, а шукає нові шляхи популяризації бібліотечних 

ресурсів і розповсюдження знань. 

Основним завданням відділів обслуговування є вдосконалення 

традиційних і запровадження нових форм і методів роботи, 
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спрямованих на поліпшення якості обслуговування усіх категорій 

користувачів. Для забезпечення цього надавалась можливість пошуку 

в мережі Інтернет через доступ до Wi-Fi, обслуговування за 

допомогою організації дистанційної безоплатної первинної правової 

допомоги для жителів віддалених громад Волинської області з 

використанням інформаційних технологій [2].  

Головна мета усіх інновацій, які впроваджують у ВДОУНБ імені 

Олени Пчілки – це ефективне, якісне та комфортне обслуговування 

користувачів за допомогою інформаційних технологій, створюються 

індивідуальні умови використання інформації, кожен реальний читач 

бажає стати віртуальним, характерною особливістю є висока 

інформаційна культура. 

Ефективним стало інформаційно-бібліографічне 

обслуговування, зокрема віддаленого користувача. Бібліотека 

активно використовує мережеві ресурси для популяризації місцевої 

історії та надання бібліотечних послуг. Веб-сторінка бібліотеки 

пропонує користувачам відділи-блоги: «Вікно в Америку»; бібліо-

блоги: «Бібліотечна веселка», «Виробничий», «Життя в мистецтві», 

«Краєзнавці», «Науково-методичний», «Пчілки-поліглоти», 

«Читальники». 

Блоги наповнені багатою краєзнавчою інформацією. Взяти 

участь у конкурсі, переглянути фотогалерею, замовити екскурсію, 

дізнатися про «цей день в історії …», обговорити книгу чи 

публікацію стало можливим завдяки спілкуванню бібліотекаря та 

користувача через соціальні мережі. Соціальні медіа дозволили 

бібліотекарям розвивати бібліотечне краєзнавство через 

налагодження контактів із вихідцями краю, які проживають за 

кордоном, отримати фотоматеріали, друковані видання, предмети, що 

стали експонатами експозицій, виставок, презентацій. 

У звʼязку з впровадженням нових інформаційних технологій у 

роботу відділів, постійно відбуваються зміни в організації праці 

співробітників. Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах 

інформаційного суспільства, доступ до мережі Інтернет, робота з 

автоматизованою бібліотечною системою «Ірбіс» дали змогу 

удосконалити внутрішню організаційну роботу відділів, працівників, 

скоротити терміни виконання замовлень, покращити якість 

обслуговування читачів. 

ВДОУНБ імені Олени Пчілки намагається максимально повно 

інформувати відвідувачів про послуги, які пропонує бібліотека через 
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сайт бібліотеки, можливості пошуку інформації через електронний 

каталог, надає різноманітні консультації та виконує більшість 

довідок, створює умови для максимального задоволення 

інформаційних потреб. Цьому сприяє і обслуговування користувачів 

в автоматизованому режимі в системі «Ірбіс». 

ВДОУНБ імені Олени Пчілки надає додаткові платні послуги : 

оформлення електронних реєстраційних документів користувачів 

бібліотеки; ксерокопіювання документів із фондів бібліотеки; набір і 

роздрук тексту на комп’ютері; запис інформації на цифрові носії; 

індивідуальна робота користувача в програмах Word, Exel; 

користування персональним комп’ютером; підготовка 

фактографічних і тематичних довідок для фізичних та юридичних 

осіб; формування бібліографічних списків для курсових, дипломних 

та наукових робіт; систематизація документів за таблицями УДК на 

замовлення; підготовка сценаріїв; політурні та реставраційні роботи; 

екскурсійне обслуговування груп користувачів; проведення 

державної експертизи культурних цінностей (тарифи визначені 

постановою Кабінету Міністрів України від 26.08.2003 № 1343) [3]. 

Разом із подальшим розвитком цього напряму, бібліотека 

модернізує свої традиційні технології із метою підвищення якості та 

оперативності бібліотечно-інформаційного обслуговування. Сучасна 

бібліотека зобов’язана забезпечити вільний доступ до інформації, 

документів усім категоріям користувачів. 

Таким чином, ВДОУНБ імені Олени Пчілки – провідний 

просвітницький, культурний, науково-інформаційний центр області; 

найбільша публічна книгозбірня регіону; депозитарій краєзнавчих 

видань; інформаційний та науково-методичний центр для бібліотек 

Волині. Вона намагається максимально повно інформувати 

відвідувачів про послуги, які пропонує бібліотека через сайт, 

можливості пошуку інформації за допомогою електронного каталогу, 

надає різноманітні консультації та виконує більшість довідок. 
 

Список використаних джерел: 

1. Волинська державна обласна універсальна наукова бібліотека імені Олени 

Пчілки. URL: http://ounb.lutsk.ua/resources.html (дата звернення: 03.10.2020). 

2. Організація дистанційної безоплатної первинної правової допомоги для 

жителів віддалених громад Волинської області з використанням 

інформаційних технологій. URL: http://ounb.lutsk.ua/132-pravova-

dopomoga.html (дата звернення: 03.11.2020). 

http://ounb.lutsk.ua/resources.html
http://ounb.lutsk.ua/132-pravova-dopomoga.html
http://ounb.lutsk.ua/132-pravova-dopomoga.html


Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи.  Випуск 8 

 

57 

3. Про затвердження Порядку проведення державної експертизи 
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НЕТИПОВЕ ВИКОРИСТАННЯ ТАБЛИЧНОГО ПРОЦЕСОРА MS EXCEL 
У тезах коротко охарактеризовано нетипове використання табличного процесора 

MS Excel. Описано маловідомі можливості Excel та методику їх використання.  

Ключові слова: табличний процесор, технології, функції, користувач. 

Theses briefly describe the atypical use of MS Excel spreadsheet. Little-known features of 

Excel and methods of their use are described. 

Keywords: spreadsheet, technology, functions, user. 

 

Постановка проблеми. У час запровадження нових технологій 

все більше і більше компаній введуть документацію в електронному 

вигляді. Як правило, для оформлення документів використовують 

додаток Word. Ця програма є однією із пакету від Microsoft, а саме 

Microsoft Office. У цьому наборі програм є різні програми для 

виконання завдань. Однією із них є електронна таблиця Excel. 

Аналіз досліджень. Цю програму досліджували такі вчені, як 

Джон Уокенбах, Грег Харвей (Microsoft Excel 2013 для чайников), 

Д.Ю. Усенков (3D-поверхности в Excel), А.Н. Комаровський 

(Динамічні ефекти в MS Excel). 

Мета дослідження – визначення нетипових можливостей 

використання MS Excel. 

Виклад основного матеріалу. Microsoft Excel – це програма, яка 

створена для роботи із електронними таблицями. Вона була 

розробленою компанією Microsoft для ОС Windows, Windows NT і 

Mac OS, також нею можна користуватися і на телефонах: Android, 

iOS і Windows Phone. Вона надає можливості економіко-

статистичних розрахунків, графічні інструменти. Microsoft Excel 

входить до складу Microsoft Office [1]. 

Багато вбудованих в Excel різних математичних, статистичних 

та інших функцій дозволяють йому сформувати звіти і навіть 

проводити в один клік найскладніші обчислення, а велика бібліотека 

шаблонів і майстер побудови діаграм із легкістю зможе представити 

http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245000254&cat_id=244950586
http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=245000254&cat_id=244950586
http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_
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усю інформацію в графічному вигляді, з акцентуванням і виділенням 

необхідних звʼязків і тенденцій. Саме тому, якщо користувачам часто 

доводиться мати справу з великими обсягами інформації, проводити 

розрахунки, складати звіти і здійснювати іншу подібну роботу, для 

полегшення варто скористатися цією програмою. 

Можливості Microsoft Excel:  

 Складати таблиці із різними типами даних (числові, текстові, 

дата, грошові, час і т.д). 

 Широкі можливості форматування як всього листа, так і окремо 

кожне поле.  

 Імпорт та експорт даних у інші додатки Microsoft Office.  

 Дані сортується за різними критеріями автоматично та в 

ручному режимі.  

 Вбудований пошук даних.  

 Використання графічних обʼєктів, таких як діаграми, графіки і 

гістограми всіх видів.  

 Високий ступінь захисту інформації.  

 Можливість спільно працювати над проєктами [1]. 

Як і у більшості програм у Microsoft Excel є гарячі клавіші 

(клавіші за допомогою яких можна швидко виконати якусь дію. 

На сьогодні MS Excel використовує 5 форматів (див. таблиця 1). 
Таблиця 1 

Формати у MS Excel 
Формат Розширення Опис 

Робоча 

книга Excel 
.xlsx 

Формат переважної більшості файлів Excel 

на справжній момент, використовується 

починаючи з версії Microsoft Office 2007. 

Робоча 

книга Excel 

з макросами 

.xlsm 

Розширення файлів Excel 2007 і вище. 

Здатний зберігати в собі макроси тобто 

програмний код на мові VBA (Visual Basic for 

Applications). 

Бінарна 

робоча 

книга Excel 

.xlsb 

Це найкращий формат Excel (На мою 

думку).Цей формат дозволяє зменшити розмір 

файлу приблизно в два рази, а прискорює його 

десь в півтора рази. Справа в тому що цей 

документ зберігає інформацію в бінарному коді, 

що дозволяє швидше працювати з форматом 

.XML. Розширення просто не заміниме коли ви 

працюєте з файлом з десятками тисяч рядків, 

щоб прискорити його. Чому тоді все не 
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користуються цим форматом? Тому що жоден 

редактор не зможе відкрити його, тільки excel, 

тобто втрачається універсальність. 

Шаблон 

Excel з 

макросами 

.xltm 

Шаблон, створений як основа для робочих 

книг, включена підтримка макросів. Замінює 

старий формат .xlt. 

Надбудова 

Excel 
.xlam 

Надбудова Excel, спрямована на додавання 

додаткових функціональних можливостей та 

інструментів. 

Маловідомі можливості Excel і як їх використовувати 

Функція ПРЕДСКАЗ. Ця функція дозволяє обчислювати і 

передбачати майбутні значення на основі вже наявних даних. 

Ця функція широко використовується. ЇЇ можна застосовувати 

як і при прогнозування прибутку бізнесу, так і при прогнозування 

витрат в наступному місяці, кварталі, році. 

 

 
 

Відображення даних з таблиці Excel на карті. В Excel версії із 

2013 року з’явилася можливість із легкістю відобразити дані на 

інтерактивній карті, наприклад, продаж містами. Для цього необхідно 

перейти в «Магазин додатків» (Office Store), який знаходиться на 

вкладці «Вставка» (Insert) і встановити в Excel звідти плагін «Карти 

Bing» (Bing Maps). 

Після додавання плагіну його можна вибрати в списку, що 

випадає в «Особисте» (My Apps) на вкладці «Вставка» (Insert) і 

помістити до робочого листа. Все, що залишиться зробити – це 

виділити поля із даними і натиснути на клавішу Show Locations, щоб 

побачити дані на ній. При бажанні в налаштуваннях плагіна можна 

міняти тип діаграми або кольору [2]. 
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Спарклайни. Спарклайни – це вставлені прямо в поля 

мініатюрні діаграми, які наочно відображають дані. Для того, щоб їх 

створити, необхідно натиснути на клавішу «Графік» (Line) або 

«Гістограма» (Columns) в групі «Спарклайни» (Sparklines) на вкладці 

«Вставка» (Insert). У вікні потрібно вказати діапазон з числовими 

даними і поля, куди потрібно вставити спарклайни. Після того, як 

натиснути клавішу «ОК» Microsoft Excel створить ці діаграми у 

зазначених полях. На вкладці «Конструктор» (Design) можна 

додатково налаштувати їх колір, тип, включити відображення 

мінімальних і максимальних значень і т. д. [2]. 

 

 
 

Функція ПЕРЕВОД. Ця функція має лише 2 аргументи: 

ТЕКСТ – Власне текст, який необхідно перекласти. 

Максимальна довжина тексту становить 10 000 символів 
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МОВА – напрямок для перекладу. Може здаватися одним із 

таких способів: 

У вигляді пари кодів мов («з якого» – «на який»), розділених 

дефісом. Наприклад, «en-ua» позначає переклад з англійської 

українською. 

У вигляді коду кінцевого мови (наприклад «ua»). У цьому 

випадку перекладач намагається визначити вхідну мову автоматично. 

Варто зазначити, що ця функція не є вбудованою. Її можна 

завантажити із сайту [3]. 

Отже, Microsoft Excel – це універсальна програма із широким 

функціоналом, яка підійде для роботи та буденного життя. Великий 

функціонал дозволить вирішувати різні проблеми: складання 

сімейного бюджету; перегляд ефективності роботи бізнесу; виклад 

даних у кращій для розуміння формі і багато інших завдань.  
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У статті здійснюється аналіз роботи публічної бібліотеки об’єднаної 

територіальної громади, характеризуються її зовнішні та внутрішні фактори. Особлива 
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Публічна бібліотека Зарічанської об’єднаної територіальної 

громади (ОТГ) Володимир-Волинського району має 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. Л.Савенко 

підкреслює, 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» [3, 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 [2, 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 п’ятий рік. За цей час, а саме з 25 жовтня 2015 р. по 

серпень 2020 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. Адже 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. 

Публічна бібліотека Зарічанської ОТГ Володимир-Волинського 

району, є складовою громади як центр задоволення потреб громадян 
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у публічній інформації, формування в них інформаційних мотивів; як 

інформаційний посередник між владою та громадою; осередок 

популяризації книги та читання, соціокультурний центр тощо. 

Інформаційні ресурси публічної бібліотеки Зарічанської ОТГ 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. 

Децентралізація створює нові виклики і ризики для публічних 

бібліотек. Рівень розвитку бібліотек є одним із провідних факторів, 

що впливають 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 

організації бібліотеки 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 приймаються органами 

місцевого самоврядування з 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 нормативи, стандарти, індикатори 

контролю, визначені основні напрями та перелік обов’язкових та 

додаткових послуг, котрі надаються бібліотекою.  

Адже кінцевою метою спільної роботи бібліотеки та ОТГ є: 

 не «виживання закладу 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 
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своїх громадах: проведення для громади цікавих 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 є 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. 

«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]. 

Адже бібліотечні проєкти – це, насамперед, відповіді на ті 

проблеми, що виникають перед бібліотекою та користувачами під 

впливом чинників соціально-політичного, економічного, 

технологічного характеру ОТГ. Громада демонструє низьку 

активність підтримки проєктів, що стосуються бібліотеки.Такі дії 

органів місцевого самоврядування негативно впливають на діяльність 

публічної бібліотеки, адже саме вона здійснює процеси 

комплектування, обробки та каталогізації книжкових фондів, 

координує роботу бібліотеки, збирає та узагальнює статистичні дані 

щодо діяльності закладу, готує звітну текстову та цифрову 

інформацію про роботу за поточний рік, дбає про професійний 

розвиток. 
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БІБЛІОТЕКА  НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ 
У статті досліджується організація діяльності бібліотеки в умовах Нової 

української школи. Особлива увага звертається на проблеми створення і розвитку освітньо-

виховного середовища Нової української школи, які мають безпосередній чи опосередкований 

вплив на діяльність бібліотеки та повинні  враховуватися в організації її роботи. 

Ключові слова: Нова українська школа, освітньо-виховне середовище, інформаційні 

ресурси, наукова комунікація, електронна бібліотека. 

The article examines the organization of the library in the New Ukrainian school. Particular 

attention is paid to the problems of creation and development of the educational environment of the 

New Ukrainian School, which have a direct or indirect impact on the activities of the library and 

should be taken into account in the organization of its work. 

Keywords: New Ukrainian school, educational environment, information resources, 

scientific communication, electronic library. 
 

Бібліотека є одним із найважливіших сегментів наукової 

комунікації й освіти. Проблема забезпечення створення та 

використання інформаційних ресурсів, як визначального чинника 

розвитку суспільства, зумовлює необхідність інноваційного розвитку 

мережі бібліотек в освітянському середовищі. 

Згідно з положеннями Закону України «Про освіту» [4] та 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» (НУШ) [2] 

основним напрямом є створення в освітніх установах єдиного 

інформаційно-освітнього простору, що сприятиме формуванню 

цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, 

вихованню відповідальних громадян, які здатні до свідомого 

суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь 

суспільству. 

Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій 

актуалізував проблему підвищення якості бібліотечно-

інформаційного обслуговування учнів та педагогічних працівників, 

рівень якого істотно впливає на подальший розвиток освітньої галузі. 

Прогресивні представники сучасної педагогіки розглядають 

бібліотеку як важливу ланку навчально-виховного процесу, 

наголошуючи на впливі змісту її документних ресурсів на 

підвищення якості навчального процесу загалом і зростання 

досягнень вчителів та учнів зокрема. Крім цього, програмою НУШ 

передбачено підтримувати електронну платформу для створення та 
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поширення електронних підручників та навчальних курсів для 

вчителів та учнів [2]. 

На сьогодні Міністерство освіти і науки України вже розглядає 

можливості співпраці із зарубіжними партнерами для якісного 

наповнення національної е-платформи. Дані завдання ляжуть в 

основу форм бібліотечного обслуговування [3]. 

Волинська обласна бібліотека для юнацтва започаткувала серію 

«Інформаційний простір освіти», яка користується попитом серед 

освітянської спільноти. Новинкою в серії став інформаційний 

методико-бібліографічний дайджест «Бібліотека Нової української 

школи», що виразно та об’ємно розкриває у текстовому та 

бібліографічному форматах питання організації діяльності шкільної 

бібліотеки. 

Матеріал згруповано у трьох розділах. У розділі «Офіційно...» 

представлено документи щодо організаційних питань діяльності 

бібліотеки як структурного підрозділу закладу загальної середньої 

освіти. Проблеми створення і розвитку освітньо-виховного 

середовища НУШ, які мають безпосередній чи опосередкований 

вплив на діяльність шкільних бібліотек та враховуються в організації 

діяльності, розкриває література другого розділу посібника «НУШ: 

трансформація освітнього простору». Третій розділ «Шкільна 

бібліотека в умовах НУШ» сформований з документів, які 

допоможуть в орієнтації у можливих варіантах змін в організації та 

змісті діяльності книгозбірень. Для зручності та підвищення 

інформаційного наповнення посібника дана частина викладена 

реферативно [1]. 

Волинська обласна бібліотека для юнацтва щомісячно по 

четвергах проводить методичні форуми на платформі zoom для 

педагогічних колективів закладів загальної середньої освіти, 

студентів бібліотечних спеціальностей (на Волині це: Волинський 

коледж культури і мистецтв імені І.Ф.Стравінського, Луцький 

інститут розвитку людини Університету «Україна», Волинський 

національний університет імені Лесі Українки). Теми передостанніх: 

«Поговоримо про вебліографічні посібники: створення та 

використання», «Поговоримо про впровадження УДК у практику 

роботи бібліотек» тощо. Адже адаптуючи роботу бібліотеки до вимог 

НУШ, бібліотекар повинен вміти науково змоделювати фонд 

бібліотеки, якісно сформувати основне ядро фонду, кваліфіковано і 

фахово здійснювати комплектування фондів, вивчати, 
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доукомплектовувати та систематизувати фонд згідно з читацькими 

потребами і вимогами. На першому місці знаходиться грамотне та 

своєчасне поповнення електронного каталогу. 

В Україні щорічно відзначається День української писемності та 

мови. У цей день традиційно проходить написання радіодиктанту, 

який об’єднує українців з усього світу. 09 листопада 2020 року 

працівники Волинської обласної бібліотеки для юнацтва на 

платформі Zoom приєдналися до написання радіодиктанту 

національної єдності на тему «Виклики книжкової ери». Цього року 

він був ювілейним – 20. Автор тексту  письменник, лауреат 

Національної премії України імені Т. Шевченка Іван Малкович, 

читала його українцям акторка Римма Зюбіна. Бібліотекарі 

перевірили свої знання з нового українського правопису, з 

нетерпінням дочекалися результатів і зробили висновки: чи все 

вдалося, які були допущені помилки, над чим ще варто працювати 

кожному, чия професія причетна до слова, та літератури. Це також є 

внеском у розвиток НУШ. 

На теренах Волині зʼявилася перша хрестоматія «Сучасна 

дитяча література Волині», укладачем якої є кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри філології та методики початкової освіти 

Волинського національного університету імені Лесі Українки 

Валентина Вітюк. У видання включено біографічні відомості про 30 

письменників Волині та їх найбільш поширені твори для дітей 

шкільного віку. Твори різножанрові: колискові пісні, лічилки, 

скоромовки, вірші-звукограйки, вірші-жарти, вірші, казки, 

оповідання, одна повість. До кожного твору є проблемно-пошукові 

питання, різнорівневі завдання такі, як: розкрийте значення приказок, 

прислів’їв, скоромовок, народних прикмет тощо, запам’ятайте їх; 

відгадайте загадки, проаналізуйте вірші-небилиці, жарти; порівняйте 

художні твори за жанровими особливостями, ідейно-тематичним 

змістом, настроєм тощо; попрацюйте з ілюстраціями, структурно-

логічними схемами, намалюйте малюнок самостійно; прочитайте 

цікаву інформацію; ознайомтесь з інформацією самостійно; 

виконайте творче завдання; виконайте завдання на конкурс «Вивчай і 

прославляй волинський рідний край!» Пропоноване навчальне 

видання органічно доповнює чинні підручники з літературного 

читання для здобувачів освіти. Це є перший проєкт серед областей 

України, в якому поєднано поезію і музику, представлено різні жанри 
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літератури Волині, подано аудіо- та відеоматеріали життєвого та 

творчого шляху письменників краю. 

Волинська обласна бібліотека для юнацтва допоможе вивести 

категорію шкільних бібліотек на новий якісний рівень роботи. 
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На сучасному етапі розвитку нашого суспільства бібліотека 

дедалі більше набуває статусу закладу, який забезпечує всім верствам 

суспільства вільний доступ до правової інформації. Ця тенденція 

зумовлена рядом обставин: наявністю юридичної літератури та 

періодики у фондах, надання безкоштовного доступу до 

http://zakinppo.org.ua/images/2017/docs/10/konczepcziya.pdf
https://bit.ly/2Du6emH
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
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передплачених баз даних правового змісту; наявністю кваліфікованих 

співробітників, здатних підбирати, класифікувати літературу та 

надавати науково-методичну допомогу для наукових досліджень 

різних напрямів у галузі права; наявністю значного досвіду 

інформаційно-просвітницької роботи та діяльністю з надання доступу 

громадян до офіційної чи іншої правової інформації в рамках 

різноманітних проектів. 

У діяльності бібліотечних установ сьогодні спостерігаються два 

підходи щодо реалізації бібліотечно-інформаційного обслуговування 

правовими ресурсами: бібліотечно-інформаційне обслуговування 

правовими ресурсами як напрям загального бібліотечно-

інформаційного обслуговування, яке реалізується всіма підрозділами 

бібліотеки;створення спеціалізованих підрозділів у структурі 

бібліотек, для яких такий вид обслуговування є безпосереднім 

завданням і призначенням [5, с. 246]. Саме організація 

спеціалізованих підрозділів на базі публічних бібліотек таких, як 

центри, відділи, сектори, пункти створила умови для забезпечення 

якісно нового рівня правової просвіти громадян тастала новим 

імпульсом у розвитку самої бібліотеки як загальнодоступного 

інформаційного центру. Так, з метою розширення можливостей 

вільного доступу громадян до інформації правового характеру 

шляхом повного розкриття фонду юридичної літератури та надання 

користувачам доступу до електронних ресурсів правового змісту у 

Національній бібліотеці України ім. Ярослава Мудрого функціонує 

Центр правової інформації. На сьогодні фонд друкованих видань 

Центру містить понад 5 тис. примірників книжкових видань та 

близько 50 назв періодичних видань, представлених у відкритому 

доступі. Користувачам Центру надається безкоштовний доступ до 

електроннихінформаційних ресурсів:офіційних порталів органів 

влади; інформаційно-правових систем – «ЛІГА: ЗАКОН», 

«Законодавство України» тощо. Пріоритетним напрямом діяльності 

Центру є консультаційні та довідково-інформаційні послуги. Також 

при Центрі працює Громадська приймальня, створена за сприяння 

Всеукраїнської спеціальної колегії з питань боротьби з корупцією та 

організованою злочинністю з метоюнадання безоплатної юридичної 

допомоги населенню [4].  

На увагу також заслуговує діяльність Сектору правової 

інформації Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки 

ім. К.А.Тімірязєва. Основне завдання цього структурного підрозділу 

http://www.ligazakon.ua/ua/
http://zakon.rada.gov.ua/laws/main/index
http://www.vsk.kiev.ua/
http://www.vsk.kiev.ua/
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бібліотеки – розширення можливостей вільного доступу громадян до 

правової інформації з використанням сучасних інформаційних 

технологій. Сектор обслуговує користувачів правовою літературою 

(фонд загальним обсягом – 32 500 документів: довідкові та 

енциклопедичні видання юридичного характеру; кодекси законів, 

збірники офіційних документів України, коментарі до них; збірники 

документів міжнародного й зарубіжного права; періодичні видання; 

інформаційні матеріали на СD-ROM; популярна література з питань 

права). Також на базі сектора діють: Громадська юридична 

приймальня; Молодіжний юридичний лекторій «Феміда»; Гендерний 

клуб «Я + Ти = Ми»; Клуб сімейного дозвілля та розвитку «Родинне 

сонцеколо»; Школа медіації і права [1]. 

У багатьох інших бібліотечних установах створені такі 

спеціалізовані підрозділи бібліотек, як пункти доступу громадян 

(ПДГ) до інформації органів державної влади. Це – інформаційні 

центри, де громадяни мають можливість отримувати необхідну 

інформацію про діяльність органів державної влади (з електронних 

джерел у тому числі) та дізнатись, яким чином можна долучитись до 

процесу законотворення та впливати на процес прийняття державних 

рішень. Так, наприклад, у Закарпатській обласній універсальній 

науковій бібліотеціім. Ф.Потушняка ПДГ діє на базі відділу наукової 

інформації та бібліографії [3], у Волинській обласній універсальній 

науковій бібліотеці ім. Олени Пчілки – пункт створено у відділі 

читальних залів [2]. 

З огляду на те, що бібліотека має значний ресурсний потенціал у 

сфері правової інформації, досвід інформаційно-просвітницької 

діяльності, організація спеціалізованих підрозділів на базі публічних 

бібліотек створює умови для забезпечення якісно нового рівня 

правової просвіти громадян, а також є новим імпульсом у розвитку 

самої бібліотеки як загальнодоступного інформаційного центру. 

Зростання кількості таких підрозділів бібліотек, що здійснюють 

правове інформування, є реалізацією однієї з обов’язкових ознак 

демократичного суспільства: правове інформування в бібліотеці 

сприяє відкритості діяльності органів влади, забезпечує зворотний 

зв’язок з населенням за допомогою інформаційно-аналітичних служб 

бібліотек. 
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Використання інформаційних технологій є одним з ключових 

компонентів забезпечення адекватної та конкурентної бізнес-

діяльності для підприємств в умовах сучасної ринкової економіки. 

Наразі неможливо уявити роботу компанії без використання 

комп’ютеризованих сервісів хоча б якогось рівня. Інформаційні 

технології надають багато переваг їх користувачам, це 

загальноприйнятий факт, але визначення цих переваг у конкретних 

даних може бути проблемним, оскільки вплив запровадження 

інформаційних технологій є настільки широким, що конкретно 

визначити його, як правило, буває важко. 

М. П. Денисенко та І. В. Колос [6] використовують поняття 

«інформаційного забезпечення» для загальної характеристики рівня 

інформаційної системи на підприємстві. Загальне трактування 

поняття інформаційного забезпечення визначає його як наявність 

https://library.vn.ua/pro-biblioteku/structure/sektor-pravovoii-informacziii
http://ounb.lutsk.ua/proektu/258-punkt-dostupu-gromadyan-do-nformacyi-organv-derzhavnoyi-vladi-pdg.html
http://ounb.lutsk.ua/proektu/258-punkt-dostupu-gromadyan-do-nformacyi-organv-derzhavnoyi-vladi-pdg.html
http://biblioteka.uz.ua/category/view.php?catID=32
https://nlu.org.ua/article.php?id=34
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інформації, необхідної для управління економічними процесами, що 

міститься в базах даних інформаційних систем [2, с. 260]. Однак це 

трактування є досить широким та не спроможним в повній мірі 

охарактеризувати сучасну інформаційну систему з усіма її 

компонентами. А тому М. П. Денисенко та І. В. Колос дають 

наступне, більш точне визначення для інформаційного забезпечення: 

«Інформаційне забезпечення – це сукупність даних, організація їх 

введення, обробка, збереження та накопичення, пошук, а також 

поширення в межах компетенції зацікавленим особам в зручному для 

них вигляді» [6].  

Виходячи з визначення, можна виділити три компоненти 

інформаційного забезпечення: 

 інформаційні ресурси, 

 інформаційні технологій, 

 технічні засоби та програмне забезпечення. 

Розуміючи, що саме нам доведеться досліджувати, ми можемо 

обирати підходи вивчення. 

Основні етапи оцінки ефективності впровадження та 

застосування ІС на підприємстві можна узагальнити в 3 етапи: 

– підготовка – аналіз і оцінка вибору технології; 

– впровадження – аналіз і оцінка прямих витрат та 

обґрунтування доцільності; 

– реалізація – оцінка економічної ефективності застосування та 

розрахунок інтелектуальної амортизації та можливої поетапної 

модернізації інформаційної технології в майбутньому [2]. 

Також, важливо визначити фактори, що впливають на 

ефективність ІС. Основні фактори, що впливають на ефективність 

інформаційних систем дослідниця О. Єсіна поділяє на [3]: 

 внутрішні (організаційні, ділові, технологічні, людських 

ресурсів, фактори конкурентної переваги і зниження витрат); 

 зовнішні (економічні, соціальні, політичні, фінансова криза). 

Загалом, у сфері дослідження інформаційних систем можна 

споглядати велику розрізненість визначень, безліч методів 

дослідження, розроблених вітчизняними та закордонними 

дослідниками. Це свідчить про відсутність системного підходу до 

вивчення означеної проблеми, що зумовлено постійним розвитком у 

сфері, появою нових технологій, оцінка яких потребує нових методів. 

Загальновизнаним є поділ всіх методів на [5, с. 1]: 
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– методи фінансового аналізу (коефіцієнт рентабельності 

інвестицій (ROI), коефіцієнт ефективності інвестицій (АRR), чиста 

приведена вартість (NPV), внутрішня норма прибутковості (IRR), 

швидке економічне обґрунтування (REJ), економічна додана вартість 

(EVA), сукупна вартість володіння (ТСО); 

– методи якісного аналізу (бенчмаркетінг, сприйняття 

споживача, інформаційна збалансована система показників (BSC), 

внутрішня норма прибутковості (BITS), інформаційна економіка (ІЕ), 

управління портфелем (PM), функціональновартісний аналіз (ABC), 

сукупний економічний ефект (TEI); 

– ймовірносно-статистичні методи аналізу (справедлива ціна 

опціонів (ROV), прикладна інформаційна економіка (АІЕ), 

економічна вигода ресурсів (EVS) та інші). 

Метод фінансового аналізу є загальноприйнятим інструментом 

оцінки інформаційних систем. Основною перевагою такого підходу є 

запозичення основних принципів з теорії економіки, що дає 

можливість виразити показники економічної ефективності у 

кількісному результаті, що спрощує аналіз даних потім. 

Однак, врахування лише фінансових показників упускає багато 

інших факторів, що впливають на інформаційні системи, наприклад 

довгострокові організаційні, інфраструктурні, соціально-психологічні 

і їм подібні результати [5, с. 220]. 

Методи якісного аналізу дають можливість доповнити 

результати фінансового, дозволяючи оцінити всі фактори 

ефективності інформаційних систем. Ці методи дає можливість 

визначити ключові властивості ІС та змінювати співвідношення між 

ними з допомогою коефіцієнтів значимості. Результатом такого 

дослідження буде не фінансова оцінка, але ряд певних кількісних 

показників, що можуть бути трактовані у термінах успішності чи не 

успішності. 

В ймовірносно-статистичних методах використовуються 

статистичні і математичні моделі, що дозволяють оцінити 

ймовірність виникнення ризику. Такі методи використовують для 

оцінки майбутнього ефекту інформаційної системи, одначе, вони не є 

широко поширені в практиці, як інші. 

Кожен з методів має свої переваги і недоліки. Також до 

проблемності питання додає розрізненість підходів до дослідження 

серед дослідників. Це вказує на те, що неможливо цілковито оцінити 

рівень інформаційного забезпечення, використовуючи один вибраний 
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метод, і для повної репрезентативності даних потрібно 

використовувати комплекс економічних, якісних та ймовірно-

статистичних методів. 
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ІНСТРУМЕНТИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ БІБЛІОТЕК В ОНЛАЙНОВОМУ 

ПРОСТОРІ: ВЕБСАЙТИ, СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ТА БЛОГИ 
 

У статті основна увага зосереджена на віртуальних представництвах бібліотек: 

вебсайтах, блогах та соціальних мережах. Доведено, що бібліотеки представляють свої 

послуги через поєднання формальної та неформальної складових. 
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The article focuses on virtual representations of libraries: websites, blogs and social 

networks. It has been proven that libraries present their services through a combination of formal 

and informal components. 

Keywords: online space, blogs, social networks, websites. 
 

В умовах інформатизації суспільства одним з вирішальних 

чинників задоволення інформаційних потреб читачів стає 

формування віртуального бібліотечного простору. Бібліотеки 

представляють свої послуги в мережі Інтернет, щоб привернути увагу 

http://globalnational.in.ua/issue-16-2017
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нового покоління до книгозбірень, стати для них необхідними, 

привабливими, інноваційними, мобільними; довести цифровий 

контент науково-освітніх ресурсів до високого рівня зручності, 

релевантності, затребуваності, доступності; адаптувати бібліотечні 

технології для роботи з мобільним інтернетом і мобільним контентом 

[6, с. 86]. 

Онлайн присутність бібліотек у всесвітній павутині 

здійснюється через організацію та підтримку віртуальних 

представництв – сайту, сторінки у соціальній мережі, каналу 

бібліотечного відео, фото-колекції, онлайн-презентацій тощо 

[5, с. 29]. Представництво бібліотек у віртуальному просторі є 

характерною ознакою трансформації існуючої системи бібліотечного 

обслуговування та відповідності діяльності бібліотек новим 

суспільним потребам. 

Структурована та систематизована електронно-інформаційна 

база даних, офіційний веб-сайт є обличчям в мережевому просторі, 

інструментом представлення її ресурсів, ефективним засобом 

просування та рекламування установи [4, с. 235]. 

Зміст сайту визначається працівниками бібліотеки в співпраці з 

програмістами. Виділяють такі критерії якості змістового наповнення 

веб-сайту: глибина змісту, простота навігації, стабільність 

інформаційних ресурсів: оперативність відновлення інформації, 

доступність для користувачів; єдиний дизайн усіх розділів (або 

рубрик). 

Глибина змісту визначається обсягом наявної інформації, 

ступенем її деталізації та її цінністю. Інформативність бібліотечних 

сайтів може бути досягнута шляхом розміщення матеріалів, що 

представляють найбільший інтерес для користувачів, а це, в першу 

чергу, електронний каталог та інші бази даних бібліотеки, бюлетені 

нових надходжень, відомості про склад фондів та розклад роботи 

відділів і філій, порядок запису, календар поточних і запланованих 

подій. 

Простота навігації залежить від логічності схеми побудови 

сервера, яка зазвичай має ієрархічну структуру. Важливо забезпечити 

відвідувачам можливість легко рухатися від розділу до розділу, легко 

повертатися назад. Ключове значення при цьому має розробка 

титульної сторінки, яка містить загальний перелік розділів сервера, 

його своєрідний «основний ряд». Також, важливо забезпечити 

належні умов для швидкого і простого пошуку інформації на сайті. 
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Це реалізовується через створення пошукового віконечка, карти 

сайту. 

Стабільність інформаційного наповнення визначається 

постійністю представленої інформації. Користувачі повинні бути 

впевнені, що знайдуть цікаві для них відомості за будь-яких 

технічних та структурних реорганізацій. 

Оперативність поновлення даних забезпечує постійне 

підтримання сайту в актуальному стані. Велике значення має як 

регулярне поповнення електронного каталогу новими масивами 

бібліографічних записів, або публікація бюлетенів нових надходжень, 

так і своєчасне розміщення інформації про майбутні та поточні події 

життя бібліотеки. Також оперативно повинно проводитися оновлення 

посилань на зовнішні ресурси, щоб не допускати старіння інформації. 

Регулярне оновлення та поповнення відомостей, як ніщо інше 

сприяють збереженню інтересу до сервера у його постійних 

відвідувачів і, відповідно, підвищують його популярність. 

Доступність сторінок складається з декількох чинників, 

головним з яких є технічна «стійкість» вебсервера, що складає 

турботу штату системних адміністраторів. Щоб сайт нормально 

функціонував, важливе безпроблемне та швидке входження нього з 

будь-якої пошукової системи. На доступність інформації може 

вплинути і оформлення сторінок. Зловживання ілюстративними 

матеріалами, аудіо- і відеофрагментами, які «важать» набагато більше 

звичайного тексту, може відчутно знизити швидкість передачі даних 

і, таким чином, значною мірою ускладнить або зробить абсолютно 

неможливим їх використання користувачами. 

Зовнішнє оформлення вебсторінок не найважливіше, однак 

природною вимогою є однаковий стиль оформленні всього сервера та 

відсутність орфографічних помилок. 

Для того, щоб бібліотечний сайт був ефективним та часто 

використовувався, першочерговими є надання доступу до внутрішніх 

(електронний каталог, бази даних, повнотекстові документи) та 

придбаних інформаційних ресурсів, а також, інформуванні про 

ресурси вільного доступу [4, с. 236]. 

Вебсайт має ознайомлювати відвідувачів зі структурою, 

розкладом роботи, контактною інформацією та місцем розташування 

бібліотеки. Також інформувати про події (наукові конференції, 

презентації, виставки, дні відкритих дверей та інші), заплановані в 

бібліотеці [1, с. 152]. 
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Наступним важливим напрямком роботи сайту є довідково-

бібліографічне обслуговування як обслуговування віртуальних 

користувачів відповідно до їх запитів, пов’язане з наданням довідок 

та інших бібліографічних послуг [3, с. 88–89]. 

Тобто, ефективна робота бібліотечного вебсайту – це важливо і 

для користувачів, і для бібліотеки. З одного боку, бібліотека 

підвищує свій рейтинг, поширює інформацію про свою діяльність, а з 

іншого – у відповідачів виникає можливість дізнатись необхідну 

інформацію, не виходячи з дому. Отже, вебсайт є тим інструментом, 

яким через бібліотеки здійснює інформування та довідково-

інформаційне обслуговування користувачів, а також надає 

цілодобовий доступ до інформаційних ресурсів. 

Очевидно, що для просування своєї діяльності недостатньо 

власне сайту, потрібні додаткові засоби інформування, зокрема й 

менш офіційні та формальні. Тому бібліотеки створюють блоги, 

сторінку або групу в соціальних мережах, відео-канали, фотогалереї 

тощо. 

Соціальні мережі є інструментом, який бібліотекарі активно 

використовують для представлених своїх послуг у всесвітній 

павутині. Ці платформи виконують функції об’єднання людей зі 

спільними інтересами в одну спільноту, пошук знайомих, друзів, 

колег з метою підтримки зв’язку з ними. Тут обмінюються 

повідомлення, діляться інформацією чи займаються спільною 

діяльністю. Зв’язок здійснюється за допомогою внутрішньої пошти 

або миттєвого обміну повідомленнями. 

Характерними особливостями соціальної мережі є: 1) надання 

практично повного спектра можливостей для обміну інформацією; 

2) створення профілів про себе, в яких потрібно вказати реальні 

прізвища, ім’я, по батькові та іншу інформацію про себе; 3) активне 

спілкування; 4) можливість для користувача створювати і 

підтримувати список користувачів, з якими у спільні інтереси, робочі 

та ділові зв’язки [6, с. 86]. 

Бібліотеки використовують неофіційні представництва як 

канали неформальної комунікації з колегами та способи мотивації 

розвитку професійної сфери; як засоби залучення ширшої аудиторії 

користувачів мережі; як інструменти бібліотечного маркетингу, що 

сприяють розповсюдженню бібліотечних новин, стимулюють 

просування бібліотечних продуктів, послуг та сервісів, анонсують 

маркетингові заходи, проєкти та сервісів, анонсують маркетингові 
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заходи, як «креативне» доповнення основних веб-сайтів бібліотек, що 

існує паралельно [2]. 

Присутність бібліотеки в будь-якій соціальній мережі дозволяє 

їй рекламувати себе як культурно-освітню установу, поширювати 

інформацію про майбутні події та події, які вже відбулися. Соціальні 

мережі дають можливість ділитися інформацією з постійними та 

потенційними користувачами або партнерами бібліотеки, а також 

просувати поточні та минулі проекти, ділитись із віртуальними 

читачами своїми успіхами й досягненнями. 

Крім того, за допомогою соціальних мереж бібліотекарі можуть 

залучати громадськість до різного роду обговорень з метою 

визначення пріоритетних напрямів подальшої діяльності бібліотеки, 

оголошувати конкурси та проводити їх в режимі онлайн, нагадувати 

своїм користувачам про заборгованість [6, с. 87]. 

Блогом є вебсайт, наповнений текстами та мультимедійною 

інформацією, де у зворотному хронологічному порядку публікуються 

короткі записи, які називають постами [8]. Усі записи в блогах 

поділяються на категорії за темами, а теми поділяються на окремі 

частини (рубрики) і дають назву кожній з них. При написанні статей 

дотримуються принципу «одна стаття – одна тема», розкривають 

тему в повному обсязі. 

Блогерський жанр розвивається у двох напрямах: щоденники та 

тематичні блоги. Найбільшу увагу привертають тематичні блоги, 

саме завдяки їм блогосфера стрімко прогресує. Автор обирає 

тематику, на якій добре знається, пише про новини, сайти і події, які 

стосуються визначеної теми, наводить свої міркування та висновки. 

Для бібліотеки блог – це можливість використання інноваційних 

інструментів і методів комунікації в мережі; створення 

корпоративного ресурсу з достатньою кількістю тематичного 

контенту (який регулярно додається), оптимізованого під пошукові 

системи, що дозволяє постійно залучати цільову аудиторію та 

привертати її увагу до бібліотеки; побудова емоційного зв’язку з 

користувачем завдяки особистісному аспекту інформації, яка 

публікується авторами блогів, про життя бібліотеки та бібліотечну 

справу; донесення до потенційних читачів офіційної позиції 

бібліотеки в неофіційному, а також, тестування нових ідей [7]. 

Виокремлюють блоги для читачів (тематичні, культурологічні, 

літературні) та фахові для професійного зростання колег. 
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Отже, в умовах інформатизації суспільства одним із 

вирішальних чинників задоволення інформаційних потреб читачів 

стає формування підтримки віртуальних представництв. Вебсайт є 

офіційним представленням бібліотек, служить джерелом структурної 

інформації. Соціальні мережі є засобами комунікації та реклами 

бібліотечної діяльності. 

Підсумовуючи сказане, можна зробити висновок, що бібліотеки 

представляють свої послуги через поєднання формальної та 

неформальної складових. 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТА УКЛАДАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-

РОЗПОРЯДЧИХ ДОКУМЕНТІВ 

У статті розглядається правила оформленні та складння організаційно-розпорядчих 

документів, які є не від`ємною частиною діловодства та документування. 

Ключові слова: організаційні документи, статут, положення, правила, правила 

внутрішнього трудового розпорядку, інструкція. 

Thearticleconsiderstherulesofregistrationandcompilationoforganizationalandadministrative

documents, whicharenotanintegralpartofrecordkeepinganddocumentation. 

Keywords: organizational documents, charter, regulations, rules, rules of internallabor 

regulations, instructions. 

 

Постановка проблеми. Правила оформлення та укладання 

документів є дуже важливою частиною діловодства й 

документування в цілому. Будь-яка організація потребує певних 

правил та норм у роботі з документами, адже без цих правил 

неможливо виконати роботу швидко, а головне – правильно. 

Організаційні документи – це документи, які встановлюють і 

закріплюють цілі, завдання та функції роботи з документами, а також 

організовують роботу, вказують на відповідальну особу, права та 

обов`язки як працівників, так і органів управління. 

До організаційних документів можна віднести: 

 Посадову інструкцію; 

 Положення; 

 Інструкцію; 

 Правила; 

 Статут; 

 Штатний розпис; 

 Правила внутрішнього трудового розпорядку. 

Аналіз досліджень. Дослідженнями організаційно-розпорячих 

документів займаються такі науковці такі, як А.Н.Діденко, 

С.В.Глущик, С.В.Шевчук та інші. Саме вони дбають, щоб документи 

були правильно оформлені та відповідали своїм стандартам.  
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Аналізуючи дослідження цим вчених, стає зрозумілим те, що 

організаційно-розпорядчі документи мають важливе значення для 

діловодства та документування.  

Мета дослідження – дослідити та проаналізувати правила 

укладання організаційно-розпорядчих документів та правила їхнього 

оформлення на прикладі організації. 

Результат дослідження. У сучасному світі документи 

відіграють важливу роль не тільки в житті людей, а й в діяльності 

підприємства. Організаційно-розпорядчі документи призначенні для 

погодження та упорядкування діяльності будь-яких підприємств. Ці 

документи створюють план дії та інтегрують людей, установи та 

підприємства для здійснення спільної мети. Також організаційно-

розпорядчі документи дають при цьому діяльності спрямований та 

узгоджений порядок. 

Всі організаційні документи повинні затверджуватися та 

погоджуватися. Якщо цього не зробити, такий документи буде не 

дійсним. Розробляють ці документи керівники установ, підприємств 

та організацій, а також керівники структурних підрозділів, особи, які 

несуть відповідальність за діяльність певного напрямку.  

Реквізити організаційно-розпорядчих документів: 

 Назва організацій вищого рівня; 

 Назва організацій; 

 Довідкові дані ( центральним чи кутовим способом); 

 Назва виду документа; 

 Дата; 

 Місце складання; 

 Реєстраційний індекс; 

 Заголовок до тексту; 

  Текст ( містить складну структуру з підпунктами); 

 Підпис; 

 Печатка; 

 Гриф погодження; 

 Гриф затвердження. 

В організаційно-розпорядчих документах датою документа є 

дата його затвердження. 

Ці документи можуть погоджувати організації притягнутих 

підрозділів, юридичні служби та заступники керівників. Також 

можуть погоджувати й інші посадові особи. 
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Затверджувати можуть, як вища організація, так і керівники 

тієї ж організації, а також колегіальний орган та керівники 

структурних підрозділів. 

Якщо говорити про терміни чинності організаційно-

розпорядчих документів, то ці документи мають безстрокову дію, 

тобто юридичну силу до скасування чи затвердження нових. 

Як було сказано раніше, до організаційно-розпорядчих 

документів відносяться: статут, положення, інструкцію, правила, 

посадову інструкцію, штатний розпис та правила внутрішнього 

трудового розпорядку. 

Правила – це організаційно-розпорядчі документи, що 

встановлюють порядок та вимоги будь-яких дій, а також 

контролюють поведінку як фізичних, так і юридичних осіб.  

Ці правила повинні виконувати всі працівники організації, 

установи та підприємства.  

Правила внутрішнього трудового розпорядку – це 

організаційно-розпорядчі документи, що встановлює та контролює 

організацію роботи як на підприємстві, так і в установі. Також ці 

правила визнають права і обовʼязки працівників та керівників 

підприємств. 

Статут – це організаційно-розпорядчі документ, завдяки 

якому створюють та формулюють утворення підприємства, 

установи чи організації. Цей документ оформляють в двох 

примірниках: тобто оригіналі та три чи п’ять копій. Важливим є те, 

що підприємство не зможе розпочати свою діяльність, якщо не 

зареєстроване. 

Положення – це організаційно-розпорядчий документ, що 

встановлює правила організації для державних органів та 

структурних підрозділів. 

Інструкція – це організаційно-розпорядчий документ, який 

визначає та регулює організаційні, науково-технічні, технологічні 

спеціальні аспекти і діяльності організацій. 

Висновки та перспективи. Отже, організаційно-розпорядчі 

документи є важливим аспектом для діловодства та 

документування. Від цих документів залежить створення 

підприємств, організацій та установ, а також правила порядку на 

цих підприємствах.  
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урядування у Великобританії. Акцентовано увагу на головному компоненті архітектури 

порталу – урядовому шлюзі. 

Ключові слова: електронне урядування, державна інфраструктура, портали, 

урядовий шлюз, інформація, електронне консультування. 

Abstract: the article highlights the specifics of the organization and functioning of e-

government in the UK. Emphasis is placed on the main component of the portal architecture - the 

government gateway. 

Key words: e-government, state infrastructure, portals, government gateway, information, e-

consulting. 

 

На сьогодні в світі чітко визначені такі цілі щодо побудови 

систем електронного уряду: всі державні послуги повинні бути 

доступні в електронному вигляді; успішні урядові портали 

потребують інтеграції державної інфраструктури, систем, процесів і 

послуг і повинні фокусуватися на потребах користувачів. Для 

досягнення цих цілей можна визначити основні завдання щодо 

побудови владних порталів на сучасному етапі: 

– надання актуальної, повної, несуперечливою і точної 

інформації з державних послуг на основі потреб заявника; 

– забезпечення транзакцій за принципом  «єдиного вікна»; 

– підтримка міжвідомчої взаємодії в частині забезпечення 

надання комплексних державних послуг [1, с. 52–53]. 

Великобританія пішла шляхом комплексного формування 

порталу www.direct.gov.uk не лише як сервісу з надання актуальної, 

повної, несуперечливою і точної інформації з державних послуг, але і 

як системи забезпечення транзакцій за принципом «єдиного вікна» та 

системи підтримки міжвідомчої взаємодії в частині забезпечення 

надання комплексних державних послуг [2, c. 4; 1, c. 53]. 
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Відмінною особливістю організації ведення порталу є 

системний погляд і всебічна підтримка на урядовому рівні. Портал з 

надання державних послуг Великобританії являє собою сукупність 

власних сервісів і шлюзів до інших порталів і сайтів органів 

державної влади і приватних організацій. Портал підтримується 

групою з професійних фахівців, працюючих в різних урядових 

відомствах. Головною організацією є Центральне управління 

інформації. 

Центральний урядовий портал Великобританії у своїй роботі 

вирішує такі завдання: 

– надання центральної точки входу для громадян з метою 

отримання державних послуг та інформації; 

– забезпечення доступу для інтерактивної взаємодії; 

– підтримка партнерства для державних і приватних 

організацій у сфері надання інформації та послуг; 

– організація захищеного середовища, в якому громадяни 

можуть виконувати транзакції з державою [1, c. 55]. 

Головним компонентом архітектури порталу є урядовий шлюз. 

Він надає централізовані послуги реєстрації, що забезпечують 

безпечне виконання транзакцій з державними органами. При 

надходженні заявки на надання державної послуги авторизованим 

користувачам, шлюз здійснює компонування необхідних транзакцій 

для надання результату державної послуги і направляє заявника на 

субпортал, де буде здійснюватися необхідний сервіс з надання 

державної послуги. Шлюз дозволяє нарощувати обсяг державних 

послуг і збільшувати складність структури їх надання [1, c. 55]. 

На порталі зібрано найбільш повні дані про інформаційні 

послуги, що надаються урядом, а також про послуги доступних в 

режимі онлайн. 

Матеріали, розміщені на порталі, зберігаються в єдиній базі 

даних. В цілому весь інформаційний ресурс, що представляється на 

портал, складається з трьох елементів: інформація з клієнтської 

частини; інформаційний ресурс за структурою, складом і 

послідовністю здійснення адміністративно-управлінської діяльності, 

необхідної для надання державної послуги; відомчі інформаційні 

ресурси [2, c. 5]. 

Портал Великобританії надає загальну державну інформацію, 

поєднуючи разом інформацію і консультаційні послуги з різних 

джерел. Центральним розділом порталу, що реалізує цей підхід, є 
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розділ «Ваше життя», який розбитий на два підрозділи: «Етапи 

життя» і «Життєві епізоди». 

«Життєві епізоди» охоплюють послуги у сферах: освіти, 

автотранспорту, житлової політики, зайнятості населення, фінансів, 

податків, доходів, охорони здоров’я, пересування по країні, проблем 

навколишнього середовища, правопорядку і закону, прав та 

обов’язків громадян, молодіжної політики, проблем обмежено 

працездатних людей, людей похилого віку, громадян країни за 

кордоном, соціальної роботи. 

Таке групування послуг навколо «життєвих епізодів» 

призначене для спрощення спілкування громадян з державою. 

Портал також надає в розпорядження користувачів розширені 

функції пошуку за системою порталів та субпорталів, що полегшують 

навігацію в середовищі державної інформації [1, c. 55]. 

Крім того, Центральний урядовий портал Великобританії надає 

громадянам країни можливість обговорювати різні проблеми на 

одному зі своїх розділів з назвою «Простір громадянина». Цей розділ 

інформує людей про плани держави з перетворення суспільного 

життя і дає їм можливість висловлювати свою точку зору. 

Особливу увагу у Великобританії приділяється електронному 

консультуванню. Метою урядового консультаційного порталу 

www.bis.gov.uk є забезпечення не тільки більшої відкритості уряду, 

але також облік думок користувачів. Для цього на порталі 

публікується кодекс практики консультування, в якому є положення 

про налагодження механізмів зворотного зв’язку. Секретаріат 

Кабінету Міністрів Великобританії публікує щорічні звіти про 

відповідність порталів відомств цим кодексом [1, c. 55–56]. 

На сьогодні реалізуються нові послуги, які включають в себе: 

– використання різних каналів доступу (цифрове 

телебачення, WAP та 3G-телефонія, інформаційні кіоски); 

– інновації в області інтерфейсу, наприклад, розпізнавання 

голосових команд при пошуку, автоматичний переклад на інші мови; 

– розширені функції персоналізації, наприклад, вибір 

кольору, образів, підписка на оновлення будь-якої тематичної 

інформації; 

– додаткові «Життєві епізоди»; 

– інтерактивні послуги, наприклад, реєстрація народження 

дитини, замовлення паспорта, он-лайн оплата дорожнього податку; 
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– різносторонній і динамічний контент (зміст), який в 

перспективі повинен дозволяти користувачам налаштовувати різні 

варіанти представлення інформації: від власної розсилки новин згідно 

поточного етапу життєвого шляху до самостійно настроювання 

структури порталу у вигляді обраних розділів субпорталів органів 

влади та уповноважених організацій [1, c. 56]. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ІНСТИТУТУ ПРЕДСТАВНИЦТВА В ЦИВІЛЬНОМУ 

ПРАВІ 
На сьогодні представництво є одним з інститутів цивільного права, за допомогою 

якого учасники цивільного обороту можуть брати участь у цивільних відносинах через 

представника, який вчиняє правочини від імені та в інтересах особи, яку він представляє. 

Значення представництва полягає в тому, що саме завдяки цьому інститутові цивільного 

права юридичні та фізичні особи мають можливість повніше здійснювати свої права. 

Ключові слова: представництво, повноваження, довіреність, представник, 

правовідношення. 

Today, the representation is one of the institutions of civil law, through which participants 

in civil turnover can participate in civil relations through a representative who performs 

transactions on behalf and in the interests of the person he represents. The importance of 

representation is that it is thanks to this institution of civil law that legal entities and individuals 

have the opportunity to exercise their rights more fully. 

Key words: representation, powers, power of attorney, representative, legal relationship. 

 

Представництво в цивільному обороті має широку сферу 

застосування. Це пояснюється причинами як юридичного, так і 

фактичного порядку. Потреба у представництві виникає тоді, коли 

особа, яку представляють, не має за законом можливості вчиняти 

юридичні дії (наприклад, у разі відсутності дієздатності). 

Представництво може мати місце також тоді, коли у особи немає або 

фізичної можливості здійснити такі дії (наприклад, внаслідок 

хвороби, відсутності в місці постійного проживання), або бажання 

особисто реалізовувати належні їй права та обовʼязки. Здійснення 

юридичними особами своєї статутної діяльності також неможливо 

уявити без всебічного використання інституту представництва (праця 

продавців, касирів, представництво в суді, господарському та 

третейському суді). Представництво виступає універсальною формою 

правового посередництва – саме тому актуальність дослідження 

означеної теми очевидна. 

На сьогодні представництво є одним з інститутів цивільного 

права, за допомогою якого учасники цивільного обороту можуть 
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брати участь у цивільних відносинах через представника, який вчиняє 

правочини від імені та в інтересах особи, яку він представляє. Аналіз 

вітчизняних і зарубіжних науковців свідчить про те, що увага до 

інституту представництва завжди була сталою. Це пояснюється тим, 

що осмислення значення, ролі та механізму правового регулювання 

представницьких відносин має вагоме значення для розвитку не лише 

цивільного, а й інших галузей (сфер) права – цивільного, 

процесуального, трудового, сімейного тощо.  

Мета представництва полягає у вчиненні представником 

правочинів в інтересах особи, яку він представляє. Тому представник 

не може вчиняти правочин від імені особи, яку представляє, у своїх 

інтересах або в інтересах іншої особи, яку він одночасно представляє. 

Винятки становлять відносини комерційного представництва. В 

останньому випадку обовʼязковою є згода особи, яку представляють, 

на здійснення представником такого одночасного представництва 

інтересів кількох осіб. 

Представником може бути не кожний субʼєкт цивільного права. 

Необхідною умовою правосубʼєктності представника є наявність у 

нього право- і дієздатності. Тому представниками не можуть 

виступати особи, які не досягли повноліття чи перебувають під 

опікою або піклуванням. Хоча суть представництва полягає в 

діяльності представника щодо реалізації повноважень в інтересах і 

від імені особи, яку представляють, не дозволяється укладати через 

представника правочинів, що за своїм характером вимагають 

особистої присутності особи (реєстрація шлюбу, складання заповіту, 

укладання договору довічного утримання, укладання трудового 

договору тощо) – ч. 2 ст. 238 ЦК України [2]. 

Окрім цього, ч.1 ст. 238 ЦК України вказує, що представник 

може бути уповноважений на вчинення лише тих правочинів, право 

на вчинення яких має особа, яку він представляє [там само]. Це 

положення стосується лише добровільного представництва, оскільки, 

наприклад, батьки чи опікун, будучи законними представниками, 

якраз і мають метою «заповнити» недостатню дієздатність 

малолітнього. 

Обсяг і характер повноважень представника, а також умови їх 

здійснення залежать від покладених в основу представництва 

юридичних фактів. Проте, як і кожне субʼєктивне право, 

повноваження включає не тільки право на власні позитивні дії, а й 

можливість вимоги певної поведінки від інших осіб. Відповідно, 
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розрізняють і самі види представництва: а) представництво, 

засноване на адміністративному акті; б) представництво, засноване на 

законі (представництво за законом); в) представництво, засноване на 

договорі (добровільне або договірне представництво); г) комерційне 

представництво [1, с. 312]. 

З огляду на сутність представництва В.В. Цюра у своєму 

дослідженні виділяє такі його ознаки: 1) представництво – це 

здійснення прав особи, яку представляють, шляхом вчинення 

представником правомірних юридично значимих дій; 2) юридично 

значимі дії вчиняються представником в інтересах особи, яку він 

представляє, та у визначених межах; 3) представник вчиняє дії лише 

щодо третіх осіб; 4) представник вчиняє дії щодо третіх осіб і такі 

особи проінформовані про те, що мають справу з представником; 

5) дії представника безпосередньо породжують, змінюють і 

припиняють цивільні права й обов’язки особи, яку він представляє; 

6) поінформованість довірителя щодо вчинених представником 

правочинів та юридичних дій [3, с. 5]. 

Отже, представництво – це правовідношення, в якому одна 

сторона (представник) зобовʼязана або має право вчинити правочин 

від імені другої сторони, яку вона представляє (ч. 1 ст. 237 ЦК 

України) [2].  

На нашу думку, значення представництва полягає в тому, що 

саме завдяки цьому інститутові цивільного права юридичні та фізичні 

особи мають можливість повніше здійснювати свої права. Так, 

наприклад, завдяки представництву стає можливою реалізація 

цивільних прав малолітніми та неповнолітніми особами або особами, 

що у встановленому законом порядку визнані обмежено дієздатними 

чи недієздатними. Зокрема, для недієздатних осіб представництво є 

основним засобом їх участі в цивільних правовідносинах. Можна із 

впевненістю стверджувати, що представництво виступає як одна з 

важливих гарантій реального здійснення прав і виконання обов'язків 

суб'єктами права. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ МОБІЛЬНОГО 
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У статті розкриваються особливості використання мобільних технологій навчання 

на уроках у початковій школі. Показано переваги та недоліки використання технологій 

мобільного навчання в освіті. 
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навчання. 

The article reveals the features of the use of mobile learning technologies in primary school 

lessons. The advantages and disadvantages of using mobile learning technologies in education are 

shown. 

Keywords: mobile learning technologies, primary school, distance learning. 
 

Сьогодення поставило перед освітянською спільнотою важливе 

завдання – задовольнити бажання учнів/учениць початкової школи 

використовувати сучасні ґаджети (Touch-екрани, планшети, 

інтерактивні столи, мультимедійні дошки тощо) для навчання, 

навчальних ігор, розвитку пізнавального інтересу, формування 

навичок безпечного користування інтернет-сервісами, саморозвитку.  

Мета статті – тезово розкрити особливості використання 

мобільних технологій навчання на уроках в початковій школі. 

Нова українська школа та особливості дистанційного навчання 

сьогодні дають можливість учителями/учительками застосовувати 

нові активні технології навчання. Зокрема, це технологія мобільного 

навчання, що базується на інтенсивному застосуванні сучасних 

мобільних засобів. 

Сучасні смартфони і планшети – це потужні складні пристрої з 

безліччю додатків, які можуть стати гарним помічником в навчанні, 

допоможуть дізнатися більше і швидше. Для цього потрібно тільки 

завантажити на Android додатки [3]. 

Науковці/науковиці підкреслюють, що застосування мобільних 

засобів в процесі навчання сприяє подоланню комунікативного 
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бар’єру, формуванню навичок дослідницької діяльності, підвищенню 

мотивації до оволодіння життєвими компетентностями, розвитку 

мислення та використання їх у житті [1]. 

На мобільному телефоні можна відкривати та створювати 

мультимедійні файли, виконувати програми, створені на основі Java-

технологій. За допомогою мобільного телефону можна одержати 

доступ до навчальних та довідкових ресурсів. А спеціалізоване 

програмне забезпечення надасть підтримку навчальній програмі, 

особливо під час самостійної підготовки. 

Основні переваги застосування технології мобільного навчання: 

1) інноваційність; 

2) можливість використання переносних пристроїв в освітніх 

цілях; 

3) можливість застосування в якості додаткового засобу 

навчання; 

4) підвищується ефективність у навчанні осіб з обмеженнями по 

здоров’ю; 

5) можливість одночасної взаємодії як з однією особою, так і з 

групою осіб; 

6) відсутність обмежень за часом, місцем і розкладом навчання 

та відсутністьвікових обмежень. 

До недоліків впровадження технології мобільного 

навчанняможна віднести: 

1) висока вартість технології для користувачів/користувачок; 

2) несумісність деяких мобільних пристроїв з іншими 

програмами та пристроями; 

3) неможливість поєднання двох мереж різної архітектури; 

4) фрагментація навчання; 

5) обмежені розміри та ємність мобільних пристроїв; 

6) обмеження освітньої інформації по візуалізації; 

7) обмеження по швидкості передачі інформації на мобільні 

пристрої; 

8) функціональні можливості мобільних пристроїв; 

9) відсутність в учнів/учениць добре розвинених навичок 

самоконтролю та самокеруваннявласною пізнавальною діяльністю; 

10) недостатня «технічна» підготовка вчителів/вчительок 

початкової школи у створенімобільного додатку[2, с. 32–33]. 

Але все ж, незважаючи на переваги та недоліки, використання 

планшетів та смартфонів набуває популярності в наш час. Під час 
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пандемії ми все більш використовували мобільне навчання та 

перейшли на дистанційне навчання. Під час дистанційного навчання 

набули популярності такі платформи: Zoom, CoogleClassroom, Skype, 

CoogleMeet, LearningApps та інші, які ми можемо використовувати і 

за допомогою мобільних пристроїв.  

Виходячи зі сказаного вище, варто зазначити, що для навчання 

дітей інформаційної ери потрібні творчі вчителі/вчительки, які добре 

володіють як традиційними методиками навчання, так і новими 

інформаційними технологіями. Організація та координування 

навчальною діяльністю школярів/школярок за допомогою мобільних 

технологій стають одними із ключових навичок сучасного/сучасної 

вчителя/вчительки. 
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Особистісно-орієнтованому навчанню учнів сьогодні 

приділяють увагу, адже підвищення ефективності освіти неможливе 

без створення нових форм навчання учнів.  Значну роль відіграє 

робота вчителя з учнями, виходячи з індивідуального підбору 

методик та завдань для окремого школяра. Для гарантованого успіху, 

на уроках інформатики необхідно запроваджувати цікаві, інноваційні 

завдання для роботи з комп’ютером. Якщо заняття буде максимально 

різноманітними, підвищиться інтерес учнів до вивчення інформатики. 

Персональний комп’ютер – це не просто шедевр сучасної 

високої технології, а шлях до всесвітньої інформації, в освіті він 

виступає пристроєм, що спонукає вчителя і учнядо творчості, 

новаторства, дає можливість перейти до впровадження нових форм 

навчання. 

Використання цікавих завдань у початкових класах є частиною 

всього навчального процесу, природним продовженням мети та цілі 

уроку. Складова таких форм навчання  поглиблення і розширення 

знань й практичних навичок учнів, розвиток логічного мислення, 

виявлення найбільш обдарованих, мудрихі допитливихдітей; 

розвиток інтересу до предмету шляхом залучення до розв’язування 

оригінальних завдань [1]. 

Інноваційна робота відрізняється від звичайної тим, що вона 

будується на принципі добровільності та зацікавленості учнів, де 

заохочуєтьсяобґрунтованість суджень, кмітливість, швидкість 

обчислень, використання раціональних способів рішення, а не 

буденневиконання завдання. Вчитель підбирає інтересний і в той же 

час доступний матеріал, що доповнює вивчення основного курсу 

інформатики, тоді можна спостерігати подив і захоплення учнів, 

радість на їхніх обличчях від вірного рішення. На відміну від 

звичайного уроку, робота з використанням цікавих завдань носить 

характер розваг, ігор, змагань.Вчитель має розумітимісце 

пізнавального інтересу в навчанні, розглядати його як інструмент 

пожвавлення навчального процесу. 

Вплив майстерності вчителя на пізнавальний інтерес– 

незаперечний факт. Необхідно постійно вдосконалювати свою 

майстерність, щоб бути цікавим дітям, адже в руках вчителя 

перебуває доля пізнавальних інтересів учнів.Значення роботи з 

використання цікавих завдань з інформатики з молодшими 

школярами полягає в наступному :допомагає формуванню творчих 

здібностей учнів, елементи яких проявляються в логічній кмітливості, 
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при проведенні на заняттях відповідних ігор;деякі види роботи 

дозволяють дітям глибше зрозуміти роль комп’ютера в житті 

людини;головне ж значення різних видів роботи полягає в тому, що 

вона допомагає підсилити інтерес школярів до вивчення комп’ютера, 

сприяє підвищенню пізнавальної діяльності учнів. 

Під цікавою роботою з інформатики треба розуміти заняття, 

засновані на принципі добровільної участі, покликані вирішувати такі 

завдання: поглиблення теоретичних знань й розвиток практичні 

навичок учнів, виявлення математичних та логічних 

здібностей.Використання програмно-навчальних комплексів значно 

полегшує завдання вчителя знаходити цікаві методи та форми 

навчання учнів початкової школи, але не варто зупинятися, адже 

справжній вчитель завжди знаходиться в творчому пошуку. 

Під час уроків з інформатики, використовується програмно-

навчальний комплекс «Сходинки до інформатики». Вдалими 

завданнями можна вважати «Стрільці по яблуках», «Gcompris», «Кіт-

риболов», які допомагаютьучням швидко запам’ятати розкладку 

клавіатури, знаки пунктуації.За допомогою програми «Розібрані 

малюнки» не тільки розвивається просторова уява, а формуються 

навички роботи з мишею – відпрацьовується операція перетягування 

об’єкта; за допомогою програми «Математичний космодром», 

формується навичка усного рахунку. 

Варто використовувати текстові та графічні редактори, 

програми навчального призначення: комп’ютерні абетки і букварі для 

ознайомлення роботи з текстом, лабіринти для керування об’єктом, 

логічні ігри, комп’ютерні енциклопедії, комп’ютерні середовища 

управління виконавцями. Незаперечні переваги робочих зошитів: 

системний підбір завдань, рівень складності яких поступово зростає, 

економія часу за рахунок виконання завдань на сторінках зошита, 

організація самостійної роботи учня. 

Таким чином, використання інформаційних технологій значно 

підвищує зацікавленість дитини у навчанні, робить процес засвоєння 

нових знань та уявлень про оточуюче більш швидким та різнобічним, 

сприяє вдосконаленню та закріпленню вивченого матеріалу, розвиває 

логічне мислення, покращує пізнавальну активність. 
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Ділове спілкування відіграє важливу роль у житті кожної людини та є необхідним 
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Спілкування – це складний та багатоплановий процес, у якому 

використовуються не тільки слова, а й різноманітні засоби для обміну 

інформацією, такі як: інтонація, постава тіла, погляд та жести, міміка. 

На процес комунікації впливає просторове розміщення партнерів, і 

також їхня манера одягатись. Ці всі засоби обміну інформації 

відносяться до невербальної комунікації.  

Невербальне спілкування – один із видів спілкування, при якому 

використовується невербальна комунікація та невербальна поведінка 

як головний засіб для втілення впливу на співрозмовника, передачі 

інформації, формування думки про партнера. 

Система знаків відноситься до вищезгаданих засобів, і має 

відмінність із мовною системою за формою та способом їх прояву. 

Під час процесу комунікації невербальні й вербальні засоби можуть 

послаблювати дію один одного або навпаки підсилювати. 

Невербальне спілкування є не лише мовою жестів, а також і почуттів. 

У процесі комунікаційного зв’язку люди застосовують ряд 

невербальних засобів: міміку, погляд, жести, поставу тощо. 
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Належне застосування людиною невербальних засобів показує її 

культурний досвід та властиві їй риси як особистості, покращує 

сприймання інформації. За допомогою невербальної комунікації 

можна докладно передавати та адекватно приймати інформацію. 

Відбувається цей процес зазвичай мимоволі, але за певної 

самоорганізації кожна людина може його тримати під контролем. 

Спілкування мовою тіла визнали предметом досліджень зовсім 

недавно, хоча практикується цей метод упродовж багатьох століть.  

Наприкінці ХХ століття у світі з’явились знавці з невербального 

спілкування, так і виникла нова наукова дисципліна. Предметом її 

вивчення стала поведінка людини у різноманітних обставинах. Ці 

спостереження дали змогу краще розуміти інших та робити 

спілкування між людьми ефективнішим. 
Детально пізнавати засоби невербального спілкування 

розпочали тільки у шістдесяті роки минулого століття. Першим 

розробляти аналіз невербального спілкування розпочав Джуліус 

Фаст, який опублікував свої праці. Як результат – про нього почула 

велика аудиторія людей. Інші вчені підтримували ідею Фаста та 

продовжили вивчати засоби невербального спілкування. Саме так 

учений А. Піз став видатним знавцем з проблем спілкування та 

запевняв, що завдяки жестам і міміці передається понад 55% 

інформації, коли за допомогою слів сприймається лише 7%, а за 

допомогою звуків 38%.  

Вербальні та невербальні засоби комунікації не варто 

застосовувати окремо, адже разом вони здатні робити взаємодію між 

співрозмовниками ефективнішою та підсилювати її. Ці засоби 

спілкування виконують різні функції: вербальним між 

співбесідниками подається загальна інформація, а  невербальний саме 

відношення один до одного. Так як невербальні сигнали зазвичай 

здійснюються мимоволі, підсвідомо, рефлекторно, потрібно 

формувати в собі уміння їх читати. Вміння їх використовувати та 

читати позитивно впиває на формування культури мовлення. 

Формування культури спілкування є дуже вагомим, адже як 

стверджують американські учені, для створення першого враження 

від співбесідника достатньо лише 2-4 хвилин розмови. 

Те, як людина використовує невербальні засоби, залежить від її 

індивідуальних психологічний рис, від середовища, в якому особа 

перебуває, та її національності. Чисельність та потужність їх 
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використання, дотримання правил етикету залежить від типу 

темпераменту особи та її віку. 

Недоречне користування невербальними засобами робить 

спілкування складним для сприйняття і розуміння, відвертає увагу 

співрозмовника, так як переважна їх частина має в собі кілька 

значень. До того ж, у процесі комунікації різномовних учасників 

спілкування неправильне та безпідставне застосування засобів 

невербальної комунікації може спричинити спотворення сприйнятої 

інформації, адже одні і ті ж рухи та жести у різних націях мають 

абсолютно різні значення. 

Володіння засобами невербального спілкування дає можливість 

конкретніше з’ясувати та оцінити позицію співрозмовника. Комплекс 

жестів відіграє важливу роль у комунікаційному процесі, тому що 

розуміючи жести, можна оцінити позитивно чи негативно ваш слухач 

сприймає викладену вами інформацію ще до того моменту, як він 

скаже вам свою думку, виходячи із почутого. Якщо сказати іншими 

словами, то мова жестів дає змогу передбачити враження 

співрозмовника, попередивши про те, що вам потрібно змінити щось 

у своїй поведінці для досягнення ефективнішого результату. 
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The article reveals the essence of the use of technical teaching aids in the New Ukrainian 

school. The efficiency of their application is analyzed. 

Keywords: New Ukrainian school, NUS office, technical teaching aids, interactive 

whiteboard, document camera. 
 

Бурхливі зміни в житті людства заклали суттєві підвалини для 

нових суспільних відносин – інформаційного суспільства. Високі 

технології навколишньої дійсності ставлять нові виклики і в системі 

освіти. Сучасна українська система освіти перебуває на шляху 

докорінного реформування та оптимізації. Ключовою реформою 

Міністерства освіти і науки України щодо удосконалення й 

осучаснення освітянського процесу стало створення Нової 

української школи (НУШ). 

«Нова українська школа» – реформашкільництваМіністерства 

освіти та науки, яка передбачала створення школи, де діти будуть 

навчатися через діяльність, «у якій буде приємно навчатись і яка 

даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у 

житті» [1]. 

Мета реформи – створити школу, у якій «буде приємно 

навчатись», а також яка «виховує інноватора та громадянина, який 

вміє ухвалювати відповідальні рішення».Для досягнення поставленої 

мети необхідно правильно організувати роботу кабінету НУШ, що 

допоможе комплексно використовувати сучасне електронне 

обладнання. 

Комплексне використання технічних засобів навчання розкриває 

великі можливості, зокрема: 

• можливість організації праці вчителів і учнів на науковій 

основі (здійснення наукової організації праці); 

• якісного та раціонального використання сучасних 

електронних педагогічних засобів навчання разом із традиційною 

наочністю; 

• активізацію пізнавальної діяльності учнів (у засвоєнні 

навчального матеріалу бере участь більше аналізаторів – слухових, 

зорових тощо), що позитивно впливає не тільки на розум учнів, а й на 

їх емоції; 

• створення широких можливостей для самостійної роботи 

учнів; 

• підвищення інтересу учнів до матеріалу, що сприяє 

якісному засвоєнню основних знань, навчає застосовувати їх на 
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практиці, формує вміння робити аргументовані висновки, розвиває 

наукове мислення; 

• забезпечення міжпредметних зв'язків. 

Технічні засоби навчання (ТЗН) – це обладнання (специфічні 

носії навчальних матеріалів) та апаратура, що застосовуються в 

навчальному процесі з метою підвищення його ефективності. 

Технічні засоби навчання дають позитивні результати лише тоді, 

коли вони вміло й розумно використовуються в системі 

різноманітних методів і прийомів та в поєднанні з іншими засобами 

навчання. ТЗН Нової української школи мають відповідати вимогам 

Міністерства освіти і науки [5, с.625]. 

Використання в процесі навчання молодших школярів технічних 

засобів навчання забезпечує доступ до різних інформаційних ресурсів 

і сприяє збагаченню змісту навчання, надає йому логічний і 

пошуковий характер, а також вирішує проблеми пошуку шляхів і 

засобів активізації пізнавального інтересу учнів, розвитку їх творчих 

здібностей, стимуляції розумової діяльності. Уроки з використанням 

інформаційних технологій не тільки пожвавлюють навчальний 

процес (що особливо важливо, якщо враховувати психологічні 

особливості молодшого шкільного віку, зокрема тривале переважання 

наочно-образного мислення над абстрактно-логічним), а й 

підвищують мотивацію навчання. 

В умовах Нової української школи основні традиційні 

інструменти роботи, такі як дошка, крейда, ручка, зошит постають у 

новому виконанні у вигляді інтерактивної дошки. ЇЇ педагогічні 

можливості як засобу навчання набагато перевершують можливості 

традиційних засобів реалізації навчальногопроцесу. Електронні 

інтерактивні дошки збагачують можливості комп'ютерних 

технологій, надаючи великий екран для роботи з мультимедійними 

матеріалами. Цей екран, який можуть бачити всі учні в класі, 

виводить взаємодію учнів з викладачем на новий рівень. 

Інтерактивні технології активно входять в наше життя, 

допомагають кожній людині максимально розкрити свій творчий 

потенціал, стати більш успішним у навчанні і роботі, зробити світ 

навколо себе яскравішим. Застосування інтерактивної дошки 

дозволяє вчителю набагато ефективніше управляти демонстрацією 

візуального матеріалу, організовувати групову роботу і створювати 

власні інноваційні розробки, при цьому, не порушуючи звичний ритм 
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і стиль роботи.Застосування інтерактивної дошки сприяє підвищенню 

якості освіти шляхом впровадження сучасних технологій. Система 

нових технологічних рішень, які включають в себе сучасні технології, 

допомагають реалізувати один з основних принципів "учись 

вчитися". Незалежно від етапу навчання, застосування інтерактивної 

дошки на уроках виводить процес навчання на новий рівень [3]. 

Також на уроках в НУШ можна використовувати документ-

камери. які є одним з найбільш ефективних технічних засобів 

навчання для початкових класів. Для вчителя цей пристрій об’єднує в 

собі можливості кодоскопа, відеокамери, сканера, мікроскопа, веб-

камери. Документ-камера надає можливість демонстрації в будь-який 

момент будь-якого об’єкта зі столу вчителя або учня і дозволяє 

оживити процес навчання, зробити його більш наглядним та 

переконливим, і як наслідок, більш результативним [2].  

Багатофункціональний пристрій (принтер, сканер, копір) стане 

справжньою друкарською міні-фабрикою, необхідною для оснащення 

кабінетів НУШ. Перевагами використання багатофункціонального 

пристрою є: 

 зручність – все необхідне для вчителя в одному пристрої: 

сканер, копір, принтер; 

 компактність – сучасний пристрій займає менше місця 

порівняно з попередніми моделями; 

 універсальність – підходить для друку як документів, так і 

фотографій. 

Використання на уроках планшетів передбачає легке 

завантаження загальних додаткових навчальних матеріалів для 

підвищення рівня знань вчителя та навчання учнів. Вчителі можуть 

самостійно створювати навчальні матеріали та швидко надавати до 

них доступ своїм учням. Це потребує мінімум сил і часу на 

підготовку, обробку і перевірку знань [5, c.18]. 

Інтерактивні мультимедійні засоби створюють своєрідну 

атмосферу в навчанні, сприяють кращому запам’ятовуванню та 

зосередженню уваги школярів на об’єктах вивчення. 

Технічні засоби навчання при оптимальному застосуванні та 

поєднанні здатні значно підсилити ефективність освітнього процесу в 

початковій ланці й отримати гідний результат у вигляді комплексу не 

тільки знань, умінь та навичок, а й компетентностей, необхідних для 

життя та подальшого навчання молодших школярів. 
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У сучасних умовах бурхливοгο розвитку технοлοгічнοгο 

прοгресу, висοких темпів упрοвадження в усі сфери життєдіяльності 

новітніх інформаційних технοлοгій, постає проблема фοрмування в 

учнів пοчаткοвοї шкοли критичнοгο ставлення дο οтримуванοї з 

різних джерел інфοрмації. Зважаючи на це, викοристання сучасних 

інформаційних технοлοгій з οсвітньοю метοю зумοвилο можливість 

пοєднання універсальних загальних підхοдів зі швидким 

кοригуванням змісту, фοрм і методів діяльності відпοвіднο дο 

конкретних умοв навчання. 

Сьοгοдні вчителі дуже частο стикаються з прοблемοю зниження 

рівня пізнавальної активнοсті учнів в умοвах НУШ, небажанням 

працювати самοстійнο та й прοстο вчитися. Оним із ефективних 

https://cutt.ly/XhfIhCE
https://cutt.ly/rhfIjAp
https://cutt.ly/yhfIkKm
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спοсοбів розвитку пізнавальної активнοсті учнів є викοристання 

технічних засοбів навчання, які дадуть змοгу підвищити активність і 

привернути увагу учнів дο навчання [1, c.182]. 

Застосування компʼютерних інформаційних технологій у 

навчанні – одна з найбільш важливих і стійких тенденцій розвитку 

сучасного освітнього процесу. Інформаційна технологія навчання – 

це процес підготовки і передачі інформації засобом здійснення якого 

є компʼютерна техніка та програмні засоби. 

На сучасному етапі розвитку шкільної освіти проблема 

застосування комп’ютерних технологій на уроках у початковій школі 

набуває дуже великого значення. Комп’ютер та проєктор у руках 

вчителя стає дуже ефективним технічним засобом навчання. 

Одночасно впливаючи на зоровий та слуховий аналізатори, він 

оперативно відповідає на дії користувача, підтримуючи справжній 

зворотний звʼязок, тобто працює в інтерактивному режимі. Важко 

заперечити, що майбутнє за системою навчання, яке вкладається в 

схему «учень – технологія – вчитель». Тобто, якщо в навчальному 

процесі, що відбувається за схемою «учень – вчитель – підручник» 

з’явиться новий елемент – комп’ютер, то зміст праці вчителя суттєво 

зміниться: основним стане не передача знань, а організація 

самостійної пізнавальної діяльності учнів. Тобто величезний 

дидактичний потенціал використання інформаційних технологій 

навчання зможе бути розкритим лише за умов, якщо провідна роль в 

освітньому процесі належатиме вчителю, а комп’ютер виступатиме 

не лише потужним засобом, а й третім партнером у педагогічній 

взаємодії [4]. 

Новітні інформаційні технології, електронні засоби навчального 

призначення дають можливість підвищити ефективність уроку, 

створити такі умови, за яких всі учні залучаються до активної, 

творчої навчальної діяльності, процесу самонавчання, самореалізації, 

вчаться співпрацювати, критично мислити, аналізувати, 

висловлювати й відстоювати власні думки та ідеї.  

Уроки з використанням комп’ютера, проєктора стають більш 

наочними і цікавими, а також дозволяють змінити саму технологію 

надання освітніх послуг. Електронні засоби навчального призначення 

забезпечують активізацію діяльності вчителя та учнів на уроці, 

сприяють здійсненню диференціації та індивідуалізації навчання, 

розвитку обдарованості, формуванню знань, посилюють 
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міжпредметні зв’язки. Все це дає можливість покращити якість знань 

[2]. 

Уроки з використанням проєктора також дають змогу 

урізноманітнити освітній процес, залучити учнів до активної участі в 

ньому, сприяють поліпшенню рівня унаочнення навчального 

матеріалу, допомагають одержати вищий результат швидше і з 

меншими витратами сил та енергії у порівнянні з іншими 

технологіями. Так завдяки мультимедійному супроводу вчитель може 

збагатити урок додатковим матеріалом, що неможливо під час роботи 

зі звичайною шкільною дошкою. Учителю не треба відвертатися до 

дошки, тим самим він зберігає постійний контакт з класом і має 

можливість протягом усього уроку бачити реакцію учнів і вчасно 

реагувати на ситуацію [5]. 

Готуючись до уроків з використанням мультимедійних 

технологій, учитель повинен пам’ятати, що такі технології виконують 

допоміжну функцію на уроці, вони забезпечують досягнення 

більшого ефекту в сприйманні та розумінні учнем художнього твору. 

Вчитель повинен добирати матеріал, дотримуючи основних 

дидактичних принципів: систематичності та послідовності, 

доступності, диференційованого підходу, науковості та ін. Комп’ютер 

не замінює вчителя, а лише полегшує його роботу. А для того, щоб 

вдало дібрати та використати аудіовізуальний матеріал, учитель сам 

повинен досконало володіти сучасними технологіями. 

Отже, використання проєкційного обладнання в школах та 

інших навчальних закладах не лише полегшує роботу вчителя, але і 

робить цікавішим сам процес навчання. В молодших класах вчителям 

приходиться привертати увагу учнів за допомогою наочності, 

яскравих картинок, іноді навіть мультфільмів. У такому випадку без 

комп’ютерного обладнання просто неможливо. Найпростішим, а 

також більш бюджетним варіантом є комплект – комп’ютер, 

проєктор, проєкційний екран. У такому випадку вчитель матиме 

змогу демонструвати підготовлений матеріал на великому екрані, а 

також використовувати інформацію відразу з мережі Інтернет.  
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ДИТЯЧІ ЖУРНАЛИ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ 

МЕДІАГРАМОТНОСТІ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 
У статті увага зосереджена на зʼясуванні особливостейі використання дитячих 

журналів в початковій школі як складових формування медіаграмотності у молодших 

школярів/школярок. 

Ключові слова: дитячі журнали, медіаграмотність, початкова школа. 

The article focuses on elucidating the peculiarities and use of children's magazines in 

primary school as components of the formation of media literacy in primary school students. 

Key words: children's magazines, media literacy, primary school. 

 

З 2018 року в Україні застосовується новий Державний стандарт 

початкової освіти, де обов’язковими результатами навчання є те, що 

школяр/школярка Нової української школи має засвоїти навички зі 

сприйняття, аналізу, інтерпретації, критичної оцінки інформації в 

текстахрізних видів та медіатекстах. 

Сучасна дитина з самого народження занурена в медіапростір. 

До основних факторів, що впливає на формування дитячої свідомості, 

сьогодні можна віднести не тільки родину, освітні заклади, 

позашкільні та культурно-просвітницькі установи, а й засоби масової 

інформації.  

Мета статті – тезово розкрити особливості використання 

дитячих журналів в початковій школі, як складових формування 

медіаграмотності у молодших школярів/школярок. 

Журнали за ступенем впливу на розвиток і соціалізацію дитини 

анітрохи не поступаються художній літературі. Навпаки, мають 

переваги, оскільки більше наближені до реальної обстановки, в якій 

знаходиться суспільство сьогодні. 
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З метою виявлення зацікавленості та обізнаності учнів/учениць 

дитячими періодичними виданнями, зокрема журналами, у 

початковій школі можна провести вправу «Журнал». 

Учитель/учителька об’єднує дітей у пари (кожна пара отримує 

гральний кубик). Дітям роздаються картки (див. табл. 1) з 

запитаннями, на які по черзі діти дають відповіді. Скільки крапок 

випадає на гральному кубику, на таке запитання учні/учениці дають 

відповіді. 

Таблиця 1 

Кубик «Журнал» 

 Чи знаєш ти, що таке журнал? 

 Чи читав ти коли-небудь журнал і який? 

 Чи читають журнали твої рідні? 

 Про що можна дізнатись з журналу? 

 А що означає слово «журнал»? 

 Чи хочеш ти створити свій журнал? 

 

У дитячих журналах є рубрики, які можна опрацювати під час 

заняття в початковій школі. Можливе використання та проведення 

такої активності, як «Тихе читання». Учні/учениці приносять 

улюблені дитячі журнали і впродовж 10–15 хвилин їх читають, 

виконують завдання, які їм цікаві. Вчитель/вчителька у цей час 

працює з журналом. Після «тихого читання» варто запропонувати 

дітям завести зошити, у яких вони записують або малюють свої 

враження від прочитаного. Дітей об’єдують у мікрогрупи, в яких 

кожен/кожна учень/учениця розповідають чим їм цікавий журнал і 

що корисного для себе вони з нього взяли.  

Можна запропонувати дітям провести дослідження. Об’єднати 

дітей у групи. Кожна група отримує друкований дитячий журнал. 

Упродовж 4–5 хвилин діти переглядають журнал та дають відповіді 

на запитання: 

 Тип видання. 

 Назва журналу, його номер, рік видання. 

 Хто і де видає журнал? 

 Кому адресований журнал? 

 Як часто видається журнал? 

 Який наклад? 

 Які рубрики містить журнал? 
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 Презентуйте однокласникам/однокласницям одну з рубрик. 

Наприклад, можна опрацьовувати такі журнали, як: 

 «Барвінок». Пропонує для дітей художні твори, цікавинки 

про навколишній світ, різноманітні завдання. Присутні тут і 

традиційні рубрики: «Хто? Що? Як? Де? Коли? й Чому?», «Ми 

любимо читати!», «Секретні файли про тебе», «Торбинка дядечка 

Запитайлика», «Книга золотих казок» та інші.  

 «Джміль». Кожен випуск містить літературні твори, техніки 

образотворчості, розвивальні ігри, досліди, репродукції картин, 

сценарії свят та інше.  

 «Маленький розумник». Містить цікаві художні твори, 

завдання на розвиток логічного мислення, уваги та творчості. У 

кожному випуску традиційно є іграшка-саморобка. Серед рубрик 

видання – «Математичне тренування», «Розфарбовка», «Лабіринт» та 

інші. 

 «Пізнайко від 6». Виданні містять логічні завдання, ігри, 

саморобки та багато іншого.  

 «Куля». Містить рубрики: «Кіноманія», «Веселі задачки», 

«Кулин довідник», «Шануй рідне», «Ха-ха-ха», «Світ природи», 

«Зроби сам», «Фотоконкурс» та інші.  

 «Малятко». Тут можна знайти літературні твори, яскраві 

ілюстрації, логічні завдання та саморобки. Традиційні рубрики – 

«Калинчине віконце», «Прочитай сам», «Маляткова пошта», 

«Стежками рідного краю», «Незабутні Маляткові друзі», «Сторінка 

для батьків» та інші. 

Вдало підібрані дитячі видання розвивають у молодших 

школярів/школярок логічне мислення, довільну увагу, пам’ять, 

збільшують словниковий запас; включають їх у систему суспільних 

відносин; учні/учениці отримують соціальний досвід; вчаться 

моделюють свою поведінку. 

Отже, уміння школярів/школярок працювати з дитячими 

журналами, здобувати та опрацьовувати необхідну інформацію 

вчитель/вчителька може використовувати в різних галузях освітньої 

діяльності в початковій школі, зробивши таким чином цікавим 

процес здобуття знань та набуття навичок читання медіатекстів. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
У статті на конкретних прикладах показано особливості використання 

інформаційно-комунікаційних технологій в початковій школі. Підкреслюється необхідність 

формування навичок роботи з онлайн сервісами на уроках «Я досліджую світ». 

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, освітній процес, початкова 

школа, онлайн сервіси. 

The article shows the peculiarities of the use of information and communication 

technologies in primary school on specific examples. The need to develop skills in working with 

online services in the lessons «I explore the world» is emphasized. 

Keywords: information and communication technologies, educational process, primary 

school, online services. 

 

У сучасних умовах інформаційного суспільства перед освітою 

постає досить масштабне завдання: забезпечити практично-корисне 

опанування молоддю новими інформаційно-комунікаційними 

технологіями, розкриття і розвиток творчого потенціалу молодого 

покоління.  

Нині комп’ютеризація освітнього процесу розглядається як один 

з найбільш перспективних напрямів підвищення якості освіти. 

Запровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 

початковій ланці – це не данина моді, а необхідність сьогодення, 

оскільки більшість дітей ознайомлюються з комп’ютером набагато 

раніше, ніж це їм може запропонувати школа. Ні для кого вже не є 

новиною необхідність широкого застосування електронних засобів 

навчання під час вивчення будь-якого предмету [2]. 
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Мета 

статті – 

тезово, на 

прикладах, 

показати 

особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій 

в початковій школі. 

Упровадження інноваційних моделей освітнього процесу 

передбачає вміння вчителів/вчительок початкових класів 

користуватися засобами новітніх інформаційних технологій. 

Структурна побудова заняття з використанням ІКТ змінює саму суть 

освітнього процесу, занурюючи його в спілкування, де ролі 

вчителя/вчительки й учня/учениці врівноважені: обидва працюють 

для того, щоб навчатися, ділитися своїми знаннями, досягненнями 

свого життєвого досвіду [1].  

У процесі побудови уроку з використанням ІКТ визначальною є 

діяльність учнів/учениць, а головною функцією педагогічної згоди 

стає створення комунікативних умов.  

Наведемо можливості використання ІКТ на уроках «Я 

досліджую світ» в початковій школі. 

Ефективним та цікавим для дітей буде розгадування кросвордів, 

створених за допомогою онлайн сервісу «Фабрика кроссвордов». 

Один із недолік цього ресурсу – це відсутність української мови. 

Проте створювати кросворди можна українською. 

Діти люблять розгадувати ребуси, які формують їхню уяву та 

логічне мислення.  

Полегшить роботу вчителя/вчительки створення ребусів за 

допомогою онлайнсервісу для створення ребусів. Наприклад: 
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При організації онлайн навчання в початковій школі можна 

використати сервіс Padlet. 
 

 

 

У процесі підготовки вчителя/вчительки для використання 

інформаційних технологій в освітньому просторі особлива увага 

приділяється розвитку рис новаторства, креативності, адже 

педагог/педагогиня має підготувати учня/ученицю до відповідальних, 

усвідомлених дій до навчання. 

Отже, одним із результатів процесу інформатизації освітніх 

закладів має бути можливість використовувати сучасні 

інформаційно-комунікаційні технології для роботи з інформацією в 

освітньому процесі. 
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ІМІДЖ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ 

ПОЛІТИЧНИХ РЕАЛІЙ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ 
Розглядаються визначення та різні варіанти класифікації політичного іміджу, 

запропоновані в сучасній науці. Акцент робиться на пропозиціях вітчизняних дослідників і їх 

спробі конструювання позитивного іміджу політичного лідера, що відповідає вимогам 

політичної реальності українського суспільства. 

Ключові слова:  імідж, політичний імідж, класифікація, конструювання.  

Determinations and different variants of classification of political image which have been 

offered in a modern political science are considered. The accent becomes on offers domestic 

researchers and their attempt of designing of positive image of the political leader who is meeting 

the requirements of a political reality of the Ukrainian society. 

Key words: image, political image, classification, designing. 
 

У сучасному розумінні політичний імідж – це політичний образ, 

що спеціально створюється та формується для досягнення 

поставлених цілей. Політичний імідж є стереотипізованим образом 

конкретного об’єкта, що існує в масовій свідомості. 

Дослідники зазначають, що стосовно будь-якого політика, як і 

організації, можна говорити про кілька типів іміджів: 

 дзеркальний (суб’єктивний), тобто образ політика у власних 

очах. Це те, що думає політик про самого себе; 

 модельований імідж – образ, який сформований в масовій 

свідомості на основі наявних знань, досвіду сприймання візуальної 

інформації. Імідж створюється для того, щоб викликати бажані зміни 

в масовій свідомості і поведінці людей [5, с. 342]. 

 негативний імідж, що створюється опонентами; 

 поточний імідж, що визначається як більш чи менш адекватний 

реальному суб’єктові образ особистості, який складається в масовій 

свідомості на свідомому і підсвідомому рівнях [4, с. 331]. 

При цьому, для поточного іміджу властиві два способи 

формування - стихійний та із застосуванням спеціальних технологій. 

Підсумовуючи вищесказане, можна визначити імідж (англ. 

image від лат. imago – образ, вид) як стереотипізований образ об’єкта, 

що існує в масовій свідомості. Імідж є комплексним поняттям і 
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виконує функції, спрямовані на досягнення політичних цілей, а також 

впливає на образи поведінки населення в цілому і на окремі соціальні 

групи, зокрема несе маніпулятивну функцію [1, с. 75]. 

Головну роль у формуванні іміджу відіграють іміджмейкери, які 

в процесі своєї діяльності вирішують дві задачі: по-перше, розробка 

стійкого, позитивного іміджу політика відповідно до вимог та 

очікувань населення; по-друге, забезпечення ефективної роботи 

політика у структурі влади. 

Таким чином, головним завданням іміджмейкерів є формування 

ефективного іміджу. Засновник концепції соціально відповідального 

маркетингу Ф. Котлер зазначав, що ефективний імідж має великий 

вплив на сприйняття продукту споживачем. 

Для процесу формування іміджу важливе значення має чітка 

структуризація та виділення компонентів іміджу, що дозволяє 

зрозуміти його природу та створити ефективний політичний імідж. 

Ефективність процесу формування політичного іміджу значною 

мірою залежить від психологічного аспекту. Розуміння 

психологічних особливостей громадськості є значним чинником для 

формування ефективного політичного іміджу. У цьому сенсі та 

враховуючи визнання важливості прототипу для розробки іміджу, 

актуальними є проблеми використання міфу та стереотипів при 

формуванні політичного іміджу. 

Українська дослідниця Л. Й. Зубрицька зазначає, що міф є 

ефективним засобом маніпулювання масовою свідомістю, який 

справляє анестезуючу і паралізуючу дію, завдяки якій маніпулювання 

стає невідчутним [3, с. 7]. Таким чином, особливістю міфує те, що він 

спирається на віру, не піддається верифікації , є ірраціональним та 

впливає на масову свідомість . Зважаючи на це, міфи поширюються 

переважно за допомогою засобів масової інформації. 

Значний інтерес у процесі формування політичного іміджу 

викликають стереотипи, які відіграють важливу роль в оцінці особою 

політичної реальності. Природа іміджу лежить в основі соціального 

стереотипу. 

Стереотип базується на певних “об’єктивних” закономірностях 

функціонування людської психіки. Саме від особливостей 

сформованої системи стереотипів залежить рівень сприйняття 

громадськістю іміджевої інформації. Таким чином, технологічно 

створення іміджу зводиться до створення масового стереотипу. 
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Стереотип – це спрощений, схематизований образ соціальних 

об’єктів або явищ, що має яскраву емоційну окраску має значну 

стійкість та прямо не виходить із власного досвіду [2, с. 23]. 

Стереотипи зазвичай формуються у підсвідомості й актуалізуються у 

свідомості і поведінці людини в певних ситуаціях. 

Створення ефективного іміджу має на меті приведення певної 

особи до інститутів влади і тому формування іміджу політика є 

одним із необхідних етапів передвиборчої кампанії. На створення 

єдиного образу кандидата працює ціла низка компонентів, із яких 

саме складається політичний імідж. Існує декілька базових складових 

політичного іміджу, які в ідеалі повинні працювати на створення 

єдиного образу: 

 особистісні характеристики (фізичні, психофізіологічні 

особливості, характер, тип особистості, індивідуальний стиль 

прийняття рішень та ін.); 

 соціальні характеристики (соціальний статус кандидата, статки, 

належність до певної соціальної групи, чиї інтереси він репрезентує 

та чиєю підтримкою користується, національності, професійної 

групи, тощо); 

 професійно-політичні (тип політичної орієнтації кандидата, його 

місце в інститутах влади чи неформальних утвореннях, передвиборну 

програму та діяльність політика); 

 зовнішні данні та комунікативні характеристики (мова, зовнішня 

атрибутика (одяг, зачіска, окуляри, автомобіль та ін.), міміка, 

жестикуляція та інші елементи невербальної поведінки). 

Існують дуже різні підходи щодо класифікації політичного 

іміджу. Найбільш поширені з них: 1) за суб’єктом (імідж політичного 

діяча, партії, руху); 2) за етапністю і стадійністю політичного процесу 

(вихідний, поточний, кінцевий); 3) за категоріями (реальний – 

ідеальний); 4) за модальністю (позитивний – негативний); 5) за 

порівняльною ознакою (імідж кандидата – імідж конкурента). 

Залежно від критерію, покладеного в основу класифікації 

політичних іміджів, їх можна розрізняти: 1) за об’єктом 

(персональний і корпоративний); 2) за співвідношенням з іншими 

об’єктами (одиничний – збірний); 3) за змістом (простий – складний); 

4) за оригінальністю характеристик (оригінальний – типовий); 5) за 

контекстом іміджування (особистий, політичний, професійний); 6) за 

статтю (чоловічий – жіночий); 7) за віком (молодіжний – зрілий); 8) 
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за соціальною категорією (імідж політика, бізнесмена, попзірки); 9) за 

продовженням існування (постійний – ситуаційний); 10) за 

параметрами прояву (емоційно-чуттєвий, когнітивний тощо) [6, с. 87].  

Усі вищеназвані характеристики повинні відповідати 

очікуванням та вимогам цільових аудиторій у певний час та в 

конкретній країні. Універсальних іміджевих характеристик не існує, 

тобто задача формування ефективного іміджу ставиться, виходячи із 

вимог аудиторії. 

Таким чином, імідж є складним феноменом, у якому 

поєднуються досить різнорідні фактори – як історичні, політичні, 

соціальні, так і особистісні. Їх необхідно брати до уваги у процесі 

вивчення та формування політичного іміджу як загалом, так і щодо 

конкретних політиків. 
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The article reveals ethical issues relevant in view of the current situation, including ethics 

and social responsibility, business communication techniques, ways to achieve mutual 

understanding. 

Key words: business ethics, pricing, corporate culture, marketing strategies, goals. 
 

Розгляд теми етики в управлінні маркетингом доречно почати зі 

складного неоднозначного питання, яке поставив ще стародавній 

філософ Піттак (VII–VI ст. до н. е.). Його суть – «Важко бути людині 

хорошою?» – наступні століття турбувала багатьох. Яке слово в 

цьому питанні ключове? На чому необхідно робити смисловий 

акцент? Відповідь має чотири варіанти: 

Важко людині бути хорошим? 

Важко людині бути хорошим? 

Важко людині бути хорошим? 

Важко людині бути хорошим? 

Якщо вважати кожну інтерпретацію фрази за вираження 

оригінального підходу, то в галузі маркетингу актуальним є кожний 

підхід окремо й одночасно всі підходи разом узяті. 

Етика була обʼєктом вивчення й повчання багатьох філософів і 

практиків, про що свідчить велика кількість її інтерпретацій, які 

виникають у різних народів і в різні епохи. Разом з тим кращим 

етичним орієнтиром у всі часи вважалося «Золоте правило», загальне 

для більшості релігій. Вони наказують поводитися по відношенню до 

інших так, як ми хотіли б, щоб вони ставилися до нас [5, c. 11]. 

Ділова етика в організації маркетингового менеджменту з 

величезної кількості дефініцій, що відображають різні уявлення про 

етику у царині підприємництва, найточнішим визначенням з позицій 

маркетингу й менеджменту є поняття, надане А. Сеном у книзі «Про 

етику й економіку»: «Етика бізнесу – ділова етика, що базується на 

чесності, відвертості, вірності даному слову, здатності ефективно 

функціонувати на ринку відповідно до чинного законодавства, 

установлених правил і традицій». Воно відповідає сучасним 

переконанням і висвітлює основні моменти цього абстрактного і в 

той же час досить реального поняття. 

Потрібно зазначити, що необхідність дотримуватися ділової 

етики в маркетингу схвалюється всіма, але що стосується її змісту, то 

багато питань вважаються дискусійними, зокрема:  

1) чи можна фірмі купувати товари і послуги конкурентів, щоб 

потім їх проаналізувати й скопіювати? 
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2) чи припустимо міжнародній компанії пропонувати хабарі 

урядовцям, від яких багато що залежить, якщо перепони чинять її 

конкуренти і якщо ці урядовці штучно створюють дефіцит, 

послаблюючи економіку власної країни або регіону, усвідомлено чи 

неусвідомлено обмежуючи корпоративне співтовариство й 

збіднюючи власне населення?  

3) чи має право рекламодавець просувати на ринок товари і 

послуги, представляючи їх як нові продукти, якщо в них були внесені 

лише незначні зміни?  

4) чи можна роздувати ціни на продукцію, що в кілька разів 

перевищують усі витрати на її виробництво і просування, якщо 

товари або послуги «в дефіциті» і мають великий попит?  

5) якою повинна бути етика стосовно конкурентів? Наприклад, 

всесвітньо відомі маркетологи Е. Райс і Дж. Траут згодні з тим, що 

«чинник моралі може виявитися вирішальним», і у звʼязку з цим 

пропонують «аморальні» дії – «потрібно зруйнувати мораль 

опонента, випустити з того бойовий дух». Чи мають вони рацію?  

Ці та безліч інших питань не мають однозначної відповіді. Не 

тільки кожна людина, але й будь-який субʼєкт господарювання, 

визначаючи свою культуру поведінки, керуються власною системою 

цінностей. У звʼязку з цим ще й досі не сформульовано простої, але, 

що головне, загальноприйнятої дефініції про те, що становить собою 

неетична практика маркетингу.  

У той же час такі спроби здійснюються. Розробляються етичні 

кодекси поведінки в бізнесі, формуються системи суспільних 

цінностей у підприємництві. Деякі напрями вже набули виразних 

контурів, при цьому основним орієнтиром визначаються інтереси 

споживачів. Таким чином, реакція основного елемента – споживача, 

який є обʼєктом маркетингу, стає критерієм оцінки етичності 

поведінки субʼєктів господарювання і ділових осіб на ринку товарів і 

послуг.  

Поняття етичність поведінки господарських субʼєктів і реакції 

споживачів потрібно співвідносити з так званим «людським 

чинником».  

У звʼязку з цим президент швейцарсько-російського ділового 

клубу Рой Домарі звертає увагу на те, що: «Компанії як організації не 

мають ні совісті, ні моралі. Ці люди, котрі працюють у них, вносять 

елемент етики в діяльність фірм, а дія етики охоплює значно ширшу 

сферу, ніж існуючі юридичні обмеження» [4, с. 85]. 
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Наявний досвід, форми, тенденції та закономірності прояву й 

розвитку ділової етики дали змогу виділити три основні принципи її 

вираження: 

1) принцип справедливості; 

2) принцип права; 

3) принцип утилітаризму (практицизму).  

Перший принцип ґрунтується на поняттях порядності й чесності. 

Основний проблемний момент, повʼязаний з ним, полягає у тому, що 

ті, хто хоче ним скористатися, повинні заздалегідь визначитися, як 

(на чому, за якими критеріями) обґрунтовувати діяльність 

(поведінку), повʼязану з реалізацією наявних можливостей: за 

потребами; за здібностями; за внеском або за комплексним підходом, 

який, незважаючи на гнучкість, здатний породити найбільшу 

кількість проблем.  

Другий принцип базується на пошані й непорушності прав 

кожної особи і спільноти. Відповідно до нього, будь-яке порушення 

або ігнорування прав треба розглядати як етичне порушення. Баланс 

або дисбаланс при використанні цього принципу на практиці 

досягається за рахунок того, що реалізація кожного права 

супроводжується виконанням/невиконанням відповідних службово-

етичних зобовʼязань – обовʼязку, відповідальності, професійних 

обовʼязків тощо.  

В етиці, заснованій на правовій концепції, часто зустрічаються 

колізії, що важко вирішуються. Одна їх група породжується 

суперечностями між правами особи, особливо при розподілі 

недостатніх ресурсів (матеріальних, грошових, тимчасових). Інша 

група колізій виникає через незгоду суспільства в деяких випадках з 

правами якогось індивідуума чи окремого колективу.  

Третій принцип, що відображає утилітаризм (практицизм), 

передбачає, що в процесі ухвалення рішень або в поведінці потрібно 

орієнтуватися на співвідношення витрат і прибутку. Люди, схильні до 

цього принципу, визначають витрати, так само як і прибуток, за 

кожним фактом професійної діяльності і в будь-якій ситуації. 

Утилітаристи, як правило, відстоюють ті рішення й намагаються 

здійснити ті дії, які призводять або до найбільшого прибутку, або 

дозволяють максимально заощадити [3, с. 114]. 

Останніми роками в етиці бізнесу, особливо в управлінні 

маркетингом, сформувалися і прогресують три основні напрями:  
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1) етика філантропії, яка встановлює залежність між добром і 

результатами, до яких воно призводить. Цей напрям спонукає 

підприємницьке середовище до доброчинної діяльності. У 

корпоративному співтоваристві етика філантропії (філантропічна 

етика) дуже часто є основою паблік рилейшнз; 

2) етика справедливості, що декларує рівність і справедливість 

не тільки між співробітниками однієї організації, а й між 

підприємцями, субʼєктами господарювання, органами державного 

(муніципального) управління;  

3) етика особистої автономії, в якій основним моральним 

постулатом вважається дотримання прав інших субʼєктів – клієнтів, 

союзників по альянсу, постачальників, посередників і навіть 

конкурентів.  

Інтерес до ділової етики пояснюється тим, що, незважаючи на 

абстрактну природу, вона лежить в основі практично всіх проявів у 

сфері виробничих, маркетингових, комерційних та інших відносин і 

звʼязків соціально-економічного характеру. У багатьох країнах 

робляться спроби зафіксувати й обґрунтувати етичні норми в певних 

зведеннях і кодексах, використовую чи їх як засоби позитивного 

регулювання підприємницької, у тому числі й маркетингової 

діяльності [1, с. 39]. 

Одним з показових зразків є етичний кодекс, розроблений 

американською маркетинговою асоціацією (АМА), який служить  

авторитетним орієнтиром при визначенні етичності поведінки. Суть 

його коротко формулюється таким чином: «Ті, хто займаються 

маркетингом, повинні дотримуватися й стимулювати порядність, 

честь і гідність маркетингової діяльності, демонструючи чесність у 

взаємостосунках зі споживачами, працівниками, постачальниками, 

дистрибʼюторами та громадськістю». Цей кодекс висвітлює, який 

характер повинен надаватися професійним обовʼязкам стосовно 

кожного компонента маркетингового комплексу. 

1. З приводу якості та функціональних властивостей товарів і 

послуг указується на те, що компанії повинні забезпечити 

споживачам і клієнтам безпеку, повідомляти про будь-які, повʼязані з 

ними, ризики і виявляти всі чинники, здатні змінити характеристики 

продукції, що реалізується.  

2. Щодо реклами в кодексі АМА акцентується увага на тому, що 

компаніям необхідно уникати помилкових та оманливих 
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повідомлень, відкидати тактику навʼязування збуту й відмовлятися 

від маніпулювання споживачами з метою спонукати їх до покупки. 

3. Стосовно організації процесів розподілу кодекс відзначає, що 

постачальники не повинні примушувати посередників брати ті 

товари, котрі вони не бажають, і створювати штучний дефіцит з 

метою роздування цін.  

4. З питань ціноутворення в кодексі зазначається, що компанії не 

повинні встановлювати фіксовані або «грабіжницькі» (дуже 

абстрактне визначення) ціни й зобовʼязані повністю розкривати всі 

ціни, повʼязані з покупкою, включаючи обслуговування, установку й 

доставку [2, с. 50].  

За всієї множинності субʼєктів, на які повинні бути націлені 

основні прояви ділової етики, найважливішими з них є потенційні й 

реальні замовники. Тому пріоритет потрібно віддавати саме цьому 

аспекту.  

Зазначені умови і названі вище вимоги направлені на те, щоб 

субʼєкти господарювання, які керуються маркетинговою концепцією, 

дотримувалися філософії соціально-економічної відповідальності. 

Дотримуючись її постулатів, виробникам значно легше буде 

знаходити консенсус у колізіях між максимізацією прибутку і 

добробутом суспільства. Від цього багато в чому залежить репутація 

підприємств, їхній розвиток і перспективи [4, с. 38]. 

Розглядаючи суть ділової етики, не можна ігнорувати ще один 

аспект, який має явно виражений прагматичний характер. Ідеться про 

те, що концентрованою формою вираження етики є діловий етикет, 

що є основою стилю поведінки, прийнятої в певному корпоративному 

середовищі. 

За допомогою ділового етикету можна прогнозувати поведінку 

співробітників власного і представників інших підприємств, істотно 

збільшити ступінь передбачливості їхніх дій, що дає змогу ефективно 

організувати процеси управління першими й адекватно реагувати на 

особливості професійних взаємостосунків з другими. 

У діловому етикеті прийнято виділяти такі основні складові: 

правила вітання; правила представлення; організація комерційних 

контактів (переговорів, зустрічей, прийомів, ділового листування і т. 

д.); рекомендації щодо формування зовнішнього вигляду ділової 

людини; етичні норми майнових, зокрема грошових відносин; 

правила обміну представницькими атрибутами (візитками, знаками 
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уваги, посвідченнями на право чого-небудь і т. п.), подарунками й 

сувенірами. 

На закінчення потрібно зазначити, що розуміння важливості 

ділової етики для успішного управління маркетингом, а точніше, 

ведення бізнесу, не є досягненням сучасності. Ще в дореволюційній 

Росії виходила газета ділових кіл «Біржові відомості», яка обрала 

своїм девізом: «Прибуток над усе, але честь вища понад прибуток!» 
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Специфіку сучасного рівня розвитку системи соціальних 

комунікацій зумовлює розвиток соціальнихмереж, що перетворилися 

на своєрідний глобальний координаційний центр соціальних зв’язків, 

оскільки вони здатні компенсувати не тільки інформаційний вакуум, 

а й регулювати комунікативні процеси у віртуальному просторі. 

Соціальна мережа являє собою систему, котра складається з 

рівнозначних вузлів, пов’язаних один з одним горизонтальними 

зв’язками; необхідною умовою існування мережі є розподілений тип 

зв’язку між вузлами, тобто кожен вузол у конкретний момент часу 
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пов’язаний з будь-яким вузлом системи. Тому мережева комунікація 

створює нову, суб’єктивно-орієнтовану реальність, яка 

відображатиме мозаїчність думок, інтересів і бажань учасників 

мережевого спілкування. Комунікаційний процес, пов’язаний з 

«віртуальною ідентичністю» не може не робити істотного впливу на 

формування сучасного соціального середовища, комунікативного 

простору, і в цілому на образ людини в інформаційному суспільстві. 

Це підтверджується тим, що всесвітня мережа надає найширші 

технічні можливості для спілкування, в ній порівняно легко знайти 

людей зі схожими інтересами та поглядами на світ [1, с. 61]. 

Станом на січень 2019 року, згідно звіту Digitalin міжнародного 

агентства Wearesocial, в Україні 29% населення користуються 

соціальними мережами (13 млн). Найбільшу популярність на сьогодні 

отримав Facebook. За даними внутрішньої статистики сервісу на 

січень 2019 року Facebook користується 11 млн українців [2]. 

Активно використовують українці також платформи обміну 

повідомленнями Twitter, Instagram, Viber, WhatsApp, Skype, Telegram 

тощо. 

Дослідження проведені соціологічною групою «Рейтинг» 

стверджують, що соціальні мережі як джерело інформації мають 

значний рівень довіри аудиторії, соцмережам довіряє більше третини 

українців (37 %) [3]. 

Як слушно зазначає Л. Чуприна: «Соціальні мережі дедалі 

більше стають певною мірою інформаційним відбитком саме 

громадянської активності, оскільки саме цей канал комунікації 

використовується для поширення ідей, об’єднання однодумців у 

спільноти (як віртуальні, так і реальні), організації заходів, 

координації зусиль. Практично всі суспільно значущі процеси, події, 

явища залишають певний інформаційний відбиток у соціальних 

мережах» [4]. 

Активізація громадської самоорганізації проявляється саме у 

кризові моменти та під час резонансних подій. І соціальні мережі 

стають ефективним інструментом привернення уваги до них, 

загострюють суспільні настрої, стають платформою збору та 

координації зусиль. 

На прикладі мережі Facebook можна виокремити основні форми 

громадської самоорганізації, привернення уваги суспільства до 

важливих проблем: 

 Facebook-сторінки, 
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 Facebook-групи, 

 пости лідерів громадської думки, лідерів громадських 

організацій чи ініціатив, 

 Facebook-події, 

 онлайн-флешмоби. 

Таким прикладом постають сторінки волонтерських проєктів, 

які займаються допомогою українським військовим у зоні АТО, 

зокрема «Повернись живим» (понад 1 млн послідовників). 

Організацію масштабних екологічних акцій та боротьбу із 

забрудненням має на меті ініціатива «Зробимо Україну чистою», 

сторінка якої об’єднує 12,8 тис. користувачів. 

Громадянська, професійна діяльність багатьох політиків, 

політичних партій, використовуючи можливості інтернет-технологій, 

реалізується здебільшого у вигляді блогінгу. Популярні блогери, 

лідери громадських організацій перетворюються на впливових 

лідерів думок, сприяють процесам самоорганізації громадян, а також 

використовують для власного PRта ефективних маніпуляцій 

суспільством. 

Facebook-події передбачають анонси проведення різного роду 

громадських акцій: благодійних, волонтерських, мистецьких, 

екологічних, студентських, політичних, патріотичних. Це зручний 

ресурс для організації різноманітних заходів за окремими інтересами 

громадян. 

Таким чином соціальні мережі помітно впливають на взаємодію 

державної влади і суспільства. Використання соціальних мереж дає 

можливість оперативно виносити громадянські ініціативи на публічне 

обговорення, що у свою чергу сприяє формуванню культури 

комунікації, співробітництва влади та суспільства. Недостатнє 

використання державними установами й організаціями  у своїй роботі 

різноманітних форм комунікації, які надає мережеве спілкування, 

істотно знижує ефективність їх функціонування в сучасному 

суспільстві з його якісно новими інформаційними вимірами. 
 

Список використаних джерел: 

1. Коган К.М. Соціальні мережі як елемент нового соціального 

середовища.Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, 

педагогіка, менеджмент. 2014. Вип. 16. С. 6271. 

2. Лише 58% українців користуються Інтернетом – дослідження. 

Економічна правда. 2019. 31 січня. URL: https://www.epravda.com.ua/news/ 

2018/01/31/633590/ (дата звернення: 18.11.2020). 



Проблеми й перспективи розвитку інформаційної, бібліотечної та архівної справи.  Випуск 8 

 

122 

3. Скільки новин потрібно для людського щастя.Урядовий кур’єр. 2018.18 

січня. URL: https://ukurier.gov.ua/uk/articles/skilki-novin-potribno-dlya-

lyudskogo-shastya/ (дата звернення: 18.11.2020). 

4. Чуприна Л. Соціальні мережі як інструмент реалізації громадських 

ініціатив. Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ. URL: 

http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1085:

sotsialni-merezhi-yak-instrumentrealizatsiji-gromadskikh-

initsiativ&catid=127&Itemid=460 (дата звернення: 18.11.2020). 

 

УДК 659.123 

Софія Кузьмич, 
Володимир-Волинський педагогічний 

фаховий коледж ім. А. Ю. Кримського 

Наукова керівниця – Ольга Подворнюк 

 

КОПІРАЙТИНГ: РІЗНОМАНІТНІСТЬ СТИЛІВ  

У СУЧАСНІЙ РЕКЛАМІ 
У статті розглядається порівняно новий інструмент написання рекламних текстів – 

копірайтинг. Представлено види рекламних текстів, а також основні правила їх написання. 

Ключові слова: копірайтинг, копірайтер, рекламний текст. 

The article considers a relative lynewtool for writing advertising texts - copywriting. The 

types of advertising texts are presented, as well as the basic rules of their writing. 

Keywords: copywriting, copywriter, advertising text. 
 

Постановка проблеми. Сьогодні існує дуже багато інформації 

про рекламу та її види. Світ стрімко розвивається, з’являються нові 

продукти та послуги, які формують потребу в написанні рекламних 

текстів нових видів та стилів. Такі тексти дещо відрізняються від тих, 

що ми звикли бачити. Вони повинні формувати у людини бажання 

купити. Проте, через поширені помилки, рекламні тексти часто не 

можуть успішно виконувати свої функції. Тому наразі актуальне 

дослідження питань, пов’язаних з темою копірайтингу. 

Аналіз досліджень. Дослідженням проблем копірайтингу і 

рекламних текстів займалося багато зарубіжних вчених, зокрема 

Дж. Кітчінг, Д. Смалбоун та М. Рой. Вони розробили класифікацію 

копірайтерів. Розгляд нових видів реклами та промоції в Інтернеті 

проводили такі вчені, як Н.Ю. Солярчук, М.І. Гурова, І.М. Розіна, 

М.В. Акуліч та інші. 

Аналізуючи дослідження цих науковців, стає зрозуміло, що 

тексти – це одна з найважливіших складових сучасної реклами. Вони 

відіграють велику роль у вдосконаленні маркетингової стратегії 

підприємств. 

http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1085:sotsialni-merezhi-yak-instrumentrealizatsiji-gromadskikh-initsiativ&catid=127&Itemid=460
http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1085:sotsialni-merezhi-yak-instrumentrealizatsiji-gromadskikh-initsiativ&catid=127&Itemid=460
http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1085:sotsialni-merezhi-yak-instrumentrealizatsiji-gromadskikh-initsiativ&catid=127&Itemid=460
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Мета дослідження. Дослідити та проаналізувати 

різноманітність стилів текстів у сучасній рекламі, правила їх 

написання та вимоги до їхнього оформлення. 

Результати дослідження. Сьогодні прийоми копірайтингу 

застосовуються майже у всіх сферах рекламної діяльності. Текст став 

важливим елементом маркетингу, який суттєво впливає на кількість 

продажів. 

Зараз найбільшої популярності набула реклама в інтернеті. 

Люди почали більше цікавитися інформацією на сайтах, блогах, в 

Instagran, у Facebook. Такі рекламні тексти відрізняються від тих, що 

ми звикли бачити раніше. Вони мають обмеження у кількості 

символів, містять заборонені слова і з’являються лише людям, які 

цікавляться цією темою. 

Копірайтинг – це діяльність, пов’язана з написанням рекламних 

текстів різних видів та стилів. 

Копірайтер – це спеціаліст з написання рекламних текстів. 

Згідно з дослідженнями, кожна людина щодня бачить близько 

3 000 рекламних повідомлень. В середньому на прочитання 

рекламного тексту ми витрачаємо не більше ніж хвилину. Тому 

важливо, щоб він був добре структурований (містив підзаголовки, 

був поділений на абзаци, списки). Це правило потрібно застосовувати 

для рекламних текстів всіх видів та стилів. 

Ще однією важливою характеристикою рекламного тексту є 

інформативність. Потрібно писати менше загальної інформації та 

давати більше фактів (лише правдивих та перевірених). Не варто 

використовувати кліше. Усі слова в тексті повинні легко 

запам’ятовуватися і бути зрозумілими. Якщо використовується 

термін, бажано його пояснити. 

Види копірайтингу: 

 SEO-копірайтинг (статті, які містять ключові слова для 

оптимізації пошуку у пошукових системах); 

 LSI-копірайтинг (такі тексти дають зрозуміти пошуковим 

системам, що саме шукає людина); 

 Іміджевий копірайтинг (такі тексти повинні підіймати 

імідж компанії); 

 Рекламний копірайтинг (рекламування певного товару або 

послуг). 

Основні види рекламних текстів: 
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 Емоційний (має на меті вплинути на емоції читача); 

 Інформативно-агресивний (повинен спонукати споживача 

до дії); 

 Інформативно-пізнавальний (як і попередній тип спонукає 

до дії, але містить більше інформації про продукт); 

 Розповідний (застосовують у діловій пресі або кадровій 

рекламі); 

 Престижний (використовується у сфері зв’язків з 

громадськістю); 

 Ілюстративний (підписи під малюнками або 

фотографіями); 

 Монолог або діалог (розмова реальних або вигаданих 

персонажів); 

 Трюковий (використовують, щоб оригінально представити 

товар); 

 Стаття (як правило звичайна розповідь, хоча інколи може 

містити елементи реклами); 

 Свідчення (коротка заявка, додана до основного тексту); 

 Цитата (використана фраза з книжки, промови або фільму); 

 Тихий продаж (текст, який розповідає про продукт, і 

переконує читача користуватися ним) [1, с. 329–331]. 

Висновки та перспективи. Отже, зараз з’явилося багато нових 

видів рекламних текстів. Вони мають велику різноманітність стилів і 

застосовуються практично у всіх сферах. Сучасне суспільство 

вимагає нетрадиційного підходу до реклами. Тому сьогодні з’явилося 

багато нових правил і рекомендацій щодо написання рекламних 

текстів. Їх вивченням займається копірайтинг. 
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ВПЛИВ РЕКЛАМИ НА СВІДОМІСТЬ ЛЮДИНИ 
У статті характеризується вплив реклами на свідомість людини, процес рекламної 

комунікації, що умовно поділяється на окремі фази з відповідною поведінкою реципієнтів. 

Реклама розглядається як спеціальна форма комунікації. 

Ключові слова: рекламодавці, реклама, рекламні агентства, рекламне звернення, 

комунікація, цільова група споживачів. 

The article characterizes the influence of advertising on human consciousness, the process 

of advertising communication, which is conventionally divided into separate phases with the 

appropriate behavior of recipients. Advertising is considered as a special form of communication. 

Keywords:. advertisers, advertising, advertising agencies, advertising appeal, 

communication, target group of consumers. 

 

Сьогодні реклама має винятковий вплив на свідомість людини. 

Завдяки їй обираємо, що саме купити, куди піти і яким бути. 

Компаніям необхідно не тільки виробляти якісні товари, але й 

інформувати людей про їхні переваги, новизну, домагатися чіткого 

позиціонування своїх товарів у свідомості споживачів. Для цього 

компанії повинні вміло використовувати рекламу. Нині реклама є 

найбільш дієвим, отже, найчастіше застосованим засобом впливу на 

покупців і споживачів. Реклама як комунікативний процес чинить 

значний вплив на різноманітні сторони суспільного життя та є 

проявом масового у сучасному соціумі. 

При цьому використовується цілий ряд різних методів і 

прийомів, які впливають на різні психічні структури людини як на 

свідомому, так і на несвідомому рівні: метод переконання, метод 

навіювання, метод гіпнозу, психоаналітичний метод, метод 

нейролінгвістичного програмування, метод лінгвістичного 

маніпулювання та інші. 

Теоретично вже після 3–4 перегляду реклами може спрацювати 

необхідний ефект, закладений рекламодавцем – глядач прийме 

рішення про купівлю товару. Потенційний споживач певним чином 

змінить свою світоглядну систему. Тобто, через часті повтори, 

реклама формує у кожного глядача систему певних цінностей, 

стандартів. Отже, нерідко в результаті перегляду рекламних роликів у 

свідомість людини вкорінюються певні стереотипи щодо того, як себе 

поводити, одягатись, спілкуватись. На жаль, ці «стандарти» далеко не 

завжди відповідають існуючим суспільним нормам моралі та 
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поведінки. Найбільш вразливими до такого впливу реклами є діти та 

підлітки, які моментально сприймають всю інформацію та 

намагаються відтворювати її вже у дорослому житті, не розуміючи, 

що уклад життя на екрані не завжди відповідає реальності [1]. 

У наш час існує декілька видів розповсюдження реклами, 

зокрема: друкарська реклама, радіореклама, реклама на телебаченні, 

зовнішня реклама. У кожному з цих видів є своєрідні особливості, 

переваги, недоліки. До прикладу, газети мають такі переваги: 

гнучкість, своєчасність, гарне охоплення місцевого ринку, широке 

визнання і сприйняття. І такі недоліки: незначна аудиторія, невисокий 

ступінь довіри, короткочасність існування, низька якість відтворення 

[4]. 

Як показують дослідження, використання телебачення найбільш 

ефективне для встановлення звʼязків із підлітками; дорожні рекламні 

щити  для аудиторії автомобілістів; реклама в ділових виданнях 

типу газети «Бізнес»  для реклами дорогих та елітних товарів тощо. 

Рекламу розуміють нині як спеціальну форму комунікацій, 

спрямовану на спонукання людей до певної, підпорядкованої цілям 

маркетингу поведінки. Основою комунікації є реципієнт, тобто той, 

хто сприймає інформацію чи рекламне звернення. Його особистісні 

характеристики  консерватизм, упевненість у собі, схильність до 

нового, менталітет тощо, впливають на сприйняття та оцінку 

рекламного звернення [2]. 

Процес рекламної комунікації можна умовно поділити на окремі 

фази з відповідною поведінкою реципієнтів. 

Перед поширенням звернення на так званій фазі кодування 

розробляється концепція реклами. Цілі реклами, як правило, 

визначають рекламодавці, а вже рекламні звернення створюють 

спеціальні фірми  рекламні агентства. 

На другій фазі відбувається передача рекламного звернення 

носієві реклами. Вибираючи носія реклами, рекламодавець повинен 

зважати на його популярність у відповідної цільової групи 

споживачів. 

На третій фазі відбувається контакт цільової групи споживачів із 

рекламним зверненням. Сприйняття та позитивне осмислення 

інформації залежатимуть від того, наскільки реклама може зацікавити 

людей, для яких її зроблено [3]. 

Отже, процес рекламної комунікації має такий вигляд: 
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Реакція людини на форму, зміст та ідею реклами буває 

неоднозначною і залежить насамперед від цілісного відображення 

предметів і явищ, пов'язаних із джерелом рекламної інформації, під 

безпосереднім впливом фізичних подразників таких як: текст, 

художнє оформлення, кольори гами, відеосюжет, мова, музичний 

супровід, на рецептори органів чуття людини. Залежно від того, як 

зміст реклами зацікавив людину, розрізняють таку реакцію на 

рекламне звернення: 

 по-перше, особа, що сприйняла рекламу, може більш-менш 

точно запам'ятати зміст звернення, але не зробити з цього висновків і 

дій (покупки); 

 по-друге, рекламне звернення може забезпечити у 

свідомості людини певну перевагу рекламованій продукції або 

підтвердити вже прийняте рішення про купівлю; 

 по-третє, рекламне звернення може активно вплинути на 

поведінку всієї цільової групи. Це виявлятиметься як пробна купівля 

або як пошук ґрунтовнішої інформації про виріб тощо. 

Зарубіжні спеціалісти з рекламного бізнесу рекомендують 

рекламодавцям робити кілька експозицій (показів) у кількох засобах 

масової інформації. Найчастіше застосовується модель комунікації 

Гарольда Лассвела  класична модель в соціології масової 

комунікації, яка дозволяє дослідити структуру комунікаційного 

процесу, а також його окремі складові та їх взаємозвʼязок. Необхідно 

визначити і врахувати вплив кожного з елементів моделі Г. Лассвела 

на ієрархію стану та поведінки покупця: перша стадія  

усвідомлення, друга  знання, третя  доброзичливе ставлення, 

четверта  віддавання переваги, пʼята  переконання, шоста  

здійснення покупки. 

Стикаючись з рекламою, людина має справу з інформаційним 

потоком (інформація про продукт) та комунікативним (що закликає 

до дії). Орієнтуючись на ці потоки, вона має справу не із самим 

товаром, а з його образом. Саме вдалим створенням позитивного, 

емоційно насиченого образу визначається психологічна ефективність 

реклами. З точки зору психології, реклама може бути дієвою, коли 

задовольняє певні наші потреби [5]. 

Отже, сьогодні реклама оточує людей з усіх сторін їхнього 

життя через телебачення, радіо, газети та журнали, транспорт, пошту 

тощо. Кожен із нас, намагаючись сподобатись оточенню, щоденно 
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займається саморекламою. Реклама настільки влилася у сучасне 

життя, що її можна розглядати елементом сучасної культури. 

Відтак найголовнішим завданням реклами є створення й 

закріплення своєрідного умовного рефлексу, коли сама тільки назва 

товару породжує бажання його придбати. Реклама дуже потрібна для 

життя. Вона може не тільки створювати нові потреби, але також 

формувати світогляд, естетичні смаки, соціальні цінності, стиль 

життя та інше. І це все відбувається непомітно для людини на основі 

дій різних психологічних механізмів. Тому дуже важливо 

усвідомлювати не тільки корисні сторони реклами, але й небезпеки і 

ризики, які вона у собі приховує. 
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ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У 

СФЕРІ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
У публікації здійснено спробу вирішити актуальне завдання, яке полягає у теоретико-

практичному обґрунтуванні особливостей застосування механізмів реалізації 

комунікативної взаємодії у сфері публічного управління. Обґрунтовано формування 

механізму комунікативної взаємодії як послідовної реалізації комплексу правових та 

організаційних дій, що базуються на основоположних принципах, цільовій орієнтації та 

використанні відповідних методів управління, спрямованих на задоволення інформаційно-

комунікативних потреб населення та організації діяльності органів влади. 

Ключові слова: комунікація, публічне управління, держава, громадянське суспільство. 

The publication attempts to solve an urgent problem, which consists in the theoretical and 

practical substantiation of the peculiarities of the application of mechanisms for the implementation 

of communicative interaction in the field of public administration. The formation of the mechanism 

of communicative interaction as a consistent implementation of a set of legal and organizational 

actions based on fundamental principles, goal orientation and use of appropriate management 

methods aimed at meeting the information and communication needs of the population and the 

organization of government. 
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В умовах адміністративних перетворень в Україні відбуваються 

значні зміни в державному управлінні і відносинах держави та 

громадянського суспільства, у яких органи влади виступають як 

адміністративні структури, що надають послуги, а громадськість – як 

клієнт, що їх отримує. Запровадження нової парадигми 

функціонування органів державної виконавчої влади й органів 

місцевого самоврядування потребує переорієнтації форм і методів 

їхньої діяльності на задоволення потреб споживачів публічних 

послуг, переосмислення концепції управління суспільною 

інформацією та забезпечення надійного зворотного зв’язку з 

громадськістю.  

Не секрет, що через систему публічного управління формується 

солідарність між суспільством країни та державою як системою 

відносин, спрямованих на реалізацію цінностей суспільства, 

досягнення цілей публічної політики, а також створення 

конкурентоспроможної держави. 

Визначальними та специфічними серед суб’єктів публічного 

управління є населення країни (носієм влади залишається народ) та 

групи інтересів, оскільки саме вони визначають, стверджують, 

контролюють та оцінюють прямим або представницьким способами:  

 цілі суб’єктів громадянського суспільства, зокрема органів 

публічного управління, стратегічні програмні рішення з їх 

досягнення;  

 шляхи задоволення потреб колективу та вирішення суспільно 

значущих поточних проблем;  

 результативність і ефективність публічного управління [5, с. 55–

57].  

У сучасних умовах суспільного розвитку й оптимізації 

функціонування системи державного управління стратегічно 

важливим елементом стає комунікативна політика, покликана 

забезпечити демократичні форми взаємодії органів державної влади 

та громадськості. Щодо цього варто акцентувати увагу на розумінні 

громадянського суспільства як інституційної структури, яка 

відображає певний тип комунікативної взаємодії між державою та 

громадянином.  

На сучасному етапі розвитку України до найактуальніших 

завдань належать питання залучення громадськості до процесу 

прийняття рішень і, як результат цього, досягнення ефективності та 
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прозорості діяльності органів публічної влади. В Україні процес 

прийняття рішень ще не є дійсно прозорим, а діяльність влади не 

завжди зрозуміла для населення. Закритість влади від громадськості, 

особливо при прийнятті управлінських рішень, є суттєвим фактором, 

що гальмує демократичні перетворення. Сучасне законодавство 

України надає певні можливості для взаємодії органів публічної 

влади з громадськістю, але технології та методи цієї взаємодії ще 

потребують свого впровадження та вдосконалення.  

В Україні запропоновано курс реформ та системної модернізації 

країни, що охоплює всі сфери суспільного життя. Щоденна діяльність 

громадянського суспільства та його організацій є необхідною умовою 

функціонування правової держави та демократичного врядування. 

Сьогодні потрібно, остаточно усвідомивши реальну появу нової 

парадигми комунікативної взаємодії, не менш виразно відмовитися 

від стереотипів управлінського мислення і починати освоювати 

методологію того креативного рівня, коли ні суспільство (масова 

свідомість), ні влада (керівна свідомість) не бояться зближення своїх 

інтересів і розуміють невідворотність зростаючої разом з масштабом 

комунікацій громадської участі в справах держави і кожної з його 

підконтрольних сфер.  

Як визнає А.В. Кулінченко, перед сучасним суспільством стоїть 

завдання переходу до нового етапу соціальної самоорганізації, не 

тільки з принципово новими можливостями, а й більш високими 

вимогами до кожної людини, до державних і суспільних інститутів. З 

одного боку, система влади й управління повинна бути побудована 

таким чином, щоб не придушувати наявне соціальне різноманіття 

інтересів, потреб, поглядів, позицій, а також пропонованих заходів 

щодо вирішення тих чи інших проблем. Зазначені різноманітність і 

творчий потенціал є найважливішим ресурсом для управління 

державою на основі стимулювання самоорганізації населення. З 

іншого боку, прагнення до згоди й суспільна солідарність повинні 

стати безумовно домінуючою рисою особистості кожної людини [1, 

с. 230].  

На думку української дослідниці О.Крутій, державне управління 

як система суспільних відносин існує в різних формах взаємодії 

влади та громадськості. Традиційним є встановлення зворотного 

зв’язку між суспільством і владою через загальне виборче право, що 

реалізується завдяки парламентському механізму. Однак на 

сучасному етапі суспільного розвитку вказана форма взаємодії, яка 
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активно застосовувалася починаючи ще з XIX ст., уже не задовольняє 

вимог суспільства як у світі в цілому, так і в Україні, зокрема [4, с. 9]. 

По-перше, це якість чинного нормативно-правового забезпечення, 

згідно з яким функціонує державний апарат. По-друге, це існування 

дієвих та конкретних механізмів і процедур реалізації прав доступу 

громадян до інформації про діяльність державної влади. І по-третє, 

існуючим у суспільстві, і зокрема в державному апараті, рівнем 

політичної культури. Забезпечення інформаційної відкритості влади є 

двостороннім процесом. З одного боку, її запорукою є існування 

суспільного запиту на отримання об’єктивної та вичерпної інформації 

про діяльність владних органів, активна позиція громадянського 

суспільства щодо державної влади. З іншого боку, рівень відкритості 

визначається реальною діяльністю конкретних органів державної 

влади з метою якомога кращого інформування громадськості про 

свою роботу, одним з чинників чого є бажання влади легітимізувати 

себе [3]. 

На сьогодні в Україні існує проблема, яка полягає в тому, що 

громадська думка недостатньо врахована та недостатньо вивчається 

органами публічної влади. Для того, щоб державне управління 

здійснювалось ефективно, важливо розуміти концептуальні засади 

становлення та подальшого розвитку інформаційного суспільства.  

Серед сучасних системних підходів в організації державного 

управління особлива роль відводиться інформаційно-комунікаційним 

аспектам. Вважається, що для побудови моделі державного 

управління важливою є концепція систем з інформаційним зворотним 

зв’язком [2, с. 185]. 

На сьогодні в країні формується громадянське суспільство з 

усіма його похідними – найбільш сутнісна сторона цього процесу. З 

огляду на це, діалогові комунікації з державою без жодного 

перебільшення можуть розглядатися як найбільш затребуваний 

управлінський інструмент. Однак при цьому потрібно враховувати, 

що є тут певні обмеження і навіть небезпеки, які не можна в рівній 

мірі ні ігнорувати, ні абсолютизувати, прагнучи прогнозувати й 

моделювати розвиток комунікативних відносин.  

Не в останню чергу боятися треба надлишку технологічності в 

системі управління суспільством і державою. Будь-яка 

організованість, як відомо, легко переходить в заорганізованість, а 

будь-яка інформованість в якийсь момент може стати нав’язливою і 

перетворити переробку інформації в самоціль. Соціологи в цьому 
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випадку часто згадують застереження Ю. Хабермаса, за висновком 

якого зростання інструментального розуму досягло вже тієї 

критичної позначки, коли громадськості загрожує перетворення його 

в суспільство-утопію. У ньому не буде місця для громадських 

обговорень, проблеми суспільства, подібно до технічних, стануть 

вирішувати виключно фахівці-експерти [7].  

У трансформаційних суспільствах комунікативна взаємодія між 

органами державної влади та громадськістю обмежується виключно 

зверненнями та скаргами. Саме тому при органах державної влади та 

місцевого самоврядування існують спеціальні служби щодо роботи зі 

скаргами та зверненнями, які забезпечують налагодження зворотного 

зв’язку з громадськістю. Варто також зазначити і той факт, що в 

сучасних умовах “перетворення громадянського суспільства 

ініціюються виключно згори й відбуваються більше в інтересах 

держави, ніж громадянина” [6, с. 110]. Це позбавляє громадянське 

суспільство потенціалу власного розвитку, оскільки за таких умов 

воно перебуває під протекторатом держави, а відтак не має 

можливості захиститися від бюрократичного свавілля та 

олігархічного тиску, що й надалі ігноруватиме принцип 

справедливого розподілу  суспільних благ, отримання належного 

добробуту та прав на самореалізацію. Це свідчить про те, що 

громадяни потребують більш досконалих комунікативних механізмів 

взаємодії з органами державної влади, які б забезпечили досягнення 

позитивного комунікативного ефекту. Такий ефект, на нашу думку, є 

можливим лише за умови розвитку комунікативних відносин між 

органами державної влади та громадськістю, що забезпечило б 

двосторонній взаємовплив: органів державної влади на громадськість 

та громадськості на органи державної влади.  

Дослідники В.І. Аршинов та Н.Г. Савічев класифікують такі 

рівні комунікативних відносин:  

1) довгострокові, які передбачають стратегічні цілі та 

відповідний стратегічний комунікативний ефект;  

2) середньострокові, спрямовані на отримання 

нагромаджувального (складається під час здійснення 

комунікативного впливу) ефекту;  

3) короткострокові, які забезпечують одноразовий 

комунікативний ефект (хоча він і може мати дифузний резонанс) [1, 

с. 304].  
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На думку вчених, для кожного з цих рівнів з урахуванням 

особливостей комунікації формуються два види комунікативної 

взаємодії. З одного боку, це взаємодія, спрямована на формуючі та 

керуючі акти, а з іншого – різні модифікації досягнення зворотного 

зв’язку між органами державної влади та громадськістю в будь-якій 

комунікативній формі.  

Підбиваючи підсумки можна констатувати, що сучасний 

розвиток демократії в Україні вимагає вдосконалення механізмів 

взаємодії громадян і держави, її методів та форм. У контексті 

активізації формування громадянського суспільства в Україні 

найактуальнішими питаннями сьогодення є налагодження ефективної 

взаємодії між владою та суспільством, створення дієвих механізмів 

цього процесу. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ  

В ІНТЕРНЕТ-ПРОСТОРІ 
У публікації проаналізовано особливості маркетингових комунікацій в інтернет-

середовищі; вивчено ефективність впливу на споживача за допомогою інструментів 

інтернет-маркетингу. 
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ThepublicationanalyzesthefeaturesofmarketingcommunicationsintheInternetenvironment; 
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Маркетингові комунікації постають одними із найважливіших 

інструментів не лише сучасного маркетингу, а й багатьох сфер 

професійної діяльності. Інтегровані маркетингові комунікації як і 

інші види комунікацій – це соціальний, інтерактивний, 

цілеспрямований та непереривний процес, суть якого в передачі 

інформації цільовій аудиторії. 

Дослідники стверджують, що маркетингові комунікації вже 

вийшли далеко за межі традиційного рекламного процесу і будуються 

на таких принципах, як: інтегрованість, індивідуальний підхід до 

клієнта, персоналізація та партнерство, зосередження на 

довготривалих відносинах із клієнтом, заміна рекламного монологу, 

прямим діалогом зі споживачем [1]. Втілити запропоновані принципи 

дозволяють сучасні інтернет-технології, що значно змінили 

комунікативний процес інформаційного суспільства. 

Комунікаційний вплив на споживача в середовищі Інтернет має 

свою специфіку, відповідно до особливостей гіпермедійного 

середовища. З одного боку на індивіда впливає інформація, що 

утворюється та курсує в мережі, з іншого, – людина в середовищі 

Інтернет вступає у взаємодію з іншими користувачами. Тобто людина 

в процесі взаємодії з іншими може ставати членом тієї чи іншої 

групи, організації чи мережі. 

 В умовах інформаційного суспільства Інтернет стає 

середовищем перебування та взаємодії користувачів у вигляді 

утворень співтовариств, де формується власний інформаційний 

простір, що впливає на поведінку споживачів [2, с. 50]. Таким чином 

створюються віртуальні співтовариства, які підтримують відкрите 
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обговорення тривалий час і здійснюють потужний вплив на 

споживача. 

Зміна комунікативного процесу призвела до зміни об’єкта 

маркетингових комунікацій: з конкретного споживача в цілі групи, 

віртуальні спільноти споживачів, які взаємодіють один з одним у 

середині кожної спільноти. Дослідники відзначають, що змінюється 

модель процесу комунікацій в Інтернет: з традиційної «Один до 

багатьох (One-to-many communicationmodel)» до «Багато до багатьох 

(Many-to-many communicationmodel) [2, с. 51]. 

Враховуючи особливості моделі інтернет-комунікації, сучасні 

підприємства впроваджують крауд-технології, що базуються на 

взаємодії компанії з різними сегментами широкої аудиторії, з метою 

використання ресурсів широкого загалу. Таким чином набула 

розвитку нова сфера маркетингу – крауд-маркетинг. За визначенням 

О. В. Зозульова та К. А. Полторака: «Крауд-маркетинг – це процес 

маркетингового управління на основі закономірностей 

функціонування мережевих співтовариств, що спрямоване на 

залучення ефекту від взаємодії учасників співтовариств для 

досягнення маркетингових цілей компанії з використанням принципу 

оптимального управління» [3, с. 424]. 

Цифрові мультимедіа дозволяють швидко зв’язатися зі 

споживачем, використовуючи чати, електронну пошту, дискусійні 

форуми, блоги та мікроблоги, вебсайти, соціальні мережі, 

відеохостинг тощо. За допомогою таких інструментів розвиваються 

та набувають популярності сучасні методики маркетингу: контент-

маркетинг, вірусний маркетинг, маркетинг в соціальних мережах. 

Механізми таргетингу та ретаргетингу дозволяють забезпечити 

персоніфікацію комунікацій, спрямувати рекламне повідомлення 

саме на зацікавленого споживача, чий локальний чи поведінковий 

профіль говорить про готовність до здійснення покупки. 

Проте високий рівень обізнаності сучасного споживача та 

стабільно зростаючі ринкові очікування вимагають від компаній 

постійного моніторингу нових медіа, застосування інноваційних і 

нетрадиційних методів комунікації з цільовою аудиторією, 

найбільший потенціал серед яких, мають методи з використанням 

соціальних мереж. 

Тобто, функціональність процесу комунікації в Інтернеті 

трансформується з традиційної функції обміну інформацією в 

багатовекторний процес, що включає не тільки рекламування товару, 
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а й збут. Маркетингові комунікації завдяки соціальним мережам 

набувають характеру багатофункціональності через 

мультиканальність мережі Інтернет, при цьому досягається бажаний 

ефект взаємовпливу між комунікатором та споживачем. Тому підхід 

до вивчення маркетингових комунікацій в інтернет-просторі повинен 

ґрунтуватися на принципах багатовекторності інформаційно-

комунікаційного впливу, неоднорідності комунікативного простору з 

урахуванням взаємовпливу учасників співтовариств. 

Важливий ефект від застосування Інтернету як носія 

маркетингових комунікацій полягає у поєднанні переваг іміджевого 

та інформативного контенту, де широкий діапазон інструментів і 

засобів просування набуває як кількісних, так і якісних показників. 

Завдяки нижчій вартості, високій швидкості та ширшому спектру 

опцій, що здійснюються на основі інтернет-технологій, нині мережеві 

комунікації поступово витісняють інші засоби поширення інформації.  

Проте використання Інтернету як носія маркетингових 

комунікацій не гарантує ефективного спілкування між учасниками 

комунікаційного процесу. Для підприємств використання засобів 

маркетингових комунікацій на основі ІТ це або нещодавно засвоєний, 

або взагалі новий досвід. В основі ефективного застосування 

Інтернету як середовища для планування та реалізації маркетингових 

комунікацій фірми лежить необхідність використання системного 

підходу: від формулювання цілей комунікації, визначення 

інструментів та засобів просування до способів оцінювання 

ефективності, аналізу результатів та вироблення рекомендацій для 

проведення майбутніх кампаній. 
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СТВОРЕННЯ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ 
Реклама займає важливе місце для підприємства, формування його іміджу. Рекламні 

тексти – важлива частина реклами, їх створення та написання потребує певних знань та 
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Advertising texts are an important part of advertising, their creation and writing requires certain 

knowledge and skills. 
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Будь-яка організація, яка пропонує свої товари чи послуги, щоб 

надати про них інформацію, звертається за допомогою до реклами. 

Частиною рекламного процесу є рекламний текст, процес написання 

якого складається з багатьох аспектів. 

Тому, мета статті – дослідити процес написання рекламних 

текстів та помилки при їх створенні. 

Завдання статті: 

1. Пояснити поняття «рекламний текст». 

2. Описати структуру рекламних текстів. 

3. Проаналізувати помилки при створенні рекламних текстів. 

Рекламний текст – засіб комунікації, за допомогою якого 

передається інформація про товар, послуги, їхні особливості [1, 

с. 270]. 

Рекламний текст формується з таких складових: 

- заголовок; 

- підзаголовок; 

- основний текст; 

- ціна; 

- назва та адреса; 

- купон (якщо він присутній); 

- лозунг-«підпис» [2, с. 326]. 

Поговоримо детальніше про елементи, з яких складається 

рекламний текст: 

1. Заголовок. Існує велика кількість типів заголовків 

рекламного тексту. Ось деякі з них:  
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- декларація; 

- наказ; 

- виклик; 

- трюк; 

- заборона; 

- інтрига; 

- новина; 

- емоція; 

- гумор; 

- дешевизна та багато інших [2, с. 327]. 

2. Підзаголовок. Його основна мета – надати тексту 

зрозумілішого та цікавішого вигляду для читача [2, с. 328]. 

2. Основний текст – найважливіша складова рекламного 

тексту. Існують такі типи рекламного тексту:  

- емоційний; 

- інформативно-агресивний; 

- інформативно-пізнавальний; 

- розповідний; 

- престижний; 

- ілюстрований; 

- монолог або діалог; 

- трюковий; 

- стаття; 

- свідчення; 

- цитата; 

- «тихий продаж» [2, с. 329–331]. 

3. Ціна – важливий аргумент у тексті, тому що багато людей 

звертають на неї увагу.  

4. Назва та адреса. Важливість такого пункту беззаперечна, 

адже якщо споживач захоче звернутися за послугами, то він повинен 

знати, куди йому варто звертатися. 

5. Купон. Пропозиції, які містяться у купоні, повинні бути 

чіткими, споживач повинен конкретно розуміти, що він замовляє, а 

компанія повинна виконати замовлення споживача [2, с. 332]. 

6. Лозунг-«підпис». Часто його ще називають “останній 

штрих”, тому що це фінальна фраза, яка використовується для 

створення іміджу компанії [2, с. 332]. 
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Загальновизнаний метр в галузі складання рекламних текстів 

Джон Кейрлз вважає, що найголовніше в рекламі – це ідеї, тому він 

пропонує такі способи знаходження ідей: 

- використати особистий досвід; 

- використати досвід інших; 

- писати для душі; 

- вивчити товар; 

- вивчити інші рекламні оголошення про цей товар; 

- вивчити потреби споживачів [6]. 

Принципи рекламного тексту: 

1. Коротко, тобто рекламний текст повинен бути без зайвих 

слів. Завдяки стислості з тексту пропадає «сміття», ми витрачаємо 

менше часу на читання і швидше отримуємо результат. 

2. Ясно, тобто так, щоб думка була зрозуміла відразу, а не 

після пояснення. 

3. Переконливо, тобто так, щоб люди прислухалися до Вас та 

діяли з вами заодно [3]. 

Щодо помилок у рекламних текстах, то закордонні фахівці 

вважають, що заголовок не повинен бути надрукований великими 

літерами, тому що це буде заважати швидкому прочитанню та 

ускладнювати упізнання слова. Також помилкою вважається 

використання незвичних шрифтів, особливо з візерунками, якщо їх 

буде велика кількість, то це може роздратувати читача. У заголовку 

рекламного тексту не повинна стояти крапка. Такі крапки отримали 

назву «повна зупинка», при наявності таких розділових знаків у 

заголовку читач взагалі перестає читати рекламу [5]. 

Не варто забувати про граматичні помилки, їх наявність додає 

рекламі неграмотності (наприклад, самі низькі ціни). 

І на завершення декілька порад: 

1. Чим дорожчий товар, тим більше інформації знадобиться 

клієнту для прийняття рішення. 

2. Чим сильніше сумнівається потенційний клієнт, тим більше 

потрібно фактів, щоб розвіяти ці сумніви. 

3. Якщо у рекламному тексті описується товар, який 

нещодавно з’явився на ринку, то потрібно надати найповнішу 

інформацію про нього. 

4. Чим більша конкуренція на ринку, тим більше потрібно 

надати інформації клієнту [4]. 
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Отже, процес написання рекламних текстів вимагає врахування 

багатьох чинників та дотримання певної структури.  
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ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СПЕЦІАЛЬНІЙ ОСВІТІ 

 

УДК 364-786+617.547 

Наталія Будницька, Віктор Гордійчук, 
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна» 

 

ОНТОГЕНЕЗ І АНАТОМО-ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 

ОРГАНІВ ДИХАННЯ У ДІТЕЙ 
 

Патологія органів дихання у дітей займає одне з перших місць у загальній дитячій 

захворюваності, а також серед причин дитячої смертності. Своєчасне діагностування, 

ефективне лікування і профілактика захворювань органів дихання неможливі без знань 

анатомо-фізіологічних особливостей органів дихання і ретельного обстеження дитини. 

Ключові слова: онтогенез, органи дихання, анатомо-фізіологічні особливості. 

Respiratory pathology in children is one of the first places in the overall incidence of 

children, as well as among the causes of infant mortality. Timely diagnosis, effective treatment and 

prevention of respiratory diseases are impossible without knowledge of the anatomical and 

physiological features of the respiratory system and a thorough examination of the child. 

Key words: ontogenesis, respiratory organs, anatomical and physiological features. 
 

Розвиток органів дихання починається на третьому тижні 

ембріонального розвитку і продовжується протягом тривалого часу 

після народження дитини. З шийного відділу ентодермальної трубки 

з’являється випинання, яке швидко росте, а на каудальному його 

відділі виникає колбоподібне розширення. На четвертому тижні воно 

ділиться на праву і ліву частини – незабаром це будуть права і ліва 

легені, – кожна з яких деревоподібно гілкується. Випинання, що 

утворилися, вростають у навколишню мезенхіму, продовжуючи 

ділитися, на їхніх кінцях з’являються кулясті розширення – зачатки 

бронхів – все більш дрібного розміру. Протягом шостого тижня 

формуються пайові бронхи, на восьмий-десятий – сегментарні. 

Типове для дорослої людини число повітропровідних шляхів 

утворюється вже до кінця 16 тижня розвитку плоду. З цього 

ентодермального зачатка утворюється епітелій легенів і дихальних 

шляхів. Гладком’язові волокна і хрящі бронхів формуються з 

мезодермальної мезенхіми (формування хрящового каркаса трахеї і 

бронхів починається з 10 тижня внутрішньоутробного розвитку). Це 

так звана псевдозалізиста стадія розвитку легенів. До нижніх доль 

легенів підходить більше число бронхів, повітропровідні шляхи яких 

мають велику протяжність, порівняно з верхніми [4, с. 348]. 
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Каналікулярная фаза (реканалізації) – 16-26 тижні гестації – 

характеризується утворенням просвіту в бронхах, продовженням 

розвитку і васкуляризацією майбутніх респіраторних відділів легені. 

Завершальна фаза – альвеолярна (період утворення альвеол) – 

починається з 24 тижня і до народження не закінчується. Утворення 

альвеол продовжується і в постнатальному періоді. До моменту 

народження в легенях плоду налічується близько 70 млн. первинних 

альвеол. 

Органи дихання у дітей мають відносно невеликі розміри і 

незавершеність анатомо-гістологічного розвитку. Ніс дитини 

раннього віку досить малий, носові ходи вузькі, нижнього носового 

ходу немає. Слизова оболонка носа ніжна, відносно суха, багата 

кровоносними судинами. Внаслідок вузькості носових ходів і доброго 

кровопостачання слизової оболонки, навіть незначне запалення 

спричиняє у маленьких дітей утруднення дихання через ніс. Дихання 

ж через рот у дітей першого півріччя життя неможливе, оскільки 

відносно великий язик відтісняє надгортанник назад. Особливо 

вузьким у дітей раннього віку є вихід з носа – хоани, що часто є у них 

причиною тривалого порушення носового дихання. 

Додаткові пазухи носа у дітей раннього віку розвинені дуже 

слабо або їх зовсім немає. У міру того, як збільшуються у розмірах 

лицеві кістки (верхня щелепа) і прорізуються зуби, змінюються 

довжина і ширина носових ходів, і збільшується об’єм додаткових 

пазух носа. До двох років з’являється лобова пазуха і збільшується в 

об’ємі гайморова порожнина, до чотирьох років – нижній носовий 

хід. У дітей раннього віку слабо зігрівається вдихуване повітря. 

Печериста тканина добре розвивається до восьми–дев’яти років, цим 

пояснюється відносна рідкість кровотеч з носа у дітей першого року 

життя [2, с. 186]. 

Широка носослізна протока з недорозвиненими клапанами 

сприяє переходу запалення з носа на слизову оболонку очей. 

Проходячи через ніс, атмосферне повітря зігрівається, зволожується й 

очищається. У порожнину носа виділяється 0,5-1 л слизу протягом 

доби. Кожні 10 хв. в носоглотку надходить новий шар слизу, який 

містить бактерицидні речовини (лізоцим, комплемент і ін.), 

секреторний імуноглобулін А. 

Глотка у дітей досить вузька і має більш вертикальний напрям, 

ніж у дорослих. Лімфоглоткове кільце у новонароджених розвинене 

слабо. Мигдалини можна побачити лише наприкінці першого року 
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життя. Тому ангіни у дітей до року рідше трапляються, ніж у більш 

старших дітей. До чотирьох-десяти років мигдалини вже розвинені 

добре, і може легко виникати їхня гіпертрофія. У пубертатному 

періоді мигдалини починають розвиватися зворотно. Мигдалини 

виконують функцію фільтра, затримуючи мікроби, але при частих 

запальних процесах у них може формуватися осередок хронічної 

інфекції, що спричиняє загальну інтоксикацію і сенсибілізацію 

організму [3, с. 82]. 

Євстахієві труби у дітей раннього віку широкі, і при 

горизонтальному положенні дитини патологічний процес з 

носоглотки легко розповсюджується на середнє вухо, спричиняючи 

розвиток середнього отиту. 

Гортань у дітей раннього віку має воронкоподібну форму 

(пізніше – циліндрову) і розміщена дещо вище, ніж у дорослих (на 

рівні четвертого шийного хребця у дитини і шостого шийного хребця 

– у дорослого). Гортань довша і вужча, ніж у дорослих, хрящі її дуже 

податливі. Несправжні голосові зв’язки і слизиста оболонка ніжні, 

багаті кровоносними і лімфатичними судинами, еластична тканина 

розвинена слабо.  

Голосова щілина у дітей вузька. Голосові зв’язки у дітей 

раннього віку коротші, ніж у старших, тому у них високий голос. З 12 

років голосові зв’язки у хлопчиків стають довшими, ніж у дівчаток. 

Цими особливостями гортані пояснюють легкий розвиток у дітей 

явищ стенозу навіть при помірних запальних змінах слизової 

оболонки гортані [1, с. 172; 3, с. 118]. 

Трахея у новонароджених воронкоподібної форми, просвіт її 

вузький, задня стінка має ширшу фіброзну частину, стінки 

податливіші, хрящі м’які, легко здавлюються. Слизиста оболонка її 

ніжна, багата кровоносними судинами і сухувата внаслідок 

недостатнього розвитку слизистих залоз, еластична тканина 

розвинена недостатньо. Секреція залоз забезпечує шар слизу на 

поверхні трахеї товщиною 5 мкм, швидкість просування якого - 10-15 

мм/хв. Ріст трахеї відбувається паралельно з ростом тулуба, 

найінтенсивніше – на першому році життя і в пубертатному періоді. 

Особливості будови трахеї у дітей спричиняють при запальних 

процесах легке явище стенозу. Вони визначають часті ізольовані 

трахеїти, комбіновані з ураженням гортані (ларинготрахеїти) або 

бронхів (трахеобронхіти) [1, с. 176; 3, с. 90]. 
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Бронхи до народження досить добре сформовані. Ріст бронхів 

найбільш інтенсивний протягом першого року життя і в 

пубертатному періоді. Слизова оболонка багато васкуляризована, 

покрита шаром слизу, який просувається із швидкістю 3-10 мм/ хв., в 

бронхіолах повільніше – 2-3 мм/хв. Правий бронх є ніби 

продовженням трахеї, він котший і ширший лівого. Цим пояснюється 

часте потрапляння чужорідних тіл у правий, головний бронх. Бронхи 

вузькі, хрящі їхні м’які. М’язові й еластичні волокна у дітей першого 

року життя розвинені ще   недостатньо. Ніжність слизистої оболонки 

бронхів, вузькість їхнього просвіту пояснюють часте  виникнення у 

дітей раннього віку бронхіолітів з синдромом повної або часткової 

обструкції [1, с. 184; 3, с. 98]. 

Легені у новонароджених важать близько 50г., до шести місяців 

маса їхня подвоюється, до року – потроюється, до 12 років 

збільшується в 10 разів, до 20 років – у 20 разів. Легеневі щілини 

виражені слабо. У новонароджених легенева тканина є багата  на 

кровоносні судини і сполучну тканину в перегородках ацинусів та 

має недостатню кількість еластичної тканини. Це пояснює відносно 

легке виникнення емфіземи при різних легеневих захворюваннях. 

Слабким розвитком еластичної тканини частково пояснюється 

схильність дітей раннього віку до ателектазів, чому сприяють також 

недостатня екскурсія грудної клітки та вузькість бронхів. Цьому ж 

сприяє недостатнє продукування сурфактанту, насамперед у 

недоношених дітей. Особливо легко виникають ателектази в 

задньонижніх відділах легенів, оскільки ці відділи особливо погано 

вентилюються через те, що дитина майже увесь час лежить на спині, і 

в неї легко виникає застій крові. Ацинуси недостатньо 

диференційовані. В процесі постнатального розвитку утворюються 

альвеолярні ходи з типовими альвеолами. Їх кількість швидко 

збільшується протягом першого року і продовжує наростати до 

восьми років, збільшуючи дихальну поверхню легень. Кількість 

крові, що протікає через легені за одиницю часу, у дітей більша, ніж  

у дорослих, що створює у них сприятливі умови для газообміну [1, 

с. 202; 3, с. 118]. 

Формування структури легенів залежить від розвитку бронхів. 

Після розділення трахеї на правий і лівий головні бронхи кожний з 

них ділиться на пайові бронхи, що підходять до кожної частки легені. 

Потім пайові бронхи діляться на сегментарні. Кожен сегмент має 

самостійне вентилювання, кінцеву артерію і міжсегментарні 
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перегородки з еластичної сполучної тканини. Сегментарна будова 

легенів вже добре виражена у новонароджених. У правій легені 

розрізняють 10 сегментів, в лівій – 9. У дітей пневмонічний процес 

найчастіше локалізується в певних сегментах (6, 2, 10, 4, 5), що 

пов’язано з особливостями аерації, дренажною функцією бронхів, 

евакуацією з них секрету і можливого потрапляння інфекції. 

Отже, анатомічні і функціональні особливості системи органів 

дихання у дітей створюють передумови до легшого порушення 

дихання і розвитку дихальних розладів, ніж у дорослих, а тим більше 

у хворих з ураженням нервової системи та формуванням різних форм 

церебральних паралічів. 
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Психосоматичні співвідношення, що виникають у хворих на 

ІХС, розглядаються в межах двох основних підходів. У рамках 

першого з них – «психоцентричного» – аналізується вплив на 

виникнення, клінічні прояви, перебіг і прогнозування ІХС гострого і 

хронічного психічного стресу, а також різноманітних характеристик, 

повʼязаних із психічним статусом пацієнта. В числі останніх 

розглядаються конституціональні особливості індивіда, 

інтерпретовані в рамках психодинамічного і психометричного 

підходів, концепції алекситимії, поведінкового типу А [1].  

У деяких дослідженнях наголошується, що хворі на ІХС 

потребують неабиякого піклування, оскільки є дратівливими і 

схильними до депресії. Незалежно від того, чи є ці чинники 

причиною або наслідком стану хворого, вони поглиблюють його. 

Також було показано, що негативні емоції збільшують ризик смерті 

від ІХС незалежно від тяжкості захворювання. Такими можуть бути 

як періодично повторювані стани глибокої депресії, так і особливості 

характеру, набуті в дитинстві або генетично зумовлені. Було введено 

новий термін «пригнічена особистість» (тип А) додатково вже до 

існуючих (особа типу А: дратівливість і ворожість, психологічний 

стрес, життєве виснаження, глибока депресія, депресивний синдром і 

соціальна ізоляція).  

Як основні механізми, що опосередковують патогенний ефект 

зазначених характеристик психічного статусу пацієнта на виникнення 

і перебіг ІХС, розглядалися такі: підвищення активності 

симпатоадреналової системи, що спричиняє каскад фізіологічних 

реакцій (підвищення АТ, збільшення ЧСС, зниження варіабельності 

серцевого ритму, спазм коронарних артерій, підвищення здатності 

крові згортуватися й ін.); збільшення концентрації атерогенних 

ліпідів у плазмі крові;  гіперсекреція ряду гормонів (зокрема 

катехоламінів, кортизолу і тестостерону), що асоціюється з 

прогресуванням атеросклерозного ураження коронарних артерій.  

Набагато менше вивчено психогенні реакції, які виникають у 

звʼязку з соматичним захворюванням і позначаються в деяких 

систематиках психологічної адаптації як «аномальна хвороблива 

поведінка» і «розлади пристосування «адаптації»« [5, с. 226]. Тим 

часом структура таких психогеній є провідним чинником, який 

визначає медичну поведінку пацієнта.  

У вітчизняній літературі для позначення психогенних реакцій, 

виникаючих у зв'язку з соматичним захворюванням, застосовується 
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термін «нозогенія» [6, с. 43], а для позначення метасиндромального 

рівня – «внутрішня картина хвороби».  

На думку цілого низки авторів, важливу роль у формуванні 

нозогеній у хворих на стабільну стенокардію відіграє характер 

ангінозних болів. Так, у результаті обстеження 140 хворих на 

хронічну ІХС встановлено, що у пацієнтів з поєднанням «класичної» 

стенокардії і атипових болів у грудній клітці (кардіалгій) нозогенні 

реакції спостерігаються найбільш часто, тоді як для хворих з 

типовими ангінозними болями та/або «німою» ішемією міокарда 

нозогенії не є характерними . Аналогічні дані були одержані й 

деякими іншими дослідниками. Зокрема, за повідомленням деяких 

авторів, поєднаний серцево-больовий синдром у хворих на хронічну 

ІХС асоціюється з більш частим виникненням тривожно-депресивних 

й іпохондричних розладів. 

Результати деяких публікацій свідчать про те, що ТФН також 

може мати істотний вплив на частоту виникнення нозогеній у хворих 

на стабільну стенокардію. Причому, як на думку більшості 

дослідників, низька переносність фізичного напруження пов'язана з 

більш частим розвитком реактивних психопатологічних станів. Більш 

того, у результаті обстежень 121 хворого на хронічну ІХС дійшли 

висновку, що низька толерантність до фізичного навантаження, що 

верифіковано за допомогою ВЕМ, асоціюється з переважним 

формуванням гіпернозогнозичних нозогенних реакцій, а висока 

переносність фізичних навантажень – з формуванням 

гіпонозогнозичних. В аналогічний спосіб у результаті обстежень 258 

хворих на хронічну ІХС виявлено, що в осіб зі стенокардією 

напруження III–IV ФК тривожні, депресивні й іпохондричні 

нозогенні реакції виникають набагато частіше, ніж у пацієнтів зі 

стенокардією більш низьких ФК [7, с. 264]. 

Найменш вивчено вплив клінічних особливостей недостатності 

кровообігу на формування нозогеній. Є лише окремі повідомлення 

про те, що у зазначеної категорії хворих частота виникнення 

тривожних нозогенних реакцій може визначатися виразністю 

симптомів серцевої недостатності.  

Механізми, з допомогою яких депресія реалізує свій вплив на 

захворюваність і смертність, можна поділити на прямі 

патофізіологічні й поведінкові. Важливу патогенетичну роль у хворих 

на депресію відіграє підвищення у них активності 

симпатоадреналової системи, що призводить до збільшення ЧСС, АТ, 
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скоротності міокарда і, відповідно, споживання міокардом кисню. У 

пацієнтів з депресією не тільки підвищується базальний рівень 

циркулюючих катехоламінів, але й збільшується їхня продукція у 

відповідь на емоційний стрес. Для хворих на депресію виявилося 

характерним також зниження вагусної активності, яку оцінюють за 

зміною барорефлекторної відповіді й зменшенням HF [3, с. 28].  

Крім того, негативний вплив депресії на прогнозування розвитку 

ІХС пов'язують із поведінковими чинниками, наприклад, небажанням 

пацієнтів приймати медикаментозні препарати і дотримуватися 

рекомендованого лікарем режиму. Всі описані вище механізми вкупі 

або незалежно один від одного можуть підвищувати ризик розвитку 

ішемії міокарда і гострих коронарних синдромів. 

Питання щодо комплексного застосування методів психотерапії 

і фізичної реабілітації хворих з ІХС є не досить висвітленими в 

науковій літературі.  

Світовою медичною практикою визнано, що одним із 

прогресивних методів у розв'язанні проблем, повʼязаних з лікуванням 

основних неінфекційних захворювань, є організація системи 

навчання хворих. Ефективності у справі тривалої профілактики ІХС 

не можна досягти без потужної освітньої програми, спрямованої на 

набуття відповідних знань широкими колами населення, зокрема 

хворими на ІХС, членами їхніх сімей, родичами.  

Крім того, застосування навчальних програм має не тільки 

медичне, але й соціально-економічне значення, сприяє кращій 

соціальній адаптації пацієнтів з хронічною патологією, унаслідок 

чого зменшуються прямі й непрямі витрати на лікування [8, с. 282]. 

Так, 5-річне проспективне спостереження за навчанням пацієнтів 

контролю за артеріальною гіпертензією, відмови від паління і методів 

фізичних тренувань виявило істотне зниження ризику розвитку у них 

гіпертонічної хвороби. Додаткові програми навчання пацієнтів з 

артеріальною гіпертензією сьогодні є частиною навчання хворих з 

цукровим діабетом і можуть запобігати розвитку ускладнень. 

Збільшення рівня знань пацієнтів щодо лікування артеріальної 

гіпертензії допомагає підвищувати комплайнс і зменшувати кількість 

тяжких побічних реакцій у відповідь на терапію [4, с. 6]. 

Роль колективного навчання щодо підвищення терапевтичного 

комплайнса хворих продемонстровано в контрольованих 

рандомізованих дослідженнях [9, с. 70]. Всесвітня організація 

охорони здоровʼя рекомендує активно і широко впроваджувати 
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програми «Терапевтичне навчання хворих» за наявності різних 

хронічних захворювань і станів. 

Але досі не існує єдиної системи з організації психолого-

педагогічних заходів та психофізичного виховання в умовах 

санаторію, яка покликана змінити ставлення хворих до ЛФК й інших 

немедикаментозних методів лікування. Очевидна необхідність 

розробки методики проведення психофізичної реабілітації, яка б була 

спрямована на те, щоб зацікавити хворого і викликати у нього 

позитивне сприйняття і внутрішню потребу в регулярних заняттях 

оздоровчими фізичними вправами, забезпечити необхідний 

емоційний фон у процесі занять, а також сформувати установку щодо 

потреби займатися ЛФК після виписування з санаторію [2, с. 98]. 
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МЕТОДИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ БРОНХІАЛЬНІЙ АСТМІ  

У ДІТЕЙ 
Бронхіальна астма – це хронічне захворювання дихальних шляхів, яке належить до 

„хвороб цивілізації”. Бронхіальна астма є не лише медичною, але і важливою соціальною 

проблемою, оскільки захворювання призводить до ранньої інвалідності та зниження 

основних показників „якості життя” хворого. 

Ключові слова: бронхіальна астма, дихальні шляхи, реабілітація, метод. 

Bronchial asthma is a chronic disease of the respiratory tract, which belongs to the 

"diseases of civilization." Bronchial asthma is not only a medical but also an important social 

problem, as the disease leads to early disability and reduced basic indicators of "quality of life" of 

the patient. 

Key words: bronchial asthma, respiratory tract, rehabilitation, method. 

 

Одним із ефективних засобів в системі комплексного лікування 

БА у дітей являється фізична реабілітація [7, с. 30]. Вплив фізичних 

вправ на організм дитини з БА дуже багатогранний та ефективний [1, 

с. 31; 3, с. 56]. Фізичні вправи, які використовуються як засіб фізичної 

реабілітації, активно впливають на центральну нервову систему та її 

рефлекторні механізми [6, с.158], підвищують загальну опірність 

організму [1, с. 31; 2, с. 54]. Під час занять фізичними вправами у 

кров дитини поступає велика кількість гормона наднирників – 

адреналіну, який розширює бронхи чи сприяє зменшенню їх 

звуження [9, с. 32]. 

У перші три місяці заняття за програмою фізичної реабілітації 

можливі загострення БА, однак це не повинно служити протипоказом 

до занять [1, с. 32], а корегувати об’єм підтримуючої терапії може 

лише лікар. 

На жаль, дуже часто батьки, лякаючись приступів, звільняють 

своїх дітей від заняття фізкультурою. Цього робити не треба, адже 

такі заняття сприяють відновленню фізичної та соціальної активності 

дитини [3, с. 96]. 

За кордоном розробляються різні програми для реабілітації дітей 

з БА, викликаною фізичним навантаженням. Програми засновані на 

використанні різноманітних фізичних вправ (біг, стрибки, хода, 

гімнастичні вправи) які підвищують толерантність хворих 

бронхіальною астмою до фізичних навантажень [4, с. 107]. Програми 

з фізичної реабілітації складаються індивідуально для кожного 

пацієнта, враховуючи тривалість перебігу хвороби, використання 
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інгаляційної терапії, відсутність чи нерегулярність занять фізичною 

культурою. 

Дихальна гімнастика. В останні роки привертають увагу 

спеціальні дихальні вправи з опором чи затримкою дихання, ціллю 

яких являється зняття чи попередження розвитку приступу БА [2, 

с. 54]. Спроба довільного керування диханням з лікувальною метою 

відома давно, широко використовувалась йогами і лежить в основі 

різних комплексів і методів дихальної гімнастики [8, с. 15]. 

Терапія за Бутейко – це просто спроба нормалізувати дихання, 

тобто навчити індивідуума фізіологічно привчити себе до “малого” 

дихання. Хворі повинні навчатися не менше, ніж 3 рази за добу (у 

стані спокою або русі, під час ходи або занять спортом) зусиллям волі 

зменшувати швидкість та глибину вдиху та виробляти паузу після 

повного спокійного видиху, поступово наближаючи дихання до 

нормального. Крім того, необхідно, не менше 3-х разів на добу 

(зранку, перед обідом та перед сном) робити по 3–5 максимальних 

затримок дихання після видиху, доводячи їх тривалість до 60 сек і 

більше. Після кожної тривалої затримки хворий має 1–2 хв. відпочити 

на малому диханні. 

Ці тривалі затримки, хоч і викликають інколи неприємні 

суб'єктивні почуття (пульсацію в скронях, біль у різних частинах тіла, 

тощо), нормалізують вміст вуглекислоти в крові, знімають задишку, 

головний і серцевий біль, інші симптоми, полегшують та 

прискорюють одужання. 

Останнім часом у комплексному лікуванні бронхіальної астми у 

дітей заслуговує уваги методика ВКД, розроблена Л.А. Ісаєвою й авт. 

на основі модифікації вольової ліквідації глибокого дихання для 

дорослих за К.П. Бутейком [6, с. 231]. 

В основі методу лежить вольове обмеження глибини і частоти 

дихання. Ця модифікація більш фізіологічна, оскільки при її 

використанні ставиться менше вимог до обмеження глибини дихання, 

більш короткими є затримки в кінці видиху, підвищена увага 

надається міорелексаціі.  

Зовсім інший підхід до лікування бронхіальної астми в 

дихальній гімнастиці Стрельнікової А.Н. [5, с. 58]. За її методикою 

фактично не потрібно думати про видих, тренувати видих, а потрібно 

тренувати тільки вдих, оскільки фізіологічно вдих робиться активно, 

а видих – пасивно. Необхідно слідкувати за тим, щоб вдих і рухи 

тулуба чи руками були одночасними, видих повинен йти після 
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кожного вдиху, але без нашої допомоги. Автор методики радить не 

стискати губи, щоб вдих йшов носом, нехай вдих йде ротом. Треба не 

“тягнути” вдих і не “брати” багато повітря. Необхідно повторювати 

вдихи так, ніби накачуємо шину. Підряд завжди робиться стільки 

вдихів, скільки  легко може зробити пацієнт.  

При фізичній реабілітації БА широко застосовується звукова 

дихальна гімнастика [7, с. 30]. Звукові вправи включають дзижчаті, 

шиплячі, свистячі звуки, які промовляються голосно, енергійно,  

оскільки в основі їх дії лежить принцип вібромасажу, який здійснює 

розслабляючий ефект на гладку мускулатуру бронхів. При вираженій 

дихальній недостатності ці ж звуки рекомендовано вимовляти тихо, 

м’яко, ніжно, спокійним голосом. 

Однак у всіх цих роботах підхід до фізичної реабілітації дітей, 

хворих на БА, є як до цілісного захворювання з урахуванням його 

періодів, але не враховуються індивідуальні функціональні 

особливості та симптоматику дітей з цією патологією. 

Оскільки методики дихальної гімнастики є кардинально 

різними, то підбиратися вони повинні індивідуально для кожного 

пацієнта з врахуванням його клінічного стану, способу життя, 

мотивації і бажання що до занять за вибраною методикою. 

Обов’язково потрібно обговорити методику, яку застосовуємо з 

лікуючим лікарем. 

Водні процедури. Дуже корисні для хворих на бронхіальну астму 

водні процедури. Обливання стоп щодня прохолодною водою, 

починаючи з t-32° C і в подальшому з поступовим зниженням до 10° 

C та наступним розтиранням стоп грубим рушником до почервоніння 

– добрий спосіб тренування рецепторно-судинного апарату слизової 

носа і верхніх дихальних шляхів, окрім того розпочинати цю форму 

загартовування можна навіть у дітей у приступодібному періоді 

(важливо тільки, щоб цю форму загартовування проводила людина, 

яка за нею доглядає) [4, с. 107]. У міжприступовому періоді дитина 

проводить процедуру самостійно, але з боку оточуючих повинен бути 

контроль. 

Така попередня підготовка організму до процедур загального 

характеру дозволяє проводити обтирання тіла водою температури 35-

36°C із поступовим, дуже повільним зниженням до 10°C. Загальні 

процедури загартування водою проводяться в дітей тільки в 

міжприступовому періоді при задовільному стані організму. 
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Більш ефективними формами загартовуванням є душ, ванна, 

купання в природних водоймищах. Температура води знижується при 

процедурах загартовування залежно від суб’єктивних відчуттів 

дитини: процедури бадьорять, освіжають, збуджують дитину; не 

повинно бути втоми, кволості, ціанозу шкіри і слизових, ознобу та 

інших неприємних відчуттів. 

При систематичному загартовуванні організм дитини 

привчається швидко реагувати на різні зміни навколишнього 

середовища, слизова носа і верхніх дихальних шляхів менш 

інтенсивно реагує на холодне повітря.  

Заняття в басейні забезпечує економність мʼязових зусиль при 

цьому ж максимальне споживання кисню, покращення відношення 

вентиляції до кровопотоку (за рахунок горизонтального положення 

тіла), полегшується дренаж бронхів, збільшується рухливість 

діафрагми за рахунок тиску води на органи черевної порожнини [4, 

с. 108]. Цей тиск допомагає видиху з наступним більш вільним і 

глибоким вдихом. 

Масаж. Велике значення для хворого бронхіальною астмою має 

масаж. В основі механізму дії масажу лежать складні 

взаємообумовлені рефлекторні, нейрогуморальні  і нейроендокринні 

процеси, які регулюються вищими відділами ЦНС. Під дією масажу у 

дітей ліквідовується спазм бронхіальної системи, збільшується 

рухливість діафрагми і грудної клітки, покращується кровообіг, 

підвищується еластичність грудної клітки. Тому для попередження і 

ліквідації приступу БА , масажу відводиться одна із ведучих ролей. 

Не можна такж не враховувати вплив позитивних емоцій, які 

виникають під час занять, на загальний стан хворого. 

При лікуванні БА використовують різні методики масажу, такі 

як: класичний, сегментарний, апаратний, точковий, тощо.  

Низка авторів рекомендує при бронхіальній астмі застосовувати 

масаж лиця [2, с. 54]. Цей засіб допомагає зменшити набряк слизової 

носоглотки, очистити пазухи носа від патологічного вмісту, 

нормалізувати дихання. 
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ОСТЕОХОНДРОЗ ХРЕБТА – ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ 

Остеохондроз – це невиліковна патологія хребта, для якої характерний розвиток 

дистрофічних змін в хрящовій тканині та міжхребцевих дисках. Одним з актуальних 

напрямків у проблемі відновного лікування на тлі різних захворювань і деформацій ОРА є: 

створення нових програм із включенням у них сучасних методів фізичних впливів, визначення 

найбільш раціональних режимів використання різних засобів і методів реабілітації для 

лікування й профілактики остеохондрозу. 
Ключові слова: остеохондроз, лікування, теорії розвитку хвороби, сучасні методи 

реабілітації.  

Osteochondrosis is an incurable pathology of the spine, which is characterized by the 

development of dystrophic changes in cartilage and intervertebral discs. One of the current 

directions in the problem of rehabilitation treatment against the background of various diseases 

and deformities of ORA is: the creation of new programs with the inclusion of modern methods of 

physical exposure, determining the most rational modes of use of various means and methods of 

rehabilitation for treatment and prevention of osteochondrosis.  

Key words: osteochondrosis, treatment, theories of disease development, modern methods of 

rehabilitation. 

 

Остеохондроз хребта – це одне з найпоширеніших захворювань, 

що характеризується прогресуючими дегенеративними змінами 

тканин хребетних сегментів і проявляється важкими ортопедичними, 
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неврологічними й вісцеральними порушеннями, а нерідко й 

призводить до тимчасової або стійкої втрати працездатності [2, с. 66].  

Для пояснення розвитку остеохондрозу в міжхребцевому диску 

дослідниками цієї патології [8, с. 22] запропоновано десять теорій: 

інволюційна, гормональна, судинна, інфекційна, інфекційно-

алергійна, біоелектрична, механічна, аномальна, функціональна й 

спадкова. 

У всіх існуючих теоріях розвитку остеохондрозу фігурують два 

основних фактори: декомпенсація в трофічних системах і локальні 

перевантаження хребетно-рухового сегмента (ХРС). 

На думку багатьох авторів [5, с. 13], декомпенсація в трофічних 

системах може виникнути як в керуючій, так і в трофічній системі. 

Локальні перевантаження ХРС виникають під впливом як екзогенних, 

так і ендогенних факторів.  

До екзогенних факторів Л.А. Богачева [5, с. 13] відносить 

перевантаження в побуті й на виробництві, а до ендогенних – 

уроджені особливоості будови опорно-рухового апарата, особливості 

функціонування мʼязового апарата, перенесені захворювання, що 

приводять до порушень функціонування біокінематичного ланцюга 

«хребет – нижні кінцівки».  

Як підкреслюють багато авторів [7, с. 64] локальні 

перевантаження певного ХРС викликають в організмі захисну 

реакцію, основна мета якої – купірувати дію перевантажень. При 

явищах декомпенсації в трофічних системах, поряд з локальними 

перевантаженнями ХРС, виникають дистрофічні зміни в ньому. Отже, 

у міжхребетному диску має місце розвиток двох основних видів 

саногенетичних реакцій: одна в опорно-руховому апараті, інша – з 

боку мікроциркуляторних процесів. При цьому саногенетичні реакції 

опорно-рухового апарата не вичерпуються одними лише змінами з 

боку мʼязів, а виникають також у звʼязках, суглобах, хребцях. Це, в 

основному, пристосувально-репаративні реакції. Їхня основна мета – 

«розвантажити» відповідні ХРС. 

Після виникнення дистрофічних змін у міжхребетному диску 

формуються клінічні прояви остеохондрозу хребта. [7, с. 112]. 

При порушенні цілісності фіброзного кільця (тріщина, 

випинання, грижа диска) спостерігається стиснення рецепторів 

синувертебрального нерва. Подразнення рецепторів 

синувертебрального нерва в зоні ураженого диска приводить до 

появи болю, що підтверджується дослідженнями ряду фахівців. Біль, 
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для пацієнта з неврологічними проявами остеохондрозу хребта – це 

сигнал небезпеки, що інформує про настання «поломки» у 

біокінематичному ланцюгу «голова – хребет – кінцівки», і 

необхідності формування нового рухового стереотипу. Таке стає 

можливим лише при блокуванні («вимиканні») ураженого ХРС і 

раціональному перерозподілі навантажень у збережених ланках 

біокінематичного ланцюга «голова – хребет – кінцівки». Це виникає 

не відразу, а поступово. Спочатку спостерігається зміна міостатики, а 

потім – міодинаміки. Це, у свою чергу, не може не відбиватися на 

діяльності мʼязової системи при здійсненні рухової функції, особливо 

пересуванні [2, с. 110].  

Спеціалісти-вертебрологи [4, с. 23] вказують, що зміни 

біомеханіки хребетного стовпа у хворих остеохондрозом хребта не 

можна розглядати з позиції одного лише обмеження рухів – спочатку 

всього хребта, а потім ураженого ХРС. Поява вогнища ураження в 

міжхребетному диску приводить до вимикання відповідного 

сегмента, що відбувається спочатку за рахунок м'язових реакцій, а 

потім – органічної фіксації. 

Таким чином, новий руховий стереотип в осіб з дією 

компресійного фактора формується наступним шляхом. Спочатку 

виникають досить значні по довжині нові ланки біокінематичного 

ланцюга «хребет – кінцівки» (при цьому хребет функціонує як єдина 

ланка). Потім спостерігається «розподіл» хребта на окремі 

біокінематичні ланки, що складаються з декількох ХРС, але таким 

чином, щоб уражений сегмент перебував усередині ланки, що 

утворилася. Надалі спостерігається розвиток повної вираженої 

локальної міофіксації ураженого ХРС і відновлення рухів у всіх 

неуражених, але з новими параметрами, які дозволяють 

функціонувати хребту адекватно новим умовам. 

У стадії ремісії спостерігається органічне закріплення нового 

рухового стереотипу. Воно виражається в розвитку репаративних 

явищ в ураженому диску. Репарації виникають не тільки в диску, але 

й у прилягаючим до нього сегментах тіл хребців [2, с. 163; 4, с. 23].  

Крім цих реакцій, у хворих остеохондрозом хребта мають місце 

саногенетичні імунологічні реакції. Звичайно імунологічні 

саногенетичні реакції у хворих остеохондрозом хребта виникають 

при порушенні цілісності фіброзного кільця. Їхня головна мета 

складається в «закритті» дефекту (отвору) у фіброзному кільці, у 
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стимуляції репаративних процесів і в усуненні дії ушкоджуючого 

фактора.  

Патогенез остеохондрозу хребта можна представити в такий 

спосіб: при остеохондрозі спочатку відбувається дегенерація 

пульпозного ядра, воно збезводнюється, разволокнюється, тургор 

його поступово зменшується й, нарешті, зникає. Фіброзне кільце стає 

тендітним, у ньому виникають радіальні розриви й відшарування на 

різному протязі. У результаті, фіброзне кільце видавлюється й 

випинається за межі границь тіла хребця. Тіла суміжних хребців 

поступово зближаються, висота диска зменшується. 

Сплощення диска приводить до зближення розташованих позаду 

відростків дуг (суглобів), їхнє перевантаження веде до супутнього 

міжхребцевого артрозу – спондилоартрозу [1, с. 105].  

Спадкові (наприклад, сакралізація й ін.) і набуті (в анамнезі 

травма або інші причини) особливості роботи хребта можуть, через 

статико-динамічні навантаження, що підсилюються, сприяти 

дегенерації диска й усього ХРС. 

У мʼязах, під впливом механічних перевантажень і патологічної 

імпульсації з ураженого ХРС, розвиваються патологічні процеси у 

вигляді мʼязово-тонічного напруження, часом стійкої контрактури 

м'язів; зʼявляються ущільнені тяжі, що містять щільні вузлики 

(вузлики Корнеліуса), локальні тверді гіпертонуси Мюллера або 

щільні міогелози. Пальпація їх дає біль у тригерній зоні, що часто 

поширюється до віддалених зон – мішеней. Спочатку в патологічний 

процес утягуються мʼязи хребта, а потім і екстравертебральні мʼязи. 

Зʼявляється скутість рухів у відповідному відділі хребта. Потім 

розповсюджена міофіксація змінюється регіонарною й, нарешті, 

сегментарною – замикається один уражений ХРС, за рахунок 

захисної мʼязової контрактури. Таким чином, останній стадії 

остеохондрозу передує стадія іммобілізації локальним мʼязовим 

корсетом. Лише через багато місяців і років наступає іммобілізація за 

рахунок фіброзу тканин або спондилезу [4, с. 24].  

Одним із припущень появи остеохондрозу є думка про роль 

гіпокінезії [6, с. 75]. Еволюція людини у філогенезі сполучена з 

неухильним зменшенням питомої ваги фізичного навантаження. За 

останні 100 років воно зменшилося в 10 разів. Дефіцит мʼязових 

навантажень, зменшення фізичних мʼязових зусиль і заміна їх 

статичними в настільки рухливі від природи частинах тіла, як шия й 

поперек, – приводить до детренованості хребетного «мʼязового 
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корсета», ослабленню ресорної функції мʼязів. На цьому тлі 

підсилюється осьове навантаження на ресори іншого порядку – 

міжхребцеві диски й звʼязковий апарат, що створює умови для 

мікротравматизації цих утворень у побуті й на виробництві.  

Запропоновано багато інших теорій патогенезу остеохондрозу 

хребта (ОХ), однак жодна з них не пояснює повністю сутності 

хвороби. Не всі згодні з думкою П.И. Фінкельштейна й Е.А. Горохова 

[3, с. 122], що ОХ обумовлено віковими змінами сполучної тканини, 

хоча рідкість його в дітей і підлітків добре відома.  
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МЕХАНІЗМИ ЛІКУВАЛЬНОЇ ДІЇ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ ПРИ 

ЗАХВОРЮВАННЯХ ОРГАНІВ ДИХАННЯ 
Захворювання органів дихання (ОД) на сьогодні займають четверте місце в 

структурі основних причин смертності населення, а їхній «внесок» у зниження 

працездатності й інвалідизацію населення ще більш значний. Загальними задачами 
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реабілітації є: досягнення регресії оборотних і стабілізації необоротних змін у легенях; 

відновлення і поліпшення функції зовнішнього дихання і серцево-судинної системи, 

психологічного статусу і працездатності.  

Ключові слова: органи дихання, лікувальні фізична культура, фізичні вправи, методи 

лікувальної фізичної культури. 

Respiratory diseases (OD) are currently the fourth leading cause of death, and their 

"contribution" to disability and disability is even greater. The general objectives of rehabilitation 

are: to achieve regression of reversible and stabilization of irreversible changes in the lungs; 

restoration and improvement of the function of external respiration and cardiovascular system, 

psychological status and efficiency. 

Key words: respiratory organs, medical physical culture, physical exercises, methods of 

medical physical culture. 
 

Лікувальна фізична культура при захворюваннях органів 

дихання застосовується на всіх етапах реабілітації хворих. Лікувальна 

дія фізичних вправ проявляється у вигляді чотирьох основних 

механізмів, серед яких при розвитку дихальної недостатності на 

перший план виступає механізм формування компенсації та 

тонізуючого впливу, а у подальшому – механізм трофічної дії, 

нормалізації функції. 

Основними методами лікувальної фізичної культури при 

захворюваннях органів дихання є широке застосування спеціальних 

дихальних вправ. Використовують вольове кероване статичне, 

динамічне і локалізоване дихання. Перше втягує у роботу дихальні 

м’язи і сприяє нормалізації відношення вдих – видих; друге поєднує 

дихання з рухами і підсилює вдих і видих; третє підсилює дихальні 

рухи у визначеній ділянці грудної клітки і одночасно обмежує її в 

іншій частині. Хворих навчають довільної зміни частоти, глибини і 

типу дихання, подовженого видиху, який може додатково 

збільшуватися за рахунок вимови звуків і їх сполучень[2, с. 84]. 

У заняття часто включають статичні дихальні вправи з 

дозованим опором, який робить руками реабілітолог. Так, для опору 

при діафрагмальному диханні він тисне руками в ділянці краю 

реберної дуги, ближче до середини грудної клітки; верхньогрудного 

дихання – у підключичній ділянці; верхньогрудного та 

середньогрудного дихання – у верхній частині грудної клітки; 

нижньогрудного дихання – у ділянці нижніх ребер. З цією метою 

використовують надувні іграшки, м’ячі, вкладання на ділянку 

підребер’я мішечка з піском вагою 0,5 – 1 кг. 

Для виконання спеціальних дихальних вправ дуже важливим є 

вибір правильного вихідного положення хворого, що дозволяє 

посилити вентиляцію в обох чи в одній легені, верхній, нижній або 
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середній її частині. Найбільш вигідним є положення стоячи, тому що 

грудна клітка і хребет можуть переміщуватися в усіх напрямках і 

життєва ємність легень досягає найбільших величин. У положенні 

сидячи, при якому хребет утворює дугу, переважає нижньобокове і 

нижньозаднє дихання, а при прогнутій спині – верхньогрудне 

дихання. У положенні лежачи на спині чи на животі переважають 

рухи ребер нижньої частини грудної клітки; вона рухається досить 

вільно на боці, що протилежний опірному. Для підсилення рухів 

нижньої частини грудної клітки у будь-якому вихідному положенні 

треба підняти руки на голову або вище, а верхньогрудного дихання – 

покласти руки на талію [3, с. 13]. 

При побудові комплексів лікувальної гімнастики і самостійних 

занять слід передбачити вправи на зміцнення дихальних м’язів і 

розслаблення. 

Лікувальний масаж застосовується на всіх етапах реабілітації 

хворих. Його лікувальна дія проявляється трьома основними 

механізмами – нервово-рефлекторним, гуморальним та механічним. 

При захворюваннях органів дихання провідним є нервово-

рефлекторний механізм [1, с. 168]. 

Масаж урівноважує основні нервові процеси в центральній 

нервовій системі, підвищує її рефлекторну функцію, рефлекторно 

впливає на процес дихання, вентиляцію, газообмін. Так, при 

масажуванні ділянки носа та носо-губного трикутника стимулюється 

носово-легеневий рефлекс, який сприяє розширенню бронхів та 

поглибленню дихання[1, с. 174]. 

Масаж грудної клітки зміцнює дихальні м’язи, підвищує її 

рухливість і еластичність, сприяє розсмоктуванню ексудату, 

ліквідації застійних явищ у легенях і зменшує ймовірність розвитку 

спайок та інших легенево-плевральних ускладнень. 

Лікувальний масаж призначають у лікарняний і післялікарняний 

періоди реабілітації при неспецифічних захворюваннях легень 

(емфізема, пневмосклероз, бронхіальна астма). Застосовують 

сегментарно-рефлекторний масаж поперекових, верхньогрудних та 

середньошийних спинномозкових сегментів. Масажують 

рефлексогенні зони грудної клітки, носа та носо-губного трикутника; 

роблять непрямий масаж діафрагми, легень, серця. 

Фізіотерапію застосовують на всіх етапах реабілітації. 

Основними механізмами лікувальної дії фізичних методів є нервово-
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рефлекторний і гуморальний [4, с. 183]. 

Різноманітні фізичні чинники, як природні, так і переформовані, 

діють на організм не тільки через шкіру, слизові оболонки, а й 

дихальні шляхи за допомогою подразнення їх чисельного 

рецепторного апарата. Рефлекторно змінюється збудливість 

дихального і судинного центрів, що негайно відбивається на 

вентиляції і газообміні в легенях та процесах тканинного дихання. 

Одночасні фізичні чинники сприяють нормалізації функціонального 

стану центральної нервової системи, підвищенню координуючої ролі 

кори головного мозку. 

При захворюваннях органів дихання застосовують такі 

лікувальні методи: інгаляцію, аерозолі (електроаерозолі), 

аероіонотерапію, спелеотерапію, солюкс, УФО, медикаментозний 

електрофорез, УФЧ-терапію, індуктотерапію, мікрохвильову терапію, 

діадинамотерапію, хвойні, кисневі, вуглекислі ванни та ванни за 

Гауффе, зігріваючі компреси, обтирання, душ, купання, 

кліматолікування [5, с. 38]. 

Механотерапію застосовують у післялікарняних етапах 

реабілітації у вигляді занять на тренажерах для підвищення функції 

дихально- і серцево-судинної системи та фізичної працездатності. 

Працетерапію застосовують у післялікарняних етапах 

реабілітації. Використовують відновну працетерапію, а у разі 

необхідності – професійну. 
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